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Dedicatória

Dedico este livro aos 275 milhões de jovens que há na América 
Latina. Deus tem um grande futuro para cada um de vocês.  
Ele deseja que alcancem o sucesso em todas as áreas de sua 

 vida e cheguem ao seu destino.

Nossa geração está diante de nós e com ela um grande desafio: 
temos em nossas mãos a possibilidade de mudar a história  

do planeta Terra. Meu desejo é que nos levantemos para mudar 
o destino dela, porque estou convencido de que esta geração será 

como nenhuma outra.





prefáCio do

Dr. John C. Maxwell

É um grande prazer poder recomendar-lhe ese livro. 
O líder vencedor foi escrito para jovens. Creio, contudo, 

que os princípios nele apresentados são fundamentais na 
vida de qualquer pessoa que deseja ser um líder eficaz 
nesta geração. Através das experiências, vitórias e até mes-
mo dos erros de um jovem chamado Davi, John nos ajuda 
a conhecer os pontos cruciais para a conquista do obje-
tivo de ser um líder campeão. Se o seu coração é como o 
meu, e você deseja crescer para se tornar o melhor líder 
que puder ser, impactando tantas vidas quanto for possí-
vel, este livro é uma excelente ferramenta que o ajudará a 
alcançar esse objetivo.

 
john C. maxwell

Fundador da INJOY Stewardship Services e da EQUIP





prefáCio de

Marcos Witt

É com grande entusiasmo que quero lhe apresentar o livro 
O líder vencedor. 

Este projeto associa um material bastante profundo a um 
estilo leve de leitura, para que você possa entendê-lo e digeri-lo 
bem. As lições que aprendemos com ele, quando colocadas em 
prática, ajudarão qualquer jovem a alcançar seu potencial má-
ximo na vida e ser o campeão que Deus lhe destinou para ser. 

Torna-se cada vez mais difícil fazer a atual geração acredi-
tar que é campeã e que pode cumprir seu destino na vida. É por 
isso que, quando li este material pela primeira vez, dei graças a 
Deus pela existência de uma ferramenta prática que possa nos 
auxiliar a alcançar esse propósito. 

John e eu temos trabalhado juntos por anos, e posso as-
segurar que os princípios extraídos por ele da vida do jovem 
Davi e apresentados neste livro são os mesmos vividos em sua 
própria vida. Muitas das experiências relatadas por ele aqui 
podem parecer histórias loucas e extravagantes, mas são uma 
parte importante da vida que esse grande homem de Deus tem 
vivido por muitos anos. Na verdade, creio que algumas das  
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peculiaridades inerentes aos grandes homens é o fato de se-
rem audazes, intrépidos, aventureiros e cheios de ousadia. 
John Vereecken é um exemplo vivo dessas características e 
as compartilha conosco neste livro de maneira entusiasma-
da e eficaz. 

Tenho certeza de que, ao terminar este livro e colo-
car em prática estes conselhos e princípios em sua própria 
vida, você se tornará o campeão que Deus planejou que 
fosse. Parabéns pela decisão de lê-lo. 

marCoS witt
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Nota do autor

Embora este material tenha sido escrito com foco nos jo-
vens, estes princípios também poderão ser uma ferramenta 
útil para, não importa sua idade. Por isso, aplique-os em sua 
vida! Meu desejo é que eles não sirvam apenas a você, mas 
que você possa compartilhá-los com outras pessoas, com 
grupos jovens, em sua empresa ou em seu colégio. Creio 
que não vale a pena recebê-los se você não irá comparti-
lhá-los com mais ninguém. Você deve pensar da seguinte 
forma: “Como posso ajudar outros, como posso ajudar a 
juventude?” Se você tem quarenta anos, possivelmente há 
pessoas de quinze ou vinte anos ao seu redor que precisa-
rão que você acredite nelas e as incentive a continuar, porque 
elas certamente irão errar. Vejo uma juventude em nossos 
dias com medo de cometer erros porque, muitas vezes ao 
errarem, seus líderes são duros e os advertem severamente, 
dizendo: “Por que você fez isso?”, “sente-se”, “como você 
se atreve?”, quando tudo o que devemos fazer é incentivá-
los e animá-los a seguir em frente. Precisamos mudar nossa 
mentalidade em relação à juventude de hoje.



14 O l íder  vencedor

Escrevi este livro porque tenho em meu coração um 
forte desejo de contribuir para o desenvolvimento do grande 
potencial dos jovens da América Latina. Há mais de 275 mi-
lhões de jovens latinos com 25 anos ou menos nas ruas, nas 
universidades, em nossas igrejas, procurando trabalho nas 
diferentes empresas e corporações... e o objetivo deste mate-
rial é ajudá-los a alcançar seu potencial máximo na vida. 

Imagine se tivéssemos 275 milhões de jovens com 
uma paixão e um anseio por mudar sua geração, por mu-
dar seu mundo? Com certeza eles conseguiriam!

Pedi a Marcos que falasse sobre dois dos princípios 
que vamos estudar porque ele é um dos homens que Deus 
trouxe à minha vida para edificá-la. Sei que não teria escri-
to este livro sem a influência enriquecedora de sua lideran-
ça. Embora eu não seja tão mais novo, ele tem muito mais 
experiência que eu, e juntos compartilhamos uma paixão 
pela juventude e por motivar a liderança. Ele semeou em 
minha vida, me ajudou e acreditou em mim. Tenho por 
ele um apreço muito grande, e tanto ele quanto sua esposa 
têm sido uma grande bênção para nossa vida. Para mim é 
uma honra compartilhar este projeto com ele e oferecê-lo 
aos jovens. 

Cabe a nós, como líderes, colocar ao alcance destes jo-
vens os princípios que os ajudarão a conquistar a mudança. 
Acreditamos que este material o abençoará grandemente e 
também as pessoas com as quais você o compartilhar. 

john vereeCken



Introdução

Tive excelentes líderes ao longo da minha vida, mas den-
tre eles posso pensar em duas pessoas muito especiais para 
mim. A verdade é que eu não estaria escrevendo este livro 
se não fosse por eles, e isso me faz perceber quão impor-
tante é que um jovem tenha bons líderes cujo apoio lhe 
permita experimentar a vida e começar a testar suas asas. 
Líderes que o vejam cometer erros e talvez até tomar deci-
sões erradas e, ainda assim, continuem acreditando nele. 

Confesso que cometi muitos erros em minha vida, 
principalmente no início do meu ministério. Minha espo-
sa e eu vivemos no México há mais de vinte anos, mas, 
quando chegamos aqui, eu não sabia nem falar o idioma 
espanhol! Apesar de nessa época não saber grande coisa, os 
líderes que estavam sobre minha vida me ajudaram a acre-
ditar que eu poderia fazer algo que ninguém nunca fizera 
antes; e tiveram muita paciência comigo. 

Um deles foi um homem que foi para o México como 
missionário. Realmente nunca estive diretamente sob sua 
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liderança, quer dizer, nunca fiquei sentado ouvindo-o, mas 
ele era em minha vida um líder que sempre procurou me 
incentivar. Quando eu lhe contava sobre os problemas e de-
safios que enfrentava, ele sempre me dizia: “Não se preocu-
pe John, dê duro”, “não permita que seus erros o distraiam, 
mantenha o foco”. Ele sempre procurava me incentivar. 

