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Introdução 
 
Caro Amigo, 
 
Este recurso destina-se ao seu desenvolvimento como líder no mercado de trabalho. Deus 
está realizando uma grande obra em todo o mundo, despertando os corações de milhões 
de homens e mulheres de negócios para usarem as suas habilidades profissionais e a sua 
influência para os propósitos Dele. Embora este livro esteja cheio de princípios valiosos 
para qualquer pessoa em qualquer nação, ele foi escrito especialmente para líderes 
empresariais em economias emergentes que enfrentam imensos desafios.   
 
O livro é separado em 4 seções: 
 

I. Princípios do Reino para os Negócios  
II. Desenvolvimento Pessoal 
III. Aplicações Práticas 
IV. Apêndice  

 
Nós o encorajamos a estudar este manual com outras pessoas a fim de aprofundar a sua 
caminhada com o Senhor no que se refere ao Mercado de trabalho. Este manual poderá 
ser utilizado como uma ferramenta para estudo em pequenos grupos, debates, e oração. 
Nós, da Global Advance, oramos para que você seja encorajado e equipado para toda boa 
obra. Você poderá encontrar mais recursos disponibilizados pela Global Advance em  
www.globaladvance.org ou www.2tim2.org .   
 
Finalmente, nós o encorajamos a desenvolver relacionamentos e formar uma rede com 
outros homens e mulheres de negócios cristãos, que tenham o mesmo entendimento, na 
sua cidade e nação. As Redes de Negócios do Reino (RNRs) em todo o mundo poderão 
oferecer suporte e conexões aos homens e mulheres de negócios que querem honrar a 
Deus no Mercado de trabalho e servirão como o catalisador para uma mudança 
duradoura.  
 
Que você seja encorajado a edificar a sua vida e a sua influência no Mercado de trabalho 
para os propósitos do Reino de Deus. Que Deus o abençoe!  
 
Grato por ter sido comissionado, 
 

 
Jonathan Shibley, Vice-presidente 
Global Advance 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. PRINCÍPIOS DO REINO PARA OS 
NEGÓCIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O PAPEL DE UM LÍDER EMPRESARIAL NO REINO DE DEUS: 
PANORAMA GERAL 
 

Ponto Principal: 
 

Os líderes empresariais podem exercer um papel crucial no plano de Deus para o 
mundo. O comércio faz parte de todas as comunidades e nações. O povo de Deus na área 

dos negócios têm uma tremenda oportunidade de edificar o Seu Reino e de influenciar 
todos os aspectos da sociedade em todas as nações. 

 
 
Como líderes empresariais no Reino de Deus, precisamos entender:  
 
1. Deus nos deu uma Missão 
 
Em Mateus 28:18-19 Jesus nos deu a Grande Comissão. Ele ordena que cada crente vá 
por todo o mundo e faça discípulos. Os líderes no mercado de trabalho podem estar em 
missão para Deus através dos negócios. 
 
Em Gênesis 1 Deus nos deu o “Mandato de Domínio”, nos ordenando que exercêssemos 
a mordomia sobre a terra e a colocássemos sob o governo de Deus. Isto está relacionado 
com a maneira como administramos as pessoas e os recursos para a Sua glória.   
 
Jesus está procurando “Sócios Empresariais” que trabalhem com Ele e participem do que 
Ele está fazendo na terra. Em Mateus 9:38-39 Ele diz que a seara está madura mas que 
são poucos os trabalhadores. Deus está recrutando “trabalhadores” nos campos de 
colheita da área empresarial.  
 
2. Os Negócios são um Alto Chamado  
 
Devemos encarar o nosso negócio como um ministério. À medida que permitimos que 
Deus trabalhe através de nós no contexto dos negócios, o nosso trabalho se torna sagrado 
e santo assim como o trabalho de um pastor no púlpito. Como líderes de negócios com a 
visão do Reino, buscamos a ajuda de Deus para estabelecer os Seus caminhos no mundo 
dos negócios. Deus quer que sejamos os Seus agentes para trazer prosperidade, justiça, 
retidão, integridade, cura e esperança ao mundo.   
 
Além disso, os homens e mulheres de negócios estão em posição de criar novos 
empregos e novo capital. Isto pode abençoar comunidades, pessoas, igrejas e nações.   
 
3. Deus trabalha através do Eventos Mundiais 
 
O mundo em que vivemos está em constante mutação. Os líderes empresariais do Reino 
devem ser sensíveis aos tempos e às estações. Deus está usando a globalização para levar 
a Sua mensagem às pessoas através do comércio. Hoje, pessoas de todo o mundo estão 



mais conectadas do que nunca. A tecnologia permitiu uma maior interação, e o 
desenvolvimento do comércio e da comunicação em todo o globo.  
 
Os homens e mulheres de negócios foram colocados estrategicamente em cada nação e 
região para este momento da história. Atos 17:26 diz que Deus determina o tempo e o 
lugar onde os homens vivem. Precisamos estar cientes do que Deus está fazendo e de 
como Ele pode nos usar.  
 
4. O Mercado de Trabalho é um Campo Missionário Maduro 
 
O Mercado de trabalho é o centro dos negócios, da educação e do governo. Pessoas de 
todas as origens e nações interagem através das transações comerciais diariamente. O 
lugar mais adequado para alcançar as pessoas perdidas é o Mercado de trabalho. A 
maioria dos milagres da Bíblia ocorreu não em uma igreja, mas no Mercado de trabalho.   
Os cristãos primitivos encaravam o Mercado de trabalho como o seu campo missionário e 
o seu negócio como uma plataforma para a pregação do Evangelho. Os cristãos nos 
negócios devem ser ministros em tempo integral do Evangelho a outras pessoas através 
dos negócios.  
 
5. O Comércio Alimenta todas as Principais Esferas da Sociedade 
 
O comércio é a força motriz por trás de todas as culturas. Ele sustenta a educação, o 
governo, a mídia, o entretenimento e as artes. Deus quer que o Seu povo esteja 
influenciando ativamente a sociedade através da liderança em cada setor da cultura 
conquistando território para o Reino. 
 
6. Os Líderes Empresariais Estão Posicionados para Gerar Bênçãos 
 
Em Gênesis 12 Deus fez uma promessa a um homem de negócios chamado Abraão. Ele 
prometeu abençoar Abraão para que ele pudesse ser uma benção para todas as famílias da 
terra. Como filhos de Deus, Ele estende esta aliança a nós enquanto O representamos na 
terra. Deus quer usar homens e mulheres de negócios para gerar bênçãos para famílias, 
para a igreja local, para as comunidades e nações. Como líderes empresariais do Reino, 
devemos impactar a cultura de uma forma positiva, demonstrando a glória de Deus. 
Devemos contribuir para o bem geral das pessoas que nos cercam.    
 
Os líderes no Mercado de trabalho podem gerar bênçãos tanto espirituais quanto 
palpáveis para as nações. Deus quer usar uma multidão de líderes empresariais que 
tenham a mentalidade do Reino e empresas que tenham o foco na Grande Comissão.  
 
Os homens e mulheres de negócios que temem a Deus serão usados para transformar a 
sociedade da seguinte forma: 

 Agindo de forma justa 
 Fazendo negócios de forma reta 
 Auxiliando no alívio da pobreza 
 Gerando capital para causas justas 



 Solucionando problemas com soluções criativas 
 Trazendo os que estão perdidos para o Reino da luz de Deus. 

 
Quando entendemos todas estas coisas, estamos em posição de sermos usados 
estrategicamente por Deus para os Seus propósitos na terra.  
 
7. O Trabalho é Adoração 
 
Como seguidores de Jesus Cristo no Mercado de trabalho, devemos ver o nosso trabalho 
como um ato de adoração a Deus. A Escritura nos diz que o próprio Deus trabalha 
continuamente. O trabalho é uma das principais maneiras de adorarmos e honrarmos a 
Deus. Trabalhar é empregar energia para os propósitos de Deus. A maneira como 
trabalhamos revela muito sobre as nossas atitudes, os nossos sistemas de crença e as 
nossas motivações. Deus está procurando trabalhadores que sejam seus parceiros na 
edificação do Seu Reino na terra e que sejam mordomos dos Seus recursos para a Sua 
glória.     
 
8. Conhecer o nosso Propósito nos torna Produtivos  
 
A.W. Tozer, um professor e pastor norte-americano proeminente, disse certa vez: “Não é 
O QUE o homem faz, mas PORQUE ele o faz, que torna o seu trabalho secular ou 
sagrado”.   Quando conhecemos o nosso propósito e chamado na vida, temos uma nova 
perspectiva, uma nova paixão e uma nova energia para sermos frutíferos e produtivos.  
 
►Propósito gera Visão  
 ►Visão gera Paixão 
  ►Paixão gera Energia 
 
À medida que nos conectarmos com o plano maior de Deus, a nossa perspectiva mudará. 
Já não estamos no ramo dos ‘negócios’ para sobreviver, mas estamos envolvidos e 
servindo como representantes de Deus nos negócios para trazer o Seu Reino à realidade 
dos dias atuais.  
 
9. A Excelência Conquista o Respeito 
 
A excelência faz parte do caráter de Deus! Ele faz todas as coisas com excelência.  
 
Infelizmente alguns cristãos nos Estados Unidos colocam um logotipo cristão nos seus 
negócios e anunciam como sendo empresas “cristãs”, mas produzem um trabalho de 
baixa qualidade e não cumprem o que prometem. Isto desonra a Deus e é um mau 
testemunho.  
 
Os outros nos julgarão com base na maneira como vivemos e fazemos os nossos 
negócios. Se gerarmos excelência, vivermos honestamente e tratarmos as pessoas com 
dignidade, ganharemos o respeito dos nossos colegas e das pessoas que estão na nossa 
esfera de influência. A nossa influência crescerá à medida que a nossa reputação de 



excelência crescer. Finalmente as pessoas irão querer ouvir o que dizemos, e fazer o que 
fazemos. Isto nos dá a oportunidade de apontarmos Jesus Cristo às pessoas à medida que  
elas virem a vida Dele retratada através das nossas vidas.   
 
Demonstrações de Excelência: 

 Ir acima e além das expectativas, ainda que ninguém tome conhecimento disso.  
 Envidar os melhores esforços em todos os trabalhos e tarefas. 
 Concluir os compromissos assumidos.  
 Continuar aprendendo atualmente e continuamente.  

 
 
10. Os Solucionadores de Problemas Assumirão a Liderança 
 
Nos Estados Unidos, há um ditado popular: “Encontre uma necessidade e supra-a”. 
Todos os produtos e serviços empresariais estão relacionados ao fornecimento de uma 
solução para a necessidade de alguém ou de alguma coisa.   
 
O economista indiano Joseph Prahala, em seu livro The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid (A Fortuna na Base da Pirâmide) defende a tese de enormes oportunidades de 
negócios entre os mercados mais pobres e mais imerecidos das nações desenvolvidas. 
Dos 6 bilhões de pessoas no mundo, 4 bilhões ganham menos de $ 2 dólares americanos 
por dia. Esses 4 bilhões de pessoas compõem um mercado amplamente imerecido e 
negligenciado que está disposto a pagar por bens e serviços se estes forem entregues a 
baixo custo e quantidade.   
 
Os empreendedores são oportunistas, vendo problemas como nichos de oportunidade 
para os negócios. Se estivermos dispostos e formos capazes de suprir e prever as 
necessidades, a prosperidade nos encontrará. Solucionar problemas que beneficiem as 
pessoas e a sociedade honra a Deus e aumenta a nossa credibilidade.  
 
11. A Presença de Deus é a nossa Vantagem Competitiva 
 
Precisamos entender que Jesus é a Videira da Vida. Quando nos aproximamos Dele por 
meio da oração e do relacionamento, Ele gera a Sua vida e a Sua energia dentro de nós e 
isto afeta a nossa maneira de viver. As Suas qualidades e a Sua unção nos separam do 
resto das pessoas, nos dando uma diferença distinta.     
 
Quando buscamos a Deus, temos acesso à Sua presença em nossas vidas.  
 

 A presença de Deus traz o Favor Divino – (2 Crônicas 16:9). O Seu favor pode 
abrir portas que ninguém pode abrir. 

 A presença de Deus traz a Criatividade Divina - (Colossenses 1:16). Os negócios 
exigem soluções criativas para solucionar problemas.  

 A presença de Deus traz o Discernimento Divino - (Salmo 25:14). Precisamos ter 
discernimento para saber com quem trabalhar e o que fazer.  



 A presença de Deus traz a Sabedoria Divina - (Provérbios 1:7). A sabedoria 
encontrada nas Escrituras e os relacionamentos segundo Deus são cruciais para o 
sucesso. 

 A presença de Deus permite que o Fruto do Espírito Floresça- (Gálatas 5:22-
23). Estas qualidades entrarão em ação em todas as situações. 

 
 
12. A Mordomia Precede a Promoção 
 
Deus nos chamou para sermos mordomos da Sua criação e das nossas vidas. Devemos ser 
fiéis com o que Deus nos deu agora para que mais tarde mais possa nos ser confiado. O 
que você tem em suas mãos agora?   
 

 Os bons mordomos são fiéis. 
 Os bons mordomos são produtivos. 
 A promoção vem após termos sido mordomos fiéis e produzido frutos nas nossas 

situações presentes. 
 
 

13. A Integridade E  o Caráter Vencem no Final 
 
Os cristãos envolvidos em negócios em todo o mundo enfrentam desafios imensos 
quando estão cercados pela corrupção e por práticas desonestas. Muitas vezes parece que 
os injustos sempre florescem e prosperam.  
 
Praticar a integridade significa ser coerente e íntegro tanto na área pública quanto na 
privada. A Bíblia diz que tudo que é feito em segredo será revelado.  
 

 A herança dos injustos é a destruição. Ler Salmo 92:6-7. 
 A herança do justo é a vida eterna e a recompensa. Ler Mateus 19:29.   

 
 
14. Uma Vida de Oração Ativa é Crucial para o Sucesso nos Negócios 
 
Deus é soberano, mas Ele se move pelas nossas orações. Existem exemplos na Bíblia 
onde as orações das pessoas fizeram Deus mudar de ideia. As orações fervorosas dos 
justos muito podem.   
 
Quando oramos, devemos: 

 Fazer Orações Específicas: Ore pelas pessoas por nome, ore por contratos 
específicos, situações específicas, relacionamentos específicos, processos, etc. 

 Cobrir as Fronteiras dos Nossos Negócios e Ministérios com Oração: Ore por 
cada aspecto dos negócios inclusive empregos, recursos, empregados, clientes, 
integridade, sistemas, etc.  



 Ore por uma Mente Renovada para Ver as Coisas da Maneira que Deus as Vê:  
Reivindique a mente de Cristo para lidar com a vida e com os negócios da 
maneira Dele.  

 Relacione e Cultive a Intercessão pelos Nossos Negócios: Informe aos 
intercessores sobre situações específicas pelas quais orar.  

 Faça Orações de Concordância com Outros: Colegas de Trabalho, Cônjuge, 
Família, Sócios. 

 
---------------------------------------------------- 
Passagens bíblicas-chaves sobre Diligência e Trabalho: 
 
Diligência 
 
Provérbios 12:24: As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão 
escravos.  
Provérbios 10:4: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes 
lhe trazem riqueza. 
Provérbios 13:4: O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são 
amplamente satisfeitos. 
Provérbios 21:5: Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre 
acaba na miséria.  
 
Trabalho 
 
1 Coríntios 10:31: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, 
façam tudo para a glória de Deus.  
Eclesiastes 9:10: O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua 
força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há 
conhecimento nem sabedoria. 
 João 5:17: Disse-lhes Jesus: “Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também 
estou trabalhando”.  
Gênesis 2:15: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e 
cultivá-lo. 
Provérbios 22:29: Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será 
promovido ao serviço real; não trabalhará para gente obscura.  
-----------------------------------------------------  



 
REFLEXÃO: 

 
1. Você vê o seu trabalho como adoração a Deus? 
2. Qual é o seu chamado no que ele se relaciona com o Mercado 

de trabalho e com a edificação do Reino de Deus? 
3. Como você pode aplicar estes princípios à sua situação? 
4. Você vê o seu negócio como um ministério ao Senhor ou 

apenas como uma maneira de gerar renda?  
 

NOTAS 
    
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
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   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
   _______________________________________________________________ 
 
 



VISÃO BÍBLICA DO MUNDO 
 

Ponto Principal: 
 

A visão bíblica do mundo é ver o mundo através da perspectiva que Deus vê, de acordo 
com a Sua Palavra.  

 
 
A visão mundial é a maneira como vemos o mundo, os padrões do mundo, e a nossa 
resposta à maneira como vivemos no mundo. Cada pessoa e organização tem uma visão 
de mundo ou uma perspectiva da realidade. A nossa perspectiva influenciará os nossos 
padrões de pensamento e as nossas ações.  
 
Muitos fatores moldam a maneira como vemos o mundo (visão mundial): 
 

 Criação/família 
 Tradições 
 Experiências 
 Educação 
 Sistemas de crenças 
 Cultura circundante 
 Governo 
 Mídia 

 
Quando lemos e entendemos as Escrituras e o plano de Deus para o mundo, isto molda a 
nossa maneira de ver e entender as coisas que nos cercam. Deus quer que processemos e 
filtremos tudo de acordo com o Seu plano e com os Seus propósitos. A visão mundial 
bíblica transcende o governo, a política, as diferenças culturais e econômicas.  
 
