
PORQUE NÃO PODEMOS PARAR NO TEMPO... 
 

“o tempo não para... ele renova tudo e todos... os que não se permitem renovar vivem de um passado que 
simplesmente não existe mais” (Daniel Burrus) 

 
 Chegamos a mais uma edição do SUMMIT e novamente estamos sendo desafiados pelo mote “LIDERE 
ONDE ESTÁ.” Essa frase nos remete aos nossos ambientes de convivência humana, seja o trabalho, a família, a igreja 
e até mesmo a sociedade. Em todo lugar existe a oportunidade de fazermos a diferença através de uma liderança 
que valorize os princípios cristãos e mostre os valores do evangelho de Cristo, destacando o amor. Mas há outra 
possibilidade de interpretação desta frase. Também podemos pensar no tempo, essa época estranha em que 
vivemos e que recebeu o nome de pós-modernidade. Deus nos deu a oportunidade de fazermos a diferença neste 
século e devemos investir tudo o que temos e somos para deixar uma marca abençoadora em nossa geração. 
 Para liderarmos neste tempo precisamos, sobretudo entender onde estamos, que tempo é esse e como 
conseguiremos alcançar essa geração com a graça de Deus. Não há dúvida de que vivemos tempos novos, difíceis, e 
que nos trazem desafios nunca antes imaginados pela geração de cristãos que nos antecedeu. Nossos avós não 
poderiam imaginar que a igreja lidaria com temas como homofobia, eutanásia, células tronco e outros. O escritor 
Jonh Stott, pouco antes de morrer, declarou que o evangelho era mais ”simples de ser vivido.” A simplicidade da 
mensagem de Jesus continua a mesma porém os dilemas éticos, os desafios que nos cercam são realmente cada vez 
mais complicados. E talvez seja por esse motivo que nosso olhar acaba se dirigindo mais para o passado do que para 
o futuro. Como já sabemos responder as perguntas que as gerações passadas fizeram e lidarmos melhor com os 
problemas das décadas anteriores, ficamos repetindo nossos discursos, estrutura e metodologia na esperança de 
que os grandes problemas e dilemas desse tempo não cheguem às nossas igrejas. Mas a verdade é que eles já 
chegaram. Talvez não queiramos enxergar, mas eles existes e nos rodeiam. Um olhar rápido sobre as famílias, 
juventude e o comportamento religioso  de nossos membros indicará que existem novos temas a serem tratados. O 
discurso que tínhamos e as respostas que dávamos não são mais suficientes. Um novo tempo chegou e com ele a 
necessidade de novos líderes que com a Bíblia na mão e visão de futuro consigam transitar melhor entre as pessoas 
desse tempo e ajuda-las a cumprirem com a sua missão de ser sal e luz em plena pós-modernidade. 
 Estamos em um tempo novo e precisamos de líderes novos, não na idade propriamente, mas sim na 
mente e coração. Não podemos descansar diante das imposições e perguntas de nossos jovens e adolescentes ou 
dos dilemas éticos e morais que nos cercam. Parar no tempo não é alternativa. O tempo novo exige uma liderança 
nova, nova em metodologia, estrutura, pensamento e discurso. A Bíblia é a mesma. Deus é o mesmo. O amor é o 
mesmo. Mas os tempos são novos. E, liderar nesse tempo, é sinônimo de se renovar como líder e aprender a lidar 
com o novo de uma forma que seja bênção para pessoas e fortalecimento para a igreja. 
 Não podemos parar no tempo. E nem parar o tempo. Nossa única alternativa é entender esse novo tempo 
e buscar estratégias para liderar tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ter uma nova visão mas 
continuar enxergando as pessoas com o mesmo amor que Jesus as enxergou. Ter novas estratégias mas continuar 
comprometido em santidade com o Senhor. Não paramos no tempo mas sim avançamos, mais pela fé do que pela 
vista, muitas vezes confusos mas buscando em Deus e na Palavra as respostas que nos fazem mudar estratégias mas 
manter a essência do Evangelho. 
 Lidere onde você está. Seja bênção para muitas pessoas. Siga firme em seu propósito de ser usado pelo 
Senhor nesta geração! 
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