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1 Crônicas 9:20 
“Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles; e o Senhor era com ele” 

 
O conceito de liderança pode ser muito abrangente, mas em síntese poderíamos afirmar que liderar 
é arte de comandar, se tornar modelo, exemplo, fonte de inspiração, atrair seguidores e 
influenciando de forma positiva a mente e comportamento dos seus liderados. Embora liderar não 
seja uma tarefa fácil, o mundo tem uma carência brutal de líderes, e eles são extremamente 
valiosos diante de Deus e dos homens. 
  
Vamos isolar uma cena para compreender o valor de um líder. Davi é enviado por seu pai em busca 
de notícias, pois seus irmãos eram soldados do exército de Israel e estavam em guerra já há muitos 
dias. Era desesperadora a situação de um pai com filhos em guerra naqueles dias. As lutas eram 
corporais, sangrentas, quase suicidas. Ele leva queijos finos, um presente de Jessé para o 
comandante do exército, e um pouco deles também para seus filhos (1 Sm 17:18). Não sei se era 
um mimo em tempo de guerra, o que já era significativo, ou se aquele pai estava com o gesto 
querendo agradar o comandante para que não colocasse seus filhos na linha de frente do combate, 
o que praticamente implicaria em morte certa. 
 
Se não era das piores, a situação que Davi encontrou ali era dramática. O inimigo temendo um 
confronto exército contra exército, havia proposto uma batalha entre dois soldados dos exércitos, o 
que se tornasse perdedor iria ser escravo do outro. A ideia não parecia tão má, afinal poderiam 
evitar muitas baixas, comuns em um confronto direto. A bondade virou uma ideia pavorosa quando 
o exército de Israel viu o tamanho do soldado que eles escolheram para o confronto. Golias, o 
representante do exército filisteu, tinha algo em torno de 2,92 metros (1 Sm 17:4). Além de que era 
um experiente gladiador. Alguém acostumado a matar seus oponentes em arenas, que naquela 
época havia se tornado um espetáculo macabro e uma prática comum aos finais de semana. 
Ninguém do lado dos israelitas se ofereceu para ir lutar contra aquele gigante. Quando Davi soube 
daquela situação difícil e humilhante, revelou três características pertinentes a todo líder: “Sentiu 
as dores do seu povo, se ofereceu para enfrentar o gigante e executou sua missão com a ajuda de 
Deus.” O líder é assim, ele se posiciona, se oferece e parte para a execução do plano sem dar tempo 
ao adversário para estruturar sua linha de defesa.  
 
A liderança é um dom que pode ser despertado, desenvolvido e ampliado. Nenhum grande líder 
nasce pronto, ele vai ter que ser trabalhado e aprimorado. Edwin Louis Cole, autor de um livro 
espetacular sobre o tema (Homens de Verdade), apresenta um modelo de masculinidade e 
liderança que é infalível, funcional e, ainda assim, praticável: a hombridade da semelhança com 
Cristo! A ideia aqui, sem mitos, sem rodeios é abordar a importância de nos tornarmos líderes. 
Primeiro de nós mesmos, para controlarmos de forma ideal finanças, sucesso, fracasso, 
paternidade, espiritualidade e até o nosso casamento, e depois líderes de outras pessoas. Isto 
porque um grande líder é também uma grande fonte de inspiração para outras pessoas.  
 
 
 
 

http://www.ibgenesis.com.br/
mailto:faleconosco@ibgenesis.com.br


                                              

 

Igreja Batista Gênesis 

Av. Durval de Góes Monteiro, 1500 – Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL 

 Fones: (82) 3342.2881  | Site: www.ibgenesis.com.br  |  E-mail: faleconosco@ibgenesis.com.br 

 
 
 
No próximo final de semana você não pode perder o Liderar. Não queremos trabalhar conceitos 
apenas, iremos mostrar de forma prática e funcional, que existe aí dentro de você um grande líder. 
Ele só precisar ser acordado. E quando ele despertar, vai produzir mudanças tão radicais em tudo 
que está a sua volta, que você dirá: Por que eu não acordei este gigante antes? 
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