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TEXTO BASE: “Então lhes disse: ´Bem vedes vós a miséria em que
estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido
queimadas a fogo; vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e
não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu
Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me
tinha dito; então disseram: Levantemo-nos, e edifiquemos. E esforçaram
as suas mãos para o bem´” (Neemias 2:17 e 18).
1. INTRODUÇÃO:
Como foi dito na lição anterior o mundo carece de líderes.
Na lição anterior era sobre o líder que contagia, nessa o líder que motiva.
Motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus
objetivos.
Motivação é o que faz com que os indivíduos deem o melhor de si, façam o
possível para conquistar o que almejam.
2. O LÍDER MOTIVADOR SE COMUNICA BEM:
O líder precisa se comunicar claramente para que todo grupo entenda quais
são os objetivos e onde se pretende chegar. Não deve haver ruídos na
comunicação entre líder e liderados. Por isso, o bom líder deve ser bom
comunicador.
“O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e
Gesém, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: Que é
isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, e
disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar: e nós, seus servos,
nos levantaremos e edificaremos; mas vós não tendes parte, nem justiça,
nem memória em Jerusalém” (Neemias 2:19 e 20).
Não deixe o inimigo atrapalhar a comunicação da célula.
3. O LÍDER MOTIVADOR SEMPRE PARTICIPA COM O GRUPO:
O líder motivador participa juntamente com sua equipe dos projetos. Outra
vantagem de estar participando ativamente da vida corporativa com seus
discípulos é que, assim, cria-se um ótimo relacionamento entre todos da
equipe, além da confiança e do respeito que você vai conquistar deles.
“Depois dele edificou Neemias, filho de Azbuque, líder da metade de BeteZur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao tanque artificial e até à
casa dos valentes” (Neemias 3:16).

Somos modelo.
4. O LÍDER MOTIVADOR RESPEITA AS INDIVIDUALIDADES:
O líder conhece e respeita as individualidades dos seus liderados. Sabe que
cada um, com suas deficiências e qualidades, são importantes para a equipe.
Um discípulo que tem seus acertos reconhecidos pelo líder, fica mais motivado
para continuar acertando. Da mesma maneira, quando um erro é trabalhado
pelo líder de forma cordial, o discípulo não se sente desmotivado e nem deixa
que isso atrapalhe seu rendimento no futuro. Esse comportamento por parte do
líder faz com que os discípulos confiem ainda mais nele.
5. CONCLUSÃO:
Neemias motivou o povo de tal maneira que os muros foram restaurados em
tempo recorde, é essa mesma motivação de devemos transmitir aos nossos
discípulos, para que o reino de Deus chegue a muitos.
“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).
Deus lhe abençoe.
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