
O DESAFIO CONTÍNUO DA LIDERANÇA

Liderança se cultiva diariamente, não em um só dia. Ser um
bom líder hoje não é sinônimo de ser sempre. Precisamos investir
diariamente em nossa liderança, sendo bons líderes hoje, amanhã e
depois também. Em um ambiente dinâmico e criativo como o
encontrado em nossas Igrejas sempre haverá algo novo a ser
encarado, e para o novo, como bem escreveu Charles Swindoll,
ninguém está preparado. Quem julga saber resolver qualquer
situação simplesmente porque é líder há tantos anos se surpreenderá
com as novidades e situações inusitadas que envolvem a liderança.
Sempre haverá algo novo para um líder resolver.

Jonh Maxwell escreveu que tornar-se líder é muito parecido com
investir com sucesso no mercado acionário. Se a sua esperança é
ficar rico em um dia, não vai se dar bem. O que mais importa é o que
você faz diariamente durante um longo período. Se você investe
continuamente no desenvolvimento da sua capacidade de liderança,
deixando seus ‘ativos’ renderem, o resultado inevitável no longo
prazo é o crescimento.

Embora seja verdade que algumas pessoas nasçam com
maiores talentos inatos que outras, a capacidade de liderar é na
verdade um conjunto de habilidades, e praticamente todas elas
podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Mas esse processo não
acontece da noite para o dia. Liderança é algo complexo que exige
permanente preparação. E pensando nisso, algumas perguntas
importantes para fazê-lo refletir:

√ Qual foi a última iniciativa de capacitação em que você

! Tem a ver com respeito, experiência, força
emocional,habilidade para lidar com pessoas, disciplina, visão, ímpeto,
senso de oportunidade e por aí vai.



A melhor notícia a todos é que a liderança não é estática: você
sempre pode melhorar. Então, por que não fazer de 2009 um ano de
grande investimento em seu potencial de liderança? Seja um líder
melhor. você pode. Basta querer e investir na liderança.
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