 
A Bíblia é o Fundamento de Todos os Negócios de Sucesso 
 
1 Pedro 1 “Mas a Palavra do Senhor permanece para sempre.” 
Eclesiastes 1:9 “Não há nada novo debaixo do sol.” 
Gálatas 5:22 “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade”. 
 
Em Eclesiastes 1:9 Salomão declarou que “não há nada de novo debaixo do sol”. Esta 
frase é verdadeira para todas as coisas, tanto Justas como injustas. Embora o mundo 
mude depressa, toda geração enfrenta os mesmos problemas, tentações e desafios  
fundamentais.   
 
A Bíblia é o fundamento da verdade para todas as gerações. Os princípios encontrados na 
Bíblia são a fonte de toda prática empresarial de sucesso. Por exemplo, as qualidades da 
honestidade, do trabalho confiável, da confiança, da excelência, do valor, da lealdade, da 
justiça e do compromisso são ensinadas e enfatizadas na Bíblia e permanecem 



verdadeiras apesar das mudanças econômicas, sociais ou culturais. Muitas vezes, os best-
sellers sobre negócios confirmam os princípios bíblicos sem que o autor sequer saiba 
disso. 
 
Em Gálatas 5:22, somos ensinados que os frutos do Espírito podem ser aplicados com 
sucesso em qualquer ambiente social ou cultura. “Contra estas coisas não há lei”. Quando 
ativarmos o amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, a fidelidade, e o domínio 
próprio em nossas atividades profissionais, experimentaremos o verdadeiro sucesso.   
 
Vendo o mundo através da lente da verdade bíblica, começamos a ver as coisas da 
maneira que Deus as vê. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Transformação da Cultura Começa com o Indivíduo 
 
Romanos 12:2 “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 
agradável e perfeita vontade de Deus.” 
2 Coríntios 5:17 “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas 
já passaram; eis que surgiram coisas novas!  
 
Somos responsáveis! A mudança transformacional de uma nação deve começar conosco 
como indivíduos. Cada um de nós tem a capacidade de fortalecer a fibra espiritual e 
econômica da nossa nação através dos nossos atos individuais.    
 
O Espírito Santo dá aos cristãos regenerados o poder para obedecer a Deus e viver de 
uma maneira que O agrade. A rendição e a obediência diárias a Deus honrando as Suas 
leis e princípios podem transformar nações! Nós, os cristãos, não devemos ficar 
desanimados quando sentimos que somos os únicos que estão tentando agir de forma 
justa. Deus vê o coração. Ele abençoará a obediência e usará os crentes para influenciar 
outros. A fidelidade a Deus nesta vida na terra dará frutos para a eternidade.      
 

 ‐ PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS 
‐ TREINAMENTO TÉCNICO 
‐ FINANCIAMENTO 
‐ PRÁTICAS 

PALAVRA E AUTORIDADE DE DEUS A BÍBLIA É O FUNDAMENTO 



Os sistemas de crenças e valores culturais podem ajudar ou impedir o progresso 
econômico de uma nação. Os valores coletivos, os sistemas de crenças, as atitudes, e as 
práticas determinam grandemente a situação espiritual e econômica de uma nação. As 
atitudes culturais transcendem os padrões comportamentais e as leis. Muitas vezes nas 
nações em desenvolvimento, as pessoas não esperam excelência ou ordem porque elas 
acreditam que a sua cultura nunca irá mudar.     
 
As ideias, atitudes, crenças e valores devem estar alinhados com a Palavra de Deus, e não 
com as normas culturais, para que a transformação ocorra. Isto começa com as nossas 
próprias atitudes e processos de pensamento. A Bíblia ordena em Romanos 12:2 que 
renovemos a nossa mente. Quando renovamos a nossa mente refletindo na Palavra de 
Deus, estamos equipados para ser agentes de mudança cultural.  
 
Os corações precisam ser transformados, pessoa por pessoa. Um indivíduo transformado 
trará as suas novas convicções, valores, e atitudes para atuarem nos sistemas econômico e 
político e começará a influenciar a cultura coletiva.   
 
O Espírito de Deus precisa mudar o coração e a mente do indivíduo. Uma mudança na 
liderança governamental ou no sistema de governo não produzirá transformação cultural 
duradoura.  
 

Valores de Caráter Pessoal Valores de Relacionamento Interpessoal Valores de Desempenho 
Integridade 
Honestidade/Sinceridade 
Lealdade/Fidelidade 
Confiança 
Compromisso/Diligência 
Ordem/Limpeza 
Esperança 

Humildade 
Serviço 
Respeito/Dignidade 
Justiça/Lealdade 
Graça/Compaixão 
Perdão 
Consideração 
Confiança 
Responsabilidade 
Interdependência 

Serviço 
Excelência 
Valor 
Qualidade 
 
 
 
* De God is at Work (Deus 
Está Trabalhando) de Ken 
Eldred 

 
 
Deus Quer Abençoar Povos e Nações Espiritualmente, Socialmente e 
Economicamente 
 
Gênesis 12:2-3 “Eu o abençoarei... e você será uma bênção. ... por meio de você todos 
os povos da terra serão abençoados”. 
  
Deus nos diz muito claramente em Deuteronômio 28 que se obedecermos aos Seus 
mandamentos, Ele nos abençoará. Essas bênçãos incluem abundância, prosperidade, e 
produtividade. Deus quer abençoar pessoas e nações por obedecerem às suas ordens. Ele 
também nos diz que existem consequências por não obedecermos às leis de Deus. Os 
resultados da desobediência são maldições que acompanham pessoas e nações. A 
confusão é uma dessas maldições. Muitas nações subdesenvolvidas atuam sob um 
espírito de confusão e desordem. Isto pode ser atribuído a gerações de pessoas e líderes 
que agiram em desobediência às leis de Deus.  



 
Bênçãos Espirituais 
Deus usa o Mercado de trabalho para redimir pessoas e nações. Os crentes no mercado de 
trabalho são chamados a ser Seus agentes trazendo esperança e vida a pessoas e nações. 
Os homens e mulheres de negócios que se submetem à direção do Espírito Santo trazem 
verdade e vida espiritual ao mundo que nos cerca. Devemos exercer a verdade por 
palavras e atos. A maneira como nos conduzimos e como conduzimos os nossos negócios 
é eficaz para apontar às pessoas o caminho para Jesus Cristo.    
 
Bênçãos Sociais 
Deus usa o Seu povo no Mercado de trabalho para impactar a cultura de uma maneira 
positiva. Os cristãos envolvidos nos negócios devem oferecer soluções para os problemas 
que sobrecarregam a sociedade. O mundo está procurando respostas. Os crentes devem 
colocar o evangelho em ação na vida diária. Quando formos capazes de impactar a 
sociedade e a cultura de uma maneira positive, abençoaremos a cidade e a nação. As 
pessoas estarão mais abertas aos efeitos positivos dos cristãos que vivem os princípios de 
Deus no mundo real.   
 
Bênçãos Financeiras 
Finalmente, Deus deseja usar o Seu povo nos negócios para abençoar financeiramente as 
pessoas, as comunidades, a Igreja e o avanço do Evangelho. À medida que nos 
conduzirmos e também os nossos negócios sob os princípios de Deus, Ele nos abençoará 
financeiramente. À medida que formos abençoados financeiramente, nos é ordenado que 
sejamos uma benção para outros, e finalmente para “todas as famílias (ou nações) da 
terra”.  
 
Os Negócios com a visão do Reino Afetam Múltiplas Gerações 
 
Filipenses 1:6 “Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai 
completá-la até o dia de Cristo Jesus.” 
 
Deus é um Deus de múltiplas gerações, Muitas vezes Ele é mencionado como o “Deus de 
Abraão, de Isaque e de Jacó”. Deus opera através de famílias e gerações para realizar os 
Seus objetivos. Uma das táticas mais estratégicas de Satanás é quebrar a transferência 
entre as gerações para que cada geração tenha de começar de novo.  
 
O plano de Deus é que cada geração aprenda e cresça sobre os valores, o conhecimento e 
as habilidades das gerações anteriores. As pessoas egoístas só vivem para si mesmas e 
para o tempo delas. As pessoas de Deus reconhecem a importância de se plantar sementes 
para as gerações vindouras.  
 
Se a nossa visão para a vida e os negócios não for além da nossa própria linha de tempo, 
ela é pequena demais. Deus está interessado em ajudar pessoas que irão construir um 
legado que dure além das suas próprias vidas. Como líderes empresariais focados na 
Grande Comissão, precisamos pensar e planejar para as futuras gerações. 
   



 
Filipenses 1:6 diz que Deus completará as boas coisas que Ele começou em nós até à 
segunda vinda do Senhor. Em outras palavras, Deus está dedicado ao sucesso! Ele fez de 
todos nós receptáculos das coisas boas que Ele fez nas gerações passadas e continuará a 
edificar sobre as nossas vidas para as gerações vindouras.  
 
É muito importante que as pessoas nas nações em desenvolvimento captem uma 
mentalidade de múltiplas gerações. Os crentes no mercado de trabalho devem iniciar 
mudanças culturais, econômicas e pessoais que tenham efeitos significativos sobre as 
futuras gerações.  
 
 
 

REFLEXÃO: 
 
1. Você vê as coisas com base em uma Visão Bíblica do Mundo? 
2. Que coisas você pode fazer como indivíduo para trazer 

mudança à cultura que o cerca? 
3. Quem você pode disciplinar para impactar as futuras gerações? 
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   OS SETE MONTES DE INFLUÊNCIA 
Um Plano para a Transformação do Mercado de Trabalho 

 
Ponto Principal:  

 
Em toda sociedade existem sete áreas principais ou “montes” que afetam a todos. Deus 
projetou de forma singular e chamou cada crente para ser um influenciador sobre pelo 
menos um desses sete montes. À medida que seguirmos Jesus e vivermos a nossa fé, o 
Reino de Deus avançará nas nossas nações, e entenderemos como ser influenciadores 

sobre montes específicos.   
 
Entender o conceito dos Sete Montes é uma ferramenta importante para os cristãos 
executarem a Grande Comissão (Leia Mateus 28:19-20). Este conceito está sendo usado 
por cristãos em todo o mundo e ajuda os crentes a entenderem o nosso papel na 
sociedade.  
 
O que São os Sete Montes? 
 
Existem sete áreas principais que influenciam todas as pessoas, comunidades, e 
sociedades da terra. A fim de nos ajudar a visualizar essas sete áreas principais, elas são 
apresentadas como ‘sete montes’.  
 

‐ Negócios 
‐ Educação       
‐ Artes e Entretenimento 
‐ Governo  
‐ Família 
‐ Mídia  
‐ Religião  

 
Cada uma destas áreas da sociedade é controlada de alguma forma. Quem quer que 
exerça influência sobre estes sete montes exercerá um efeito justo ou injusto sobre a 
nação.  
 
Por que o Mercado de Trabalho é Importante para os Sete Montes? 
 
O que nos referimos como “mercado de trabalho” envolve todos os montes da sociedade. 
Todas as atividades diárias dos negócios, da educação, do entretenimento, do governo, da 
família, da mídia, e da religião ocorrem no mercado de trabalho. A influência de cada um 
dos sete montes é demonstrada no Mercado de trabalho.  
 
Por exemplo, suponha que o ‘monte do governo’ seja influenciado por líderes que 
acreditam na honestidade e na integridade e que querem parar com a corrupção. Eles 
usarão a sua influência para aprovar e colocar em vigor leis que parem com a fraude, a 
corrupção e o suborno. Isto levará a um ambiente empresarial melhor que gerará mais 
riqueza e bem estar em um país. 



A Importância de se Influenciar os Sete Montes 
 
Deus depositou dons e talentos em cada pessoa. Esses dons e talentos ajudam a indicar 
que vocação cada pessoa deve ter e que ‘monte’ essa pessoa deve influenciar.  
 
Por exemplo, uma pessoa que tem a capacidade de trabalhar com números e é muito 
lógica pode ser o contador de uma empresa. Através do seu trabalho árduo e honesto, ele 
exerceria uma influência positiva sobre o monte dos negócios.  
 
Os seguidores de Cristo devem exercer uma influência positive sobre os nossos montes a 
fim de fazer a diferença na sociedade. Também devemos entender que a mudança 
duradoura só é adquirida com uma mentalidade de múltiplas gerações. A fim de exercer 
realmente influência sobre os nossos montes, precisamos pensar além do nosso tempo de 
vida! 
 
Quando as pessoas de Deus tiverem influência no monte estratégico da sociedade, haverá 
uma transformação positiva no mercado de trabalho que terá um incrível impacto através 
das nações.  
 
 
Os Sete Montes Transformados: Um Retrato do Objetivo 
 
1. Negócios: Sistemas econômicos que permitam que os negócios e o comércio 
prosperem e se expandam. Negócios que utilizem os recursos de uma nação para gerar 
riquezas e um padrão mais elevado de vida para todo o povo. 
 
2. Educação: Educação arraigada nos princípios da Palavra de Deus que realmente treine 
e prepare estudantes para terem integridade, para terem sucesso, e para darem esperança 
para o futuro. 
 
3. Entretenimento: Entretenimento que seja sadio e permita que as pessoas 
experimentem uma abrangência total de entusiasmo, diversão e de outras emoções dadas 
por Deus. 
 
4. Governo: Governos com leis Justas que sejam executadas por autoridades que tenham 
integridade e honestidade e que cuidem e supram as necessidades dos cidadãos.  
 
5. Família: Famílias fortes conduzidas por casais casados (um homem, uma mulher) que 
se amem para toda a vida. Pais que amem e cuidem de seus filhos e que criem seus filhos 
para amarem a Deus. 
 
6. Mídia: Mídia baseada na investigação e na comunicação da verdade completa e 
precisa.  
 
7. Religião: Igrejas que entendam o seu papel em 1) adorar e ter experiência com Deus 
nas reuniões da igreja e 2) equipar os seus membros para adorarem a Deus e para 
servirem em todas as áreas da sociedade.  



A Batalha Espiritual 
 
Também está claro que a batalha pela influência não é apenas na terra, mas também está 
sendo travada na esfera celestial. “Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas 
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra 
as forças espirituais do mal nas regiões celestiais”. Efésios 6:12  
 
Os montes da sociedade são onde o Reino de Deus ou o Reino de Satanás tem influência. 
Quando o povo de Deus está nos lugares altos de influência, é liberado um aumento do 
Espírito sobrenatural de Deus que transforma os corações. Isto leva a uma região 
transformada que reflete o Céu.   
 
Entretanto, o oposto acontece se as pessoas que estão sob o poder de Satanás estiverem 
estrategicamente influenciando os montes. Enquanto que os indivíduos ímpios estão no 
controle, as forças demoníacas têm acesso a uma sociedade através do pecado e da 
perversão. O reino de Satanás de morte, roubo e destruição é estabelecido e a sociedade 
se degenera para cada vez mais longe de Deus e da benção da Sua presença. “O ladrão 
não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham 
com maior abundância”. João 10:10 NKJV.  
 
Por exemplo, quando as forças das trevas estão influenciando fortemente o monte do 
entretenimento, os programas de televisão e os filmes estão cheios de conteúdo pouco 
sadio com perversão sexual, violência gráfica e tendências anticristãs. 
 
Quando o reino de Satanás adquire um poder maior sobre as pessoas e sobre uma região 
geográfica, as influências são chamadas “fortalezas”. As fortalezas são estabelecidas 
quando há uma falta de influência e atividade cristã em uma área por gerações.  “Pois as 
armas da nossa milícia não são carnais, mas ponderosas em Deus para destruir 
fortalezas...” 2 Coríntios 10:4. 
 
Domínio 
 
Desde o início, Deus chamou o Seu povo para reinar e governar sob a Sua autoridade. 
Este foi o mandato dado a Adão em Gênesis e continua hoje. Como seguidores de Cristo, 
temos o mandato de espalhar a influência do Seu Reino. A palavra usada para descrever 
isto na Bíblia é “domínio”.  “Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; 
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se 
arrastam sobre a terra.”    Gênesis 1:28 NKJV 
 
Recebemos a ordem de dominar cada monte da sociedade entendendo o nosso chamado e 
sabendo em que montes devemos atuar. Então expressamos a vida de Deus e 
influenciamos o nosso monte. À medida que seguimos Jesus em todos os setores da nossa 
vida, a Sua influência se tornará grande nas nossas sociedades.     
 
 



Desafios ao Pensamento Tradicional 
 
A ideia do reino de Deus ser estabelecido na terra através dos crentes que influenciam os 
montes pode desafiar algumas formas de pensamento tradicional. Vamos explorar 
algumas áreas onde o nosso pensamento deve ser ajustado: 
 
Visão Tradicional Nº1:  
 
“As reuniões da igreja são o único lugar onde Deus intervém e trabalha nas vidas das 
pessoas. Deus não se move realmente no Mercado de trabalho”.  
 
Desafio: A Igreja como um corpo de crentes é chamada a influenciar cada monte. Deus 
não está limitado a um culto de igreja. Ele está atuando 7 dias por semana, 24 horas por 
dia e nós devemos fazer o mesmo. Algumas pessoas podem passar algumas horas por 
semana em um culto de igreja, mas quase todos passam mais de quarenta horas por 
semana no Mercado de trabalho! 
 