O outro líder que impactou minha vida foi um indí-
gena da Serra do México. Ele tinha pouquíssima instrução, 
cursou apenas até o segundo ano da escola primária e não 
tinha nada em sua aparência que chamasse a atenção: era 
baixinho, gordinho, careca e sem dentes; tinha 69 anos 
quando o conheci.

Esses dois homens exerceram uma enorme influência 
sobre a minha vida, pois agiam comigo de uma forma dife-
rente, de uma maneira que não estamos acostumados a ver: 
eles tinham uma atitude positiva, de afirmação. 

Minha esposa e eu chegamos ao México quando eu 
tinha vinte anos; éramos casados há um ano, recém-forma-
dos, e partimos em um carro pequenino rumo a Guadala-
jara para estudar espanhol e, dali, para a Serra do México, 
a fim de conviver com as pessoas. Então, eu tinha vinte 
anos, era recém-casado e estava louco. Eu inventava idéias 
e inventava idéias; e isso era tudo que eu fazia: inventava 
idéias loucas. 

Meu pai é holandês e minha mãe é libanesa. Os holan-
deses têm fama de serem avarentos, e esse foi o ensinamen-
to que recebi de meu pai. Desde que eu era bem pequeno, 
ele me dizia: “Você precisa economizar”, “guarde dinheiro 
para isso”, “não desperdice naquilo”. Meu pai cresceu du-
rante o período da “grande depressão” dos Estados Unidos 
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e nunca tinha certeza de quando poderia faltar alguma coi-
sa, e por isso sempre me dizia: “Nunca se sabe quando não 
se vai ter nada”; e assim eu cresci. 

Assim eu cheguei ao México: era um jovem louco, 
em um país novo, do qual nem sequer falava o idioma, e 
doutrinado a “não gastar, guardar e cuidar” do dinheiro. 
Isso me levava a fazer muitas coisas para economizar e me 
envolvia em muitos problemas. 

Seguro? Para quê?
Em nosso primeiro ano naquele novo país, eu parecia en-
trar no carro apenas para bater com ele; e como queria 
economizar o dinheiro, nunca fazia seguro. Um dia, eu es-
tava dirigindo pela rua com minha esposa ao meu lado 
quando de repente um carro atravessou a nossa frente e 
nós batemos. Minha esposa bateu a cabeça contra o pára-
brisa — ela estava carregando nossa primeira filhinha —, e 
logo chegaram os paramédicos que, depois de examiná-las, 
constataram que todos nós estávamos bem, mas o carro es-
tava destruído. Meu pastor me perguntou: “John, você tem 
seguro?” “Não”, eu lhe respondi, “eu estava crendo que 
Deus me protegeria”. Então ele me perguntou: “Mas como 
isso é possível?” Bem, eles me ajudaram e eu consertei o 
carro. Algum tempo depois, em uma de nossas viagens, ao 
passar pela fronteira para entrar no México, senti que deve-
ria fazer um seguro do carro, mas queria economizar esse 
dinheiro e me desfiz da idéia com o seguinte pensamento: 
“Deus está comigo e ele me ajudará.” E o que você acha 
que aconteceu? Pois bem, bati novamente. Ao falar pelo 
telefone com meu pastor, ele me disse: “Ainda bem que 
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estava no seguro”, e quando lhe disse que não, ele excla-
mou: “John, mas como isso é possível?” “Bom, nós vamos 
ajudá-lo, mas faça um seguro, por favor!”

Em outra ocasião, minha esposa Karla e eu estávamos 
viajando por uma estrada e caía uma forte tempestade, com 
muitos relâmpagos. Eu sempre me perguntava: “Qual deve 
ser a sensação de ser atingido por um relâmpago?” Sempre 
gostei de ver a luz, os choques elétricos e todas essas coisas. 
Estava pensando sobre isso quando, de repente, vimos uma 
intensa luz e um golpe que parecia uma explosão muito 
forte sacudiu a caminhonete; por fim, pude controlá-la e 
estacionei. Desci do carro e percebi que um raio havia caí-
do sobre nós, e a descarga fez com que os cabos elétricos da 
caminhonete derretessem. E novamente a pergunta: “John, 
você tem seguro?”

Nunca pensei que um raio fosse cair sobre mim! Ain-
da bem que nesse caso, como a causa do acidente havia 
sido um raio, a concessionária de veículos autorizou que 
o conserto da caminhonete fosse feito por sua conta. Ago-
ra, além dos meus líderes pagarem pelos meus erros, até a 
concessionária tinha resolvido fazer isso! 

Essa era realmente uma atadura em minha vida, da 
qual agora felizmente já estou livre. 

outra vez?
Houve outra ocasião em que estávamos atravessando a 
fronteira — e dessa vez certamente os anjos do céu deve-
riam estar gritando: “Faça o seguro, faça o seguro!”, mas... 
para não quebrar minha regra, dessa vez também não fiz o 
seguro. Dias depois, saímos de Ixmiquilpan, Hidalgo, que 
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era o lugar no qual morávamos. No banco de trás da ca-
minhonete, estavam Venâncio, meu mentor, e outros dois 
homens. Na frente, íamos minha irmã mais nova e eu. Ela 
acabava de concluir o Ensino Médio e, como prêmio, meus 
pais lhe deram uma viagem até minha casa para me visitar. 
De repente, quando estávamos atravessando a serra, apa-
receu em uma curva um caminhão com 37 toneladas de 
milho invadindo nossa pista. Não pude evitar a batida, e o 
caminhão acabou nos arrastando por oito metros. Durante 
o impacto, me segurei e consegui agarrar Venâncio, que 
estava atrás de mim, e quando paramos me dei conta de 
que estivemos perto de cair em um barranco. Minha irmã 
gritava como louca porque havia se machucado, e os outros 
homens também estavam feridos, um sangrando e o outro 
desmaiado; enquanto isso, Venâncio começou a expulsar os 
demônios e a levantar os mortos! Mas em meio a toda essa 
confusão, eu não podia deixar de pensar: “Não tenho segu-
ro, agora sim meus líderes vão cortar meu pescoço.” 

Meus pensamentos foram interrompidos pelos gritos 
da minha irmã. Ela não falava nada de espanhol e só gritava 
que estava muito mal, que odiava o México e queria voltar 
logo para casa e estar com meus pais. Felizmente, só eu 
entendia o que ela dizia. Enquanto isso, os motoristas do 
caminhão fugiram pela montanha, e eu tentei ir atrás deles 
para que pagassem o estrago que haviam feito. Entretanto, 
ao ver minha irmã, percebi que precisava fazer alguma coi-
sa por ela. 

