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CHAMADOS PELA GRAÇA 

	❝ Não vos deixarei órfãos. João 14:18

Deus sempre fez, e sempre fará provisão de líderes para Seu povo. Den-
tro das famílias, das tribos, da Nação e da Igreja, o Soberano levantou 
pessoas com virtudes e lutas pessoais de todo tipo (Tiago 5: 17,18), exa-
tamente como as que nós também temos na atualidade. Aqueles líderes 

foram os patriarcas, os profetas, os juízes, e posteriormente Jeová concordou com 
o povo e lhes deu reis. Os sacerdotes também estiveram presentes ao longo da 
história para liderar espiritualmente o povo. O plano de Deus era que tais lideres 
trabalhassem em submissão à sabedoria celestial.

Após a primeira vinda de Jesus surge a igreja cristã liderada por homens e mu-
lheres comprometidos com o estabelecimento do Reino do Senhor. Estes líderes 
chamados ao longo dos anos deveriam representar a Deus e permitir que a verda-
deira liderança fosse exercida pelo Espírito Santo.

Atualmente a história não é diferente, o Céu continua chamando e contando 
com os esforços de pessoas. O princípio da igreja primitiva é o da igualdade de 
valor e importância, mas também de ordem, e ordem pressupõe organização, divi-
são de tarefas e atribuições; a propósito, este não é somente o princípio da igreja 
primitiva ou moderna é o princípio do Céu. Há uma máxima no Exército que reza: 
‘Comandar é tão nobre quanto ser comandado’. Na igreja o nosso comandante é o 
Senhor Jesus, seu mando está expresso em Sua Palavra e no Espírito de Profecia. 
Dentro da congregação, em eleição, alguns recebem a incumbência de representar 
o povo de Deus e liderar sob a direção do Espírito Santo, e a promessa de Deus é 
clara e vem acompanhada de um grande alerta da responsabilidade que recai so-
bre os líderes do rebanho, podemos ler claramente nesta citação:
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	❝ “Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de Sua graça 
não fluem para a Terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa 
não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia 
ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito”. (Atos dos 
Apóstolos p.29)

Um verdadeiro líder deve saber escutar, não apenas ouvir 
Bons conselhos são importantes e podem ser dados por líderes de experiência, 

por jovens cheios de energia e pouco conhecimento da vida, até mesmo por crian-
ças inocentes. Moisés soube escutar seu sogro (Ex. 18: 20) e mudou sua estratégia, 
Davi escutou Abigail, esposa de Nabal e deixou de cometer um desatino (1 Sm. 25) 
a lista segue. E OLHANDO PARA OS DIAS ATUAIS, por que não fazer uma lista de 
pessoas que escutaram um bom conselho e foram abençoadas por isso? E também 
uma lista de pessoas que não escutaram e sofreram consequências desastrosas?

Saber escutar requer treinamento e disciplina. Algumas dicas práticas para es-
cutar com qualidade seriam: não interromper quem estiver falando, escutar sem 
preconceitos ou prejuízos, não tomar nada como pessoal ainda que se sinta ataca-
do, não perder a essência da mensagem pela forma do mensageiro ou da própria 
mensagem, fazer perguntas que ajudam a entender o ponto da pessoa que está 
comunicando, lembrar-se que a mensagem passa pelo filtro do mensageiro, seus 
recursos mentais, culturais e psicológicos. Não permitir que estas coisas que tenha 
a ver com o comunicador e, não com o ouvinte, o afete. 
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A competência: altruísmo
Líderes no passado e, infelizmente no presente, fracassaram e fracassam em di-

versas ocasiões, e a razão entre várias coisas é autossuficiência e egoísmo.

O  egoísmo perverte  o  discernimento —  É o egoísmo também que desperta 
nos obreiros o sentimento de que seu discernimento é mais digno de confiança 
e seus métodos de trabalho são os melhores, ou que é seu privilégio de alguma 
forma subjugar a consciência de outros, tal era o espírito dos líderes judeus nos 
dias de Cristo. Em sua exaltação própria, os sacerdotes e rabinos apresentavam 
normas tão rígidas, e tantas formalidades e cerimônias para desviar de Deus a 
mente do povo, que não Lhe davam oportunidade para atuar em favor deles. Desse 
modo, perderam de vista o amor e misericórdia divinos. O ideal divino perdura e 
nos aconselha a seguir pelo mesmo caminho, com a mente do Seu povo voltada 
para Ele. “Dêem-Lhe a oportunidade de trabalhar por aqueles que O amam. Não im-
ponham sobre o povo normas e regulamentos que, se forem seguidos, o deixariam 
tão destituídos do Espírito de Deus assim como as colinas de Gilboa de orvalho e 
chuva”. (Testemunhos Para a Igreja 5:727).

Quando Jesus disse que a ceara era grande e poucos os trabalhadores (Lucas 
10:12) as sinagogas estavam cheias de homens que deveriam estar ocupados na ta-
refa para a qual Jesus pediu que seus ouvintes orassem, mas por que os fariseus, 
sacerdotes e outros referentes do povo não serviam? Simplesmente porque eles 
estavam muito ocupados com sua imagem, posição, status enquanto discutiam vãs 
filosofias e, infelizmente, vãs teologias também. Jesus viu uma multidão de sofre-
dores sem pastor, não que Deus não houvesse provido líderes, pastores, mas por-
que eles se perderam.

Escutar-se a si mesmo pode ser um exercício poderoso, especialmente se o lí-
der se perguntar se ele creria nas palavras que esta proferindo, não pelo texto em 
si, mas pelo conjunto: Mensagem e mensageiro. Posso ver coerência em mim? Eu 
me seguiria?
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O plano de Deus se cumprirá 
Fomos escolhidos para ajudar o rebanho de Deus, de todos os apriscos, a en-

contrar seu verdadeiro Lar, que grande privilégio para um pecador pastorear Suas 
ovelhas até os braços do Bom Pastor.

	❝Aquele que governa no Céu é O que vê o fim desde o princípio — o Ser perante o 
qual os mistérios do passado e do futuro estão igualmente expostos, e que, para 
além da miséria, trevas e ruína que o pecado acarretou, contempla o cumprimen-
to de Seus propósitos de amor e bênçãos. Se bem que “nuvens e obscuridade 
estão ao redor dEle, justiça e juízo são a base de Seu trono”. Salmos 97:2. E isto 
os habitantes do Universo, tanto fiéis como infiéis, compreenderão um dia. “Ele 
é a Rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os Seus caminhos juízo são; Deus é 
a verdade, e não há nEle injustiça: justo e reto é”. Deuteronômio 32:4.  (Patriarcas 
e Profetas p.16)

Não há dúvida que os verdadeiros adoradores, aos quais o Senhor está buscando 
(Jo. 4:23) serão encontrados e a pergunta é: Serei parte daqueles que estarão firmes 
nesta missão? Serei uma das benditas ferramentas que Deus vai usar até o fim para 
estabelecer Seu Reino ou passará de mim tal privilégio? Perguntemo-nos isto a cada 
manhã, rogando pelo favor do divino para que a resposta seja sempre SIM.
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