Deus vai conosco e quer trabalhar através de nós enquanto nos movemos no Mercado de 
trabalho. Precisamos encorajar e orar pelas pessoas no mercado de trabalho, não apenas 
na igreja. Precisamos ter expectativas de que Deus fará coisas sobrenaturais e 
transformará as vidas daqueles com quem entramos em contato todos os dias.  
 
Há uma mentira perigosa na qual muitos no corpo de Cristo acreditam. A mentira é que 
temos uma “parte spiritual” de nossas vidas que usamos quando estamos na igreja e uma 
“parte secular” de nossas vidas que usamos quando estamos trabalhando e no nosso lazer. 
Para o cristão não existe divisão entre o sagrado e o secular. Jesus Cristo é Senhor de toda 
a vida, e não apenas de certas partes dela.  
 
Seremos mais realizados, satisfeitos e alegres quando entendermos que todas as coisas 
são espirituais. Quando permitimos que Deus se mova e trabalhe em todas as áreas da 
nossa vida, seremos livres do conflito interno de tentarmos viver tanto uma “vida 
spiritual” quanto uma “vida secular”. 
 
Visão Tradicional Nº2:  
 
“O pastor é aquele que deve servir, ensinar e alimentar o corpo e a comunidade local. 
As pessoas que não fazem parte da equipe da igreja em tempo integral são chamadas 
apenas para dar dinheiro e apoiar aqueles que são chamados para pregar e servir”. 
 
Desafio:  
 
A Bíblia diz que todo seguidor de Cristo é um sacerdote. “Mas vós sois a geração eleita, 
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas 
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz...” 1 Pedro 2:9 NKJV    
 



Um grande número de crentes não se vê como sacerdotes, pastores, ou ministros no seu 
monte específico. Muitos são ensinados a ser passivos até Jesus voltar. Entretanto, todo 
indivíduo é projetado de forma singular para o avanço do reino de Deus e tem um papel a 
exercer no Mercado de trabalho. Aqueles que são chamados para o “ministério em tempo 
integral” como pastores, mestres ou evangelistas devem equipar o corpo de crentes para  
ministrar cada “monte”. 
 
É fácil ver a importância do Mercado de trabalho na vida do próprio Jesus. A maioria dos 
Seus milagres aconteceu no mercado de trabalho, e não na igreja. A maioria das Suas 
parábolas comentava sobre o Mercado de trabalho. A Bíblia relata mais de 120 encontros 
que Jesus teve com pessoas.  Apenas cerca de 10 deles aconteceram no templo ou na 
sinagoga e o resto foi no mercado de trabalho. Trinta e nove entre quarenta manifestações 
sobrenaturais registradas no livro de Atos aconteceram no mercado de trabalho. Deus fará 
coisas inusitadas e impressionantes quando nós lhe dermos as boas-vindas às nossas vidas 
e no mercado de trabalho. 
 
 
 



 
REFLEXÃO: 

 
1. Ore e peça a Deus para Se revelar a você. Em que monte(s) Ele 

o colocou para ser um sacerdote e um influenciador?  
2. Examine a sua própria vida. Você deu a Deus o controle de 

todas as áreas? Você está vivendo uma vida sem divisão entre 
o sagrado e o secular? 

3. Dedique-se a seguir a Cristo. Pergunte a Ele como Ele quer 
trazer transformação à sua nação. Pergunte a Ele como Ele 
quer usar você todos os dias.  
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O MINISTÉRIO NO MERCADO DE TRABALHO 
 

Ponto Principal: 
 

O local de trabalho é um dos principais lugares onde os cristãos são “sal e luz” para um 
mundo carente. As pessoas nos locais de trabalho verão e virão a conhecer o amor de 

Jesus à medida que os cristãos expressarem cuidado, amor e um desejo de servir através 
dos relacionamentos. 

 
 

Todo empresário sábio desenvolve um plano empresarial para dar direção, objetivos, e 
pontos de controle para uma empresa e todas as suas áreas. Os empresários cristãos 
também têm uma responsabilidade diante de Deus e dos seus empregados de terem um 
plano de ministério. Este plano de ministério pode ser apenas para uso pessoal ou pode 
ser compartilhado com outros cristãos no mercado de trabalho.   
 
Três Chaves para o Ministério no Local de Trabalho 
 
Existem três chaves a serem sempre consideradas na vida e no trabalho. Elas são: Reino, 
relacionamentos e transformação: 
  

1. Queremos ser focados no Reino e explorar como nós, como indivíduos 
e empresários podemos alcançar o mundo com o Evangelho de Jesus 
Cristo através dos nossos negócios.  

2. Precisamos escolher ver as pessoas que encontramos como importantes 
e entender que Jesus era eficaz porque Ele valorizava os 
relacionamentos e procurava se relacionar com todo tipo de pessoas.      

3. O objetivo é permitir que o poder transformador de Deus mude 
positivamente tudo e todos que tocamos. Isto inclui administrar os 
nossos negócios com princípios semelhantes a Cristo que criem um 
ambiente propício à transformação.  

Como levarmos o Seu Reino para onde trabalhamos? Precisamos reconhecer o nosso 
papel como ministros em todas as coisas que fazemos. Jesus nos chamou para 
continuarmos a Sua obra e nos deu a provisão para fazer isso em todos os lugares para 
onde formos. Como empresários, fomos chamados para promover o Reino de Deus, para 
cultivar relacionamentos, e para sermos agentes de transformação pelo poder do 
Espírito Santo nas vidas de todos aqueles com os quais entramos em contato no mercado 
de trabalho.  
 
 



Quatro Princípios para o Ministério no Local de Trabalho 

Colossenses 4:1-6 “Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo 
que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração, estejam alerta e 
sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma 
porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, 
pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me 
cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora; aproveitem ao 
máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, 
para que saibam como responder a cada um”.  
 
 
Estes versículos nos dão uma grande percepção de quatros princípios para o ministério no 
local de trabalho:  

1. Dedicarmo-nos à oração (versículo 2) 

2. Que Deus nos abriria uma porta para a palavra, para que possamos declarar o 
mistério de Cristo (versículo 3).  

3. Conduzirmo-nos com sabedoria para com os de for a, aproveitando ao máximo as 
oportunidades. (versículo 5).  

4. Para que saibamos como responder a cada pessoa (versículo 6).  

Princípio Nº 1: Oração 
 

• Faça uma lista de funcionários, clientes, vendedores, e outros parceiros de 
negócios. 

• Comece a orar por eles nominalmente e regularmente. Se a lista tiver muitos 
nomes, então divida-a em grupos e ore por um grupo a cada dia.  

• Peça a Deus que lhe dê sensibilidade para com eles e peça para ser usado à 
medida que Ele está operando nas vidas deles. 

• Peça a Deus para lhe dar um coração terno para com essas pessoas e sabedoria 
para se relacionar com elas. Peça para ver como Ele quer que as vidas delas sejam 
transformadas. 

• Ore para que Deus lhe abra uma porta que o leve a eles. 

• Seja paciente – este é um processo, e não um evento único.  

 

 

 



Princípio Nº 2: Portas Abertas 

 
Este tipo de evangelismo e discipulado ocorre na nossa esfera de influência e NÃO tem a 
ver com atividades, mas com relacionamentos. As portas abertas acontecem de muitas 
formas. Algumas são ocasiões felizes em um tempo de celebração. Outras vêm na forma 
de tempos de crise. Alguns dos momentos felizes podem inclui o nascimento de um bebê, 
um aniversário, um casamento ou uma formatura. Algumas das crises podem incluir a 
morte de um ente querido, uma doença grave, problemas conjugais, problemas com os 
filhos, dificuldades financeiras, ou a perda de um emprego. Quando lemos os Evangelhos 
e observamos o exemplo de Jesus Cristo amando e servindo as pessoas, nós O vemos em 
ação em muitas dessas situações. Estas eram portas abertas que ofereciam uma 
oportunidade para ministrar.   
 

Ideias que ajudam a abrir portas: 
• Cartões de aniversário e de datas especiais – assinados com bilhetes 

• Carta mensal a todos os empregados que inclui alguns tópicos relacionais e 
conteúdo encorajador. 

• Cartão de Natal/ carta a todos os funcionários, clientes e vendedores.  

• Almoço/festa de Natal ou fim de ano para todos os empregados. 

• Piquenique de verão para os funcionários e suas esposas e filhos.  

• Dizer OBRIGADO pessoalmente, por cartão, por telefone, por e-mail, ou 
entregando prêmios.  

• Lembrar que as pessoas querem saber que alguém se importa com elas antes de 
ouvirem qualquer outra coisa. 

 
Princípio Nº 3: Oportunidades de Ministrar a Outros 
 
À medida que estivermos orando diariamente pelas pessoas que Deus nos trouxe, 
situações de portas abertas acontecerão. Desenvolvendo relacionamentos, demonstramos 
que estamos disponíveis e abertos à comunicação.  Comunicação envolve falar e ouvir – 
ouvir mais do que falar. É importante transmitir cuidado, amor, e um desejo de servir, e 
de encorajar com palavras. Precisamos conhecer as pessoas que nos cercam bem o 
bastante para observar as mudanças no comportamento e no humor delas. Seja sensível e 
tente identificar qualquer necessidade. 
 
 
 
 
 
 
 



Princípio Nº 4: Responda 
 
Eis um exemplo de como um empresário poderia responder a uma porta aberta na vida de 
alguém: 
“Tenho orado por Joe há meses. Mais tarde ouço dizer que a mãe de Joe morreu (crise). 
Percebo que ele está passando pelo processo normal de luto (observação). Envio um 
cartão para Joe com um bilhete e continuo a orar (sensibilidade). Um dia, ouço uma 
conversa de Joe em um intervalo para o café  a respeito de como ele está indo. Ofereço-
me para ajudar Joe em algumas questões práticas (serviço). Envio a ele um livreto com 
uma Escritura (cuidado). Convido-o para assistir a um evento esportivo comigo durante 
as semanas que se seguem (disponibilidade). Envio um e-mail para Joe para dizer que 
continuo orando por ele meses depois (encorajamento). Recebo um telefonema de Joe 
tarde da noite, para me dizer que está com problemas. Ouço, tentando encorajá-lo e 
aconselhá-lo. Estou disponível para ele (demonstração de amor). Finalmente, pergunto a 
Joe se podemos ler as Escrituras juntos. Por fim, pergunto a ele se ele gostaria de 
convidar Jesus para entrar em sua vida”.  
 
Dicas Úteis para Levar Cristo para o Seu Local de Trabalho 
 

• Não seja “religioso” no trabalho, mas deixe que Cristo viva através de você.  

• Levante a bandeira da fé mas não seja ofensivo ou insistente. 

• Seja uma luz em um mundo de trevas. 

• Ofereça-se para orar por colegas de trabalho que estejam com problemas. 

• Anote os pedidos de orações e acompanhe os resultados. 

• Faça perguntas sobre as famílias dos funcionários. 

• Mantenha um estoque de Bíblias e livretos para entregar na situação devida. 

• Saia para almoçar e conversar.  

• Seja paciente – isto requer tempo e esforço. 

 
Revisão do Processo  
 

1. Orar por aqueles com quem entramos em contato através dos negócios, pedindo a 
Deus para preparar o nosso coração e o deles.  

2. Observar as portas que Deus está abrindo enquanto Ele trabalha na vida das 
pessoas. 

3. Ser sensível a cada oportunidade de ministrar à pessoa. 
4. Responder cuidadosamente e com sensibilidade para construir confiança no 

relacionamento. As pessoas NÃO devem ser tratadas como projetos, mas como 
relacionamentos que Deus nos deu para os propósitos Dele. 

 



REFLEXÃO: 
 

1. Pergunte a Deus como Ele gostaria que você fosse “sal e luz” 
no mundo onde você vive. 

2. Peça a Deus para lhe mostrar as pessoas e lhe dar um plano 
para o seu próprio ministério no local de trabalho. 

3. Peça a Deus diariamente para abrir portas para as vidas das 
pessoas, para lhe dar sensibilidade para estar ciente das portas 
abertas, e para que Ele lhe dê o coração Dele para saber como 
responder a essas portas abertas.  
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II.  DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIDERANÇA PRODUTIVA 
 

Ponto Principal: 
 

Deus usa líderes que possam focar na visão que Ele lhes deu e executar essa visão com 
piedade e disciplina.  

 
 

Princípios Chave da Liderança: 
 
A Colheita requer LÍDERES 
 
Liderança requer VISÃO 
 
Visão requer FOCO 
 
Foco requer OBJETIVOS 
 
Objetivos exigem PLANOS 
 
Planos exigem DISCIPLINA 
 
 
Líderes para a Colheita 
 
Ler: Lucas 10:2  
 
Deus está trazendo uma colheita de almas em todas as nações de uma maneira sem 
precedentes. Mais pessoas estão se voltando para Jesus Cristo do que em qualquer outro 
período da história. Por isso, existe uma grande necessidade de líderes que temem a Deus 
e competentes para discipularem as pessoas à plena maturidade e para edificar o Reino de 
Deus. Deve haver líderes capazes para administrarem a colheita e para discipularem as 
nações. Deus está à procura de líderes que se levantem em obediência e fé para serem 
usados por ELE para os Seus propósitos.   
 
Visão 
 
Ler: Provérbios 29:18 
 
Os líderes devem ter uma visão convincente que atraia as pessoas a seguirem-nos. Essa 
visão deve fluir da mente de Deus através dos corações dos líderes e ser apresentada de 
uma maneira clara para que as pessoas se juntem à visão.   
 
 
 



A Bíblia diz que o povo perece por falta de visão. Visão é uma imagem desejada de uma 
situação antes que ela exista na realidade. Quando um líder transmite claramente uma 
visão, isso tem efeitos poderosos. Uma visão clara pode unir pessoas, e inspira e energiza 
outras a se juntarem à causa de forma apaixonada. Como líderes, precisamos ter uma 
imagem ou uma visão do que Deus quer faze rem nossas vidas individuais, em nossas 
famílias, no nosso negócios e no nosso papel em geral no Reino de Deus.  
 
O livro de Neemias é um retrato clássico da liderança visionária. No caso de Neemias, a 
visão de reconstruir os muros era uma tarefa além das suas habilidades naturais. Ele 
precisou de ajuda sobrenatural. A visão permitiu que Neemias resistisse às ameaças de 
seus inimigos, as ameaças de ataque, insultos, e as reclamações e o cansado do povo. A 
visão e a missão de Neemias dadas por Deus exerceria impacto sobre as gerações futuras.   
 
Três Verdades sobre a Visão dada por Deus: 

1. A visão dimensionada por Deus nos propulsiona para além das nossas 
capacidades humanas.  

2. A visão dimensionada por Deus resiste à adversidade. 
3. A visão dimensionada por Deus vai além da nossa capacidade nesta vida. 

 
 
Foco 
 
“Se você não vive Segundo as suas prioridades, viverá sob pressão. Ou você vai decidir 
o que é importante na vida, ou as pessoas decidirão isso por você”. – Rick Warren 
 
O processo natural que se segue à busca de uma visão é o foco nessa visão. Muitas coisas 
boas podem nos impulsionar partindo de várias direções. Os líderes produtivos podem 
filtrar todas as oportunidades focando na visão à qual fomos chamados.  . 
 
Deus muitas vezes opera as Suas maravilhas no mundo por meio de padrões. Princípios 
universais como plantar e colher e semeadura e colheita aplicam-se a várias jurisdições 
da vida. Você se lembra de quando Jesus deu a parábola das sementes? Somente uma das 
quatro sementes deu fruto em Marcos 4:3-9.  Este é um princípio que pode ser aplicado 
ao marketing, às vendas, aos projetos, e a outras áreas.  
 
Na teoria da administração, muitos aprenderam o “Princípio de Pareto” ou a “Regra 80 – 
20”.  
 
O Princípio de Pareto ou a Regra 80/20 diz: 

 20% das pessoas são responsáveis por 80% da produtividade geral 
 20% das pessoas geram 80% dos lucros 
 20% do esforço focado fará 80% da diferença nas operações gerais 

 
Este princípio pode se aplicar à maioria dos aspectos dos negócios e da vida. Os líderes 
deverão ser capazes de focar nas tarefas que gerarão o maior retorno de esforço e tempo.   
 



Os grandes líderes são capazes de identificar e focar nas coisas certas e concluir os 
objetivos mais importantes.  
 
Aplicando uma Estratégia de Foco: 
 
Reserve algum tempo para responder a esta pergunta: 
Se eu pudesse fazer apenas 3 coisas que exercessem um impacto significativo, quais 
seriam? 
 
Nós próximos 90 dias: 
No próximo ano: 
Nos próximos 3 anos: 
Na minha vida: 
 
Este exercício nos ajuda a reconhecer as coisas cruciais nas qual deveríamos focar. Uma 
vez que tenhamos respondida a esta pergunta em cada categoria de tempo, podemos 
começar a estruturar as nossas tarefas e prioridades diárias, semanais e mensais para 
refletir os objetivos em que focamos. 
   
