MAIS GENTE OU GENTE MELHOR?
Sempre ouvimos sobre a necessidade de novos líderes, novos
voluntários, novos talentos e aí por diante. De fato a Igreja precisa
sempre de gente nova e em todas as áreas. Sou defensor da tese de
que quanto mais gente envolvermos na Obra de Deus, melhor
trabalharemos e teremos condição de atender outras demandas
como a própria família que por vezes fica em segundo plano por falta
de nosso tempo.
Mas, se por um lado precisamos de gente nova, é importante pensar
na qualidade dessas pessoas. E por qualidade penso na vida espiritual.
Precisamos mais do que nunca de um verdadeiro exército de crentes
comprometidos com o Senhor e que estejam dispostos a dar mais do
que tempo e dinheiro para a Obra. Precisamos de pessoas que
entreguem a própria vida.
Oecolampadius, reformador suíço, declarou certa vez: ‘uns poucos
homens bons e fervorosos podem fazer muito mais no ministério que
uma multidão de homens mornos.’ A mera multiplicação de pessoas
não é o suficiente. Precisamos de gente cujo coração esteja
totalmente entregue a Deus. Pessoas que estejam dispostas a ir além
da religiosidade e façam de Cristo seu exemplo em tudo.
Não precisamos de novos líderes ou voluntários ornamentais. De
pessoas que queiram apenas um título ou um cargo. O que de fato
precisamos é de pessoas ‘quentes’ no sentido de terem uma vida
totalmente engajada com o evangelho e não ‘mornas’ no sentido de
fazerem o mínimo, tendo apenas a aparência e não a essência do
cristianismo.
Você que é líder precisa ter um chama ardente dentro de si que o
leve a servir ao Senhor da melhor maneira possível, de todo o
coração e com total comprometimento. Não temos muitos líderes
assim mas você pode ser um destaque dentro dessa nova geração
pela qual oramos. Uma geração que mostrará ao mundo que ser de
Cristo não é mera retórica mas sim um projeto de vida. Podemos até
ser poucos em número mas que sejamos todos nós líderes fiéis e
comprometidos com nosso Deus.
O que Deus pode fazer através de poucos líderes mas fervorosos e
fiéis? Minha resposta sincera é: Ele pode fazer tudo! Exatamente tudo!
Seja um líder assim. Não valemos pela quantidade mas sim pela
qualidade de nosso compromisso e vivência com Deus.
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