SUPERAÇÃO E AVANÇO
Líderes lidam constantemente com as palavras superação e avanço. As
duas se completam e mostram como liderar é algo dinâmico e ao mesmo tempo
cansativo.
Superação pode ser compreendida como a arte de passar por cima das
dificuldades. Lideres lidam com dificuldades o tempo todo e cabe a eles vencêlas, mostrando aos liderados possibilidades reais de enfrentamento. Muitos
liderados desistiram de lutar porque lhes faltou um exemplo forte de superação.
Quando Jesus Cristo declarou aos discípulos “eu venci o mundo” (João 16:33)
estava na realidade sendo o exemplo de superação para todos nós que o
seguimos imitando seu viver.
Avanço é a continuação da superação. Após ter vencido uma situação o
líder não pode parar, nem mesmo para descansar. Cabe a ele avançar, mostrar
que ainda existe um longo caminho pela frente. Jim Orsell, falando sobre
liderança na Igreja, diz que os lideres evangélicos vencem grandes dificuldades
mas em vez de continuar acabam parando ou para celebrar ou para descansar.
Enquanto param não existe avanço e conseqüentemente perde-se a
oportunidade de seguir em frente.
A superação e o avanço são indispensáveis para atingir os objetivos que
Deus te colocado diante de nós. Alguns conselhos práticos em relação a esses
dois fatores:
SUPERAÇÃO
-

Nunca desanime diante dos obstáculos. Creia que é Possível superá-los e
crescer com eles;
Dificuldades devem ser vistas como oportunidades de desenvolver nosso
potencial e criatividade;
Superação não é uma alternativa para o líder: é a condição para manter-se
na liderança.

AVANÇO
-

Avançar é seguir em frente sempre, por mais que se esteja cansado ou
desanimado;
Não pare. Liderança é movimento e por isso avançar é o comum em um
processo de liderança;
Avançar é tarefa para corajosos. Se você tem coragem para seguir então
estará ensinando aos seus liderados que coragem é um valor a ser
cultivado na liderança.

Todos nós precisamos desenvolver superação e avanço. Você está
preparado para isso? Se estiver então seus liderados terão um maravilhoso
exemplo para imitar.
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