DONS REDENTIVOS

CARACTERÍSTICAS DO LÍDER
- Trabalha bem sob pressão e coloca as pessoas ao seu redor sob a mesma pressão. Isso pode ser
motivacional ou abusivo.
- É hábil no gerenciamento do tempo. Controla seu tempo e faz o trabalho.
- Pode ser frouxo na ética quando o fim justifica os meios.
- Não pergunta os "porquês".
- Reúne um grupo baseado na lealdade à missão. Faz com que o todos no grupo assumam o problema
juntos.
- Pode valorizar mais a lealdade do que a competência em si.
- Pode usar pessoas imperfeitas e tirar o melhor proveito delas sem permitir que suas imperfeições
prejudiquem o objetivo de um projeto ou grupo.
- Toma uma visão e monta um plano eficaz. É um implementador, não um visionário.
- Não está interessado em culpar a si mesmo ou aos outros. Quer descobrir como consertar quando algo
dá errado.
- É um construtor de impérios. Quer fazer algo maior e melhor.
- Não procura por outras pessoas para obter soluções. Assume seus próprios problemas. Não procura ajuda.
- Concentra-se na tarefa imediata.
- Não é facilmente distraído de uma tarefa.
- Pode ser orientado por tarefas e falhar no acolhimento, pastoreio e correção do que está espiritualmente
errado.
- É envolvido com todos os tipos de projetos. Gosta da diversidade.
- Não precisa da afirmação de outras pessoas quando ele já se decidiu.
- Pode fazer uma quantidade desproporcional de trabalho com os recursos fornecidos.
- Tem dificuldades por fazer as coisas em sua própria força em vez de confiar no poder e no plano de Deus.
- Assume mais tarefas do que normalmente é possível concluir no tempo que tem.
- Tem dificuldade de ajustar o foco. Ele está fazendo o que Deus o chamou para fazer ou ele está apenas
fazendo coisas para ficar ocupado?
- Está disposto a ser justificado por Deus e não pelo homem.
- Pode resistir a fortes oposições.

PRINCIPAIS FRAQUEZAS
- Falta de sensibilidade. Como é orientado pelas metas, pode deixar de acolher os que o rodeiam e pode
aplicar pressão sem moderação.
- Problemas com ética e integridade. O fim justifica os meios.
- Transigência. Se contenta em cumprir sua agenda em vez da agenda de Deus.
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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO PARA O LÍDER
Eu abençoo o seu chamado de liderança para organizar e administrar unidades sociais,
grupos de pessoas e recursos. Seu quociente máximo de liderança é baseado nos dons de Deus
e é submetido à lei de Deus para ser vivificante para aqueles ao seu redor. Abençoo você como
um implementador que adota uma visão e implementa efetivamente um plano a partir de
etapas. Você conhece os recursos disponíveis e necessários para atingir uma meta. Você pode
visualizar o resultado final de um grande empreendimento para um grupo e, ao mesmo tempo,
segregar os objetivos principais em tarefas menores e alcançáveis para os indivíduos, como
Neemias fez. Eu abençoo o modo como você une um grupo baseado na lealdade de resolver
problemas juntos. Você precisa de lealdade e confiança daqueles que estão sendo direcionados
e servidos.
Eu abençoo sua força ao ver oportunidade de usar pessoas quebradas e imperfeitas e
posicioná-las para tirar o melhor proveito delas sem deixar que suas imperfeições atrapalhem
o todo. Eu abençoo o modo como você impulsiona os outros para o sucesso enquanto minimiza
as fraquezas que impediriam um projeto. Você pode ignorar as falhas de caráter e fraquezas, a
inexperiência e a imaturidade de pessoas que, além de tudo isso, têm habilidades valiosas para
oferecerem, ajudando a atingir o objetivo. Eu te abençoo para trazer para fora das pessoas o
melhor com que elas podem contribuir para todo o grupo.
Eu abençoo sua capacidade de saber o que você deve e não deve delegar a outras
pessoas. Você pode reger os detalhes quando delega e não se envolve em detalhes para se
concentrar no objetivo final.
Abençoo sua capacidade de trabalhar sob pressão e também de motivar as pessoas a
fazerem mais do que elas acham que podem fazer. Eu abençoo o modo como você desafia as
pessoas a irem além de qualquer coisa que elas tenham feito antes e também a sua
sensibilidade em saber quando você está colocando outras pessoas sob muita pressão. Jesus
tem derramado sobre você o tesouro de dar a vida que vem Dele para que você possa avivar
outras pessoas.