Minutos depois, uma caminhonete parou e, muito 
amavelmente, o motorista se ofereceu para nos levar até o 
povoado mais próximo, porém acrescentou: “Só que vocês 
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vão ter de ir atrás, porque na frente não tem lugar.” Quan-
do ele retirou a lona que cobria a caçamba, percebemos 
que a caminhonete estava carregada de bodes! Enfim, nos 
sentamos sobre o estepe, no meio deles. Minha irmã gri-
tava cada vez mais alto; eu a consolava, mas, à medida que 
ela chorava mais intensamente, os bodes se aproximavam 
mais e mais de nós, até que ficamos cara a cara com eles 
porque os berros dela soavam como o berro dos bodes 
— parecia que ela estava falando o idioma deles! E eu, 
durante todo esse tempo, não conseguia deixar de pensar: 
“...agora sim meus líderes vão me matar, vão me mandar 
embora do México...” 

quem PreciSa de um médico?
Finalmente chegamos a uma clínica, e minha irmã se dei-
tou esperando que a atendessem. Depois que uma enfer-
meira tirou uma radiografia de sua perna, me disse que a 
junta entre o osso da perna e a bacia havia se deslocado e 
seria necessário removê-la para uma clínica em outro po-
voado porque ali não havia um médico que pudesse aten-
dê-la. Nesse momento, só pensei no quanto iria me custar 
a remoção e o atendimento de um especialista, então dis-
se à enfermeira: “Não, é melhor que eu mesmo conserte, 
aqui mesmo”, e ela me disse: “Mas como? O senhor não é 
médico, não pode fazer isso!” Eu insisti e lhe disse: “Para 
que tanta confusão? Se o osso está solto, posso colocá-lo 
no lugar de novo. É só fazê-la dormir e dou um jeito”.  
A enfermeira finalmente concordou, e assinei uma auto-
rização para fazer o procedimento. Falei com minha irmã 
antes que a fizessem dormir, dizendo: “Não se preocupe, 
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Chris, aqui você está em boas mãos, vão atendê-la muito 
bem, eu vou estar junto de você.” “É mesmo, John?” “Sim, 
sim, fique tranqüila”, respondi, “tudo vai ficar bem”. Assim 
que a anestesia fez efeito, as duas enfermeiras seguraram-
na pelos ombros e peguei o osso da perna, pensando: “Ai, 
meu Deus, me ajude” e o movi para baixo para acomodá-lo e, 
depois de movê-lo um pouco, senti de repente que já havia 
se acomodado no lugar. Foi como colocar uma peça em seu 
lugar exato! Encaixou perfeitamente! Eu estava emociona-
do — não sabia que tinha esse tipo de dom! Então disse: 
“Bem, a perna já ficou boa, agora vou cuidar do olho” — 
um deles estava sangrando perto da sobrancelha, por isso 
pedi à enfermeira alguma coisa que me servisse para cortar 
um pouco para que sangrasse bem, assim poderia cicatrizar 
mais rápido (eu havia ouvido que era isso que faziam com 
esse tipo de ferimento). Então raspei o local suavemente 
com um pedacinho de lixa. Quando sangrou, limpei, pedi 
à enfermeira que colocasse um curativo e... pronto! Minha 
irmã estava novinha em folha! Fiquei até com vontade de 
cobrar honorários da clínica!

Se você está se perguntando o que aconteceu com mi-
nha irmã, posso dizer que a operação que lhe fiz durou dezoi-
to anos! Recentemente precisaram operá-la novamente, mas 
ela está muito bem. E o seu olho? Também! Bem, ela precisou 
inventar alguns novos penteados para cobrir um pouco a so-
brancelha, mas em minha opinião está excelente!

Quando confessei aos meus líderes que novamente 
não tinha seguro, eles me ajudaram a conseguir outro carro 
e me disseram: “Siga em frente, John!” 

Eu estava crescendo e amadurecendo em um ambiente 
de afirmação. Era jovem, estúpido, tinha um problema com 
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dinheiro, mas dentro de mim havia uma atitude de “vamos 
conquistar o mundo!”, e meus líderes não apagaram isso 
em mim; eles não me disseram: “Não, John, agora sente-
se aqui, você já cometeu erros demais.” Ao contrário, eles 
continuavam me incentivando a seguir em frente. Claro, eu 
precisava ser responsável por meus erros, e infelizmente 
minha linda esposa teve de pagar por muitas das conse-
qüências desses erros. 

Meus líderes me ajudaram a acreditar que eu também 
podia ser usado por Deus e que, apesar dos meus erros e 
falhas, eu poderia fazer alguma coisa na vida. 

A liderança é extremamente importante, e nós pre-
cisamos criar uma liderança afirmadora, devemos ser os 
melhores “animadores de torcida” das pessoas, seus me-
lhores incentivadores! Devemos ser capazes de dizer-lhes: 
“Vocês podem voar! Eu as ajudo” e não ficar esperando 
que cometam um erro para repreendê-las. Quero incen-
tivar você a assumir o compromisso de estar ao lado de 
alguém e ajudá-lo, mesmo que você próprio ainda seja um 
jovem. Talvez possa ser um amigo, ou seu próprio filho, ou 
talvez Deus coloque diante de você um grupo grande em 
que haja outros jovens aos quais você poderia ajudar; mas, 
por favor, tenhamos uma mentalidade de afirmação sobre 
esses jovens! É preciso deixá-los falhar — eles certamente 
irão cometer erros —, mas ainda assim é preciso continuar 
acreditando neles. 

Projetado Para Ser um camPeão

Estou convencido de que Deus projetou cada um de nós 
para ser um campeão. Ele não se engana nem faz nada er-
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rado. Aos seus olhos, todos somos campeões! O problema 
é que muitas vezes não entendemos esse princípio e não 
sabemos como fazer para torná-lo realidade. Talvez você 
até acredite, mas diga: “Tudo bem, Deus me projetou para 
ser um campeão, mas como eu faço isso? Que coisas devo 
fazer?” É justamente isso que nós vamos ver neste livro. Va-
mos enfocar sete princípios cruciais na vida do jovem Davi 
que o levaram a ser esse campeão. 

Davi não nasceu “sentindo-se” um líder; ao contrário, 
ele mesmo descreve sua formação e nascimento da seguin-
te forma:

 
Eu nasci na iniqüidade, e em pecado me concebeu mi-

nha mãe (Salmo 51:5).

Isso não soa como um bom começo! Alguns estudio-
sos crêem que Davi foi o fruto de uma relação adúltera de 
seu pai. Nunca ouvimos falar da sua mãe. Não sabemos 
realmente se morava com sua família ou se se ausentava 
dela por alguma razão. Podemos ver nas atitudes de seus 
irmãos e de seu pai que eles enfrentavam uma situação di-
fícil. É bem provável que o pai de Davi freqüentemente 
se lembrasse de seu pecado quando o via, e me atrevo a 
pensar assim por causa da atitude negativa de seu pai para 
com ele. 

A realidade é que sua família não era conhecida nem 
respeitada na cidade. Sabemos que Davi nasceu em Belém, 
um lugar de pouca importância naquela época. Sua infân-
cia e adolescência não foram nada extraordinárias, e ele 
também não possuía uma aparência física fora do normal. 
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Quando Deus o escolheu, precisou dizer ao profeta Samuel 
que não atentasse para sua aparência, nem para sua estatu-
ra. Diz-se que não era muito alto, tinha cabelo ruivo, olhos 
formosos e era de bom parecer, algo bastante comum em 
sua cultura. Aparentemente, Davi não realizara estudos mui-
to avançados; talvez tenha tido apenas uns seis ou sete anos 
de formação. Quando a Bíblia o apresenta pela primeira 
vez, entre os quatorze e quinze anos, ele já está trabalhan-
do em tempo integral nas terras de seu pai, cuidando dos 
animais. Nessa época, não mostrava sinais de grandeza que 
evidenciassem o líder em que ele se tornaria. 

Davi, como você e eu, não nasceu em uma família 
perfeita, mas em uma família completamente normal, com 
seus próprios problemas e cujas dificuldades certamente o 
marcaram. 

o que aconteceu com davi?
Mas terá sido algo sobrenatural ou talvez mágico o res-
ponsável por produzir tudo o que ele um dia se tornaria? 
Não! Não foi nada disso! Foram suas decisões, suas atitudes e a 
maneira como ele respondeu a Deus que fizeram a diferença. Todos os 
dias você e eu tomamos decisões que nos aproximam ou 
nos afastam do nosso propósito e, por isso, aquilo que 
conquisto em minha vida está intrinsecamente relacio-
nado às minhas decisões, às minhas atitudes e à maneira 
como respondo a Deus. 

