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Um dos assuntos mais desenvolvidos em livros e palestras de liderança é a necessidade de sermos
produtivos e eficazes. Mas isso não é novo, pois a Bíblia nos ensina sobre esses valores. Porém,
diferente dos modernos conceitos de liderança, que procuram o resultado pelos esforços humanos,
Deus não exige nada sem nos capacitar. Por isso, quando lermos nessa lição sobre a necessidade da
excelência, temos que ter em vista que o Espírito Santo nos capacita e nos “treina” para
alcançarmos o que devemos buscar.

Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude; à virtude o conhecimento; 2 Pedro
1.5
Esse texto está nos ensinando que devemos nos esforçar para sermos atuantes e frutíferos no Reino
de Deus, buscando a todo instante acrescentar à fé a excelência no modo de viver. Trata-se
unicamente de ser cristão o tempo todo, ou seja, viver fazendo o que Cristo faria se Ele estivesse no
meu lugar, que é totalmente diferente de fazer algo bom com a intenção de compensar a Deus pelo
perdão de nossos pecados. Os filhos de Deus precisam ser atuantes e frutíferos no Reino porque são
salvos e não para ter a salvação (Efésios 2.8-10).

Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como
poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? " Gênesis 39.9
A excelência moral, ou seja, buscar ter o caráter de Cristo, significa não negociar com o pecado.
Quando José estava na casa de Potifar em vez de aproveitar uma “oportunidade” de pecar decidiu não
trair a Deus e a confiança do seu chefe. Para fugir das muitas atraentes ofertas do pecado precisamos
desse caráter, sem o qual o mundo vive mergulhado na corrupção. Para ter uma excelência moral
precisamos escolher viver dessa forma.
“pois está escrito: "Sejam santos, porque eu sou santo". 1 Pedro 1.16
A excelência espiritual, ou seja, ter a santidade de Cristo, significa obedecer ao grande mandamento de
Deus de ser santo porque ele é Santo, que é diferente de fazer coisas para mostrar santidade, grande
problema dos religiosos da época de Jesus e também do nosso tempo. Aqueles homens, fariseus,
saduceus e outros exigiam das pessoas o que não poderiam entregar, colocando fardos que ninguém,
nem mesmo eles, poderiam suportar. Mas Jesus nos lembra que o seu fardo é leve e seu jugo é suave,
por isso devemos nos entregar, confessando a ele nossos pecados diariamente, certos do seu perdão.

A vida cristã não permite acomodação, e mais do que isso ela exige de cada um de nós esforço e
dedicação diária, para realizarmos o propósito de Deus em nossas vidas. Deus quer nos dar essas
qualidades excelentes de Cristo para desfrutarmos de uma vida abundante.

