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O CRISTO EMPREENDEDOR

 Jesus foi sem igual. O personagem mais 
admirado do mundo. Ele não se prendeu às tradições 
de Sua época. Seguia acima de tudo os princípios de 
vida dados por Deus. Sua mensagem era profunda e 
verdadeira. Nada além da verdade, Jesus não teve 
medo de cumprir sua missão, sua vida foi 
extremamente empreendedora. 

 Jesus nos deixou o Seu exemplo, Ele não 
tinha receio de falar a verdade, Ele não temia 
questionar o que estava errado, Ele ajudava as 
pessoas que precisavam de ajuda. O discurso de 
Jesus não era como de um guru de auto ajuda, mas de 
uma ajuda que vem do alto. Ele sabia das 
consequências de Suas mensagens. Os Seus 
seguidores teriam que romper com qualquer 
estrutura hipócrita por isto Ele disse: não vim trazer 
paz mas sim espada.

 Quando pensamos no empreendedorismo de 
Cristo não estamos dizendo que todos os Seus 
discípulos viveram de sucesso em todas as áreas da 
vida. Estamos falando no empreendedorismo que 
compreende a vivência da mensagem de Cristo como 
melhor e única alternativa de vida para quem deseja 
servir a Deus. 

 Empreendedorismo para o cristão é fazer o 
melhor que pudermos para construir o Reino de Deus. 
Se você vai montar um negócio, ele deve realmente 
ajudar ou influenciar de alguma maneira o mundo a 
progredir para o caminho do bem.

 Na parábola dos talentos Jesus espera que 

Seus servos tenham um negócio, que possa 
prosperar de alguma forma e dar lucro para o bem, 
pois as empresas do reino de Cristo são empresas do 
bem e crescem para exaltar a Deus.

 Jesus ensinava que os negócios são do Seu 
reino quando são moralmente puros e cumprem os 
propósitos do Reino. Eles devem funcionar de 
maneira honesta, fazendo parte da vida, e não a vida 
fazendo parte dos negócios. 

 Deus não diz que ser rico é pecado pois Ele 
mesmo fez de Salomão o homem mais rico do 
planeta. Deus não tem nada contra a fama, 
transformou o Rei Davi no monarca mais famoso por 
muitas gerações. 

 Jesus teve uma vida empreendedora e 
desejava que Seus discípulos o fossem também. O 
discípulo pode ser empreendedor na pregação, na 
oração ou em qualquer outro dom. O que importa é 
que o dinheiro e os recursos sejam usados para o 
bem. 

 A grande diferença entre o 
empreendedorismo secular e o verdadeiro 
empreendedorismo cristão está na habilidade e 
sabedoria de lidar com as coisas que podem ser 
usadas para o mal, e usá-las somente para o bem. É 
usar o livre arbítrio com sabedoria e contribuir para a 
vida dos outros. Se você deseja ser um 
empreendedor cristão deve ter a coragem de deixar 
de lado as distorções do sistema financeiro do 
mundo para experimentar o sistema de Jesus. 

Embora pareça não ter lógica, segue a lógica do Céu.
 
 Você precisa ter coragem assim como quando 
ouviu a voz de Jesus e teve a coragem de romper com 
o mundo e se tornar uma nova criatura. Você se 
lembra da voz de Jesus o convidando a nascer de 
novo para entrar no Reino dos Céus? Você precisa 
aprender a desaprender, deixar o conhecimento do 
mundo secular para trás e seguir o método de Jesus 
para uma nova fase da vida, para uma fase 
empreendedora.

 Se você decide fazer algo para ajudar na 
construção do Reino de Deus, não pense que 
conseguirá resultados do dia para a noite. Tudo tem 
um tempo para germinar, crescer e dar frutos. 
Devemos trabalhar e aprender o tempo certo de cada 
coisa. Até o próprio Cristo Jesus levou um certo 
tempo para aparecer. 

Durante os trinta primeiros anos da Sua vida Ele viveu 
um trabalho que não era exatamente a Sua missão. 
Ele tinha a hora certa de fazer a coisa certa. Vivemos 
em um tempo que não é difícil ser um empreendedor, 
o que precisamos saber é se estamos no ramo certo. 
E o que estamos esperando para fazer acontecer? 
Precisamos de desprendimento, coragem e ousadia 
para dar o primeiro passo. Não podemos nos 
contentar com viver uma vida medíocre enquanto 
Deus nos dá um universo de potencialidades.

 Ele colocou talento nas mãos de todos os 
Seus filhos. Ele deseja que façamos a diferença pois 
o próprio Jesus nos chamou para ser a luz do mundo. 
Preste atenção! Somos luz e não trevas, somos 
diferentes, temos o poder dos Céus para iluminar. Da 
mesma forma Ele disse que somos o sal da Terra pois 
a comida sem sal é sem graça. O cristão 
empreendedor está aí para dar sentido à vida dos 
demais. Como disse Jesus, somos diferentes, somos 
empreendedores em todas as áreas da vida.

 Para fazer algo grande para Jesus, você 
precisa de dinheiro? Não fique centrado no material, 
comece a fazer algo realmente grande para Jesus 
que Ele logo mandará o dinheiro, é assim que funciona 
no Reino de Cristo. Jesus não saiu por aí gritando: 
preciso de dinheiro! Mas ele teve dinheiro para 
cumprir o que Ele queria.  

 Ninguém sabe ao certo como Jesus arrumava 

dinheiro para viajar com seus seguidores que 
cresciam todos os dias. Ninguém sabe dizer onde ele 
arrumava dinheiro para alimentar aqueles que haviam 
abandonado seus empregos sólidos para encher 
seus corações de alegria. Ninguém sabe, ninguém 
viu. O que se sabe é que em todos os lugares por 
onde Jesus passava, Ele conseguia abrigo. Pessoas 
dispostas a ajudá-lo e alimentar seus amigos. Tudo 
que fizermos como empreendedores de Cristo, 
temos que manter o foco na visão.

 Jesus não viveu a sua vida baseado em um 
plano de ação. Com sua visão de vida norteou todas 
as decisões que constitui cada ação. É preciso 
lembrar que para gerir um grande empreendimento 
você pode começar com um negócio humilde. Um 
plano de negócios não pode substituir a visão do 
empreendedor. Somente pessoas apaixonadas, 
seguindo seus sonhos, fazem as coisas serem 
bem-sucedidas.

 Por outro lado, Jesus disse: "Pois qual de vós, 
querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro 
a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com 
que a acabar? Para que não aconteça que, depois de 
haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, 
todos os que a virem comecem a rir de você". (Lucas 
14:28, 29).

 O amor às pessoas deve mover o 
empreendedor de Cristo, e essa paixão deve ser a 
mola propulsora que move o empreendedor de Cristo 
para administrar algo que venha salvar pessoas para 
o Seu Reino.   

 Comece algo buscando força em Deus para 
que você possa chegar até o final mesmo que as 
pessoas o abandonem em sua missão, você, no 
poder de Cristo, pode chegar até o final.

 Jesus espera um envolvimento de cem por 
cento no que Ele nos deu. Podemos sim multiplicar o 
dinheiro que Ele colocou em nossas mãos. Não para 
nossa ostentação mas para o avanço de Sua obra.
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