À medida que revemos os objetivos em que focamos, devemos fazer ajustes quando 
necessário. Se nos disciplinarmos para permanecermos focados no que é importante e não 
permitirmos que as “pequenas coisas” atrapalhem a produtividade,  teremos êxito. 
 
O ponto principal é este: O que é importante? Se pudermos responder a esta simples 
pergunta, desde o quadro maior até às tarefas diárias, viveremos uma vida focada. 
Grandes líderes são capazes de identificar e focar nas coisas certas e concluir o que é 
mais importante. O foco se aplica ao chamado, à motivação, `a família e a vida no 
trabalho. 
 
 
Objetivos 
 
Com clareza de visão e foco, precisamos estabelecer objetivos que nos impulsionem em 
direção à visão. 
 
Quando estabelecermos objetivos, eles devem ser tanto mensuráveis quanto atingíveis. 
Os objetivos genuínos se baseiam na realidade, e não na fantasia. Por exemplo, se alguém 
é um atleta não treinado, estabelecer o objetivo de correr uma maratona dentro de duas 
semanas é totalmente irrealista. Entretanto, estabelecer o objetivo de correr uma maratona 
dentro de doze meses é realista e pode ser claramente medido com passos de progresso ao 
longo do caminho. 
 
 
 
 
 



Planejamento 
 
Uma vez que tenhamos estabelecido objetivos focados alinhados à nossa visão, agora é 
hora de fazer planos sobre como atingiremos esses objetivos.  
 
Deus é um planejador. Ele faz planos para cada pessoa (Jeremias 29:11) e Ele planejou 
toda a criação (Isaías 37:26).   
 
Os planos ajudam a estabelecer a nossa rota. Os planos podem e devem ser mudados e 
modificados com base nas situações e nas novas realidades inesperadas.  
 
O planejamento nos ajuda a estruturas as nossas vidas e a trabalhar para sermos 
produtivos para Cristo. Ninguém respeita um trabalho pela metade. Jesus está nos 
advertindo de que devemos planejar com atenção os nossos atos, até os concluirmos. Será 
preciso foco e determinação para ser alguém que leva seus objetivos até à conclusão.  
 
Lucas 14:28-30: “Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta 
e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o 
alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: “Este 
homem começou a construir e não foi capaz de terminar”.  
 
Disciplina 
 
É preciso ser um líder disciplinado para seguir diligentemente este padrão de visão, foco, 
objetivo, definição e planejamento. 
 
O Líder Disciplinado… 
Revê os seus planos, objetivos, e focos para ter certeza de que estão seguindo na direção 
certa. 
  
Modifica e ajusta com base nas circunstâncias, no progresso ou na falta de progresso, nas 
novas realidades, nos reveses inesperados ou nas novas oportunidades.  
 
Exerce mordomia sobre todos os seus recursos para gerar frutos com eficácia para a 
glória de Deus. 
 



 
REFLEXÃO: 

 
1. Que visão Deus me deu para a minha vida? Para a minha 

família? Par ao meu trabalho ou negócio? Para o meu papel no 
Reino? 

2. Faça o Exercício de Foco. Como você aplicará isto à sua vida? 
Ao seu trabalho? 

3. Como o Princípio 80-20 se aplica a você? 
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LUTANDO CONTRA A CORRUPÇÃO 
 

Ponto Principal:  
 

Deus honra a nossa integridade quando o nosso alvo é honrá-lo através do nosso 
trabalho. 

 
 
Um dos grandes desafios para os cristãos no Mercado de trabalho em todo o mundo é 
como ter êxito quando prevalecem práticas corruptas. Muitas vezes nas nações em 
desenvolvimento parece que aqueles que são corruptos e antiéticos têm sucesso e lucro 
financeiro. Os cristãos podem facilmente se frustrar ao tentarmos fazer o que é certo, mas 
vermos os ímpios prosperarem. Quando nos sentimos assim, precisamos nos animar. 
Deus vê tudo e, no final das contas, recompensa a justiça. 
 

 Deus recompensará os justos.  A Sua palavra promete nos recompensar por O 
honrarmos e obedecermos às Suas leis. Leia 1 Coríntios 9:25; 1 Tessalonicenses 
2:19-20; Tiago 1:12.  

 Tenha uma perspectiva de longo prazo.  Estamos plantando sementes para o 
futuro das nossas nações. Que tipo de país e sistema queremos que nossos filhos e 
netos herdem? Toda transação pessoal e profissional que fazemos irá acrescentar 
ou subtrair da conta bancária espiritual coletiva da nossa nação. A força geral do 
estado espiritual e econômico de cada nação é a soma das decisões de cada 
indivíduo. A cada dia temos a oportunidade de edificar o Reino de Deus através 
das nossas vidas e das nossas ações.   

 Não sinta ciúmes dos maus.  Quando vemos os ímpios prosperarem ao nosso 
redor, sabemos que o sucesso dele é de curto prazo. A Bíblia diz no Salmo 37 que 
não devemos nos afligir quando os homens maus tiverem êxito nos seus 
caminhos, porque eles serão “cortados”. O Salmo 92:7 diz que embora os maus 
floresçam, eles serão “para sempre destruídos”. Os maus são comparados a uma 
folha de grama ou a uma erva daninha que brota rapidamente mas depois seca e 
desaparece.   

 
A Questão do Suborno 
 
Em muitas nações o suborno é um costume e um acontecimento diário. A noção popular 
é de que se alguém quiser realizar alguma coisa e ser competitivo, ele precisa praticar o 
suborno. A Bíblia fala contra o suborno. Como seguidores de Cristo, devemos ser 
sinceros e retos em todas as nossas transações profissionais. Em todas as coisas, devemos 
ser guiados pelo Espírito Santo. 
 
Existem situações em que não há outra opção senão subornar? Antes de responder a esta 
pergunta, vamos examinar várias formas de suborno.  
 
 
 



Formas de Suborno: 
 
A. Práticas Injustas 
Primeiramente, vamos ver os subornos que são obviamente injustos e desleais. Imagine 
que duas pessoas estejam se candidatando ao mesmo emprego. Alguém suborna 
secretamente a pessoa que vai tomar a decisão a fim de influenciá-la a conseguir o 
emprego. Está claro que isto está errado e é uma prática injusta.   
 
B. Manipulação 
Em segundo lugar, temos o suborno na forma de extorsão. Usar o dinheiro como forma 
de chantagem, intimidação ou ameaça para influenciar uma decisão de uma forma ou 
outra é errado e contrário aos princípios de Deus.  
 
C. “Gorjetas” 
Às vezes existem áreas cinzas (áreas que não são completamente legais nem 
completamente ilegais). Por exemplo, um homem de negócios está tentando preencher 
alguns documentos junto a uma autoridade a fim de cumprir com todos os regulamentos 
necessários para abrir um negócio. Ele seguiu todos os procedimentos adequados, pagou 
as taxas e agora está esperando que o funcionário termine os procedimentos necessários. 
O homem de negócios está totalmente atrasado e incapacitado de prosseguir até que o 
funcionário termine os procedimentos necessários para a autorização dos documentos. 
Ele volta para verificar diversas vezes, mas o funcionário ainda não terminou o trabalho, 
embora seja possível fazer isso com muito pouco esforço. Fica claro que a pessoa quer 
dinheiro para terminar o trabalho. Uma pequena gorjeta aceleraria o processo. O que faria 
uma pessoa que tem um compromisso com Deus?  
 
Alguns argumentariam que não se deve ceder porque ao fazer isso, o ciclo contínuo de 
práticas injustas continua. A pessoa deveria ser paciente e esperar e até mesmo tentar usar 
a oportunidade para testemunhar e agir de forma semelhante a Cristo.  
 
Outros argumentariam que não há problema em se dar uma “gorjeta” para conseguir que 
as pessoas façam o que já deveriam estar fazendo. Afinal, são elas que estão sendo 
injustas. 
 
Áreas cinzas como esta são muito difíceis e atuam como um teste para nós. No cenário 
acima, uma pessoa poderia justificar o fato de tomar uma direção ou outra. É em 
momentos como esse que precisamos depender do Espírito Santo para nos mostrar o que 
fazer, quando fazer, e como fazer.    
 
Retidão no Trabalho 
 
Há um homem chamado Maxwell que dirige um negócio no ramo da construção em 
Hyderabad, na Índia.  Há alguns anos, ele se tornou um seguidor de Cristo. Antes de 
conhecer o Senhor, ele estava acostumado a dar e receber propinas como uma forma 
comum de prática comercial na Índia. Quando ele leu a Bíblia, entretanto, tornou-se 
convicto de que deveria mudar os seus caminhos.    
 



Houve um tempo em que as pessoas queriam que ele lhes pagasse uma propina para que 
ele recebesse o negócio delas. Ele explicou-lhes que não pagaria mais propinas porque 
agora era um cristão. Por causa da sua posição, ele perdeu o negócio com elas. Seis 
meses depois, as mesmas pessoas voltaram e quiseram dar a ele duas vezes o valor 
anterior para fazer negócio com ele porque sabiam que ele era um homem confiável. 
 
 
Deus Honra a Nossa Integridade  
 
Como seguidores de Jesus Cristo, precisamos representá-lo e deixar que a Sua justiça 
viva em nós. Para qualquer homem de negócios cristãos, a melhor prática é evitar 
propinas ou até mesmo a aparência de desonestidade. Quando nos deparamos com 
situações difíceis em que nos sentimos aprisionados, devemos pedir ao Senhor sabedoria 
para lidar com o problema.   



 
REFLEXÃO: 

 
1. O que você pode fazer para elevar o nível de retidão na sua 

esfera de influência? 
2. Decida-se agora a honrar a Deus ainda que isto lhe custe.   
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MORDOMIA FIEL 
 

Ponto Principal:  
 

 O plano de Deus é confiar a cada um de nós como mordomos a tarefa de desenvolver 
pessoas e recursos para os propósitos do Seu Reino. À medida que formos fiéis, Deus 

recompensará a nossa obediência a Ele. 
 
 
A mordomia abrange todos os aspectos da vida cristã. Deus criou tudo e portanto Ele 
possui tudo. Uma vez que realmente não possuímos nada, somos mordomos do que Ele 
nos dá e agimos como administradores dos Seus bens.  
 
Em Mateus 25:14-29, Jesus conta uma parábola que estabelece o fundamento da  
mordomia genuína. Na história, o senhor confia a três servos uma quantia em dinheiro 
“de acordo com a sua capacidade”. O senhor esperava plenamente que cada servo fosse 
frutífero e produtivo com os recursos que recebeu.     
 
 
Princípio-chave: A Mordomia Fiel Precede a Promoção 
 
No final da parábola mencionada acima, o senhor volta para ver o que os Seus servos 
haviam feito com os bens que Ele lhes havia confiado. Ao primeiro, que havia aumentado 
a Sua riqueza e exercido uma mordomia fiel, o senhor diz: “Muito bem, servo bom e fiel! 
Foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei”. (Mateus 25:21) 
 
Deus está esperando que sejamos fiéis nas pequenas coisas agora para que Ele possa nos 
confiar coisas maiores no futuro. Deus dá a cada pessoa certas coisas como um 
empréstimo Dele. Ele quer que administremos essas coisas e lhe tragamos um retorno 
sobre o Seu investimento.  
 
Algumas das coisas que precisamos administrar bem para os propósitos de Deus são:  
 
Em Nível Pessoal:   Em Nível Empresarial: 
Habilidades e Capacidades   Propriedades e Prédios 
Relacionamentos    Clientes     
Tempo     Funcionários   
Oportunidades    Fornecedores 
O Nosso Chamado   Finanças 
O Nosso Corpo Físico 
A Mensagem do Evangelho   
 
 
 
 



Cada um de nós é responsável pela utilização dos recursos que Deus dá a cada um de nós. 
O exemplo da parábola é que Deus deu recursos diferentes a pessoas diferentes e não 
esperava que todas elas produzissem os mesmos resultados. Ele esperava que cada pessoa 
fosse igualmente fiel para exercer a mordomia sobre os recursos que Deus lhe confiou. O 
que Deus nos dá deve ser desenvolvido e utilizado. Aqueles que produziram com o que 
tinham foram promovidos a níveis mais altos. 
 
 
Princípio-chave: Deus Recompensa a Mordomia Fiel 
 
A recompensa do senhor para aqueles que foram mordomos fiéis em Mateus 25 é: 
 

 Elogio: “bem feito” 

 Promoção: “Sobre o muito o colocarei” 

 Relacionamento mais profundo: “entra no Meu gozo” 

O senhor ficou satisfeito com aqueles que usaram o que Ele lhes deu e produziram mais. 
Ele os honrou reconhecendo verbalmente a fidelidade deles. Ele os promoveu a níveis 
mais altos de autoridade. E Ele permitiu que eles se aproximassem mais Dele a nível 
relacional. À medida que exercermos a mordomia das nossas vidas e dos nossos recursos 
para a glória de Deus, Ele fará o mesmo por nós.    
 
Cultivando a Mordomia na Vida e nos Negócios 
 
Deus espera que administremos fielmente e aumentemos o que Ele nos deu. À medida 
que nos alinhamos com os Seus propósitos, Ele nos dá a força e a capacidade para 
fazermos a Sua vontade. Os nossos negócios e os recursos deles nos são emprestados por 
Deus para que os administremos. Ele anseia por ser um parceiro ativo nos nossos 
negócios.      
 
Na parábola, os servos fiéis imediatamente puseram mãos à obra com o dinheiro do 
senhor. Eles sentiram uma urgência de crescer e desenvolver o que lhes havia sido dado. 
Na vida e nos negócios, Deus espera que sejamos mordomos excelentes. Um homem ou 
mulher de negócios está constantemente crescendo e desenvolvendo o seu negócio. Como 
bons mordomos nos negócios, devemos fazer estas perguntas a nós mesmos com relação 
aos nossos recursos: 
 

 Estou atuando dentro do chamado, da visão e do plano de negócios que Deus me 
deu para este negócio? 

 Possuo a propriedade, as instalações e o equipamento para levar a cabo a visão 
para este negócio? 



 Tenho os empregados certos e eles têm a inteligência, as habilidades e o 
treinamento para executar o plano do negócio?   

 O meu negócio honra os nossos clientes? 

 Tenho uma boa reputação por pagar minhas contas em dia e por cumprir as 
promessas feitas aos fornecedores? 

 Faço o melhor uso do meu tempo? 

 Sou sábio e eficiente com o meu dinheiro? 

 Sou ativo e verbal ao demonstrar a minha fé àqueles com quem entro em contato? 

Os empresários responsáveis estão sempre pensando à frente e procurando novas 
oportunidades. Precisamos ser aqueles que estão prontos para enfrentar novos desafios e 
estar alerta para novas oportunidades. 
 
Má Mordomia versus Mordomia Segundo Deus 
 
O servo infiel não trabalha com os seus recursos e assim se torna inútil para o seu senhor. 
Olhando a história de Mateus 25, o mau mordomo dá desculpas e vive com medo. As 
desculpas são o resultado de não realizar o trabalho. A má mordomia se manifesta na 
forma de preguiça, mau planejamento e medo.  
 
O mau mordomo foi duramente repreendido pelo seu senhor porque ele não fez nada com 
os talentos que lhe foram confiados. Em vez de trabalhar duro para gerar um retorno, ele 
enterrou os talentos e não fez esforço. A sua preguiça e o seu medo o tornaram 
infrutífero. A reação do senhor poderia ter sido muito diferente se o mau mordomo pelo 
menos tivesse feito um esforço genuíno por fé para produzir.    
 
O senhor elogia os bons servos por serem fiéis, não por serem sagazes, produtivos ou 
pelos resultados deles. Como homens e mulheres de negócios com a visão do Reino, o 
nosso objetivo deve ser honrar a Deus através da mordomia fiel e frutífera de tudo o que 
ELE nos confiou. De acordo com as nossas habilidades, com a ajuda do Espírito de Deus, 
devemos administrar bem as pessoas e as coisas.  



 
REFLEXÃO: 

 
1. Ore e pergunte a Deus que recursos Ele lhe deu para exercer 

mordomia.  
2. Examine as suas próprias práticas pessoais e profissionais para 

ver se você está permitindo que o Espírito Santo o conduza à 
medida que você administra cada um dos recursos que lhe 
foram confiados. 

3. Dedique-se a ser fiel em todas as coisas e fiel aos propósitos do 
Reino e saiba que Deus o recompensará com o Seu elogio, a 
Sua promoção, e o Seu favor. 
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ADMINISTRANDO AS FINANÇAS 
 

Ponto Principal: 
 

O dinheiro é uma ferramenta e um teste de mordomia. 
 
Provérbios 13:7 “Alguns fingem que são ricos e nada têm; outros fingem que são pobres, 
e têm grande riqueza”.  

Mateus 6:24 “Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou 
se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro”.  

A Bíblia tem mais de 2300 versículos que tratam da maneira como lidar com o dinheiro e 
os bens. Deus quer abençoar o Seu povo. A riqueza que Deus traz aos Seus filhos não é 
apenas em forma material (dinheiro), mas também na forma de bênçãos espirituais como 
sabedoria, caráter, e habilidades que podem ser transmitidas às futuras gerações. Muitas 
pessoas que possuem grande riqueza material estão falidas espiritualmente.    

