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Liderança, um chamado para todos!

“Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da
vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.” (Hebreus 13.7-8)
LÍDER COMPROMETIDO, VISÃO SAUDÁVEL
Nos dias atuais, vimos a classe política e empresarial de nosso país passando por uma grave crise ética e moral, gerando
impactos desastrosos na sociedade. Esse fato, inclusive, é a triste realidade da população fluminense que presencia o estado de
inanição de nossa Federação. Um dos fatores relevantes que contribuiu para essa situação foi a ausência de um líder
comprometido com os interesses do povo e com temor a Deus. Isso porque a ausência de liderança implica em perda de visão,
não sabendo onde se está e para onde se vai, ficando perdido no tempo e sujeitando-se ao imprevisto e ao erro. O cristão não
pode perder o foco, deve “combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé” (2 Tm 4:7). Para tanto, manter-se em
alerta é necessário, evitando distrações, firme no caminho e sempre olhando para o Cristo (Hb 12:1-2).
LIDERANÇA E VOCAÇÃO
O cristão deve agir como sal e luz da terra (Mt 5:13-14), construindo pontes ao testemunhar a mensagem do evangelho,
utilizando de suas vocações pessoais como instrumento para a afirmação de sua fé em Cristo. Como vimos, o chamado para
todos os cristãos é o IDE (Mc 16:15) e para vivenciá-lo, precisamos nos colocar à disposição de Deus, servindo naquilo que Ele
nos capacitou, envolvendo pessoas e criando novos relacionamentos. Servir é trabalhar, e o trabalho é uma ordenança divina
para as nossas vidas (Gn 2:15) “O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo”. Cada um
possui um jardim para cuidar e cultivar. Para tanto, Deus nos presenteou com uma vocação, algo que realizamos com
desenvoltura e desempenho peculiar, temos, portanto, um chamado específico. Chamado, então, é a ordenança de Deus para a
prática de algo que Ele te capacita, de forma que a Sua vontade seja feita. Nesse sentido, quando Deus nos ordena a permanecer
em Cristo e anunciar a fé da salvação, Ele está nos chamando a usar de nossa vocação para viver uma liderança em Cristo, pois
temos que influenciar pessoas e formar discípulos de Cristo, eis que somos “embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse
fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos: Reconciliem-se com Deus.”(2 Cor 5:20)
Liderança Cristã
A Bíblia nos traz vários exemplos de liderança, como o rei Davi, José e Moisés. Nos três exemplos identificamos
comportamentos comuns no exercício da liderança, mas como elemento central (essencial) destaca-se a obediência ao Senhor,
porém quando se afastaram disso, tiveram perdas dolorosas. O rei Davi, durante o seu reinado, se socorreu na fidelidade a Deus
para que as suas ações fossem vitoriosas, vivendo segundo o coração do Pai (1 Sm 13:14). José enquanto permaneceu como
governador dos bens de Faraó, agiu conforme a vontade de Deus, vendo o seu povo ser próspero e usufruir das melhores terras
do Egito, mesmo sendo estrangeiro naquele lugar (Gn 45:4-11). E Moisés, que renunciou ao luxo e à vida no palácio real,
liderou o povo hebreu por 40 anos no deserto para libertá-lo dos egípcios e levá-los à terra prometida, mantendo íntegro o
propósito de Deus (Dt 34:1-12). Além disso, Jesus Cristo sempre nos deu exemplo de liderança, obediência e submissão a Deus
(Jo 13:15). Temos, ainda, o exemplo de Paulo e Timóteo, quando Paulo dedica seu precioso tempo para o crescimento da vida
espiritual de Timóteo (1 Tm 1:2 e 2 Tm 2:4). O líder cristão é aquele que guia, orienta, influencia, ensina, prepara as pessoas
para servirem a Cristo, de forma que a palavra da Salvação seja plenamente anunciada para aqueles que não a conhecem. A
liderança será exercida plenamente pelo testemunho de vida de cada cristão (2 Tm 2:15).
Características do líder cristão x cristão
O líder cristão tem como missão a realização da vontade do Pai e exterioriza características que demonstram o caráter de Cristo
(1 Jo 2:3-6). O cristão tem como parâmetro a vida em Cristo, adota uma postura amorosa, inspira confiança e fidelidade nas
pessoas, possui coração manso e quebrantado, comprometido com a obra do Reino. É um encorajador e incentivador da
comunhão entre os irmãos, alegra-se em servir e se envolver com as pessoas, demonstrando zelo e cuidado, devido à prática da
vida piedosa. As características de um líder são as mesmas de um cristão, pois a liderança é uma comissão dada por Deus a nós.
Temos que influenciar pessoas, fazer a diferença em nossos relacionamentos, nos tornarmos referência de fé e esperança em
Jesus Cristo. O que é isto, se não um líder?
EXERÇA A LIDERANÇA
Que possamos exercer a liderança em nossas vidas, levando fé e esperança em Cristo para aqueles que ainda não a conhecem e
que as nossas células sejam um berço de novos líderes, comprometidos com a obra do Reino de Deus e que a multiplicação de
discípulos de Cristo ocorra para honra e glória de nosso Senhor e Mestre, Jesus.