Existem duas partes no desenvolvimento de um líder. 
A primeira é a parte de Deus, que é fácil de entender por-
que ele nunca muda. Ele diz: 
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Porque sou eu que conheço os planos que tenho para 

vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não 

de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um 

futuro (Jeremias 29:11 — NVI).

Deus tem um futuro maravilhoso para você, mas che-
gar a ele — ou não — depende de como você responde ao 
Senhor; é preciso ter a atitude correta para poder alcançá-lo. 
Deus diz: 

Fiz você para vencer em tudo (Romanos 8:37 — tra-

dução livre).

Ele sempre deseja nos levar ao triunfo; é claro que seu 
desejo é que cada um de nós seja um Campeão na vida.

A segunda parte é a resposta de cada pessoa diante do 
seu desejo. Cada pessoa decide por si só chegar a ser esse 
Campeão que Deus deseja ou ser outra coisa; tudo está basea-
do em sua resposta a Deus. 

Em algum momento de sua jovem vida, Davi teve um 
encontro com Deus e decidiu respondê-lo. Abriu seu cora-
ção e sua vida para o Senhor, e esse dia foi crucial em sua 
vida porque nesse momento ele iniciou o caminho que o 
levaria a ser um líder Campeão. 

Apesar dos aspectos negativos e dos obstáculos exis-
tentes em sua vida, Deus encontrou em Davi um coração 
segundo o seu, embora ele tivesse apenas quatorze ou quin-
ze anos. Depois desse momento, mesmo com sua pouca 
idade, as pessoas o observavam e diziam sobre ele: 
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... sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisu-

do em palavras e de boa aparência; e o Senhor é com ele 

(1 Samuel 16:18). 

Assim como nos tempos de Davi, hoje em dia Deus está 
buscando pessoas que tomem as decisões certas, cujas atitu-
des sejam corretas e que o respondam. Será você essa pessoa? 
A decisão está em suas mãos. Não importam as circunstân-
cias que rodeiam sua vida. Você pode chegar a ser tudo o que 
Deus planejou para você. E então? Você começará a trilhar o 
caminho que o levará a ser um líder Campeão?



pr i n C í p i o  1

Princípio do começo

“Ser um líder começa com o entendimento 

da sua própria identidade, não com a 

conquista de alguma.”

p

Este princípio é extremamente importante. Ele constitui o 
firmamento sobre o qual todas as demais coisas são cons-
truídas. Creio que a grande maioria dos problemas e fa-
lhas presentes em nossas lideranças tem suas raízes neste 
princípio. Por não sabermos quem somos, nossa lideran-
ça é imatura e insegura; precisamos governar, manipular 
e controlar as outras pessoas para que não nos sintamos 
ameaçados por elas. 

Jovem, ouça-me com atenção: o começo da sua lide-
rança é entender quem você é e se sentir confortável com 
isso. Não significa que você vai deixar de se esforçar para 
crescer, mas apenas que irá entender e aceitar quem é. Você 
sabe por que hoje em dia não encontramos muitos jovens 
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de quinze, dezesseis ou dezessete anos sendo líderes? Por-
que eles não sabem quem são. Muitas pessoas vivem até 
mesmo a vida inteira sem se dar conta de quem são real-
mente, e quero mudar isso. Tenho uma paixão em meu co-
ração por ajudar a mudar a maneira como o jovem vê a si 
mesmo. Quero que cada jovem se veja de acordo com o 
que Deus diz que ele é. 

Davi nasceu dentro de uma família comum; havia com-
petição entre seus irmãos, e ele foi até mesmo desprezado 
por eles e também por seu pai. É fácil imaginarmos quantas 
brigas e contendas aconteciam naquela família! Davi cer-
tamente foi marcado em sua infância por essas situações, 
porém, quando aparece para nós em sua primeira cena bí-
blica, vemos um rapaz com uma auto-imagem restaurada, 
com uma identidade de vencedor e com uma atitude irre-
freável. Davi teve um encontro com Deus, e nesse encontro 
ele optou por se identificar com a pessoa e o plano original 
de seu Criador, ao invés de se permitir ser marcado como 
vítima e produto das circunstâncias que o cercavam. Vive-
mos em um mundo cheio de pessoas que agem como víti-
mas e vivem como simples produtos de suas circunstâncias. 
Muitas vezes não atingimos nosso potencial por estarmos 
presos a situações do passado que nos marcaram, ou até 
mesmo por nossos próprios erros; e nossa auto-imagem 
permanece condicionada a essas circunstâncias. Contudo, 
quero lhe dizer hoje: anime-se, porque nestes dias... Deus 
deseja fazer algo especial em sua vida!

As etapas da vida de Davi que o levaram a ser um líder 
foram: 
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1. a neceSSidade de uma nova imagem

Os irmãos de Davi obviamente o desprezavam. Isso pode 
ser comprovado pela forma como seu irmão mais velho, 
Eliabe, o recebeu quando Davi chegou para saber como eles 
estavam no campo de batalha. Eliabe o humilhou dizendo: 

Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas 

ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua 

maldade (1 Samuel 17:28).

Para sua família, Davi era “o garoto que cuidava das 
ovelhas”, enquanto os demais viviam atrás de seus negó-
cios e prazeres. Quando receberam o profeta que havia ido 
até sua casa para ungi-lo, seu pai nem contou com ele na 
soma dos filhos, até que Samuel lhe perguntou: “Acabaram-
se os teus filhos?” (1 Samuel 16:11). Ao responder, seu pró-
prio pai se referiu a ele como “o menor”, e a expressão 
correspondente no original hebraico representa algo mais 
além da idade; significava que, na opinião de seu pai, Davi 
era o mais insignificante de todos os seus filhos, o de me-
nor valor, enquanto seus irmãos recebiam mais educação 
e tinham atividades mais importantes. Era isso que seu pai 
pensava dele. Imagine como foi crescer em uma família na 
qual seu próprio pai não acreditava nele!

Talvez você se encontre em uma situação parecida com 
a de Davi. Certamente seu pai lhe dizia: “Ei, você, vá cuidar 
das ovelhas”, enquanto ele via seus irmãos realizando ati-
vidades de maior importância. A vida de Davi foi marcada 
por esse desprezo; ele se deu conta naquele momento de 
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que não tinha grande valor. Por que podemos afirmar isso? 
Porque a Bíblia diz que ele andou “atrás das ovelhas”. 

Mas, em meio a tudo, Davi também percebeu que sua 
identidade, formada pelas circunstâncias e situações da 
vida, não era a correta. E da mesma forma, a sua vida e a 
minha também têm sido afetadas pelo que nós vivemos. 

a. a vida de toda pessoa é marcada por alguma das seguintes 
circunstâncias:

uma experiênCia: abuso, mentiras, morte de um ente 
querido etc. 