Precisamos ver o dinheiro como uma ferramenta que pode ser usada para o bem. O 
dinheiro é necessário para suprir necessidades. Assim, ele é bom para que os negócios 
gerem lucro. O lucro é simplesmente receber mais dinheiro por um produto ou serviço do 
que o custo real para se suprir esse produto ou serviço. O lucro pode ser usado para gerar 
crescimento para um negócio e para abençoar outros.  

A aquisição de dinheiro muitas vezes traz consigo um teste de caráter. Muitas vezes as 
pessoas pensam que o dinheiro resolverá todos os seus problemas. Muitas pessoas 
começam a servir ao dinheiro, tornando-se motivadas pelo dinheiro em si em vez de 
usarem o dinheiro como uma ferramenta. Isto gera problemas pessoais, relacionais e 
profissionais. Deus quer que os Seus homens e mulheres sejam aqueles que possuam o 
caráter para lidar com o dinheiro e para exercerem a mordomia adequada sobre ele. Em 
outras palavras, devemos abraçar a prosperidade enquanto ao mesmo tempo renunciamos 
ao materialismo.   

Princípios de Mordomia Financeira: 

1. Somente Deus é a Fonte da Riqueza 
 
Deuteronômio 8:18 “Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que lhes dá a 
capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança…” 
 
Precisamos entender que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Não podemos 
fazer nada fora da Sua ajuda. Não fique orgulhoso por causa do que você realiza. Seja 
rápido em dar a Deus toda a glória e honra pelas vitórias e bênçãos.  



2. O Reino de Deus Deve Ser a Nossa Prioridade  
 
Mateus 6:33 “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas 
essas coisas lhes serão acrescentadas.” 
 
Quando temos a mente voltada para o Reino, tudo o mais entra no foco e na perspectiva 
adequados. Deus conhece as nossas necessidades. Ele promete suprir e até exceder essas 
necessidades quando colocamos o Senhor e as Suas prioridades à frente de nós mesmos. 

3. Devemos Dar a Deus o que Pertence a Ele 
 
Malaquias 3:10 “Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento 
em minha casa. Ponham-me à prova”, diz o Senhor dos Exércitos, “e vejam se não vou 
abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde 
guardá-las.” 
 
Muitas pessoas pensam que são pobres demais para dar. Devolver a Deus o que já é Dele 
não é legalismo, mas um sinal da nossa devoção e gratidão a Deus. O único lugar na 
Escritura onde Deus nos desafia a “testá-lo” é na área das ofertas. Você precisa ser fiel 
para dar a Deus as primícias do seu aumento. A natureza de Deus é dar e devemos imitá-
lo e ser pessoas que estão dispostas a dar.  

4. Devemos Plantar Sementes para Colher uma Colheita 

2 Coríntios 9:10-11 “Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, 
também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. 
Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em 
qualquer ocasião”.  
  
Os princípios da semeadura e da colheita são universais e se aplicam não apenas à 
agricultura, mas aos relacionamentos empresariais e ao dinheiro. Quando semeamos um 
ato, um serviço, ou um dom financeiro como se fosse para o Senhor, devemos pela fé 
esperar que ele produza uma colheita para a glória de Deus.  

Este versículo diz claramente que Deus dá semente a uma certa pessoa: um semeador. As 
sementes precisam ser plantadas para ser eficazes. Quanto mais sementes plantamos, 
mais sementes Deus suprirá. Deus quer que tenhamos sementes suficientes para estarmos 
na posição de “ser generosos em qualquer ocasião.” A única maneira de chegar a esse 
ponto é começando a plantar sementes com o que temos atualmente. 

5. Devemos Economizar e Investir para o Futuro 

Provérbios 21:20: “Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora 
tudo o que pode”.  



Depois de darmos ao Senhor, devemos economizar dinheiro consistentemente. É 
prudente e sábio ter dinheiro reservado para o futuro. Ter dinheiro extra economizado é 
um ato de disciplina pessoal que gera paz de espírito. É fácil gastar tudo e não ter nada de 
sobra para dar ou economizar. As pessoas prudentes dão a Deus primeiro, e depois pagam 
a si mesmas. Depois disso, elas criam um orçamento para viver com a quantia que lhes 
resta. (Para ver um exemplo de um orçamento pessoal, veja o capítulo sobre Como Fazer 
um Orçamento).    
 

1. Pague a Deus (o Dízimo) 
2. Pague a Si Mesmo (Economias) 
3. Viva do resto 

6. Devemos Tomar Cuidado com as Dívidas  

Provérbios 22:7 “O rico domina sobre o pobre; quem toma emprestado é escravo de 
quem empresta”.  

Se possível, devemos ficar livres das dívidas. Pedir dinheiro emprestado nos torna 
sujeitos ao nosso credor e quase sempre gera um custo maior com o tempo por causa dos 
juros. Muitas pessoas ficam aprisionadas nas dívidas e são incapazes de usar o dinheiro 
delas para serem generosas. Quando pedimos dinheiro emprestado, sempre pagaremos 
mais. 

7. Devemos Aprender a Estar Contentes 

Hebreus 13:5 “Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que 
vocês têm, porque Deus mesmo disse: ‘Nunca o deixarei, nunca o abandonarei’”.  

A Bíblia nos diz para estarmos contentes com o que temos. Em outras palavras, sermos 
gratos pelo que já nos foi dado, em vez de sempre querermos mais. O descontentamento 
diz: “Nunca é suficiente” Na economia de Deus, há mais do que o suficiente, Muitas 
pessoas geram dores desnecessárias em suas vidas porque estão correndo atrás do 
dinheiro, em vez de buscarem a Deus.   

Três Perspectivas da Riqueza:  

 Perspectiva da Pobreza Perspectiva Egoísta Perspectiva da Mordomia 

Os bens são: Maus Um direito  Uma responsabilidade 

Trabalho para: Suprir apenas as necessidades básicas Ficar rico Glorificar a Deus 

As pessoas de Deus são: Pobres Ricas Fiéis 

As pessoas ímpias são: Ricas Pobres Infiéis 

Dou: Porque devo Para receber Porque amo a Deus 

Meus gastos são: Sem gratidão a Deus Descuidados e consumistas Responsáveis e Sujeitos à Oração 



REFLEXÃO: 
 

1. Peça a Deus para ajudar você a praticar cada um dos princípios 
financeiros. 

2. Você está sendo um bom mordomo dos seus recursos 
financeiros diante de Deus? 
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III. APLICAÇÕES PRÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMO FAZER UM ORÇAMENTO 
 

Ponto Principal:  

Um orçamento é um plano escrito para sermos bons mordomos e bênçãos para o Reino 
ao vivermos dentro das nossas posses e evitando o cativeiro financeiro.   

Fazer um orçamento é importante para os cristãos porque fomos chamados para ser bons 
mordomos e administradores de tudo o que nos foi dado. Tudo o que nos foi dado na vida 
é um presente do Senhor, nada pertence a nós. Parte da mordomia significa que devemos 
cuidar das finanças que Deus nos confiou. Isto inclui devolver ao Senhor com gratidão.   

Os princípios da mordomia se aplicam a todos nós independentemente da nossa idade ou 
da nossa renda. Jesus está preocupado com a administração dos recursos. Em João 6, 
após o milagre de alimentar os cinco mil, Jesus pediu que as sobras fossem recolhidas 
para que nada fosse desperdiçado. Para sermos os melhores mordomos possíveis, 
precisamos aprender viver e a permanecer dentro de um orçamento. 

Fazer um orçamento também é importante para os cristãos porque Deus não quer que 
sejamos escravos do pecado ou do homem. Quando as dívidas se tornam maiores do que 
podemos suportar, elas nos colocam em cativeiro. Os orçamentos ajudam a evitar isto nos 
mostrando o que podemos e o que não podemos pagar. Um orçamento cuidadosamente 
planejado nos diz antecipadamente quanto temos para pagar as nossas contas, e quando 
temos de pagá-las. Isto nos permite devolver ao Senhor, pagar nossas contas em dia, 
evitar multas por atraso, e estabelecer prioridades financeiras.   
 
Princípios Básicos de um Orçamento 
 
Um orçamento é um plano de despesas baseado em quanto uma pessoa ganha (renda) e 
em quanto uma pessoa gasta (despesas). Entendendo a nossa renda mensal e as nossas 
despesas mensais, poderemos administrar as nossas finanças com maior eficácia. Utilizar 
um orçamento é o processo de planejar as nossas despesas para que elas sejam iguais ou 
inferiores à nossa renda.  

Um orçamento…  

- Ajudará a ver de onde o dinheiro vem e para onde ele vai.  

- Ajudará a comunicação com a família sobre finanças. 

- Ajudará a estabelecer e a alcançar objetivos.  

- Fornecerá um plano por escrito para se tomar decisões financeiras.   

- Ajudará a aproveitar as oportunidades de dar, economizar, gastar ou investir.  



Um orçamento... 

- NÃO resolverá todos os problemas financeiros imediatos.     

- NÃO será útil se não for seguido.  

- NÃO eliminará todas as tomadas de decisão.     

- NÃO se equilibrará por si mesmo. 

 

O Processo de Confecção do Budget 

O processo geral de confecção de um budget pessoal geralmente requer os seguintes 
passos. A confecção do budget deve ser feita sempre com o cônjuge da pessoa (caso seja 
casada). 

1. Anote a maneira como o dinheiro está sendo gasto atualmente. 

O primeiro passo para se estabelecer um orçamento é conhecer os nossos hábitos de 
gastos mensais. Utilizando o orçamento modelo no apêndice como uma diretriz, faça uma 
folha de orçamento e preencha por categorias os valores que estão sendo gastos no mês 
em curso.   Se possível, faça o mesmo para o mês anterior em uma folha de papel em 
separado.   

2. Avalie como o dinheiro está sendo gasto atualmente. 

Utilizando a folha de orçamento para os dois últimos meses, analise cada categoria e veja 
se esses valores são um retrato preciso dos seus hábitos de despesas normais. Depois 
analise os valores de cada categoria de despesas e veja se os hábitos podem ser 
melhorados reduzindo-se os gastos. 

3. Estabeleça alvos e diretrizes sobre como o dinheiro deve ser gasto. Leve em 
consideração os objetivos financeiros de longo prazo incluindo as economias e as 
compras maiores. 

Precisamos aprender a discutir honestamente e abertamente nossos desejos, necessidades 
e objetivos com o nosso cônjuge. Lembre-se que os maridos e esposas são uma equipe e 
precisam estar de acordo acerca de um plano. Discuta sinceramente os hábitos de gastos e 
os objetivos relativos às despesas. 

 

 



4. Anote e acompanhe os gastos para ter certeza de que eles permaneçam dentro das 
diretrizes e atinjam os objetivos. 

Utilizando o orçamento modelo no apêndice como uma diretriz, faça uma folha de 
orçamento para o mês seguinte. Preencha os valores a serem gastos este mês, por 
categoria, na coluna “Orçamento Mensal”. Certifique-se de que as despesas sejam iguais 
ou menores que os rendimentos. Anote os valores gastos durante o mês na coluna “Atual 
Mensal”. Inclua cada centavo gasto, mesmo se ultrapassar o orçamento.  

5. Faça ajustes no Orçamento. 

No final do mês some todas as colunas. Se o valor gasto for inferior ao valor ganho, o 
orçamento teve êxito. Do contrário, faça os ajustes necessários para o mês seguinte. Os 
hábitos de gastos precisam ser ajustados. 

 

Estabelecendo um Orçamento Pessoal 

A seguinte informação e a filha de budget mensal pessoal no apêndice podem ser 
utilizados para se confeccionar um orçamento mensal pessoal.  

1. Comece com os rendimentos. Calcule os ganhos mensais que cada pessoa da família 
leva para casa e anote-os na linha Emprego/Salários. 

2. Prepare uma lista de despesas fixas mensais. As despesas fixas são os pagamentos 
que geralmente têm o mesmo valor todos os meses. Anote cada valor na linha correta. 
Categorias adicionais podem ser acrescentadas.   

3. Relacione as despesas mensais flexíveis (variáveis). As despesas flexíveis variam de 
um mês para outro, mas podem ser controladas com mais facilidade que as despesas 
fixas. Anote cada valor na linha correta. Categorias adicionais podem ser acrescentadas.    

4. É importante incluir as economias.  Certifique-se de economizar uma determinada 
quantia a cada mês. Do contrário, é fácil gastar mais com as despesas flexíveis e ignorar 
as economias. As economias podem ser utilizadas em uma emergência financeira, mas do 
contrário não devem ser tocadas. O objetivo deve ser ter o equivalente a três meses de 
salário em um fundo de emergência. O dinheiro também deve ser economizado para 
compras maiores, férias e outras necessidades. Anote cada valor na linha correta. 
Categorias adicionais podem ser acrescentadas.  



Outros Princípios para a Confecção de um Budget 

1. Verifique o orçamento a cada mês.  A fim de sermos bons mordomos e para que 
nossos orçamentos sejam eficazes, eles devem ser usados e equilibrados a cada 
mês.  

2. Aceite o diagrama do aprendizado. Viver com um orçamento é um aprendizado e 
algo que levará tempo para se dominar.  

3. Esteja preparado para falhar nas avaliações do orçamento e para agir de acordo.  
Esta é uma regra importante para se estabelecer um orçamento: saber que as projeções do 
orçamento são a “melhor hipótese” e nada mais.  

4. Erre ao ser conservador. Ao se estabelecer um orçamento, é sábio exagerar nas 
despesas e minimizar os rendimentos esperados. 

5. Prepare-se para o inesperado. Alguns exemplos de despesas inesperadas ou 
inusitadas: Consertos de carros, despesas médicas, casamentos, viagens de emergência, 
quebra de aparelhos, e mudança nas despesas da família como casamento e filhos. Com o 
planejamento adequado, as despesas inesperadas são administráveis.  

6. Envolva os membros da família. A cooperação dos cônjuges é necessária para o 
sucesso de qualquer plano de budget. Os filhos também se beneficiarão em fazer parte da 
discussão e em aprender a administrar o dinheiro desde pequenos.  

7. Incremente as economias o máximo possível. Minimizar as despesas é sempre uma 
boa ideia, mas também é prudente separar dinheiro sempre que possível. Tente reservar 
uma parte de cada pagamento para as suas economias.  

8. Utilize o orçamento como uma forma de moderação, e não de coação.   Estabelecer 
um orçamento sólido é um mestre eficaz de disciplina fiscal. Entretanto, há casos em que 
é permitido “furar” o orçamento.  

 

Reduzindo as Despesas 

1. Contenha o impulso pelas compras.  Atenha-se ao orçamento e resista à tentação de 
comprar algo que não seja necessário.  

2. Interrompa quaisquer gastos desnecessários tais como jantar for a e gastar com 
diversões caras. Busque primeiramente as pequenas economias porque elas são fáceis de 
encontrar e de reduzir, e depois passe para os gastos maiores.  



3. Cuidado com os luxos que se fazem passar por necessidades.  Se a sua renda não 
cobre os seus custos, nesse caso alguns gastos podem ser devidos a luxos, ainda que eles 
pareçam ser necessários. Examine suas compras para determinar se elas são necessárias.  

 4. Cuidado com o aumento dos gastos.   À medida que os rendimentos anuais 
aumentarem devido aos aumentos, promoções, e investimentos inteligentes.  Não comece 
imediatamente a aumentar os gastos. É melhor usar os aumentos de rendimentos para 
economizar mais.  

5. Reduza as despesas maiores.  Isto poderia envolver a mudança para uma casa menor 
ou a troca de um carro.  

 

Estabelecendo um Orçamento para a sua Empresa 

As seguintes informações, assim como a planilha de orçamento mensal para a sua 
empresa encontrada no apêndice, podem ser utilizadas para estabelecer um orçamento 
mensal para a sua empresa.  

Termos-chave para um Orçamento Empresarial: 

Vendas Brutas – valor total das vendas antes de qualquer despesa ou dedução. 

Devoluções, Concessões e Descontos – uma devolução é quando um cliente devolve um 
produto depois de uma compra e recebe o crédito ou o reembolso, uma concessão é 
quando as coisas são danificadas quando estão em trânsito sendo enviadas a um cliente, e 
um desconto é quando um cliente recebe um desconto por pagar uma conta 
antecipadamente.  

Vendas Líquidas – o valor das vendas depois de deduzir os descontos, as concessões e 
as devoluções. 

Custo dos Bens Vendidos – os custos envolvidos na criação ou compra do produto 
vendido pela empresa.  

Outros Rendimentos – rendimentos não provenientes do curso normal dos negócios, 
como lucros ou venda de equipamentos antigos. 

Rendimento Líquido – o valor restante após todas as despesas terem sido deduzidas do 
rendimento, também chamado lucro.  



Princípios para a Confecção de um Budget Empresarial 

1. Três Fatores-chave: vendas, custo e capital de giro.   Compare constantemente as 
vendas e as despesas com o orçamento para se certificar de que o capital de giro 
(dinheiro/ativos à mão) está disponível para ativar o negócio.  

2. Crescimento.  Talvez não seja necessário dividir o orçamento por departamento como 
por exemplo, budget de marketing ou de vendas, ou dividir o orçamento por tipo de 
produto.  

3. Pensando antecipadamente.  Certifique-se de que haja sempre dinheiro suficiente 
reservado para projetos futuros e compras de equipamentos maiores. 

