E-mail a um líder cansado e com vontade de desistir
Todos os dias algum líder se cansa e acaba desistindo de tudo, deixando para trás
sonhos, planos, realizações, liderados, experiências, motivações. Quando isso
acontece, todos saem perdendo: os liderados, a família, a sociedade e o próprio líder.
Já faz um tempo que um líder comentou comigo que queria desistir. Era uma pessoa
fantástica, mas estava muito cansado. Resolvi escrever-lhe uma mensagem, que
acabou sendo repetida a outros líderes que passavam pela mesma situação e, hoje, a
compartilho com você, com o desejo de que lhe sirva de grande edificação espiritual e
encorajamento no final de mais um ano.

Prezado colega, escrevo-lhe porque reconheço que sua vida é preciosa, sua missão
especial e seu chamado, único. Sei que há momentos em que a situação se torna
quase insustentável, e ao olhá-la de frente não enxergamos nenhuma saída, e a única
porta que nos parece aberta é a que nos leva ao caminho da desistência.
Talvez esta seja a última mensagem que você lerá antes de entregar tudo e se retirar.
Mas leia-a com atenção, pois ela também pode ser o marco do reinício e o toque para
um recomeço em sua jornada como líder.
Antes de continuar, quero te lembrar que não sou melhor do que você, o que lhe
escrevo, aplico antes a mim mesmo, pois muitas vezes também já pensei em desistir.
Esta mensagem não vem de alguém que te olha de cima para baixo, mas de alguém
que está ao teu lado, ombro a ombro lutando o mesmo combate, buscando fazer a
vontade daquele que nos convocou a liderar o seu povo.
Se você me permite, quero compartilhar com você alguns conselhos muito simples,
que certamente você já sabe. Mas são verdades que me ajudam e espero que possam
ajudá-lo a vencer este cansaço e este intenso desejo de desistir. Com humildade, aí
vão eles:
1- Não exija demais de si mesmo, você é apenas um ser humano normal.
Você não é uma máquina de liderar, você é apenas um ser humano normal cheio de
ambiguidades, limitações e virtudes. Mantenha altos padrões pessoais, mas padrões
realistas. Não se superestime nem se subestime. Lembre-se que ter fraquezas e crises
apenas mostra que você é humano e isso não é demérito, pois você não é um superhomem. Você foi feito do barro tocado por Deus.
2- Não fique se comparando com os outros ou com os "resultados" que vê em outros
ministérios - as aparências enganam e só Deus conhece a verdade total dos fatos.
Você é único, não existe outro ‘você’. Não se iluda com números ou notícias
alvissareiras. Por trás de todo sucesso verdadeiro há muita luta. A glória vem depois da
cruz.

3- Nunca carregue o fardo sozinho, procure apoio sempre.

Nunca se isole de outros companheiros sinceros. Nós precisamos da ajuda uns dos
outros. Quanto mais sozinhos ficarmos, mais difícil será encarar os desafios da vida.
Deus criou uma grande família para você porque ele “faz com que os solitários vivam
em família”.
4- Por maior que seja a visão, ela sempre parte de pequenos passos, dê um passo de
cada vez.
A visão que você tem parece distante, talvez esteja mesmo, mas lembre-se que uma
visão, por maior ou menor que seja, sempre se alcança a partir de pequenos passos
que, somados, ao final completarão o grande quadro a ser alcançado. Dê um passo de
cada vez, caminhe dia a dia, não tente dar um pique de 100 metros se a corrida, na
verdade, é uma maratona. Não ignore os pequenos começos.
5- Trate bem da saúde.
Cuidar da saúde não é incredulidade, ao contrário, é sabedoria. Coma bem, descanse,
pratique exercícios, vá ao médico regularmente. Não espere aparecer sintomas
doentios, não espere surgir um tique nervoso para dar um tempo. Sempre que for
preciso, diminua o ritmo para poder ir mais longe. “Há tempo para todo propósito
debaixo do céu”.
6- Viva um dia de cada vez, você tem um futuro pela frente.
Não se deixe dominar pelas ansiedades do amanhã. Planeje o futuro sem deixar o
futuro dominar você. Lembre-se que sem o presente não haverá amanhã. Portanto,
tente viver um dia de cada vez, olhe para o amanhã, mas viva o hoje. Suas meras
preocupações não irão mudar alguma situação futura.
7- Valorize seus pontos fortes e trabalhe os pontos fracos, todos têm isso.
Você tem muitos pontos fortes. Valorize-os, tenha consciência deles, você já tem
realizado muita coisa boa na vida. Estes pontos são seus, fazem parte de sua
personalidade, são frutos da graça divina em sua vida. Com relação aos pontos fracos,
reconheça-os e busque com equilíbrio e bom-senso melhorá-los, mas sem fazer disso
uma doença. Todos nós estamos crescendo como pessoas na vida, você ainda não está
completo, ninguém está.
8- Nunca se esqueça que Deus sempre usa os fracos para a sua glória.
Ao se quebrantar, você está se identificando com todos os servos que o Senhor
realmente usou. Deus não pode derramar a sua graça e glória em vasos cheios de si
mesmos. Por isso, ele nos esvazia para poder nos encher do que há de melhor.
Este tempo de cansaço, quebrantamento e vontade de desistir pode ser a véspera de
algo grande que o Senhor irá fazer em sua vida. Ele é especialista em nos surpreender
e usar aqueles que estão quebrados em sua presença. Derrame-se diante dele - este é
o melhor lugar para os cansados.
Concluindo, não se entregue, amado colega! Para tudo há uma saída. Erga a sua
cabeça; há um horizonte a enxergar, há uma jornada a continuar, há um propósito a
cumprir. O melhor de tudo é que Deus deseja ir com você e, se ele vai conosco, tudo é

possível.
Feliz 2012 e que esse período de recesso sirva para crescimento, recuperação das
forças e motivação para mais um ano de trabalho na obra de Deus.
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