Tenho um amigo cuja esposa foi violentada quando 
estava passando da adolescência para a juventude. Como re-
sultado dessa violação, ela ficou grávida. Lembro-me que, 
no dia em que seu bebê nasceu, ela o entregou para ser 
adotado por um casal de pastores. Hoje ela está casada, tem 
uma família e juntamente com seu esposo são pastores de 
uma igreja. Pude acompanhar sua vida ao longo dos anos 
e realmente vi como ela conseguiu seguir em frente e dei-
xar para trás aquela situação tão injusta vivida no passado 
e que marcou sua vida. Agora, essa situação é apenas uma 
experiência do passado, por isso ela pôde se tornar a pessoa 
que é hoje. Todos nós somos marcados por diferentes expe-
riências em nossa vida, mas não precisamos nos identificar 
a partir delas: “Ah, essa é a mulher que foi violentada”; 
“olhe, é o filho do bêbado”. Entretanto, muitas vezes rotu-
lamos a nós mesmos pelas coisas que nos aconteceram, e 
não devemos viver dessa forma. 
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um víCio: pessoal, ou de alguém próximo: drogas, 
pornografia, álcool etc. 

Conheço muitos cristãos que viveram certo tempo 
de sua vida presos a um vício ou com alguém que en-
frentava esse problema, e agora são conhecidos como “o 
ex-viciado”, “o ex-bêbado”, “o filho ou a filha da mu-
lher sedutora” etc. e são rotulados por causa disso. Muitos 
vivem arrastando, todos os dias, seu passado pelas ruas 
como se fosse uma pasta de arquivos pessoais. Depois de 
um tempo carregando esse peso, a pessoa se cansa e pas-
sa a caminhar mais devagar, ou simplesmente desiste de 
continuar caminhando. 

uma raça: cor, pobreza, inferioridade etc.

Na América Latina, por exemplo, sempre nos disse-
ram que somos os “terceiro-mundistas”, os países menos 
desenvolvidos, que somos pobres e precisamos que alguém 
nos dê algo; e não nos damos conta de que muitas vezes 
nos identificamos com essas coisas e isso cria uma imagem 
equivocada de quem realmente somos. 

uma família: divórcio, orgulho, aparência, desprezo,
nível social etc. 

Quero destacar a aparência como exemplo. Muitos de 
nós brigamos contra nossa aparência, mas devemos nos 
lembrar de que ela nos foi dada por nossos pais! Os altos 
não querem ser tão altos; os baixinhos querem ser altos; 
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os gordos querem ser magros; os que têm cabelo crespo 
querem ter cabelo liso; os negros querem ser brancos, e os 
brancos perdem um tempo enorme se bronzeando. Essa é 
uma maneira sutil de rejeitarmos a nós mesmos.

Outros crescem em uma família com certo nível so-
cial, e, por isso, aprendem que possuem um valor superior 
ao de outras pessoas. Esse pensamento os leva a viver pro-
curando comprovar que tal fato é verdade. Levam uma vida 
de aparência e fachada, e nem ao menos conseguem ser 
quem realmente são. 

uma religião: “É que eu sou muçulmano”, “Ah não,
eu sou católico”, “É que eu sou protestante”. 

A verdade é que somos pessoas, não uma religião. No 
entanto, em muitos casos, a religião marcou as pessoas a 
ponto de as cegarem com uma imagem equivocada. Os tais 
nomes são como rótulos que colocamos sobre nós, e eles 
só prejudicam a imagem que temos de nós mesmos. 

Durante sua juventude, Davi se deu conta de que tinha 
necessidade de uma imagem própria sã, porque em sua 
infância ele não a havia adquirido. 

Nasci em uma família composta por meu pai, minha 
mãe e duas irmãs mais novas. Meu pai é holandês: ele é 
alto, loiro, de olhos azuis; minha mãe é libanesa: é baixi-
nha e tem “sangue quente”! Pode acreditar, em minha casa 
havia explosões todos os dias e a toda hora! 

Eu via meu pai com muito orgulho, ele era meu he-
rói eu o olhava e pensava: “Quero ser como ele.” Um dia, 
porém, quando eu tinha doze anos, aconteceu algo de que 
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me lembro muito bem. Meu pai me levou para fora de casa, 
me sentou em um banco junto com minha irmã mais nova 
e nos disse: “Vejam bem, meus filhos, sua mãe e eu temos 
tido muitos problemas e não podemos mais morar juntos, 
terei de ir embora. Continuo amando vocês dois, mas que-
ro que saibam que amanhã virei pegar minhas coisas e vou 
embora, mas vamos continuar nos vendo...”. Lembro-me 
de que o estava ouvindo sem entender nada de problemas 
matrimoniais, e tudo que eu realmente conseguia ouvir 
era: “John, você não é valioso o suficiente para que eu fique 
em casa!” E nesse momento começou a acontecer algo em 
meu coração: percebi que como menino não tinha valor 
suficiente para que meu pai permanecesse em minha vida. 
No dia seguinte, por volta das três da tarde, ele chegou para 
pegar suas coisas, e eu o observei enquanto ele se afastava 
de nossa casa. Meu herói estava indo embora! 

Preciso lhe dizer que o mais maravilhoso desta histó-
ria é que nesse mesmo dia uma senhora foi até nossa casa 
e falou de Cristo para minha mãe. Depois que ela aceitou o 
Senhor como seu Salvador, alcançaram meu pai na estrada 
e ele também recebeu a Cristo e voltou para casa. Que tre-
mendo, não é? Os dois são cristãos há mais de 26 anos, são 
amigos e se dão muito bem. Deus resgatou seu casamento! 
Esse é o poder do evangelho!

Mas alguma coisa havia acontecido em meu coração 
que me dizia que eu não tinha valor; eu já havia sido mar-
cado e para mim, apesar de meu pai ter regressado, as coi-
sas mudaram. Chegava à escola e me escondia para chorar, 
não queria mais ir. Meu mundo havia desmoronado e em 
um instante me tornei um menino extremamente inseguro. 
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Comecei a me cobrir e me proteger. Fiz até promessas in-
ternas: “Nunca mais na minha vida alguém vai me ferir 
como me feriram. Posso não ter valor, está bem, mas eu 
mesmo vou cuidar de mim”. Fechei meu coração e me tor-
nei duro. Depois vinham pensamentos como “talvez ele me 
dê valor se eu agir dessa forma...”, “talvez, se eu fizer o que 
eles querem…” etc. etc. Você já ouviu isso alguma vez?

Permiti que eu mesmo, a partir daquela experiência, 
me identificasse e não sabia mais quem eu era de fato. Tudo 
que pensava de mim era que eu não tinha valor como pes-
soa. Havia ficado preso a essa experiência. 

b. nossa identidade é o que pensamos de nós mesmos 

Naquela tarde, adquiri um novo conceito sobre mim mes-
mo: eu não tinha valor!, porque a pessoa mais importante 
da minha vida me dissera isso. 

Quando um jovem acredita que não tem valor, um gra-
ve problema acontece... Ele pensa: “Se eu não tenho grande 
valor, que importa o que faço?” Há líderes que dizem aos 
jovens: “Não faça isso”, “Não faça aquilo” — essa não é 
a solução, líder! Por acaso você acha que eles não sabem 
quando estão fazendo algo errado? Você crê realmente que 
vamos conseguir alguma coisa gritando e sendo duros com 
eles? Do que eles precisam? Eles precisam ter consciência 
de quem são ou podem ser de fato. Quando entenderem o 
valor que cada um possui como pessoa, aí sim vão deixar 
de usar drogas, não irão mais se embebedar, não irão man-
ter relações sexuais com uma pessoa antes de se casarem. 
Acredite em mim, eles não farão mais isso quando enten-
derem seu valor como um indivíduo único e especial. 
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Estamos atirando no alvo errado! Temos em nossas 
mãos uma juventude perdida em meio a problemas fami-
liares, sociais, religiosos etc., e eles andam como loucos 
dando voltas sem saber quem são, e, quando isso acontece, 
quando acreditam que não têm valor, fazem qualquer coisa. 
Alguém que cresce pensando que não vale nada não se im-
porta em arruinar sua vida. Você pode até pegar sua Bíblia e 
dar “bibladas” na cabeça dele, mas isso não irá adiantar. 

c. quando nos identificamos com uma circunstância, nossa

identidade se distorce 

Qualquer circunstância, — seja uma situação familiar seja 
por causa de nossa raça, ou ainda porque alguém nos disse 
alguma coisa sobre isso, — pode ocasionar uma distorção 
na imagem que temos de nós mesmos, afetando-a. Quando 
isso ocorre, temos o seguinte problema:

d. aquilo que pensamos de nós mesmos determina 
nossa atitude 

Somos o produto do que pensamos de nós mesmos. Não 
somos o produto do que Deus pensa de nós. E vou provar 
isso a você com a Bíblia! 

