
ACREDITE! 
 
“Nada de esplêndido jamais foi realizado a não ser por aqueles que ousaram acreditar que algo 
dentro deles era superior às circunstâncias”. (Bruce Barton) 
 
 Líderes precisam de uma dose extra de coragem se desejarem alcançar grandes 
objetivos. Não lhes bastará a racionalidade, os números e os prognósticos. Por vezes, esses 
elementos são tão negativos que podem até impedir o processo criativo e estagnar qualquer 
possibilidade de mudança. Nesses casos, somente a coragem é capaz de produzir o ambiente 
adequado para que algo diferente aconteça e uma situação aparentemente sem solução seja 
resolvida. Coragem! Essa é a palavra do dia para os líderes, onde quer que estejam. 
 Há três palavras que combinam muito bem com coragem: ousadia, fé e autoconfiança. 
Ousadia é a postura de enfrentamento diante do novo, do difícil e do improvável. Ousar é 
olhar para uma situação e enfrentá-la, por mais terrível e assustadora que seja. Líderes 
ousados levam seus liderados a uma condição de coragem, deixando de lado receios e 
abraçando as possibilidades que estão à frente, ainda que escondidas debaixo de um contexto 
de grandes lutas.  
 Fé é o gesto de confiança nos milagres que podem acontecer. É a postura de enfrentar 
o impossível. A fé supera a ousadia porque está lidando com elementos que não podem ser 
mensurados. A fé extrapola a religiosidade e entra no campo de uma experiência com Deus 
que leva alguém a assumir riscos que nenhum técnico, assessor ou conselheiro concordaria. A 
fé, portanto, não pode ser medida por qualquer outra pessoa senão pelo próprio líder.  
 Autoconfiança é a condição emocional e espiritual que leva o líder a colocar sua 
ousadia ou fé – ou os dois – em ação. O líder autoconfiante diz: “Vamos. Eu acredito que 
conseguiremos”. Já o líder que não tem autoconfiança se enche de uma série de 
questionamentos e dúvidas, e acaba ficando paralisado diante dos desafios. A autoconfiança é 
tão importante que liderados serão motivados e incentivados de maneira incrível quando 
perceberem que seu líder acredita que é possível conquistar e ultrapassar os desafios.  
 Diante dessas três palavras – ousadia, fé e autoconfiança – só nos resta desafiar os 
líderes a terem coragem e acreditarem que está em suas mãos a vitória ou a derrota, a 
conquista ou o abandono e as possibilidades ou o impossível. Só há uma saída para você, líder: 
“Acredite”. Se você não acreditar, nada acontecerá. Mas, se você crer e encarar os desafios 
com coragem, muita coisa acontecerá e, por certo, muitas pessoas serão impactadas por sua 
fé e incentivo. 
 Enquanto muitos olham para as circunstâncias e desistem, os verdadeiros líderes 
seguem em frente, ousados, corajosos e cheios de fé. Sejamos esses líderes! 


