A ARTE DE LIDERAR
Liderar é um dos verbos mais dinâmicos de nosso vocabulário. O
encontramos em todos os ambientes sociais e sempre estamos falando direta ou
indiretamente sobre liderança. Desde a antiguidade encontramos a figura do
líder como um personagem de destaque e ao mesmo tempo de grande
responsabilidade. Ainda que os títulos mudem de tempos em tempos ou de um
lugar para o outro algo é certo: o líder é uma figura de vital importância na
sociedade e ainda mais no Reino de Deus. É só ter um olhar atento para a Bíblia e
veremos que desde os primeiros capítulos do Gênesis há um destaque para os
lideres que de acordo com a revelação Bíblica vão atuando em diferentes
contextos até a chegada de Jesus Cristo que representa o modelo máximo de
liderança que equilibra a sabedoria, o serviço, os sentimentos e a fé. Os demais
lideres encontrados na Bíblia apos sua ascensão se inspiraram nEle e hoje há
uma série de obras mostrando princípios de liderança aprendidos com o filho de
Deus.
Olhando para Jesus percebemos que a liderança é mais do que uma
ciência: é uma arte. Ela carece de pequenos detalhes e uma atuação singular por
parte do líder. Não se lidera apenas com leis ou técnicas. É preciso ter também
percepção, visão, espírito empreendedor e um comportamento digno de ser
imitado. Jesus teve tudo isso. E, obviamente, como filho de Deus, realizou a
liderança dentro de uma realidade espiritual fazendo dela um ministério a Deus
e aos homens.
Podemos dizer que liderança exige um toque de artista. É uma ação que
exige sensibilidade pois trata com pessoas e suas particularidades. Mas ao
mesmo tempo trata também de estruturas, de desafios contemporâneos sequer
imaginados por nossos antepassados. E é aí que entra a arte da liderança: saber
como agir em cada circunstância e com cada pessoa. E dentro de um panorama
de fé cristã, saber como cada ação contribuirá para a expansão do Reino de Deus.
Como artista, o líder precisa investir em si mesmo para que desenvolva
seu potencial, aprenda novas técnicas, abra os olhos para novas oportunidades e
sobretudo amadureça como pessoa e como cristão. Você, líder, está diante de
uma grande oportunidade que é usar seus dons e talentos e fazer deles uma arte
para o crescimento da Igreja, realização da vontade de Deus e salvação de muitas
pessoas. Seja um artista da liderança! E que todo seu investimento em vidas lhe
traga a satisfação de saber que seu trabalho não é vão no Senhor (1 Coríntios
15:58).
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