Você está vivendo agora mesmo a vida que escolheu 
baseado no que pensa sobre si mesmo. Por isso há pessoas 
que não almejam grandes coisas, porque possuem um va-
lor muito baixo sobre si mesmas. 

Provérbios 23:7 diz:

Porque, como imaginou na sua alma, assim é. 
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Desde que nascemos, enfrentamos uma intensa pres-
são que nos impulsiona a nos identificarmos com algo que 
tenhamos feito ou com algo que tenha nos acontecido, e 
isso produz uma identidade equivocada. 

Quantas vezes fazemos coisas e pensamos: “Por que fiz 
isso?”, “sabia que não deveria fazer, mas fiz”. Essa identida-
de equivocada nos dita como agir, mesmo que muitas vezes 
saibamos que nossas atitudes deveriam ser diferentes. 

Se você pensa que não tem valor, agirá como vítima. 
Hoje em dia, enfrentamos em nosso meio a prolifera-

ção da praga da falta de responsabilidade pessoal. Estamos 
sempre culpando alguém por nossas atitudes!

Se você pensa que é mau, agirá com engano. 
Se você pensa que é valioso, agirá de forma honrosa.
Se você pensa que é um líder, agirá exercendo liderança. 
Não é o que Deus pensa de você, mas o que você pensa 

de si mesmo que determina sua vida! E você irá agir de 
acordo com o que pensa. Temos uma história na Bíblia cujo 
exemplo nos ilustra essa verdade. 

E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que ha-

viam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual pas-

samos a espiar, é terra que devora os seus moradores; e 

todo o povo que vimos nela são homens de grande es-

tatura. Também vimos ali gigantes (os filhos de Anaque 

são descendentes de gigantes), e éramos, aos nossos próprios 

olhos, como gafanhotos e assim também o éramos aos 

seus olhos (Números 13:32-33).

Deus dissera ao povo de Israel: “Vocês são conquista-
dores, são meu povo vitorioso, são campeões. Vão e tomem 
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a terra!” Isso é o que Deus sabia sobre eles. Contudo, eles 
voltaram e disseram: “e éramos aos nossos próprios olhos, como 
gafanhotos...” e não entraram para tomar posse dela. Eles 
foram limitados por sua identidade; foram de tal maneira 
marcados durante o tempo que estiveram no Egito que, 
embora Deus os tivesse livrado da escravidão, continuavam 
sendo escravos da sua própria imagem.

Quero dizer a estes 275 milhões de jovens da América 
Latina: Deus os fez campeões! Contudo, se em sua mente 
seus pensamentos estão presos a certa experiência ou outra 
coisa dentre as mencionadas aqui, isso está limitando vocês. 

Quero desafiar a liderança de hoje a reconhecer que já 
é tempo de nos darmos conta de quem somos realmente, 
segundo aquilo que Deus diz! Você já percebeu que tem se 
limitado não porque Deus o deteve, mas sim porque você 
mesmo tem se identificado com outras coisas que o estão 
roubando? É hora de romper com isso!

2. davi e Seu caminho a uma nova identidade

Assim que, daqui por diante a ninguém conhecemos se-

gundo a carne... Assim que, se alguém está em Cristo, 

nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo 

se fez novo (2 Coríntios 5:16 e 17).

a. não é bom conhecer nem a mim nem a ninguém segundo 
a carne 

Isso se refere a tudo aquilo que é exterior e superficial. 
Não é bom que você se conheça pela sua raça, família ou 
experiências. 
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As tatuagens estão na moda (quero deixar claro que 
não tenho nenhuma!), não as recomendo, mas também não 
sou contra. Algumas vezes as pessoas criticam muito alguém 
por ter feito uma tatuagem. Pois lhe digo que as tatuagens 
interiores que muitos têm em seu coração fazem um estra-
go muito maior e causam maior dano que qualquer mar-
ca tatuada sobre o braço ou nas costas. Quero que por um 
momento pensemos nas tatuagens interiores e exteriores. 
Seria absurdo fazer uma tatuagem com dizeres como “ex-
viciado”, “bêbado”, “o idiota”, “o filho da outra mulher”, 
“não presto”, “sou um burro” em nós mesmos, não é? Nun-
ca faríamos isso! Ninguém faria uma coisa assim. Contudo, 
muitos possuem tatuagens interiores que ninguém pode ver, 
gravadas em sua mente e sobre seu coração. O que pensam, o 
que vêem e o que crêem está baseado nessa tatuagem inter-
na, que rege toda sua vida. Mas não é isso que Deus deseja. 
Se você tem uma tatuagem interna, ele quer que você mude 
essa imagem, que não se conheça segundo a carne. Você pre-
cisa de uma nova imagem. Talvez você esteja pensando: “Eu 
achava que este livro era sobre liderança.” A liderança está in-
timamente ligada a ter uma identidade correta de si mesmo. 
Por isso Davi se tornou um campeão. 

b. somente deus tem o direito de me dizer quem sou, pois foi

ele quem me formou 

Quero dizer novamente: somente Deus tem o direito de me 
dizer quem sou, pois foi ele quem me formou!

Pois tu formaste o meu interior; tu me teceste no seio de 

minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assom-
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brosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras são 

admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem; os meus 

ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui for-

mado e entretecido como nas profundezas da terra. Os 

teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu 

livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles 

escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. 

Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamen-

tos! E como é grande a soma deles! (Salmo 139: 13-17).

Você consegue entender que, antes mesmo que você 
nascesse, aqui na Terra, Deus estava pensando em você e es-
tava escrevendo um livro sobre tudo o que ele depositou em 
você? Foi isso que aconteceu! Você é um propósito de Deus! 
Ele teve uma idéia, localizou você em um lugar, o empaco-
tou em um corpo e... você nasceu! De acordo com a Palavra, 
você é um propósito! O que acontece é que muitas vezes 
os jovens não se dão conta disso e se identificam com algo 
equivocado, com uma situação ou circunstância, e começam 
a conhecer a si mesmos segundo a carne, ou seja, de acordo 
com sua família, suas experiências etc. Em outras palavras, 
segundo o que lhes aconteceu, e não segundo Deus. 

Você precisa se lembrar disto:

Só Deus tem o direito de dizer quem você é!
Seu passado não tem esse direito, suas experiências não 

têm esse direito, nem a Igreja, nem sua família!
SÓ DEUS!

