Seja referência
“O mundo não era digno deles” (Hebreus 11.38)

Nossos tempos
Um dos maiores problemas de nossos tempos é a falta de liderança. Isso se torna não somente uma grave
questão como também um problema fundamental para a sociedade. No entanto, ainda que não haja uma
cultura de assunção de responsabilidades e de referências sobre como liderar, a igreja não pode fugir
dessa questão, pelo contrário, por sermos a luz do mundo, temos por missão trazer as verdades bíblicas
e preparar uma geração para enfrentar os desafios atuais e vindouros. É necessário que trabalhemos para
sermos e para gerar liderança de acordo com os princípios bíblicos.

Superando pela liderança
Nossa comunidade iniciou o ano estudando os livros de Josué e Neemias, livros que tratavam sobre dois
homens excepcionais na história bíblica. Ambos vivenciaram em épocas diferentes, desafios muito
grandes. O primeiro tinha por missão enfrentar todos os povos da terra de Canaã para viver a promessa
de Deus (Josué 1.2) e o segundo enfrentou uma forte oposição para dar andamento à reconstrução das
muralhas de Jerusalém (Neemias 4.1). As narrativas que nos foram reveladas focaram nas ações principais
vivenciadas por esses dois homens, o que muitas vezes pode nos dar a impressão de que eles passaram
facilmente por essas questões. No entanto, por serem homens comuns, como eu e você, precisaram
experimentar a superação para marcar a sua geração.

Servir e influenciar
Queremos e buscamos muito a relevância para os nossos tempos, mas no geral, queremos fazer isso em
ambientes confortáveis, sem muito esforço e de uma forma que sejamos servidos. Josué e Neemias,
contrariamente a esse tipo de pensamento e postura, decidiram servir em situações desconfortáveis, com
muito trabalho e doando tudo o que tinham e que eram (Josué 1.6; Neemias 2.5). Nesse sentido,
conseguimos ver dois princípios que tem guiado nossa comunidade e nos ajudado a compreender o
sentido de liderança: servir e influenciar. Josué e Neemias viram uma necessidade e se colocaram como
parte da solução, servindo e influenciando a sua geração em contextos de muitos desafios e dificuldades.

Pare, pense e seja referência
É natural a nossa busca por conforto e segurança, no entanto, uma coisa que temos aprendido com nossos
tempos é que nada é seguro ou estável fora de Deus. Não vale de nada tentar diminuir ou fugir dos
sofrimentos, pois os desafios certamente chegarão. O que diferencia Neemias e Josué de nossa geração é
que decidiram ser ativos quanto aos problemas que estavam diante deles e de sua época. Em razão disso,
se tornaram referências e suas vidas ecoam até hoje. Para ser referência não é preciso ter um MBA, uma
pós ou qualquer curso, por mais importante e necessário que isso seja, mas sim uma disposição ativa de
servir e influenciar a sua geração.Pergunte a Deus o que Ele quer de você, dependendo do que Ele te
disser, talvez você precise se reposicionar.Gaste sua vida com o que vale a pena, obedecer ao Senhor vale
cada esforço. Diga sim para o Senhor e experimente um mover sobrenatural em sua vida e em seu coração.

