
LIDERANÇA, UM TRABALHO PARA O REINO 
 
 
 “Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se 
envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade.” (II Timóteo 2:15) 
 
O líder é aquele que se entrega a Deus, sempre procurando ser aprovado, com a mão 
na obra, servindo ao Reino e às pessoas para que vivam os benefícios de contribuição 
que ele recebeu na sua vida e na sua família. O líder é aquele que caminha várias milhas, 
mas nunca deixa de abrir as janelas da sua alma para que as palavras de sabedoria 
penetrem no seu interior, como um leque aberto de reflexões que sempre o ajuda a 
manter o perfil de liderança que desenvolve. Nunca para, até Jesus voltar... Se você é 
líder, essa é  sua história.  
 
Você é um projeto especial de Deus, criado para o Reino, para cooperar com a saúde 
emocional e espiritual neste mundo hodierno. O seu passo à frente dará a você o direito 
da abertura de uma jornada de conhecimentos que estão adormecidos no seu 
subconsciente.  
Coloque para fora o grande potencial que já existe dentro do seu ser. Se, como líder, 
você está cansado de algumas situações, este é o melhor momento para você dar uma 
virada e mudar de vida. Dê mais alguns passos, pois em Deus, você pode mais e Ele 
mesmo quer prepará-lo para uma nova caminhada que, mesmo parecendo ser longa, 
você já começa com a certeza da vitória. 
Acredite, no Reino de Deus você é um grande potencial, instrumento de mudança para 
esta geração. Sua liderança trará novos impactos e resgates em muitas áreas na vida de 
todas as pessoas que você tocar. Para isso, você jamais pode esquecer o que é básico, 
como: 
 
Um lindo trabalhador no Reino e para o Reino 
Todo líder trabalha para o bem comum de uma sociedade que está desacreditada nos 
seus princípios de Deus, sem identidade própria, deixando-se levar por propostas tolas 
e insanas e entrando em um processo de descredibilidade. A maioria das pessoas entrou 
na falta de compromisso, e outras estão soltas em busca de algo. Nessa realidade, 
podemos entrar como resgatadores de vidas, reconstrutores de brechas. 
O líder é a diferença, porque caminha sabendo em que direção vai andar para chegar ao 
Céu, e conduz também outros ao mesmo caminho, ensinando-os a buscar um novo 
rumo, um novo destino, algo novo que possa ajudar a minimizar as dores das famílias.  
Deus conta com você para realizar um lindo trabalho no Reino, levando pessoas ao 
cumprimento do seu propósito individual sem deixar quebrar regras, não entrando em 
confusões, mas encaminhando-as à integridade de um filho que vive com o caráter de 
Cristo. 
Você será usado por Deus na vida de pessoas que estão vivendo sem esperança e 
buscam encontrar a luz, encontrar o poder de Deus. Portanto, se há lugares que 
parecem altos e impenetráveis, Deus conta com você para, através do poder dEle, levar 
outros a maiores alturas. 
 
Preparados para uma grande conquista no sobrenatural 



O líder é preparado para viver nesta geração uma grande conquista no sobrenatural e 
fazer com que outros vivam a mesma experiência. Por isso, ele não concorda com a 
imparcialidade, com a morosidade, com a falta de compromisso, mas age, removendo a 
omissão e ensinando as pessoas a desenvolverem seu potencial em Deus. 
O Todo-Poderoso, Emanuel, neste tempo que se chama hoje, convoca-nos para sermos 
líderes cumpridores de um papel de suma importância que muito ajudará no 
crescimento de um perfil familiar mais amplo e alargado e solidificará a nossa família 
espiritual. 
Verdade é que a despeito de tudo e de todos, estamos vivendo um momento ímpar na 
história da Igreja, quando contamos com a colaboração, com a contribuição de muitos 
líderes que resolveram se posicionar e viver tudo o que Deus tem para as suas vidas.  
 
O que Deus deixou confirmado na Sua Palavra, tomaremos posse, porque sabemos para 
onde vamos e lutaremos com um propósito definido: trabalhar no Reino de Deus.  
Levante-se e ande! O tempo de cantar chegou! Chegou um novo tempo, tempo de 
continuar com as mãos no arado e não olhar para trás. Vamos em frente, trabalhadores 
da última hora. Vamos avançar! Como líderes, somos a resposta de um futuro de 
esperança para esta geração. Deus está levantando líderes que farão a diferença neste 
século. Um deles é você! 
 
 
Fonte: MIR 