Porque foi ele quem fabricou você.
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Quando nasci de novo, tudo isso sempre me deixava 
muito confuso. Comecei a ler a Bíblia e a perceber que 
Deus muitas vezes mudava o nome das pessoas. Por exem-
plo, Deus disse: “Não te chamarás Abrão, mas Abraão”, 
“não és Simão, mas sim Pedro”, “não te chamarás Sarai, 
mas sim Sara.” 

Não conseguia entender por que Deus mudava o nome 
das pessoas até que comecei a compreender este princípio. 
Para que uma pessoa atinja seu potencial máximo, ela pre-
cisa entender quem realmente é. E Deus sabe disso melhor 
do que a própria pessoa. 

“Não, você não se chama Abrão, você é Abraão, pai das 
multidões.” 

“Não, você não se chama Simão, mas sim Pedro, uma 
pequena rocha.”

Agora, quero fazer-lhe uma pergunta: Deus tem o direito 
de lhe dizer neste momento quem você é? Você está disposto 
a estar errado em seus pensamentos para deixar que ele tenha 
razão? Antes de saber quem era, Davi andava atrás das ovelhas. 
Posso imaginá-lo caminhando atrás delas e dizendo: “Eu não 
sou tão importante como os outros, me mandam aqui para 
o deserto e eles ficam lá, fazendo suas atividades.” Ou usan-
do roupas velhas e rasgadas pensando: “Não tenho valor, não 
tenho propósito”. Deus expressou isso da seguinte forma: “...
tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas…” (1 Crônicas 17:7). 
Creio que Deus o olhava e lhe dizia: “Davi, você é um prínci-
pe, preste atenção, me entenda.” 

Nesse mesmo capítulo, no versículo dezessete, Davi diz 
ao Senhor: “me trataste como se eu fosse homem ilustre” (você me disse 
que eu tenho um grande valor, apesar do que eu cria sobre mim mesmo). 
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E agora eu lhe pergunto: como o Senhor está olhando 
para você hoje? Talvez Deus tenha lhe dado sonhos e você 
pensou: “Isso é impossível, esses sonhos são grandes demais 
para mim...”, e o Senhor está lhe dizendo: “Vamos, acorde, 
eu o conheço, eu o formei e sei o que coloquei em você.” 

c. a única maneira de ter uma identidade correta é ter um

encontro duradouro com deus 

Mas por que precisa ser um encontro duradouro? Por que 
não acontece logo quando recebo Jesus Cristo como meu 
Senhor e Salvador? Simplesmente porque não acontece as-
sim! Isso só acontece quando você passa tempo com ele, 
conhecendo-o mais e mais. Somente dessa forma você po-
derá ouvir quando ele lhe disser: “Não, você não é isso”, 
“Eu o formei e eu o conheço.” 

Lembro-me de que, quando comecei a ler a Bíblia e 
saber o que Deus dizia de mim, eu ficava maravilhado e 
dizia ao Senhor: “Mas por que eu não penso dessa forma?” 
Porém, um encontro duradouro (investindo tempo) com 
Deus produziu uma nova imagem de mim mesmo. 

O Salmo 119:145-148 diz:

De todo o coração eu te invoco; ouve-me, Senhor; ob-

servo os teus decretos. Clamo a ti; salva-me, e guardarei 

os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e 

clamo; na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos 

antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite 

nas tuas palavras.
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3. com Sua nova identidade, davi começou a PenSar

e a agir como uma outra PeSSoa 

O que aconteceu com Davi? Ele simplesmente entendeu 
quem era. A maneira como alguém vê a si mesmo determi-
na o que essa pessoa quer na vida, e o que ela quer na vida 
determina suas ações e seu modo de viver. 

Muitos querem mudar sua maneira de ser; o problema 
é que foi dito a eles que isso pode ser conseguido através de 
disciplina, dieta, exercícios, uma nova relação, psicologia etc. 
Mas essas coisas mudam o que uma pessoa aparenta ser, não o 
que ela é. O que você realmente precisa é de uma nova identi-
dade. O mais importante em sua vida é saber quem você é. 

gideão não Sabia, maS...

a. temos um exemplo positivo disso na vida de gideão. 
está no capítulo seis do livro de Juízes 

Gideão tinha uma imagem pobre de si mesmo. Ele estava 
escondido dos midianitas e com medo de que lhe roubas-
sem o pouco que possuía. Gideão estava vivendo o que 
pensava de si mesmo. De repente, um anjo aparece em uma 
árvore, olha para ele e lhe diz: “O Senhor é contigo, varão valoro-
so”, e Gideão lhe responde: “Eeeeeeeuuuuuu?” Imagino o 
anjo coçando a cabeça e pensando: “Ué, será que eu vim 
para o lugar errado?”

E ele lhe disse: Ai, Senhor meu! Com que livrarei Israel? 

Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e 

eu, o menor na casa de meu pai (Juízes 6:15).
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 Deus sabia que havia criado Gideão como um homem 
valente e corajoso, um verdadeiro campeão de Israel. Mas 
o próprio Gideão não vivia dessa forma porque em seu in-
terior guardava outra imagem de si mesmo, uma imagem 
de alguém pobre e pequeno. Nós realmente vivemos de 
acordo com aquilo que acreditamos sobre nós mesmos. 

Então, o Anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse:  

O Senhor é contigo, homem valente... Então, se virou o 

Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel 

da mão dos midianitas; porventura, não te enviei eu? 

(Juízes 6:12-14).

Quando Gideão aceitou sua nova e verdadeira identi-
dade, passou a pensar e a agir de modo diferente. Como re-
sultado, teve uma vida cheia de vitórias, sucessos e grandes 
conquistas, sendo inclusive mencionado em Hebreus 11, 
no “Hall da Fama da Fé”. 

Sua transformação gerou uma mudança radical. No 
lugar daquele medroso que vivia se escondendo de todos, 
passou a ser “Jerubaal” (seu novo nome), que significa 
“aquele que brigava com Baal”.

Agora diga-me: você está disposto neste momento a 
olhar para o céu e perguntar a Deus quem você realmente 
é, e depois dizer-lhe “está bem, se o Senhor diz que eu sou, 
eu acredito?” 

Precisamos de uma juventude que diga: “Bem, tudo 
isto me rodeia, há adversidade ao meu redor, mas eu creio 
em ti Senhor, se tu dizes isso sobre mim, eu aceito” e... siga 
em frente! Avance! Você é um campeão!
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o que aconteceu com Saul?

Um outro homem, chamado Saul, nos oferece um exem-
plo negativo deste princípio. Ao não aceitar a identidade 
que Deus lhe dava, sua vida acabou se tornando um desas-
tre. Podemos ler sua história em 1 Samuel 9. 

Deus sabia a verdade sobre Saul, mas ele pensava outra 
coisa sobre si mesmo. Possuía uma imagem pobre de si e 
não estava disposto a mudá-la. Vejamos as palavras de Saul 
em 1 Samuel 9:21: 

Então respondeu Saul, e disse: Porventura, não sou eu 

filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel? 

E a minha família a mais pequena de todas as famílias da 

tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com seme-

lhantes palavras?

Deus disse a Saul que ele era alguém belo, grandioso, 
piedoso, com um coração voltado para ele e com dons es-
pirituais. Saul, porém, respondeu: “Não, eu sou da menor 
das tribos de Israel.”