4. Confecção de Orçamento com Base em um plano de negócios.  Isto fornecerá um 
plano de ação financeiro que implementará a visão e os objetivos do negócio tornando-o 
um plano viável. 

5. Orçamentos detalhados oferecem uma vantagem.  Ao lidar com credores e 
investidores, um orçamento bem planejado lhe dará uma ideia clara sobre a natureza do 
negócio e de como o dinheiro é gasto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFLEXÃO: 
 

1. Ore e pergunte a Deus o que Ele está dizendo a você sobre ser 
um bom mordomo na confecção de um orçamento. 

2. Examine as suas próprias finanças pessoais e empresariais e 
complete as planilhas orçamentárias mensalmente a fim de 
poder aperfeiçoar a sua situação financeira através da 
confecção de um orçamento. 

3. Dedique-se a fazer um orçamento e a administrar as suas 
finanças de tal maneira que você viva em abundância e seja 
uma benção para outros e para o Reino de Deus.  
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DESENVOLVENDO UMA ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

Ponto Principal: 

Em todos os aspectos do negócio, planejamento e estratégia ajudarão a garantir que o 
negócio seja dirigido com propósito, administrado com eficácia, e projetado para dar 

lucros. Desenvolver, implementar e atualizar continuamente uma estratégia de 
Marketing de sucesso é um fator chave de qualquer planejamento de negócios.  

Marketing Estratégico 

A parte estratégica do marketing é ter um plano para levar um produto ou serviço à 
pessoa ou à empresa certa. Um empresário primeiramente faz uma segmentação do 
Mercado, depois foca um único segmento ou uma série de segmentos, e finalmente se 
posiciona dentro do(s) segmento(s).   

Segmento 

Segmentação é a identificação de grupos de consumidores dentro de um mercado que 
compartilham de necessidades semelhantes, e que demonstram um comportamento 
aquisitivo semelhante. O mundo é composto de bilhões de compradores com as suas 
próprias necessidades e comportamentos. A segmentação busca agrupar os compradores 
que possuem as mesmas necessidades e que têm o mesmo comportamento. Esse grupo é 
conhecido como um “segmento”.  

Imagine o mercado como uma laranja, com uma série de segmentos ligados mas 
distintos, cada um com as suas próprias características. 

Há muitos elementos a serem considerados ao se fazer uma segmentação: 

- Geografia: onde os clientes em potencial moram  

- Psicografia: estudo e classificação do estilo de vida dos compradores em 
potencial  

- Sociocultural: classe ou renda dos compradores em potencial 

- Demografia: idade e gênero dos compradores em potencial  

A empresa avaliará cada segmento com base no sucesso em potencial do negócio. As 
oportunidades dependerão de fatores como: crescimento potencial do segmento, presença 
de competidores dentro do segmento, quanto lucro o segmento gerará, tamanho do 
segmento, etc.  



Alvo 

Depois de o mercado ter sido separado em segmentos, o comerciante selecionará um 
segmento ou uma série de segmentos como “alvo”, ou foco. Por exemplo, uma 
concessionária de veículos deve focar em pessoas de renda alta o suficiente para pagar 
por um carro novo. Os empresários focam os seus esforços em mercados alvo, ou em 
grupos de clientes com necessidades semelhantes, e não no mercado inteiro.  

Posição 

Depois de segmentar um mercado e de detectar um consumidor alvo, o comerciante 
procederá posicionando um produto nesse mercado. O posicionamento tem a ver com 
percepção. Uma vez que a percepção difere de pessoa para pessoa, o mesmo acontece 
com o que uma pessoa entende como qualidade, valor financeiro, etc. O comerciante 
deve decidir se posiciona o produto com base na qualidade ou pelo valor do produto. 

O posicionamento permite que cada produto seja comparado e contrastado em relação aos 
outros. Os empresários decidem sobre uma posição competitiva que lhes permite 
distinguir os seus próprios produtos das ofertas dos seus competidores.   

 

Marketing Tático 

É conhecido como mix de Mercado. As quatro áreas do mix de Mercado são: produto, 
preço, promoção e local. As quatro áreas estão interligadas, e a ação em uma afeta as 
decisões na outra.  

Produto  

O produto pode ser um objeto palpável ou um serviço fornecido a clientes. O produto 
contém três partes: oferta, embalagem e serviços. A pesquisa de Mercado pode ser usada 
para pesquisar ou entrevistas a população alvo (clientes) a fim de determinar as suas 
preferências. Os resultados desta pesquisa de mercado determinam o produto a ser 
produzido, como empacota-lo, o nome de marca a ser usado, e a imagem adequada a ser 
retratada. 

a. Oferta.  O produto real ou o serviço em si, que colocamos no mercado.  

b. Embalagem.   Inclui cores, estilo, imagens, descrição, palavras. 

c. Serviços.  Os serviços que fazem parte do produto tais como garantia e manutenção. 

 

 



Definição de Preço  

É o processo de se determinar o que cobrar pelo produto ou serviço. Deve refletir o que 
os clientes estão dispostos e podem pagar. O lucro e o custo de produção (tempo, 
trabalho, ingredientes, embalagem, publicidade, etc.) devem estar incluídos no preço.  

O preço também deve refletir quaisquer serviços ou garantias após a compra do produto. 
Se um produto inclui uma garantia e um contrato de serviços, o preço reflete isto e será 
mais alto. Se o produto é vendido separadamente sem garantir ou contrato de serviços, o 
preço será inferior.  

Promoção  

Promoção é o marketing real do produto ou serviço, é a imagem que é transmitida. 
Anunciar o produto ou tornar o cliente ciente do produto ou serviço faz parte da 
promoção do mesmo. A publicidade pode ser feita através de relações públicas, da mídia, 
da venda pessoal e de diversas estratégias de comunicação persuasivas. A criação de 
nomes, logotipos e jingles para um produto ou para o serviço fazem parte da promoção. 
O resultado final desta estratégia é a forma como o cliente será informado a respeito do 
produto. 

Promoção são as atividades de comunicação, como anúncios, vendas, promoção, venda 
pessoa, correspondência direta e publicidade para informar, persuadir ou lembrar ao 
mercado alvo a respeito da disponibilidade do produto e dos seus benefícios. É a maneira 
como nos comunicamos com o mercado e dizemos a ele que temos produtos que 
satisfarão as suas necessidades. 

Local 

O local pode ser considerado a distribuição do produto ou serviço da forma mais 
vantajosa possível. Envolve a determinação do melhor lugar para exibir e vender o 
produto ou oferecer o serviço. Envolve também a maneira de demonstrar ou onde colocar 
o produto no espaço oferecido ou o tempo de distribuição do produto.   

 

Implementação de Marketing  

Através da implementação, as estratégias e as táticas de marketing são transformadas em 
ações que atingirão os objetivos da organização. Um plano de ação inclui passos chave, 
pessoal, tarefas interdependentes, e prazos necessários à implementação das 
recomendações. 

A implementação se baseia em: 1) planos estratégicos e táticos; 2) envolvimento de toda 
a empresa; 3) trabalho conjunto; 4) satisfação das necessidades do cliente. 



Controle 

Controle é o mecanismo pelo qual os resultados das estratégias e táticas de marketing 
são avaliadas e a ação corretiva adequada é tomada para garantir que os objetivos sejam 
alcançados. Sem controle é impossível saber o que funciona e o que não funciona. Os 
objetivos do segmento certo, o alvo e o posicionamento foram atingidos? Uma empresa 
que deixa de alcançar o mercado estará falhando em alguma parte de sua estratégia ou 
tática.  

O controle começa com o feedback do Mercado. Ele pode vir na forma de pesquisas 
satisfatórias, análises de vendas, e análises de atividades promocionais. Outras formas de 
feedback podem incluir a reação do Mercado ou a aceitação das políticas de preços, as 
atividades dos competidores a aspectos do plano. Relatórios de distribuidores e análises 
dos nichos de mercado também são possibilidades.  

O feedback pode ser obtido pela empresa através de pesquisas, questionários e cartões de 
satisfação. Entrevistas pessoais, entrevistas telefônicas, correspondência, contatos online 
e porta a porta são outros métodos para se obter feedback. Depois a informação é 
avaliada e analisada. Por ultimo, o feedback é utilizado para se fazer correções nas 
estratégias e táticas de a fim de aperfeiçoar o desempenho de mercado. 

O ciclo de planejamento estratégico, planejamento tático, implementação e controle 
nunca cessa, mas continua enquanto a empresa continuar no negócio.  

 



 
REFLEXÃO: 

 
1. Dedique e entregue o seu negócio e todos os aspectos dele ao 

Senhor antes de tomar decisões e atitudes.   
2. Uma vez que Deus criou o homem e conhece os desejos e 

necessidades de cada pessoa, dependa da direção de Deus e da 
Sua criatividade para desenvolver, implementar e atualizar uma 
estratégia de marketing. 
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FAZENDO UM PLANO DE NEGÓCIOS 
 
 

Ponto Principal: 
 

Um plano de negócios é o documento fundamental que reúne todas as principais partes 
de um negócio em uma narrativa. Trabalhar em um plano de negócios de forma 

completa e honesta fará com que o empresário considere e analise os problemas centrais 
de um negócio e espera-se que isto o leve a formular um negócio viável.  

 
 
Propósito e Funções  
 
Fazer um plano de negócios é essencial tanto para negócios que estão iniciando quanto 
para negócios já estabelecidos. O plano de negócios possui diversas funções críticas: 
 
1. Ajuda a esclarecer, focar e pesquisar o desenvolvimento e os prospectos do negócio.  
2. Oferece uma estrutura completa e lógica para o negócio desenvolver e buscar 
estratégias. 
3. Serve como base para discussão com terceiros como acionistas, agências, bancos e 
investidores. 
4. Oferece um ponto de referência a partir do qual o desempenho real pode ser medido e 
revisto.    
 
Ponto de Partida 
 
Desenvolva as seções abaixo (I - XI) em qualquer ordem, exceto o Resumo Executivo, 
que deve ser feito por último. Pule qualquer pergunta que não se aplique ao negócio. 
Quando o primeiro draft estiver pronto, haverá uma série de pequenos ensaios sobre os 
diversos tópicos do plano de negócios. Estes poderão ser editados em uma narrativa que 
flua com suavidade.  
 
O valor de se criar um plano de negócios não está limitado ao produto acabado. O 
processo de pesquisa e análise do negócio de forma sistemática vale a pena para o 
empresário. Planejar, confeccionar e examinar de forma crítica os fatos ajuda a 
desenvolver ideias mais completamente e ajudará a evitar erros dispendiosos no futuro.  
 
Este plano de negócios é um modelo genérico adequado a todos os tipos de negócios. 
Entretanto, ele poderá ser modificado para se adaptar a qualquer circunstância específica. 
Preste atenção em especial ao estilo de escrita. Os planos de negócios são julgados pela 
qualidade e aparência do trabalho, assim como pelas ideias.  
 
I. Capa  
Inclua o nome do negócio, o endereço complete, o estado, o país, o código postal, o 
telefone, o fax, o e-mail, e o nome de pessoa para contato  centralizado na página.  
 



 
II. Sumário 
O Sumário relaciona as seções do plano de negócios e a página onde cada seção inicia. 
Em geral é necessário incluir e desenvolver cada uma das seções do plano de negócios.   
 
Amostra da página do Sumário: 
 

Sumário 
 
I.  Resumo Executivo    pg 2 
II.  Descrição Geral da Empresa   pg 3 
III.  Produtos e Serviços    pg 4 
IV.  Plano de Marketing    pg 7 
V.  Plano Operacional    pg 11 
VI.  Administração e Organização   pg 15 
VII.  Demonstrativo Financeiro Pessoal  pg 17 
VIII.  Despesas de Inicialização e Capitalização pg 20 
IX. Plano Financeiro    pg 23 
X.  Apêndices     pg 27 
 
II. Resumo Executivo 
Confeccione esta parte por ultimo, uma vez que ela é um breve resumo narrativo de todas 
as outras seções. Explique os princípios fundamentais do negócio proposto: Qual será o 
produto? Quem serão os clientes? Quem são os proprietários? O que o futuro reserva para 
o negócio e para a sua indústria? Em que negócio ele estará? O que ele fará? Torne-o 
algo empolgante, profissional, completo e conciso.   
 
III. Descrição Geral da Empresa 
Declaração da Missão: Faça uma breve declaração da missão da empresa, geralmente em 
30 palavras ou menos, explicando os motivos de sua existência e os princípios diretivos. 
 
Alvos e Objetivos da Empresa: Discuta os alvos e objetivos da empresa. Os alvos 
descrevem onde o negócio espera estar. Os objetivos são marcadores de progresso ao 
longo do caminho para atingir o alvo.  
 
Filosofia do Negócio: Quais são os diretores principais que dirigirão o negócio?  
 
Descreva a indústria: É uma indústria em expansão? Que mudanças estão previstas na 
indústria, e curto e longo prazo? Como a empresa se posicionará para tirar vantagem 
delas? 
 
 
Descreva os pontos fortes e as competências centrais mais importantes da empresa: Que 
fatores farão a empresa ter êxito? Quais serão os pontos fortes mais competitivos? Que 
experiência anterior, habilidades e pontos fortes você pessoalmente está trazendo para 
este novo empreendimento. 



 
Forma legal da propriedade: Único proprietário, Sociedade, Corporação? Por que esta 
forma foi selecionada? 
 
IV. Produtos e Serviços 
Descreva os produtos ou serviços: (especificações técnicas, desenhos, fotos, folhetos de 
vendas, e outros artigos em massa pertencem aos Apêndices). Que fatores lhe darão 
vantagens ou desvantagens competitivas? Quais são as estruturas de preços, taxas, ou 
leasing dos produtos ou serviços? 
 
V. Plano de Marketing 
É necessário fazer uma pesquisa de Mercado para certificar-se de que tudo está nos 
trilhos. Utilize o processo de planejamento do negócio como uma oportunidade para 
levantar dados e para questionar os esforços de marketing.  
 
Uma pesquisa primária significa coletar dados pessoalmente. Por exemplo, faça uma 
contagem de trânsito em um determinado local, utilize as páginas amarelas para 
identificar competidores, e faça pesquisas para aprender sobre as preferências dos 
consumidores. Uma pesquisa secundária significa usar informações publicadas como 
perfis de indústrias, revistas especializadas, jornais, revistas, dados de recenseamento, e 
perfis demográficos. No plano de marketing, seja tão específico quanto possível 
fornecendo estatísticas, números e fontes.    
 
Economia: Forneça fatos sobre a indústria: Qual é o tamanho total do Mercado? Que 
porção percentual do Mercado este negócio terá?  
 
Demanda atual do Mercado alvo: Determine tendências no Mercado alvo – tendências de 
crescimento, tendências nas preferências de consumo, e tendências no desenvolvimento 
dos produtos. Discuta o crescimento potencial e a oportunidade para um negócio deste 
tamanho. 
 
Barreiras à entrada: Que barreiras são encontradas ao entrarmos neste Mercado com a 
nova empresa? Algumas barreiras típicas são: custos de capital, custos de produção, 
custos de marketing, aceitação dos consumidores e reconhecimento da marca, 
treinamento e habilidades. Fale sobre as barreiras e sobre como ultrapassá-las. 
 
Características e Benefícios do Produto: Na Seção Produtos e Serviços, os produtos e 
serviços foram descritos a partir da perspectiva dos negócios. Agora, relacione todos os 
principais produtos ou serviços do ponto de vista dos clientes. Para cada produto ou 
serviço: Descreva as características mais importantes. O que há de especial nele? 
Descreva os benefícios, isto é, o que o produto fará pelo cliente? Que serviços pós-venda 
serão oferecidos? Alguns exemplos são entrega, garantia, contratos de serviços, suporte, 
acompanhamento e política de reembolso.  
 
Clientes: Identifique os clientes alvo, suas características, e suas localizações geográficas, 
conhecidas como demografias. O negócio efetuará vendas para outros negócios ou 



diretamente aos consumidores? Caso a venda seja de um produto ao consumidor, sendo, 
no entanto, efetuada através de um canal de distribuidores, atacadistas, e varejistas, 
analise com atenção tanto o consumidor final quando os negócios intermediários. 
 
Competição: Que produtos e empresas competirão com este negócio? Relacione os 
principais competidores: (Nomes e endereços). Eles competirão totalmente ou apenas 
com certos produtos, certos clientes ou em certas localidades? Como os produtos ou 
serviços se colocam em comparação com a competição? 
 
Nicho: Agora que a indústria foi analisada sistematicamente, assim como o produto, os 
clientes e a competição, deve haver um retrato claro de onde a companhia se encaixa no 
mundo. Em um parágrafo curto, defina o nicho (onde a companhia se encaixa).  
 
Em seguida, delineie uma estratégia de marketing para promoção, levantamento de 
preços, e localidade proposta que é compatível com o nicho. 
 
Promoção: Como os clientes saberão sobre o produto? Anúncios: Que tipo de mídia, e 
com que frequência? Que métodos serão utilizados além dos anúncios pagos (exposições 
profissionais, catálogos, incentivos para comerciantes, por palavra, e rede de amigos ou 
profissionais)?  Que imagem será projetada? Como os clientes verão o negócio?   
 
