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Semana de 19 a 24 de setembro de 2016
TEXTO BASE: “Então Davi se retirou dali, e escapou para a caverna de
Adulão; e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram
ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em
aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito
desgostoso, e ele se fez capitão deles; e eram com ele uns quatrocentos
homens” (1Samuel 22:1 e 2).
1. INTRODUÇÃO:
Tenho ouvido muito sobre liderança nos últimos tempos no trabalho na igreja.
Palestras sobre liderança, livros, e é uma verdade, o mundo carece de líderes.
Existem famílias desestruturadas por falta de liderança, filhos que não sabem
quem seguir, não há modelo.
Nações sem um líder, ou quando tem, ninguém quer seguir, pela falta de
legitimidade.
2. COMO SER UM LÍDER:
Ninguém nasce líder ou com dom de liderança.
Davi é uma prova disso, um pastor de ovelhas esquecido pelo pai na ocasião
da escolha do novo rei de Israel.
Davi conquistou seu espaço como líder. Ele não viu o gigante como um
obstáculo, mas como uma oportunidade. Davi sabia que Deus estava com ele
e quando estamos com Deus a vitória é certa.
“Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e

com escudo; porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado” (1Samuel 17:40).
3. COMO SER UM LÍDER QUE CONTAGIA:
Após vencer o gigante Davi se posicionou como um guerreiro do exército de
Israel.
Os homens do exército tinham em Davi um exemplo de liderança, não porque
Saul havia lhe dado o posto de comando, e sim por causa do temor a Deus e
do compromisso com o povo.
Quando Davi fugiu de Saul por causa dos ciúmes e teve que se esconder,
quatrocentos homens decidiram segui-lo, não pelo que ele tinha a oferecer, e

sim pela falta de um líder que se importava com eles que os protegessem.
Alguém que pudesse dar um norte em suas vidas.
4. CONCLUSÃO:
Deus nos escolheu para sermos líderes, talvez você não concorde mas há um
comando para fazermos discípulos: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que
eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém!”
(Mateus 28:19 e 20).
Mas acima de tudo temos que contagiar as pessoas, e como fazer isso?
Nos enchendo da presença do Senhor e testemunhamos o que Deus tem feito
em nossas vidas. Dando testemunho de tal forma a contagiar outros a Cristo:
“Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos
de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus; servindo de boa
vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um
receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre” (Efésios
6:6 a 8).
Ser líder não é simplesmente dar ordens, mas estar pronto para conduzir o
rebanho.
Contagie as pessoas ao redor com testemunhos, com seu comportamento
cristão e que da sua boca saia palavra de vida.
O mundo carece de líderes!
Deus lhe abençoe.
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