Sendo rei, mas sem aceitar sua verdadeira identidade, 
Saul viveu um total paradoxo:

1. Escondeu-se dos outros (1 Samuel 10:22).
2. Desobedeceu a Deus porque precisou da aprovação 

das pessoas (1 Samuel 11:8-9,11).
3. Tentou matar seu próprio filho por querer ter razão 

(1 Samuel 14:24-44).
4. Desobedeceu a Deus para ficar bem com outros. Ele 

os temia (1 Samuel 15:9-15, 24).
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5. Procurou ser honrado diante das pessoas (1 Samuel 
15:30).

6. Não acreditava nos outros (duvidava deles, 1 Sa-
muel 17:33). Esse é o tipo de liderança que está 
nos matando aqui na América Latina! Não acredi-
tamos nas pessoas nem temos uma atitude de afir-
mação para com elas. 

7. Via os outros como seus competidores (1 Samuel 
18:8-9, 11-12, 15, 29).

8. Viveu sua vida sem cumprir seu propósito, como 
um homem covarde, ciumento e assassino (1 Sa-
muel 19:1, 31:6).

E Deus lhe explicou a razão de seu fracasso na vida:

E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus 

olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Se-

nhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a 

este caminho, e disse: Vai, e destrói totalmente a estes 

pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que 

os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor?... 

(1 Samuel 15:17-19).

A diferença entre a vida de Gideão e a de Saul é muito 
simples. Gideão aceitou o que Deus disse dele, Saul não.  
E isso é orgulho! Quando você diz “não”, é por orgulho. 
É como dizer a Deus: “Não, Deus, eu me conheço melhor 
do que tu me conheces.” Essa foi a escolha de Saul, e como 
resultado ele viveu uma vida miserável. 
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4. A liderança de Davi, gerada a partir de sua auto-ima-
gem, evidenciou-se ao longo de sua vida, mesmo antes de 
ele receber uma posição ou um título. 

a. davi liderou ovelhas (1 samuel 17:34-36)

Davi teve um encontro com Deus e, ao passar algum tempo 
com ele, se deu conta de quem era, de que realmente era 
um líder campeão. Ao perceber e aceitar o que Deus dizia 
dele como verdade, notamos uma mudança em suas ações. 
Ao invés de andar atrás das ovelhas, ele passou a liderá-las. 
Deus lhe disse: “Eu te formei no ventre de tua mãe, eu 
tenho escrito em meu livro sobre ti, eu sei quem és e vou 
te dizer: tu és um campeão, um líder...”. E nesse encontro 
duradouro com Deus, Davi começou a entender quem era 
realmente... e mudou! Ao invés de andar atrás das ovelhas, 
ele passou a defendê-las dos leões e dos ursos, matando-os 
com as próprias mãos! Nesse momento, Davi já havia mu-
dado, ele já era um líder. 

De andar atrás das ovelhas ele passou a liderar as ovelhas. 
O que aconteceu? Ele começou a entender quem era real-
mente e isso fez a diferença em sua vida. 

b. davi liderou um exército (1 samuel 17:51-52)

As Escrituras nos relatam como Davi liderou um exérci-
to imediatamente após ter enfrentado Golias. Ele infundiu 
ânimo e confiança ao exército e todos se levantaram para 
sair e conquistar seus inimigos. A atitude de todo um exér-
cito foi mudada pela influência de Davi. 

Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e 

tomou a sua espada, e tirou-a da bainha; e o matou e lhe 
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cortou com ela a cabeça; vendo então os filisteus que o 

seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de 

Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os 

filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom: e 

caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim 

até Gate e até Ecrom.”

 c. davi liderou um amigo (1 samuel 20:3-42)

O próprio Jônatas também era um líder, mas soube reco-
nhecer a liderança de Davi, e cada um deles soube assumir 
o seu devido lugar. 

d. davi liderou muitos companheiros (1samuel 22:2)

A liderança de Davi atraiu pessoas a ele de maneira natural. 
Sua influência foi crescendo muito antes de ele se tornar 
rei. Essas pessoas não o procuravam por causa da sua posi-
ção ou título, mas simplesmente porque estavam com pro-
blemas e o reconheciam como seu líder. 

E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em 
aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de 
espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles: e eram com ele uns 
quatrocentos homens. 

e. davi liderou um rei (1 samuel 24:16-22)

Davi pôde liderar Saul porque entendia quem era. Até mes-
mo o próprio Saul, apesar do seu ciúme e sua má condição, 
pôde ver em Davi o líder que os outros viam e reconheceu 
sua capacidade de liderar. Disse-lhe Saul:
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Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino 

de Israel há de ser firme na tua mão (1 Samuel 24:20).

f. davi liderou um reino (2 samuel 5:1-5)

Nesse trecho das Escrituras, vemos o dia no qual Davi foi 
proclamado rei. 

Notamos que o povo de Israel reconheceu sua liderança 
muito antes desse momento. 

Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fa-

zias entradas e saídas militares com Israel; também o 

Senhor te disse: Tu apascentarás o meu povo de Israel e 

serás chefe sobre Israel (2 Samuel 5:2).

A liderança de Davi não se baseou em um título, nem 
em uma posição, mas sim no fato de ele ter entendido 
quem era e ter acreditado em Deus. E você, está disposto a 
crer nele?

Davi não procurou liderar, ele descobriu que era um 
líder. Há muitas pessoas na liderança que estão tentan-
do liderar com muito esforço, mas têm em si um gran-
de sentimento de insegurança por não terem descoberto 
sua verdadeira identidade, e assim terminam destruindo 
vidas ao invés de edificá-las. Muitos acabam controlando 
e manipulando ao invés de estarem liderando. “Você, faça 
isso”, “você, faça aquilo” etc. Precisamos compreender que 
quando entendemos quem somos e começamos a realizar 
o que Deus tem escrito sobre nós em seus livros, só então 
alcançamos o sucesso do Senhor para as nossa vida. 
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Você é um campeão! Deus já escreveu isso em sua his-
tória, mas, para alcançar essa meta, você precisará entender 
quem é e desligar-se das coisas que o limitam: “...é que 
eu sou isso” ou “…é que eu sou aquilo”, “é porque me 
disseram...”, “ah, é que me aconteceu isso…”. Perceba que 
a verdadeira liderança começa com o entendimento da sua 
própria identidade; é saber quem você é, estar tranqüilo 
com isso, e abraçar essa idéia! Quando entendemos quem 
somos, deixamos de ser inseguros e assim podemos come-
çar a ser diferentes e levantar uma nova geração, levantar 
uma juventude que quer voar; e nós, como líderes, pode-
mos participar disso, ajudando cada pessoa a alcançar seu 
potencial máximo. 

E então, você está disposto a olhar para o céu e dizer: “Está bem, Se-
nhor, vai ser o que o Senhor disser!?” Talvez você tenha tido sonhos 
e os tenha desprezado pensando que eles fossem impos-
síveis. Eu quero lhe dizer uma coisa: sim, você pode! Se Deus 
deu esses sonhos a você é porque ele sabe quem você é! E 
somente Deus tem o direito de dizer quem você é.

Se você se identificou com essas questões sobre as 
quais estive falando e se deu conta de que você tem lutado 
“tentando ser”; se você se identificou com as experiências 
do seu passado, com o que dizem de você, e quer se desli-
gar disso, diga agora mesmo a Deus: “Senhor, só tu tens o 
direito de me dizer quem eu sou, e eu vou acreditar em ti.” 
Se você disse essas simples palavras ao Senhor de todo seu 
coração, então este é um novo dia para você! E eu peço ao 
Senhor que, à medida que você prosseguir na leitura deste 
livro, ele sele em seu coração uma nova imagem para que 
você possa correr na direção do que ele tem para sua vida!