Definição de Preços: Explique o método de definição de preços. Para a maioria dos 
pequenos negócios, ter o menor preço nem sempre é uma boa política. Em geral seria 
melhor ter preços médios e competir em qualidade e serviço. A estratégia de preços se 
encaixa no que foi revelado na análise competitiva? Compare os preços com os da 
concorrência. 
 
Localidade Proposta: Analise os critérios de localização e a forma como eles afetarão os 
clientes. A localidade é importante para os clientes? Em caso positivo, como? Se os 
clientes vão até o local do negócio: Ele é conveniente?  Há estacionamento adequado? 
Ele é compatível com a imagem? É o que os clientes querem e esperam? Onde a 
concorrência está localizada?  
 
Canais de Distribuição: Como o negócio vende os produtos ou serviços? Venda direta a 
varejo (encomenda por correio, web, catálogos), vendas por atacado, força de venda, 
representantes indiretos, licitação para contratos? 
 
Previsão de Vendas: Acrescente alguns números ao plano. Prepare uma projeção de 
vendas mês a mês. A previsão deve se basear nas vendas históricas, nas estratégias de 
marketing que foram descritas, na pesquisa de mercado, e nos dados da indústria, caso 
estejam disponíveis. 
VI. Plano Operacional 
Explique a operação diária do negócio, sua localização, equipamento, pessoas, processos, 
e ambiente circundante.  
 



Produção: Como e onde os produtos ou serviços são produzidos? Explique os métodos 
de: técnicas de produção e custos, controle de qualidade, serviço ao cliente. Controle de 
inventário, desenvolvimento de produto. 
 
Localização: Que qualidades são necessárias em uma localidade de operação? Descreva o 
tipo de localidade. 
 
Exigências físicas: Discuta a quantidade de espaço, o tipo de prédio, as regiões, a energia 
elétrica e outros serviços.  
 
Acesso: É importante que a localidade seja conveniente para o transporte ou para os 
fornecedores? É necessário que haja acesso fácil para entrada? Quais são os requisitos 
para estacionamento e proximidade com as autoestradas, os aeroportos, as ferrovias e os 
shopping centers?  
 
Construção: A maioria das novas empresas não deve gastar capital em construções, mas 
caso estejam planejando construir, os custos e as especificações serão uma parte crucial 
do plano.  
 
Custo:  Calcule as despesas de ocupação, inclusive o aluguel, mas também incluindo 
manutenção, serviços, seguro e custos iniciais de reforma para fazer com que o espaço 
atenda às necessidades. Esses números se tornarão parte do plano financeiro. 
 
Horários de funcionamento:  Discuta os horários de funcionamento. 
 
Ambiente Legal:  Descreva o seguinte: licenciamento e exigências de vinculação, 
autorizações, regulamentos de saúde abrangendo a indústria ou a profissão, exigências do 
código de construção ou zoneamento,  cobertura de seguro, marcas registradas e direitos 
autorais.   
 
Pessoal:  Discuta o número de funcionários, o tipo de trabalho (especializado, não 
especializado e professional), onde e como o plano encontrará os funcionários certos? 
Estrutura de pagamentos, métodos de treinamento e requisitos. Existem programas e 
procedimentos escritos preparados? As descrições de cargo para os empregados estão 
feitas em draft? Além dos empregados, serão utilizados trabalhadores contratados?   
 
Inventário:  Que tipo de inventário será mantido: matérias primas, suprimentos, bens 
acabados? O que é investimento de inventário? Qual é a taxa de movimento das vendas e 
como ela se compara às médias da indústria? Promoções sazonais? Prazo de entrega para 
pedidos? 
 
Fornecedores: Identifique fornecedores chave com nomes e endereços, tipo e valor do 
inventário fornecido, políticas de crédito e entrega, histórico e confiabilidade.  
 
Políticas de Crédito:  As vendas serão a crédito? Em caso positivo, que políticas existirão 
sobre quem  terá concessão de crédito e de quanto? Como será verificada a possibilidade 



de concessão de financiamento a novos solicitantes? Que termos serão oferecidos aos 
clientes com relação ao montante de crédito que eles poderão obter e quando o 
pagamento será devido?  Serão oferecidos descontos para pagamento imediato? Quanto 
será cobrado pela obtenção de extensão de crédito? Os custos de crédito estão embutidos 
nos preços?   
 
VII. Administração e Organização 
Quem administrará o negócio em uma base diária? Que experiência essa pessoa traz ao 
negócio? Que competências especiais ou diferentes? Existe um plano para continuação 
do negócio se essa pessoa for perdida ou incapacitada? Inclua descrições de cargo para 
empregados chave. Relacione o seguinte suporte consultivo com o qual poderá contar: 
quadro de diretores, quadro consultivo administrativo, advogado, contador, agente de 
seguros, banqueiro, consultor ou consultores.  
 
VIII.   Demonstrativo Financeiro Pessoal  
Inclua demonstrativos financeiros pessoais para cada proprietário e acionista principal, 
demonstrando o ativo e o passive mantidos fora do negócio e o patrimônio líquido 
pessoal. Os proprietários muitas vezes terão de recorrer aos ativos pessoais para financiar 
o negócio, e esses demonstrativos mostrarão o que está disponível. 
 
IX. Despesas de Inicialização e Capitalização 
É importante avaliar as despesas de inicialização com precisão e depois planejar onde 
conseguir capital suficiente. A abordagem é acrescentar à conta itens de linha separados, 
chamados contingências, para os imprevistos. Uma boa norma é que as contingências 
devem ser iguais a pelo menos 20 por cento do total de todas as outras despesas de 
inicialização. Explique como as previsões de despesas foram determinadas. Forneça as 
fontes, os valores, e os termos dos empréstimos propostos. Explique também em detalhes 
de quanto será a contribuição de cada investidor e que porcentagem da propriedade cada 
um deles terá.   
 
X.  Plano Financeiro 
O plano financeiro consiste de uma projeção de lucros e perdas para 12 meses, uma 
projeção de lucros e perdas para quatro anos, uma projeção de fluxo de caixa, um balanço 
geral projetado, e um cálculo de empate. Juntos, eles constituem uma estimativa razoável 
do future financeiro da sua empresa.  E o que é mais importante, o processo de cálculo do 
plano financeiro aperfeiçoará a sua percepção das operações financeiras internas da 
companhia. 
 
12-Projeção Mensal de Lucros e Perdas e Projeção de Lucros para Quatro Anos:  Muitos 
empresários consideram a projeção de lucros e perdas para 12 meses a peça central do 
seu plano. É ali que todos os números são reunidos e se tem a ideia do que será 
necessário para gerar lucro e ter êxito. As projeções de vendas resultarão de uma previsão 
de vendas na qual as vendas em potencial, o custo dos bens vendidos, as despesas, e o 
lucro mês a mês são calculados por um ano.  As projeções de lucro devem ser 
acompanhadas por uma narrativa explicando as principais suposições usadas para avaliar 



os rendimentos e as despesas da companhia. Faça o mesmo para uma projeção de lucros e 
perdas para quatro anos.   
 
Projeção de Fluxo de Caixa: Os planos de fluxo de caixa são muito importantes porque 
um negócio fracassará caso não consiga pagar as suas contas em dia. Para cada item 
comprado ou vendido, determine quando haverá recebimento de valores para vendas ou 
quando terá de ser preenchido um cheque para os itens de despesas. Rastreie os dados 
operacionais essenciais. Isto não faz parte necessariamente do fluxo de caixa, mas é 
importante rastrear os itens que exercem um forte impacto sobre o fluxo de caixa como 
vendas e compras de inventário.  Rastreie também os valores gastos antes de abrir uma 
coluna pré-inicialização. O fluxo de caixa mostrará se o capital operacional é adequado. 
Se o saldo de caixa projetado for negativo, será necessário mais capital inicial.   
 
Explique as principais suposições: por exemplo, se existe uma venda no mês 1, quando 
será o verdadeiro recebimento de valores? No caso de aquisição de inventário ou 
materiais, eles serão pagos antecipadamente, contra-entrega, ou mais tarde? Como isto 
afetará o fluxo de caixa? Existem despesas irregulares, como pagamentos de impostos 
trimestrais, manutenção e reparos, ou aumento periódico de inventário  que deverá entrar 
no orçamento? Os pagamentos de empréstimos, as compras de equipamentos, e as 
retiradas do proprietário em geral não aparecem nos demonstrativos de lucros e perdas, 
mas definitivamente constituem retirada de valores. Certifique-se de inclui-los.   
 
Balanço Geral do Dia de Abertura: O balanço geral é um dos relatórios financeiros 
fundamentais que qualquer negócio precisa para reportar e administrar suas finanças. O 
balanço geral indica que itens de valor são mantidos pela companhia (ativos), e quais são 
as suas dívidas (passivo). Quando o passivo é subtraído do ativo, o restante é o 
patrimônio líquido do proprietário.  
 
Análise do Break-Even: A análise do break-even prevê o volume de vendas, a um certo 
preço, necessário para recuperar os custos totais. É o nível das vendas que é a linha 
divisória entre se operar em perda e operar em lucro. 
 
XI. Apêndices 
Brochuras e material publicitário 
Estudos industriais 
Projetos e planos 
Mapas e fotos do local 
Listas detalhadas de equipamentos próprios ou a serem adquiridos 
Cópias de contratos e escrituras 
Cartas de apoio de futuros clientes importantes 
Quaisquer outros materiais necessários para dar suporte às hipóteses deste plano 
Estudos de pesquisa de mercado 
Lista de ativos disponíveis como colaterais para um empréstimo 
 
Favor ver o exemplo de um plano de negócios completo no apêndice deste livro. 



 
REFLEXÃO: 

 
1. Iniciar e manter um negócio de sucesso é um grande 

empreendimento. Dedique e entregue o negócio e todos os seus 
aspectos ao Senhor antes de iniciar um plano empresarial.  

2. Ore e dependa da direção de Deus por escrito no plano de 
negócios. Peça a Deus criatividade e novas abordagens para os 
problemas comuns encontrados em um negócio. Incorpore 
princípios cristãos ao plano de negócios. 
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COMO INICIAR UMA REDE DE NEGÓCIOS DO REINO (RNR) 
 

Ponto Principal: 

A RNR demonstrará a plenitude do que Deus está realizando através do Mercado de 
trabalho quando combinamos os nossos talentos e nos tornamos responsáveis por 

encorajar uns aos outros em prol do bem comum de transformação pessoal, econômica, 
social e spiritual de uma comunidade.  

O Que é uma Rede de Negócios para o Reino (RNR)? 

Uma RNR é uma parceria local de profissionais empresariais e líderes eclesiásticos cujos 
membros querem ver Deus transformar suas vidas, sua cidade e sua nação através do 
mercado de trabalho.   

Quem faz parte de uma RNR? 

As RNRs compreendem todo tipo de homens e mulheres de negócios de diversas 
indústrias assim como líderes eclesiásticos de diversas denominações em sua cidade ou 
região. 

Qual é o objetivo de uma RNR? 

As RNRs destinam-se a demonstrar a plenitude do que Deus está realizando através do 
Mercado de trabalho. Quando os membros combinam seus talentos e se tornam 
responsáveis por encorajar uns aos outros em prol do bem comum de glorificar Jesus 
Cristo, a transformação espiritual e econômica ocorre nos indivíduos, nos negócios e na 
comunidade.  . 

Outros objetivos incluem: 

Construir Relacionamentos Significativos.   Há um tremendo poder e sinergia spiritual 
nos relacionamentos firmados em Deus.  

Equipar e Transmitir Poder.  Homens e mulheres de negócios jovens e com a 
mentalidade do Reino, precisam aprender com os líderes experientes e que temem a Deus 
do Mercado de trabalho. Os conhecimentos e a aplicação das melhores práticas 
empresariais para honrar a Deus no Mercado de trabalho devem ser compartilhados entre 
o grupo. 

Elevar o Padrão de integridade e justiça na comunidade e nas nações. 

Transformação Divina que transcenda a jurisdição pessoal, social, econômica e 
espiritual das pessoas e da cultura.  



Benefícios de uma RNR 

1. Rede de Comunicação – Propiciar o contato entre líderes empresariais de uma 
variedade de indústrias aumenta a oportunidade de vendas cruzadas de bens e 
serviços entre os membros. À medida que os membros priorizam fazer negócios 
juntos, a força dos indivíduos começa a crescer, o que por sua vez fortalece a 
associação e expande os seus serviços disponíveis aos membros. À medida que as 
RNRs se desenvolverem ao redor do mundo, a oportunidade de contatos globais 
com outros homens e mulheres de negócios que temem a Deus em todo o mundo 
aumentará.   

2. Discipulado – As RNRs oferecem um lugar para o crescimento cristão pessoal e 
para a prestação de contas em cenários conjuntos através do estudo, do debate, e 
da aplicação da Bíblia às vidas e negócios dos membros da RNR.  

3. Treinamento – Um dos principais papéis de uma RNR é apresentar oportunidades 
para os membros locais adquirirem maiores conhecimentos das operações 
empresariais com base nos princípios bíblicos e uma ligação mais profunda com o 
Espírito Santo.  Este treinamento vem de dentro da associação quando homens e 
mulheres de negócios experientes ou em contato com organizações empresariais 
fora do Reino compartilham suas experiências. A RNR deve ser um lugar para se 
encontrar respostas e recursos que permitam que o indivíduo e o negócio 
prosperem. O treinamento inclui conhecimento técnico assim como a integração 
de princípios divinos em todas as atividades de um negócio.     

4. Encorajamento – Os relacionamentos de pessoas que temem a Deus com outros 
líderes do Mercado de trabalho é um grande apoio enquanto se opera um negócio 
do Reino em um ambiente difícil e muitas vezes hostil.  Encorajar e orar pelos 
membros que entendem os desafios e as dificuldades do Mercado de trabalho é 
uma tremenda vantagem para o sucesso.     

5. Compartilhar Recursos – Identificar, coordenar e associar finanças, habilidades, e 
bens físicos de vários membros é um aspecto poderoso de uma RNR madura.  O 
crescimento e a produtividade transformacional podem ocorrer quando os 
benefícios são compartilhares em um ambiente livre de corrupção.  A RNR 
demonstra ao mercado de trabalho em geral o poder do esforço cooperativo 
quando os recursos são efetivamente compartilhados e alavancados.   

6. Tornando as Ideias Realidade – A RNR é um lugar seguro para apresentar novos 
conceitos com relação aos negócios e ao ministério enquanto exerce um papel 
ativo para tornar essas ideias uma realidade no mercado de trabalho local e 
regional. A RNR oferece chaves palpáveis para ultrapassar as barreiras que 
muitos negócios cristãos enfrentam. 



7. Consultoria – Ter uma perspectiva adicional é um tremendo benefício para os 
empresários e operadores de negócios. Se essa perspectiva realmente constrói e 
acrescenta a transformação para o sucesso, ela se adquire um valor inestimável, 
Os membros da RNR oferecem essa perspectiva por meio da consultoria aos 
negócios e às práticas empresariais uns dos outros.  

8. Empreendimentos Financeiros – Muitas RNRs implementaram um programa de 
micro-empréstimos para semear novos negócios ou para expandir as operações 
atuais de seus membros. Existem diversos métodos para se gerar capital a um 
preço acessível. Um método é os membros se comprometerem a economizar uma 
parte dos lucros em uma conta geral da RNR. Esses fundos, quando emprestados, 
geral juros e lucros para a conta. Este processo oferece taxas de juros muito 
inferiores às geralmente disponíveis através das fontes tradicionais. Os recursos 
de capital também podem ser fornecidos através dos relacionamentos da RNR 
com as concessões internacionais e com as organizações de desenvolvimento 
econômico cristãs.  

9. Mentoreamento – Formar relacionamentos com homens e mulheres de negócios 
de sucesso e tementes a Deus e líderes eclesiásticos é crucial para a expansão do 
Reino através das gerações por meio do Mercado de trabalho. Ajudar os jovens 
empreendedores a captarem a visão do reino para os negócios enquanto eles 
iniciam a sua jornada os levará a maiores alturas. Uma chave para uma RNR de 
sucesso é que os seus membros sejam mentoreados e estejam mentoreando outros.  

10. Intermediação – Muitas RNRs passam a trabalhar com o governo e com as 
instituições reguladoras a fim de remover obstáculos ao crescimento dos 
negócios. À medida que a sociedade e os benefícios dessa associação aumentam, 
o poder político também aumenta, tornando-se um agente influenciador poderoso 
sobre as diferentes esferas da sociedade.     

Valores Centrais  

Cada Rede de Negócios do Reino se forma de uma maneira muito singular. A cultura na 
qual ela se forma assim como os próprios membros moldam a estrutura, o estilo, e o nível 
de organização que cada grupo possui. Apesar das estruturas diversas, as RNRs definiram 
claramente as expectativas e os valores centrais para os membros da associação, assim 
como os negócios nos quais elas operam.    

Encontram-se relacionados abaixo vários valores centrais que toda RNR deve abraçar 
para cumprir o seu propósito de expandir o Reino e glorificar a Jesus Cristo:  

Abrace a Visão da Grande Comissão – Os membros da RNR reconhecem a missão de 
Cristo a todos os crentes de ir e fazer discípulos de todas as nações. As RNRs exercem 



um papel estratégico através do comércio no sentido de fazer avançar o Reino de Deus 
nas nações através do discipulado. 

