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Os primeiros passos de um líder

ade

“Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que
lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em
paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos,
sejam pacientes para com todos.” (1 Tessalonicenses 5.12-14)
DEDICAÇÃO, FOCO E COMPROMISSO
Na última semana, estudamos em nossas células o papel do cristão e a ordenança de Deus à liderança, devendo o cristão ser líder
não para desempenhar um cargo, mas para que a sua influência seja instrumento de testemunho de vida e fé em Jesus Cristo,
transformando a vida daqueles que ainda não o conhecem através das boas novas da Salvação. Para tanto, o exercício da liderança
implica em dedicação, foco, compromisso e motivação pessoal, de forma que no percurso da trajetória do serviço ao Reino de
Deus, o desânimo e as provações não sejam pedra de tropeço, mas que o cristão fique de pé, motivado e em alerta constante do
início ao fim desta caminhada (2 Tm 4.5, 7-8).
DESENVOLVIMENTO
Para que o cristão consiga permanecer firme em sua trajetória como líder e com os olhos fixos em Cristo, ele deve ser prudente
e vigilante com os propósitos de Deus e procurar ajustar constantemente a sua vida à visão de Deus (At 18.9; 26.19). Manter-se
no foco e alinhado à visão da obra de Deus é requisito essencial para frutificarmos, pois somente com a comunhão e
relacionamento diário com Deus é que a esperança em Cristo será renovada a cada dia e a motivação não se corromperá, mesmo
diante de batalhas e desafios de nosso cotidiano. A Palavra nos ensina que “aqueles que esperam no senhor renovam as suas
forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam” (Is 40.31).
Projeto de Vida
O líder deve definir metas e prioridades para atingir determinado resultado e para tanto, envolve pessoas, propõe estratégias,
assume riscos e empenha todo o seu esforço para conquistar seus objetivos. Nessa caminhada não será diferente, pois o líder
deverá ter como prioridade o serviço ao Reino de Deus, utilizando as suas vocações pessoais como meio de levar a fé em Cristo
para as pessoas (Mt 28.18-20). Deve aproveitar as oportunidades vivenciadas para falar do amor de Deus, desde as situações
cotidianas até o bom manejo de suas qualificações profissionais para estreitar relacionamentos, promover ação social, realizar
boas obras, tudo em atenção as ordenanças de Deus. Permanecer em estado constante de alerta é essencial (At 20.28-32), não
desperdiçando as oportunidades de testemunhar do amor de Cristo. Trata-se de um projeto de vida e compromisso de fé!
Envolvimento Pessoal
O líder também priorizará o envolvimento pessoal, buscando nutrir as suas amizades, construindo relacionamentos estáveis e
duradouros, adotando estratégias para isso (Jo 15.12-13). Use a criatividade para organizar ambientes favoráveis para novos
contatos, como: encontros, jantares, lanches, festas com pessoas de sua comunidade. Deverá haver a intencionalidade em conhecêlas e cultivá-las, demonstrando interesse e atenção, atuando com cuidado e zelo. Envolver-se nos sonhos, desafios e frustrações
do próximo, com palavras de ânimo e oração. Levar a esperança em Jesus para a solução de todas as questões faz parte desta
missão (Gl 6.2), além de testemunhar a importância da ação de Deus em sua vida, incentivando a busca de uma experiência direta
e pessoal com Ele. Ore com o seu irmão e estimule o estudo e a leitura da Palavra, iniciando o discipulado bíblico (“Viver em
Cristo”). Para maior intimidade, provoque conversas sobre assuntos de interesse comum e realize contato frequente. Exteriorize
o seu sentimento pela pessoa, compartilhando fraternidade, fidelidade e respeito.
Testemunho de fé
Esteja sempre em comunhão com o Senhor, colocando na presença de Deus os seus projetos e sonhos, os novos contatos e
relacionamentos já iniciados, buscando o mover do Espírito para que haja um testemunho de fé que alcance o coração das pessoas.
Exercite a oração da fé direcionada a um propósito específico (Tg 5.13-16), buscando alinhar suas petições à vontade de Deus,
não importando a situação que seja. Lembre-se que o alicerce de nosso testemunho é viver e ensinar uma vida piedosa, buscando
o mover de Deus na esperança que há em Cristo.
O LÍDER DEPENDE DE DEUS
Que você possa exercer a liderança de forma excelente, vivenciando os seus primeiros passos de maneira intensa na presença de
Deus para abençoar vidas, levando fé e esperança em Cristo para os seus relacionamentos, mantendo-se alerta e diligente no
compromisso assumido com a obra do Senhor e que a sua frutificação importe em novos líderes dependentes do relacionamento
e da visão de Deus.

