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EU? UM LÍDER? 
 

Eu nunca me vi como uma líder. Na verdade, isso me deixou desconfortável quando outros se referiam 
a mim como uma. Entrei na liderança aos 19 anos num grupo Luz de Aglow e pensei que era porque 
Deus precisava de alguém para manter o lugar aberto até que uma pessoa mais qualificada aparecesse. 

Eu olhava para as pessoas cheias de unção e vibrantes com as quais eu servia, e ao me comparar com 
elas e suas habilidades naturais, eu sentia que não cooperava com nada. Mas eu poderia ser a líder do 
grupo até que uma líder mais ungida e melhor qualificada aparecesse. Acreditei que o Senhor traria a 
mulher certa para entrar no lugar que eu estava ocupando. 

Isso foi há 35 anos e ainda estou na liderança de Aglow. Ninguém veio para tomar meu lugar, mas 
tenho uma imagem muito mais clara das coisas agora. Uma das coisas que não entendia, então, foi que 
Deus chama as pessoas para Seus planos e propósitos. Seus pensamentos e caminhos são muito mais 
elevados que os nossos, de modo que eu nunca poderia entender como Ele veio me chamar para a 
liderança. Mas aprendi que quando Ele chama uma pessoa para algo, Ele dá tudo o que ela 
precisa; Tudo o que você deve ter, para fazê-lo e fazê-lo com excelência. 

Vou te dizer algo importante: Você não está liderando por acidente. Você pode olhar para trás em sua 
jornada e se perguntar no que o Senhor estava pensando quando Ele o colocou lá, assim como eu 
fiz. Mas o Senhor é proposital e estratégico em tudo o que Ele faz, e você está aqui para um tempo 
como este. (Atos 17:26) 

É importante que você comece a se ver como um líder porque é assim que Deus te enxerga. Caminhe 
como um líder. Aprenda a linguagem da liderança celestial. Aceite esse chamado que te foi dado por 
Ele. Compreenda o quão vital é o seu papel no Reino. Deus olhou para todas as pessoas que o serviram 
e escolheu você para esta tarefa. 

Graham Cooke disse: “O que você vê quando você olha para si mesmo em Cristo? Qual é a imagem 
espelhada de Seu favor e Sua bondade e Seu amor? Qual graça é sua, agora, hoje, para ser feita à Sua 
imagem? Quando Deus fala com você, suas palavras são Espírito e Vida. E abraçá-las, é como segurar 
um espelho na frente do seu rosto, e ao abraçar a Palavra do Senhor, você vê isso refletido pois a Palavra 
de Deus é um espelho que permite que você veja em quem você está se tornando. Naquele espelho, 
você acredita no que Deus acredita em você? " 

Efésios 2: 10 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus 
preparou para que andássemos nelas. 
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APLICAÇÃO PRÁTICA 
 

1. Em Gênesis 37, vemos o jovem José, um pastor, que cuidava dos rebanhos de seu pai. O jovem José 
teve sonhos extraordinários e contava a todos. Sendo altamente favorecido por seu pai, seus 
irmãos tinham ciúmes. Esses sonhos não ajudaram! No entanto, Deus plantou em José um sonho 
que não só salvaria ele e uma nação, mas toda a sua família. 

Deus plantou dentro de cada um de nós algo vital que é necessário no mundo de hoje. Talvez seus 
irmãos menosprezassem essa qualidade quando você era pequeno. Talvez seus pais e professores 
tenham o desencorajado em relação aos sonhos que Deus plantou em seu coração. 

Ao escuta um louvor de adoração, peça ao Espírito Santo que renove os sonhos, dons e talentos 
que seu Pai lhe deu antes de você nascer. Agora é o momento de agir. O mundo está esperando! 

E se as bênçãos especiais dadas apenas a você estiverem tão longe que você não consegue enxergá-
las, peça ao Espírito Santo que abra seus próprios olhos para se ver do ponto de vista do Céu. 

Agora sente-se e escreva como você começa a ver quem você realmente é! 

2. No livro de Ester, encontramos uma jovem órfã. Seus pais tinham sido assassinados e 
um tio gentilmente a criou. De repente, o rei precisava de uma rainha e todas as lindas jovens foram 
levadas para o palácio para ver quem poderia se tornar uma rainha adequada. 

Teria sido fácil para Ester se desqualificar. Ela era muito jovem. Ela ficou órfã. Ela não tinha uma 
mãe para ensinar o que uma rainha deveria fazer! Porém, nenhuma desculpa poderia parar o plano 
de Deus. 

Muitas vezes, usamos desculpas para nos desqualificar de entrar nos lugares que Deus nos está 
chamando. "Eu sou muito jovem. Eu sou muito velho. Eu não fui treinado. Preciso de mais 
capacitação! "No entanto, Deus coloca Sua mão nas suas costas o leva para o futuro. 

Esperando em Sua Presença, pergunte ao Senhor se há lugares onde Ele o está chamand, mas você 
continuou dando desculpas. À medida que ele abre os olhos para ver, peça-Lhe que o perdoe por 
ser relutante. Na mesma fé que Ele fará por você, o que Ele fez por Ester e muitos outros que Ele 
chamou, coloque sua mão nas Suas mãos e levante-se. Este é o momento de se levantar! 


