LÍDERES GENEROSOS

Líderes devem ser exemplo de generosidade. Se eles errarem na medida, que nunca
errem pela omissão mas sim pela generosidade. Que sempre ofereçam algum tipo de ajuda,
afinal o exemplo de Cristo é o da doação e não da cobrança. A generosidade de um líder se
manifesta pelo menos de três maneiras. A primeira é através do serviço. Servir os outros
envolve doação e esta por sua vez implica em generosidade. Pessoas que servem umas as
outras sempre tem um coração generoso de quem não espera receber, mas sim tem prazer em
dar. A segunda é através do desejo sincero em ver seus liderados crescendo e se
desenvolvendo. Líderes não podem ser egoístas, pensando apenas em si mesmos. Eles devem
olhar para seus liderados e pensar em maneiras práticas de vê-los crescendo, quer na área
pessoal como espiritual e até mesmo desenvolvendo seu potencial de liderança. Líderes não
são egoístas, mas sim altruístas e isso significa que olham para os liderados como quem pode
lhes oferecer algo e não apenas usufruir de seu trabalho. A terceira é através do investimento
no futuro dos liderados. Líderes pensam no futuro das pessoas e não apenas da organização.
Tem o desejo genuíno de ver seus liderados crescendo, se desenvolvendo, e para isso tem
ações práticas de investimento para que isso se transforme em realidade.
Deus instruiu seus líderes a serem generosos, imitando sua própria generosidade e
graça. Ao final de cada sete anos, todo israelita deveria cancelar todas as dívidas de seus
compatriotas. Se eles realmente cancelassem as dívidas, dessem o exemplo de graça e perdão
e cuidassem dos pobres, Deus favoreceria sua terra com colheitas abundantes e liberdade das
invasões. Com isso Deus estava ensinando sobre as bênçãos da generosidade. Em
Deuteronômio 15:7, 8 temos um exemplo ainda mais claro sobre isso. Deus chega a usar
expressões como: “não endureçam o coração” e “tenham a mão aberta.” Na visão divina a
generosidade e doação são indispensáveis para o líder. Através delas o líder exerce um
impacto positivo na vida dos liderados. Ser generoso é como plantar uma semente e esperar
que em um futuro próximo os frutos virão em forma de outros lideres generosos e doadores.
Será que nossa liderança tem sido marcada pela generosidade? Responda
objetivamente às perguntas abaixo:
a) Tenho prazer em servir?
b) Quero ver meus liderados crescendo e se desenvolvendo?
c) Tenho investido no futuro de meus liderados?
Dependendo das respostas acima já é possível estabelecer um pouco do seu perfil de
liderança. Se você está inclinado à generosidade então seu coração terá prazer em servir,
ajudar os outros e fazer coisas que te aproximam mais do exemplo supremo de nosso Senhor
Jesus Cristo. Jesus deu sua vida por nós e mostrou a generosidade na prática. E como
seguidores Dele devemos fazer o mesmo. Que a generosidade e doação sejam marcas
constantes de nossa liderança e que através dela muitos liderados entendam que a beleza da
liderança não está em receber mas sim em dar.
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