Princípio de Administração

Confiar em Deus
“Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos
prosperarão como as folhagens”. Provérbios 11:28
Por John Schrock – Homem de Negócios.
Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.
No dólar americano podemos ler: “Em
Deus confiamos”. Os antepassados dos
americanos o fizeram. E nós o fazemos?
Eles arriscaram suas vidas pelo que
defendiam. Entenderam o valor da fé e
confiaram em Deus e na Bíblia. A Bíblia se
converteu no livro do Tribunal e era um
de seus absolutos que lhes dava fé e
coragem. Era a base e a pedra angular
sobre a qual se estruturou a Constituição
e sua próspera sociedade. Sabiam que o
dinheiro poderia se converter no seu
deus, assim que colocaram essas palavras
como um lembrete. Vidas e países
continuarão florescendo apesar das
dificuldades,
se
continuarem
comprometidos com Deus e seus
princípios. Algumas nações floresceram?
Sem dúvida que sim. Ainda estão
florescendo? Sim, mas estão atravessando
uma época de alto risco. Por quê? Porque
confiam no dinheiro em lugar de confiar
em Deus. Por que nos prejudica confiar
no dinheiro?
Primeiro, um coração sem temor a
Deus, não tem controle interior e se
converterá em egoísta e rebelde. Sem
temor a Deus as sociedades criam sua
própria justiça. Eles se compararão uns
com os outros e justificarão suas ações. O
dinheiro em lugar de Deus se torna a
norma pela qual nos valorizamos, e nos
levará à decadência.

Segundo, sem confiar em Deus e sem
estabelecer moral e valores corretos,
nosso dinheiro passará através dos bolsos
como se estivessem furados. Sem as leis
do governo de Deus nos tornamos
desequilibrados,
esbanjadores
e
perderemos
nosso
sentido
de
produtividade; logo preferimos aumentar
os impostos ao invés de fechar os buracos
em nossos bolsos.
O que significa confiar em Deus? Não
significa que paremos de planejar e
trabalhar por nossos sonhos. Confiar em
Deus não deve nos tornar passivos ou
preguiçosos. Significa se apoiar e crer em
Deus até o ponto de moldar nossas vidas
e negócios ao redor de seus valores. A
confiança significa contar com alguém ou
algo, ou crer em alguém ou algo. A
confiança vem de experimentar e
conhecer a alguém. Não podemos
comprá-la ou pedi-la, se ganha. Quando
experimentamos e conhecemos a Deus,
descobrimos que ele é fiel, sabe tudo, e é
honesto e confiável. Então podemos pôr
nossa confiança nele e moldar nossas
vidas segundo sua lei e seus valores, o
que nos dará uma boa vida.
Quando confiamos no dinheiro, é

A União Soviética tentou e falhou
miseravelmente, assim o fará também
qualquer sociedade que rejeita a lei de
Deus como seu parâmetro. Se quisermos
florescer, devemos crer e confiar em Deus,
e ver o dinheiro somente como um
produto secundário de certo valor e um
meio de intercâmbio.
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Avalie você próprio com nota
de 1 a 10

temporal e perecível. As leis de Deus são
fixas e podem ser confiáveis. Duram para
sempre; o céu e a terra passarão antes que
a sua lei o faça. Confiar em Deus nos faz
viver segundo suas regras, que trazem
prosperidade, mas confiar no dinheiro
nos fará ser avarentos e desequilibrados,
o que destrói nosso caráter.
Existem 3 situações onde podemos
medir nossa confiança em Deus:
1 Quando as coisas vão mal, a que
fonte se dirige?
2 Quanto esforço coloca ao estudar os
princípios de Deus?
3 O que faria que você mentisse ou
roubasse para obter benefícios ou cobrir
necessidades?
Este princípio é parte do programa de
desenvolvimento de caráter em um ano:
Fundamentos para o Êxito.

Pensamento para Reflexão:
Nosso problema é: como sabemos
que Deus pode fazer qualquer coisa,
queremos que faça tudo.
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Porque você se avaliou
com esta nota ?
Quais os benefícios que você
obeterá com nota maior de
avaliacão?

Quais acões específicas você pode
colocar em prática para testar os
benefícios deste princípio?
Lista de verificacão diária de
leitura dos princípios
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