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Selecionando e Desenvolvendo Líderes
A seleção de líderes é essencial. Uma boa seleção de pessoas para a
organização da célula matriz facilitará em 60% o processo de implantação
da visão, já uma seleção errada dificultará em 60% o processo.
Muitos pensam que devem começar com quem quer, isso é verdade
em parte, pois deve-se avaliar as motivações dos que parecem querer
porque nem sempre quem demonstra interesse pela visão faz isso pelos
motivos certos. Muitos são motivados por coisas que não glorificam a
Deus e, por isso, as motivações das pessoas para comporem a célula
matriz precisam ser avaliadas. Para isso sugeriremos aqui alguns
critérios.
Escolha as pessoas para participarem da célula matriz pelo caráter.
Durante muito tempo se escolhiam pessoas para exercerem funções na
obra de Deus pelo conhecimento, habilidade ou pela capacidade que
demonstravam ter. Quando vemos textos como Atos 6.3, I Timóteo 3.210 e Tito 1.5-9 vemos que Deus não escolhe por esses critérios; Deus
escolhe pelo caráter e se escolhermos tendo como critério principal
qualquer outra coisa escolheremos errado.
Mas quais as características de caráter que devemos avaliar para
selecionarmos as pessoas para nossa célula matriz?
Inicialmente são três:

1) Avalie se as pessoas ouvem a sua voz.
O fato das pessoas não ouvirem nossa voz não significa que não
são ovelhas ou que não são boas obreiras para a obra de Deus, ou
mesmo que no futuro não possam se envolver com o discipulado; mas
o fato é que não conseguiremos implantar uma visão tendo em nossa
equipe pessoas que não nos ouvem. É uma questão prática. Por isso
avaliamos se as pessoas ouvem a nossa voz.
2) Avalie se as pessoas são disponíveis.
É bom lembrar que disponível e desocupado não é a mesma coisa. Uma
pessoa disponível tem uma agenda lotada, mas sempre dará um jeito
de arrumar tempo para o que julga importante. Temos que avaliar a
disponibilidade das pessoas.
No discipulado o ensino acontece através de padrões referenciais.
Isso quer dizer que se as pessoas não tiverem tempo para estarem
conosco, para andarem conosco, nunca conseguiremos ensinar de fato
algumas coisas e nunca as desenvolveremos para serem líderes de
excelência.
Um mito que temos é que é possível formar líderes somente através
da reunião semanal da célula ou das estruturas da visão (escola de
líderes, encontros e reencontros). Isso não é possível. Para fazermos
das pessoas líderes de excelência elas precisam andar com líderes de
excelência. Os valentes de Davi só se tornaram valentes porque
conviveram com Davi que era valente; os discípulos de Jesus só se
tornaram os líderes da igreja primitiva depois de estarem e andarem com
Jesus para aprender.

Precisamos avaliar se as pessoas estão dispostas a ajustar
sua agenda para estarem e andarem conosco para que através do
nosso testemunho e exemplo possamos ajudá-las a crescer e a
desenvolverem-se como líderes.

3)Avalie se as pessoas são ensináveis.

Se as pessoas não estão dispostas a aprender novas coisas,
mesmo que sejam disponíveis e ouçam a nossa voz não nos
ajudarão a desenvolver a visão e, se estiverem em nossa equipe,
trarão um desgaste e cansaço maior a nossa equipe.
A verdade é que quando as pessoas estão começando sua vida
cristã elas estão sedentas por aprender. Qualquer coisa que se passa,
qualquer coisa que se ensina elas prestam atenção e aprendem; mas,
infelizmente, depois de um tempo sendo ministradas e aprendendo
muitos perdem esse espírito ensinável, perdem o desejo de aprender;
muitos até pensam que sabem tudo que precisam. A atitude de Paulo
mesmo depois de muitos anos aprendendo era outra. Ele diz em
Filipenses 3.12-14 que prosseguia porque julgava não haver
alcançado.
Se as pessoas não tem um espírito ensinável, todo tempo de
investimento será vão.
Olhando essas três características você selecionará as pessoas para a
sua célula matriz. Depois de trabalhar com elas e desenvolvê-las você
deve avaliar outras características antes de liberá-las para que se
tornem líderes de seus grupos.
Vejamos:
1)Avaliar se as pessoas são fiéis.
O fiel é aquele que faz o que foi pedido, do jeito que foi pedido e no
tempo solicitado. Para avaliar se as pessoas são fiéis é necessário
delegar, dar tarefas específicas, contudo sem muita liberdade para
criarem ou mudarem as orientações recebidas. Também estabeleça um
prazo para que as tarefas sejam cumpridas.
Por natureza as pessoas não são fiéis, essa não é uma
característica natural. Estamos acostumados a fazer as coisas a nossa

