O custo de ser líder
Ser líder na Igreja envolve custos ou, em outras palavras, consequências. Não em termos
financeiros, mas espirituais e físicos.
Auto sacrifício:
•
•

O líder deve saber renunciar suas preferências. O bem da Igreja e do outro deve
estar em 1º lugar.
A eficiência é resultado do auto sacrifício, da capacidade de deixar de lado seus
interesses por amor ao Reino de Deus.

Conselho:
•

1Jo 3.16: “Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa
vida pelos nossos irmãos”

Solidão:
•
•

As dúvidas, a falta de alguém para lhe aconselhar, o desejo de “não estar vivendo o
problema”... são sentimentos que podem abalar a liderança.
Moisés pagou o preço de sua liderança quando muitas vezes ficou sozinho no monte
e na planície, sofrendo a dor da incompreensão e da crítica. Os tempos não
mudaram. Hoje também há momentos de solidão onde há sofrimento.

Conselho:
•

O apóstolo Paulo também se sentiu muitas vezes solitário. A origem do conforto e fé
estavam em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. (1Tm 1.15)

Fadiga:
•
•

Trabalho e preocupação são dois elementos que trazem a fadiga.
Se alguém assume uma responsabilidade, um cargo de liderança, e quer continuar
com o mesmo ritmo de vida de antes, está muito enganado. A liderança exige mais
disposição, mais horas de dedicação, nem que para isso seja necessário acordar
mais cedo e dormir mais tarde.

Conselho:
•
•

No entanto, o cristão sabe que “no SENHOR nada é em vão”, e que Cristo já fez o
trabalho para que possamos entrar na verdadeira Vida.
A semente está sendo plantada, talvez outros é que irão colher.

Críticas:
•
•

Elas acompanham o trabalho que é ou não realizado.
A crítica negativa pode destruir um líder eficaz, pois tira-lhe a iniciativa, atrapalha o
raciocínio e prejudica sua autoconfiança. Administrar com um bombardeio de críticas
é um custo para quem quer se mexer e “fazer algo”.

Conselho:
•

As crítica podem ser trampolim para o crescimento. Por isso, a humildade e o amor
cristão de um líder poderá ser testado pela maneira dele reagir às críticas.

•

Peça aos que o criticam que lembrem de você em suas orações, para que você
melhore seu trabalho.

Rejeição e Oposição:
•
•

A Bíblia diz que “Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam”.
A rejeição pode acontecer com a pessoa e as ideias de um líder, pois muitos
simplesmente se opõem a ele.

Conselhos:
•
•
•

Não podemos fechar os olhos para a opinião da “oposição”. Ela pode alertar para
decisões precipitadas.
Nossas decisões importantes sempre precisam de muita orientação do Espírito
Santo.
Gl 1.10: Somos servos de Cristo importa antes agradar a Deus do que aos homens.

Conclusão:
•

Líder é aquele que serve e servir é dar a cara a tapas, tomar a frente, inspirar, dar
confiança...

•

Nunca foi tão imprescindível que a liderança seja transparente; estamos num tempo
em que as instituições estão sendo colocadas em dúvida, especialmente no que diz
respeito ao cuidado com o dinheiro.

•

Precisamos, de forma especial, dar atenção ao que acontece a nossa volta, dar valor
à opinião alheia...

•

Assistência do Espírito Santo mediante a Palavra de Deus e os Santos Sacramentos.

Rev. Huberto Hasse.

