
20 - Agenda e Controle 
 
Para que você possa ter sucesso no controle e desenvolvimento de suas 
finanças, você precisa durante a semana relembrar e organizar através de uma 
agenda as suas ações semanais. Vou deixar aqui sujeitões básicas de temas e 
ações que você pode fazer a cada dia da semana para que tenha um 
crescimento sustentável.  
 
Primeiro: Reconhecendo a fonte através da oportunidade. A cada dia que 
amanhece e a cada semana que começa Deus está dando oportunidades para 
você, e o que precisa acontecer é você reconhecê-las. Oportunidades podem 
passar despercebidas, simplesmente porque não conseguimos ouvir a voz e 
sentir a presença de Deus. Uma dica importante é buscar hábitos saudáveis para 
que você se torne mais sensível a presença de Deus.  
 
Segundo: Planejamento para a vida. Acredite, não existe sucesso nenhum na 
vida sem planejamento. Por isso, você deve tomar tempo a cada semana para 
avaliar e analisar o percurso que você está seguindo.  
 
Terceiro: Vivendo a prosperidade bíblica.  
Quando você começa a crescer e a desenvolver-se, temos uma tendência 
natural de acharmos que o que está acontecendo é fruto de nosso esforço e 
inteligência. Claro que tudo isso é importante, todavia é Deus que está no 
controle de suas faculdades, as quais proporcionam o seu crescimento. Na 
realidade, Deus é quem nos dá a verdadeira prosperidade, que é o nosso 
crescimento para seu reino. 
 
 Quarto: Controle e crescimento. 
Mantenha sempre o controle de seu desenvolvimento. Perguntas constantes, 
tais como: onde eu estava, onde estou e para onde estou indo, ajudam a manter 
o foco no planejamento.  
 
Quinta: Exercitando a generosidade.  
Até as empresas seculares já entenderam que o sucesso de um negócio 
depende da causa solidária que a mesma desempenha. Do ponto de vista 
bíblico, essa verdade está acima de qualquer coisa em nosso crescimento. Deus 
nos prospera para sermos uma benção em sua obra, portanto, seja generoso 
sempre.  
 
Sexto: Adorando a Deus. A grande disputa entre o bem e o mal é o controle da 
nossa mente, que se dá através da adoração. Então, mantenha seu foco na 
adoração a Deus, entendendo que tudo vem dEle e que tudo é para Ele, pois 
essa é a única razão de nossa existência.  
 
Sétimo: Deixando um legado.  
O que você está fazendo aqui? Esta foi a pergunta que Deus dirigiu à Elias. O 
que você está fazendo hoje, qual história você está construindo para Deus e, 
qual o legado que você está deixando para que a obra continue? Veja a história 
de nossos pioneiros. 