Deus lhe deu o dom de ser orientado por tarefas, focado no objetivo. Eu abençoo a sua
capacidade de suportar a reação de pessoas de dentro e de fora para alcançar um objetivo mais
elevado, já que você equilibra apropriadamente sugestões, apelações e queixas válidas das
pessoas da equipe. Eu te abençoo para estar totalmente em sintonia com Deus e fazer o que
Ele diz para fazer. Você não precisa da afirmação de outras pessoas quando ouve de Deus. Você
pode receber sua justificação de Deus e esperar muito tempo por ela. Seu exemplo é Jesus, que
estava disposto a ser humilhado e aceitou a injúria dos outros para trazer liberdade ao mundo.
Ele suportou o desprezo, desprezando a vergonha (Hebreus 12:2), quando homens pecadores o
torturaram e o crucificaram, Ele trouxe salvação para nós.
Alguns não vão apreciar o trabalho que você esta fazendo ou o jeito que você está
fazendo. Alguns resistirão e ficarão ressentidos, e outros terão inveja de você. Eu te abençoo
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para continuar, porque Deus te projetou para ser menos influenciado pela opinião pública do
que a maioria. Você pode suportar oposição e críticas daqueles que estão acima, abaixo e ao
seu redor. Eu te abençoo para prosseguir quando as pessoas que deveriam apoiá-lo não o
fizerem.
Eu te abençoo para inspirar e encorajar uma equipe através da alegria, aprovação,
elogio, desafio, sensibilidade pessoal e educação. Eu te abençoo para dar uma explicação de
cada parte estratégica das funções individuais dentro do quadro geral. Todo mundo precisa
saber que seu papel é vital e indispensável, e em que parte sua contribuição se encaixa no
esquema geral. Eu te abençoo para não negligenciar as necessidades individuais dos
cooperadores e não vê-los como recursos, como peças em um tabuleiro de xadrez para atingir
suas metas ou tarefas. Eu te abençoo para pastorear as pessoas. É lindo quando um líder vê o
seu chamado para pastorear as pessoas que estão envolvidas na organização ou nos objetivos
a serem alcançados.
Eu abençoo sua independência de uma maneira positiva. Você não tem mentalidade
de bem-estar. Você não olha para os outros em busca de soluções. Você não é o culpado. Nem
você nem os outros. Eu abençoo a sua força para descobrir como consertar quando algo dá
errado. Você está disposto a resolver problemas e realizar a tarefa em vez de perder tempo
culpando e atribuindo falhas.
Eu te abençoo com uma singeleza de coração e a habilidade de focar no que Deus te
chamou para fazer. O resultado de seu trabalho piedoso é desproporcional ao investimento de
recursos. O exemplo de Neemias é a sua herança como líder. Você obtém resultados que estão
além das habilidades administrativas brilhantes quando você está em parceria com Deus,
fazendo a principal coisa ou a única coisa que Ele o chamou para fazer.
Eu abençoo como você vê a porta aberta que Deus coloca diante de você e usa
recursos inadequados para realizar coisas extraordinárias. É assim que Deus fez você, e isso Lhe
dá prazer. Quando você está seguindo a Deus, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa
certa, a graça de Deus está sobre você para encontrar recursos que os outros não veem e os unir
para um impacto extremamente desproporcional. Seu Pai fica satisfeito quando você faz o
impossível, para que Ele receba a glória, pois a única explicação para isso é "Deus estava nisso".
Seu Pai se deleita em observá-lo em operação. Essa é a sua grande alegria.
Eu te abençoo para perseguir toda a gama de domínio que Deus planejou para você.
Você é tão naturalmente talentoso que levaria duas vidas para fazer tudo o que faz bem. Você
olha para qualquer coisa e quer torná-la maior e melhor. Cuidado com o perigo do sucesso,
pois você é talentoso o suficiente para ter sucesso em seus méritos. Seu sucesso pode tornar-se
uma armadilha se você se contentar, quando Deus quer que você seja Seu parceiro no Reino
espiritual e faça o sobrenatural, realizando o que somente Deus pode fazer.
Eu abençoo sua diversidade. Você é usado de muitas formas e faz isso com grande
habilidade e graça. Você parece ser bom em tudo que faz. Você organiza e lidera. Você vê
oportunidades e possibilidades. Há coisas que você pode fazer que lhe trarão prazer e deixarão
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um legado em sua comunidade. Mesmo assim, o bom é o inimigo eterno do melhor. Às vezes
você pode se contentar com os planos do homem e ficar aquém do desígnio de Deus. Jesus é
o seu modelo, pois Ele terminou a única coisa que o Pai lhe enviou para fazer (João 17:4). Na
cruz, Jesus disse: "Está consumado". Ele cumpriu a principal tarefa. Não há maior satisfação no
final do dia ou de uma vida do que saber que você glorificou seu Pai fazendo exatamente o que
Ele queria que você fizesse. Eu te abençoo para encontrar a sua maior realização nisso, pois o
Reino será expandido e o mundo será mudado para as gerações vindouras.