Esforce-se por Ter Excelência e Integridade – O mundo dos negócios é um chamado 
tremendo, de modo que é essencial que cada membro se esforce para dar o seu melhor em 
atos e palavras procurando honrar a Deus em tudo e permanecer sendo guiado pela Sua 
Palavra. Os membros da RNR devem se esforçar para viver os valores e princípios 
bíblicos do Reino com relação aos negócios. 

Correspondência – Os membros da RNR devem corresponder e ser sensíveis às 
necessidades espirituais, profissionais, técnicas e administrativas dos outros membros. 

Inovação e Criatividade – Os membros da RNR devem se esforçar para serem autênticos 
e procurar desenvolver produtos e serviços com inovação e criatividade acreditando que 
eles foram chamados para ser líderes no mercado de trabalho.  

Iniciativa – Os membros da RNR devem ser proativos em procurar soluções para os 
problemas e em atender aos desafios.  

 Serviço e Gratidão – Jesus Cristo é o grande exemplo de um espírito de humildade e já 
deu aos cristãos uma posição elevada como filhos muito amados do Altíssimo. Os 
membros da RNR devem dar graças em tudo enquanto procuram colocar os outros acima 
de si mesmos.  

Respeito – Os membros da RNR devem tratar a si mesmos, os seus empregados, seus 
fornecedores, seus clientes e seus sócios com dignidade humana entendendo que todo e 
qualquer ser humano foi criado e feito à imagem de Deus.  

Estrutura 

A estrutura de cada RNR é determinada por cada grupo individual e pelo formato que 
funciona melhor para os membros individuais. As ideias gerais quanto à forma de 
estrutura de um grupo estão relacionadas abaixo e podem ser alteradas na medida do 
necessário.   

Reuniões e Liderança 

O grupo RNR pode se reunir de 1 a 2 vezes por mês. Reunir-se regularmente ajuda a 
garantir que os benefícios relacionados acima (rede de comunicações, discipulado, 
treinamento, etc.) sejam maximizados. Tipicamente, cada grupo tem uma estrutura de 
liderança que é votada pelo grupo. Isto pode incluir as funções de Presidente, Vice 
Presidente, Secretário, Tesoureiro, etc. Os termos e responsabilidades de cada função são 
determinados pelo grupo local.  



Sociedade  

As diretrizes gerais para uma Sociedade estão relacionadas abaixo. Outras poderão ser 
acrescentadas pela liderança do grupo. 

Um membro da RNR deverá: 

- Ser um cristão professo e ativo. Quando uma profissão pública não for segura, a fé do 
indivíduo deve ser confessada aos membros abertamente assim como documentada de 
alguma forma.   

- Esteja aberto a todas as denominações evangélicas. Cada RNR deve ser composta por 
membros com diversos históricos cristãos. Isto ajuda a garantir a transformação 
econômica no âmbito da cidade através de práticas empresariais segundo Deus, e não 
com base na denominação. 

Uma Comunidade RNR deverá: 

- Incluir empresários, operadores, administradores, empreendedores, e profissionais de 
negócios de um amplo espectro de tipos e tamanhos de negócios. Isto permite que a 
associação represente e responda com uma série de serviços e desenvolvimento para 
membros diversos.   

- Inclua uma representação de diversos líderes eclesiásticos para estimular a comunidade 
de crentes, para facilitar que os membros sejam equipados espiritualmente, e para 
encorajar uns aos outros nos seus respectivos papéis.  

** É altamente recomendado que a comunidade tenha uma taxa para associar-se. Uma 
associação é saudável na medida do valor que os membros lhe conferem. O valor baseia-
se no custo da participação e nas vantagens de ser um membro. Se não houver custo para 
o membro, não haverá compromisso ou valor nas atividades da associação, e ela não terá 
êxito. Entretanto, esta decisão cabe aos líderes locais.      



 
REFLEXÃO: 

 
1. Ore e pergunte a Deus sobre iniciar uma RNR ou associar-se a 

uma RNR na sua área.  
2. Examine as suas próprias práticas pessoais e empresariais para 

ver se você está permitindo que o Espírito Santo desenvolva os 
Valores Centrais para que você se destaque no Mercado de 
trabalho.  

3. Dedique o seu negócio à transformação das vidas que você 
encontra e à sua comunidade como um todo para o Reino de 
Deus.  
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Orçamento Mensal Pessoal 
Mês de ____   Orçamento Pessoal Real Mensal Diferença 
Rendimentos 
Empregos/Salários 
Outros Rendimentos 
Total de Rendimentos 
Despesas: Fixas 
Dízimos/Ofertas 
Aluguel ou Prestação de Imóvel 
Pagamento de Veículo 
Seguro (Casa, Carro, Saúde, Vida) 
Cartão de Crédito 
Outras despesas fixas 
Total de Despesas Fixas 
Despesas: Variáveis 
Casa 
Serviços (Eletricidade/Gás/Água/TV a Cabo) 
Outras 
Transporte 
Gasolina/Manutenção/Reparos 
Outros 
Despesas Diárias 
Supermercado/Farmácia 
Restaurantes 
Diversões 
Telefone, Cartões Telefônicos 
Tinturaria 
Roupas/Sapatos Novos 
Cuidados Pessoais 
Médico 
Anuidades/Impostos/Taxas 
Outros 
Economias/Despesas Maiores 
Poupança Pessoal 
Impostos 
Manutenção/Reparos Residência 
Férias 
Outras 
Total de Despesas Variáveis 
 
Total de Rendimentos Mensais 
Total de Despesas Mensais 
Diferença 



 
Orçamento Mensal Pessoal 
Mês de ____   Orçamento Pessoal Real Mensal Diferença 
Rendimentos 
Empregos/Salários 
Outros Rendimentos 
Total de Rendimentos 
Despesas: Fixas 
Dízimos/Ofertas 
Aluguel ou Prestação de Imóvel 
Pagamento de Veículo 
Seguro (Casa, Carro, Saúde, Vida) 
Cartão de Crédito 
Outras despesas fixas 
Total de Despesas Fixas 
Despesas: Variáveis 
Casa 
Serviços (Eletricidade/Gás/Água/TV a Cabo) 
Outras 
Transporte 
Gasolina/Manutenção/Reparos 
Outros 
Despesas Diárias 
Supermercado/Farmácia 
Restaurantes 
Diversões 
Telefone, Cartões Telefônicos 
Tinturaria 
Roupas/Sapatos Novos 
Cuidados Pessoais 
Médico 
Anuidades/Impostos/Taxas 
Outros 
Economias/Despesas Maiores 
Poupança Pessoal 
Impostos 
Manutenção/Reparos Residência 
Férias 
Outras 
Total de Despesas Variáveis 
 
Total de Rendimentos Mensais 
Total de Despesas Mensais 
Diferença 



 
Orçamento Empresarial Mensal 
Mês de     Orçamento Mensal  Real Mensal  Diferença 
Rendimentos 
Vendas Brutas 
Menos: Devoluções, Concessões e Descontos 
Vendas Líquidas 
Menos: Custo dos Bens Vendidos 
Lucro Bruto 
Outros Rendimentos 
Rendimentos Totais 
Despesas 
Salários – Proprietário 
Salários – Empregados 
Folha de Pagamentos – Empregados Temporários  
Folha de Pagamentos – Impostos 
Benefícios de Funcionários 
Aluguel de Prédio 
Aluguel de Equipamentos 
Serviços 
Notas/Empréstimos 
Correio 
Frete/Embarque 
Publicidade 
Viagens 
Entretenimento 
Despesas com Veículos 
Impostos 
Suprimentos 
Honorários Profissionais 
Seguros 
Consertos 
Licenças/Autorizações 
Obrigações/Inscrições 
Taxas Bancárias 
Outras 
Total de Despesas 
 
Total de rendimentos Mensais 
Total de Despesas Mensais 
Rendimentos Líquidos 
 



 
Orçamento Empresarial Mensal 
Mês de     Orçamento Mensal  Real Mensal  Diferença 
Rendimentos 
Vendas Brutas 
Menos: Devoluções, Concessões e Descontos 
Vendas Líquidas 
Menos: Custo dos Bens Vendidos 
Lucro Bruto 
Outros Rendimentos 
Rendimentos Totais 
Despesas 
Salários – Proprietário 
Salários – Empregados 
Folha de Pagamentos – Empregados Temporários  
Folha de Pagamentos – Impostos 
Benefícios de Funcionários 
Aluguel de Prédio 
Aluguel de Equipamentos 
Serviços 
Notas/Empréstimos 
Correio 
Frete/Embarque 
Publicidade 
Viagens 
Entretenimento 
Despesas com Veículos 
Impostos 
Suprimentos 
Honorários Profissionais 
Seguros 
Consertos 
Licenças/Autorizações 
Obrigações/Inscrições 
Taxas Bancárias 
Outras 
Total de Despesas 
 
Total de rendimentos Mensais 
Total de Despesas Mensais 
Rendimentos Líquidos 



 
Orçamento Empresarial Mensal 
Mês de     Orçamento Mensal  Real Mensal  Diferença 
Rendimentos 
Vendas Brutas 
Menos: Devoluções, Concessões e Descontos 
Vendas Líquidas 
Menos: Custo dos Bens Vendidos 
Lucro Bruto 
Outros Rendimentos 
Rendimentos Totais 
Despesas 
Salários – Proprietário 
Salários – Empregados 
Folha de Pagamentos – Empregados Temporários  
Folha de Pagamentos – Impostos 
Benefícios de Funcionários 
Aluguel de Prédio 
Aluguel de Equipamentos 
Serviços 
Notas/Empréstimos 
Correio 
Frete/Embarque 
Publicidade 
Viagens 
Entretenimento 
Despesas com Veículos 
Impostos 
Suprimentos 
Honorários Profissionais 
Seguros 
Consertos 
Licenças/Autorizações 
Obrigações/Inscrições 
Taxas Bancárias 
Outras 
Total de Despesas 
 
Total de rendimentos Mensais 
Total de Despesas Mensais 
Rendimentos Líquidos 
 

 



CONFECCIONANDO UM PLANO DE NEGÓCIOS 

Exemplo da Primeira Página 

I.  Resumo Executivo 

A JavaNet, de forma diferente de uma casa de chá comum, oferecerá um fórum exclusivo 

para comunicação e entretenimento através da Internet. A JavaNet é a resposta a uma 

demanda crescente. O público quer: (1) acesso aos métodos de comunicação e aos 

volumes de informação atualmente disponíveis na Internet, e (2) acesso a um custo que 

eles possam pagar e de tal maneira que ele não fique socialmente, economicamente ou 

politicamente isolado. O objetivo da JavaNet é oferecer à comunidade uma atmosfera 

social, educacional e de entretenimento para a comunicação a nível mundial.   

Este plano de negócios foi preparado para obter financiamento no valor de $ 24,000. O 

financiamento suplementar é necessário para iniciar o trabalho de preparação do site e 

das modificações, compras de equipamentos, e para cobrir as despesas do primeiro ano 

de operações. Um financiamento adicional já foi garantido na forma de: (1) $24,000 do 

Fundo de Desenvolvimento Econômico, (2) $19,000 das economias pessoais do 

proprietário Cale Bruckner (3) $36,000 de três investidores (4) e $9,290 na forma de 

empréstimos de curto prazo. 

A JavaNet será constituída como uma corporação LLC. Isto protegerá o proprietário Cale 

Bruckner, e os três investidores externos, Luke Walsh, Doug Wilson e John Underwood, 

de problemas de responsabilidade pessoal e dupla taxação. Os investidores serão tratados 

como acionistas e, portanto, não serão responsáveis por mais que o seu investimento 

pessoal individual de $ 12,000 cada. 

O financiamento, além das contribuições de capital do proprietário, dos acionistas e do 

Fundo de Desenvolvimento Econômico, permitirá que a JavaNet abra e mantenha com 

sucesso as operações ao longo do primeiro ano. O grande investimento inicial de capital 

permitirá que a JavaNet ofereça aos seus clientes uma casa de chá pela Internet 

totalmente característica. Um ambiente exclusivo, elegante, e inovador é necessário para 

fornecer aos clientes uma atmosfera que propiciará a socialização. A operação de sucesso 

no primeiro ano dará à JavaNet uma base de clientes que lhe trará autossuficiência no 

segundo ano.  



À medida que a popularidade da Internet continuar a crescer em uma taxa exponencial, o 

acesso fácil e a preço acessível rapidamente se tornará uma necessidade vital. A JavaNet 

oferece às comunidades a capacidade de acessar a Internet, apreciar uma xícara de café, e 

compartilhar experiências pela Internet em um ambiente confortável. Pessoas de todas as 

idades e históricos virão para desfrutar o ambiente exclusivo, de alto nível, educativo e 

inovador que a JavaNet oferece. 



O QUE É UMA EMPRESA VOLTADA PARA A GRANDE 
COMISSÃO? 

 

Há sete anos, um grupo de líderes empresariais e missionários cristãos se reuniu na Suíça 
para discutir o papel dos negócios e da Grande Comissão. Este grupo desenvolveu 
diversos princípios para as Empresas voltadas para a Grande Comissão e descreveu-as no 
Documento Lausanne no. 59 “Negócios como Missões”.  Os parágrafos que se seguem 
são fragmentos das descobertas deles e podem ajudar os homens de negócios cristãos a 
entender melhor o nosso papel na Grande Comissão. 
 
Comércio voltado para a Grande Comissão pode ser definido como homens e 
mulheres que utilizam o “comércio como uma missão” no contexto do comércio para 
exaltar Jesus por meio da excelência no trabalho, a mordomia dos recursos, e a geração 
de capital para as iniciativas do Reino. 
 
O Que é uma Empresa ou um Negócio voltado para a Grande Comissão? 
 

1. Uma Empresa voltada para a Grande Comissão é um negócio cujos propósitos se 
alinham estrategicamente com a edificação do Reino de Deus na Terra.   

 
2. Uma Empresa voltada para a Grande Comissão aponta às pessoas o caminho para 

Jesus Cristo através da excelência e das boas obras. 
  
3. Uma Empresa voltada para a Comissão gera lucros para glorificar a Deus e utiliza 

parte dos seus lucros para abençoar e estender outras expressões do Reino de Deus 
(igrejas, ministérios, etc.). 

 
 

Empresas voltadas para a Grande Comissão: Princípios Direcionadores 

 Esforce-se para ser lucrativo em função de uma sustentabilidade de longo 
prazo  

Qualquer bom negócio deve ser lucrativo para sobreviver a longo prazo, crescer e 
florescer de tal modo que possa cumprir os seus propósitos. O lucro não pode ser a única 
motivação. O lucro é um subproduto da execução dos princípios bíblicos ao longo da 
operação do negócio e uma ferramenta a ser utilizada para o crescimento de longo prazo.  

 Esforce-se para ter Excelência, Integridade e Responsabilidade 

O negócio deve ter um bom nome e uma boa reputação de excelência e integridade. Os 
seus líderes e empregados nunca devem enganar, mentir, ou roubar. Todas as práticas e 
transações empresariais devem ser transparentes e os líderes devem estar disponíveis para 
receber informações e crítica construtiva dos funcionários, acionistas e da comunidade.  

 



 Motivação para o Reino 

Os líderes de uma empresa voltada para a Grande Comissão têm o desejo central de ver o 
Reino de Deus estendido na Terra ao fazerem negócios e servirem a outros. O negócio 
deve ser visto como propriedade e ministério de Deus. 

 Transformação de Indivíduos e Comunidades 

Os líderes de uma Empresa voltada para a Grande Comissão são motivados a abençoar 
comunidades e nações espiritualmente, socialmente e economicamente. Eles devem 
procurar abençoar os líderes da comunidade, os seus próprios funcionários, e os seus 
acionistas. Todos aqueles que entrarem em contato com os líderes de uma empresa 
voltada para a Grande Comissão devem encontrar o fruto do Espírito Santo.  

 Financiamento da Obra do Reino  

Deus quer demonstrar a Sua presença dentro dos negócios, tornando o negócio em si um 
ministério. Entretanto, à medida que Deus estende Suas bênçãos para os negócios, o 
negócio por sua vez deve ser uma benção para outros. Muitas vezes os líderes das 
Empresas voltadas para a Grande Comissão ajudam ativamente a sustentar os esforços 
missionários, a igreja local, as necessidades da comunidade, e as necessidades 
individuais. Os líderes devem ser sensíveis ao que Deus lhes fala com relação a abençoar 
outros. A declaração missionária da empresa pode incluir uma declaração de que o 
negócio será usado para abençoar financeiramente a obra de Deus no mundo.  

 Proativa na Intercessão 

Os líderes das Empresas voltadas para a Grande Comissão entendem que nem todas as 
batalhas ocorrem na esfera natural. Eles precisam ser proativos na oração e na intercessão 
para atingir o seu pleno potencial. É vital que os líderes dos Negócios voltados para a 
Grande Comissão tenham pessoas que cobrirão o negócio com oração. Os guerreiros de 
oração devem ser recrutados para orar pelos líderes do negócio, por suas famílias, seus 
funcionários e pela operação dos negócios. 

 
 

 

 

 

 


