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  Capítulo 13

   .

  “Liderança: É a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos
objetivos identificados como sendo para o bem comum.”

(James C. Hunter, O monge e o executivo, p. 28).

DIREÇÃO

 “Ato ou arte de dirigir.  Ato de dirigir exercendo autoridade: governo, comando, administração,
superintendência, etc. Cargo de diretor; diretorado, diretoria.” 

(Aurélio Buarque de Holanda, Novo dicionário Aurélio, p. 478).
 
  “A missão de construir autoridade servindo aqueles pelos quais o líder é responsável poderia dar ao líder uma
visão real da direção que ele — ou ela — vai tomar. E quando se tem esta visão a vida passa a ter um propósito e
um significado.” 

(James C. Hunter, O monge e o executivo, p. 133-134)..

OS SUPERIORES E OS INFERIORES

 “O superior, se compenetrado pelas palavras do Cristo, a ninguém despreza dos que lhe estejam abaixo, pois
sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se hoje o obedecem,
já puderam comandá-lo e poderão comandá-lo mais tarde e, então, será tratado como os houver tratado.
  Se o superior possui deveres a cumprir, o inferior, por sua vez, também os possui e não menos sagrados. Se este
último for espírita, sua consciência melhor ainda lhe mostrará que não está deles dispensado, nem mesmo
quando seu chefe não cumpra os seus, pois sabe que não deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns
não autorizam a dos outros.” 

(Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, 2. ed., Cap. XVII, Item 09, p. 231-232).

MODELO MAIS PERFEITO DE DIREÇÃO

 “Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo?
                Jesus.
   Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a Humanidade pode aspirar na Terra. Deus no-lo
oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque,
sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava.” 

(Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, 75. ed., perg. 625). Grifo nosso.
 
  “Hábitos infelizes[...].
   Desprestigiar compromissos e horários.
   Viver sem método.” 

(André Luiz, Sinal verde, p. 95).

EXORTAÇÃO AO DIRIGENTE ESPÍRITA

 “O Senhor da Vida tudo sabe, através de suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo em
benefício dos filhos de Deus, espiritualmente granjeiam tesouros de bênçãos e progresso espiritual.
 Desta forma não percamos tempo, valorizemos a Casa Espírita com um Templo Sagrado onde a ordem e a
fraternidade precisam ser mantidas a qualquer custo.
 Assim, testemunhemos o  Evangelho, quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais
nos apagarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus.”

(Nora, Aconteceu na Casa Espírita, 7. ed., p. 153).