Uma fraqueza potencial do seu dom é a transigência, conformando-se com o que é
bom, em vez do melhor de Deus. Isso não é o maior e o melhor para você. Deus projetou você
para viver na justiça, na santidade e exalando vida. Nesses valores você permanece de pé ou cai.
Eu te abençoo para usar a autoridade moral que vem de se submeter a Deus como base de sua
autoridade. Onde você tem integridade, você terá autoridade espiritual, maior influência e tudo
o que for necessário para liderar as pessoas. Ao fazer isso, sua autoridade moral e espiritual
aumentará e você trará vida à sua comunidade como o líder justo que Deus quer que você seja.
Eu abençoo a sua alegria e satisfação em ver todas as partes se unirem em um produto
acabado. Hebreus 12 diz que, por causa da alegria que lhe foi proposta, Jesus suportou a cruz,
onde pagou integralmente a penalidade total pelo pecado. Por causa desse trabalho finalizado
na cruz nós temos liberdade. Eu te abençoo para viver em liberdade e lutar pela liberdade dos
outros. Eu te abençoo na plenitude do seu chamado para mostrar ao mundo o que é a
liberdade.
Eu abençoo a sua autoridade dada por Deus em um alto nível de unção geracional.
Você deseja transmitir bênçãos geracionais. O chamado de Deus é que você se preocupe com
o Reino espiritual em sua família, limpando e purificando as linhas geracionais e construindo
uma bênção geracional e uma herança para as gerações posteriores a você. Seu direito de
nascença é investir em uma comunidade de fé e purificar os outros da contaminação que vem
de seus ancestrais, para construir um depósito de bênçãos que os acompanhará por gerações
após a sua partida.
Eu te abençoo com a expansão do seu pensamento sobre o seu dom. É mais do que
dominar as pessoas como líder de organizações. Essa é uma parte do seu direito de nascença,
mas esse não é o mandato original de Deus. Baseado no sexto dia da criação, Deus projetou
você para o domínio sobre o reino animal, embora você ainda não tenha vivido isso. Seu direito
de nascença é estabelecer a dinâmica espiritual do dia e chamar as criaturas vivas certas para
fazer as coisas certas, seja em movimento, som ou cor, etc. Você pode estar longe disso ainda,
mas eu te abençoo com a liberação do que Deus colocou em você, que foi carregado por
centenas de gerações desde Adão e Eva sem ver sua plena expressão. Eu te abençoo em sua
geração com o desencadeamento do poder que Deus colocou na criação. Eu te abençoo com
a vida na bênção original que Deus deu a você, filho de Adão e filho do Segundo Adão.
Como líder, você pode não ter desenvolvido sua capacidade de ser pai e líder do
espírito humano. No sexto dia da criação, Deus criou o espírito humano e o colocou no primeiro
homem. O espírito é o domínio justo do líder, não apenas comando, poder e controle. Eu te
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abençoo enquanto você cresce e se alinha com seu DNA espiritual de liderar os espíritos dos
outros. Eu abençoo sua capacidade de ser pai do espírito humano, de saber quando construir
e quando guerrear, que vem com o seu dom. Você é chamado para saber mais sobre como
guiar, liderar, formar e usar o espírito, assim como a alma. Eu abençoo seu chamado de
paternidade ao nutrir o espírito humano, não apenas a alma. Eu te abençoo em seu desafio de
entender o espírito tão profundamente quanto você entende a alma. Eu te abençoo ao nutrir
seu espírito e confiar no poder do céu para suplementar o que você pode fazer no natural.
Mobilize os espíritos das pessoas – liderando, agrupando, desdobrando seus espíritos. Crie a
sinergia do espírito de uma pessoa com outra, do espírito de uma equipe com o espírito de
outra equipe. Você foi feito para ser pai do espírito, não apenas da alma. Eu te abençoo para
entender como abençoar o espírito humano para o bem do Reino de Deus. Quando o espírito
é dominante, ele extrai o melhor da alma. A alma opera em um nível melhor quando está sob
a liderança do espírito. Eu te abençoo para usar os recursos do espírito e os recursos do céu
para gerar a próxima geração.

