A liderança é um dom de Deus
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Onde quer que seja, a liderança é uma característica essencial para o bom funcionamento de
qualquer instituição, empreendimento ou atividade. Inata ou adquirida, a liderança faz parte do
desenvolvimento humano e no serviço ao Senhor, isso não é diferente.

Na história do povo de Israel, diversas são as vezes em que Deus, constitui líderes, a fim de
realizar a vontade do Senhor em favor daquele povo. Basta olhar para Abraão, Isaac, Jacó,
Moisés, Josué, Davi, Neemias, Samuel, Pedro, Paulo e tantos outros .

Mas essa tarefa de liderar pessoas, estar a frente de um grupo, nem sempre é simples, ainda
mais em uma esfera espiritual. A necessidade de viver sob a graça de Deus, escutando
fielmente a voz do Senhor e também a busca por formação são as chaves para uma boa
liderança. Quanto bem pode fazer um líder que se deixa conduzir pelos carismas!

O líder carismático é ele mesmo um dom e presente para os irmãos a quem ele passa a
ser responsável. Isto não é uma tarefa meramente humana, mas, sobremaneira, a
liderança “carismaticamente” vivenciada é um dom de Deus para os outros.

Com sabor carismático, o livro “O Líder Carismático” traz a realidade da liderança, que deve
ser formada em favor do grupo a ser liderado. A obra de Elvis Rodrigues apresenta realidades
para o ato de liderar com sabedoria, a fim da edificação daquele povo, confiado por Deus.
“Quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam” (Mt 26,31).

Com temas como administração do tempo, delegação de tarefas, autoconhecimento,
discernimento na tomada de decisões e autoridade, o autor usa de outras obras relevantes e
linguagem objetiva como oportunidade para oferecer dicas práticas e simples para uma
liderança bem sucedida.

Conheça o livro “O Líder Carismático- discernimento, fé e autoconhecimento”. Adquira pelo
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telefone (12) 3151-4155 ou pelo e-mail rccshop@rccbrasil.org.br . Você também pode fazer o
seu pedido acessando a loja virtual da
Editora RCCBRASIL
ou
clicando aqui
.
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