maneira, por isso precisamos ensinar fidelidade às pessoas antes de
liberá-las para liderarem seus grupos.
2)Avaliar se as pessoas são frutíferas (tem discípulos).
Consideramos discípulos pessoas que a própria pessoa ganhou
para Jesus, consolidou e ensinou. Avaliamos se as pessoas que
pretendem ser futuros líderes têm motivado outras pessoas através de seu
testemunho a se aproximarem de Jesus e se comprometerem com Ele.
No discipulado não criamos célula para ninguém liderar, mas
motivamos as pessoas a cuidarem daqueles que através do
relacionamento tem se motivado a seguir a Jesus; ou seja, as pessoas
liderarão grupos com pessoas que foram impactadas pela sua vida.
A pessoa que não consegue desenvolver contatos evangelísticos e
relacionamentos evangelísticos de maneira saudável, não consegue
através de sua vida estimular outros a seguirem a Jesus, por maior
conhecimento que tenha, não pode liderar pessoas. Temos que
repensar a liderança de pessoas assim no Reino de Deus, pois o Reino de
Deus é composto por pessoas. No Reino, a liderança e o
desenvolvimento de pessoas são basicamente relacionais, por isso as
pessoas que pretendem ser lideres de células precisam ser frutíferas.
Devemos investir em pessoas que atraem seguidores e, que através
dessa atração que tem, naturalmente já são líderes. Precisamos
desenvolver essas pessoas e ajudá-las a ser o melhor líder que
puderem.
3)Avaliar se as pessoas tem fome e sede do reino de Deus.
Avalie onde está o coração das pessoas, qual o seu tesouro, qual a
sua grande paixão. Avalie se elas têm uma verdadeira sede pelas coisas
de Deus; ou seja, avalie se elas são consagradas. Sabemos o que a
Bíblia ensina em João 15.7 que sem Ele nada conseguiremos realizar.

Se as pessoas não tem o desejo de estar com Jesus todos os dias
dificilmente irão avançar no discipulado. Dificilmente manterão a força e
motivação necessárias para continuar desenvolvendo pessoas sem
andarem muito próximos a Jesus.
Como diz a parábola do semeador em Mateus 13 chegará um tempo
em que as lutas serão tão grandes que se não tivermos aprendido a ter
prazer em estar com Jesus todos os dias, não permaneceremos,
desistiremos.
4)Avaliar se as pessoas tem o amor de Deus no coração.
Sem o amor de Deus tudo o mais é vão. Se nos faltar o amor de Deus,
desistiremos de lidar com pessoas, pois esta é uma tarefa muito
desgastante. Se reconhece precisar do amor de Deus em sua vida, peça a
Ele, pois Romanos 5.5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos é dado.
É importante entendermos que ajudaremos as pessoas a
desenvolverem essas quatro características antes de
tornarem líderes com o nosso exemplo, com a nossa vida.
Precisamos
ser
referência
para
as
pessoas
nas
características que queremos que elas desenvolvam. A nossa
maneira de ser tem que ser um exemplo e motivação para os
que nos seguem. O treinamento de líderes é vivencial,
através de nossa vida.
Já citamos anteriormente que as pessoas precisam nos ver fazendo as
coisas para que aprendam a fazer. Sem relacionamento, sem passarmos
tempo com elas isso não acontecerá.

Conclusão
Não temos a pretensão de esgotar o assunto discipulado com essa
cartilha, o que esperamos é contribuir com nossa experiência para sua
caminhada no discipulado. O objetivo desse material é fornecer alguns
subsídios práticos que o ajudem a viver o discipulado como estilo de
vida e que o ajudem a desenvolver um processo de discipulado em
sua comunidade.
Esperamos com esse material ajudá-lo a evitar alguns erros: 1)
pensar que não temos mais nada a aprender; 2) pensar que o que sabemos
hoje é o bastante para a vida toda; 3) pensar que não precisamos de
mentores ou discipuladores e que sozinhos conseguimos avançar; 4)
pensar que somos os donos dos discípulos; 5) pensar que não temos
nada que possa ajudar a outros; 6) pensar que as pessoas se tornam
discípulos e líderes pelo simples fato de participarem da célula ou das
demais estruturas.
Esperamos que Deus o unja para que dê muito fruto e assim se
torne verdadeiramente discípulo Dele e o glorifique com sua vida (João
15.8) e que esse material contribua para isso.

