
Princípio de Administração

PropriedadePropriedade
“Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é

escravo de quem empresta.”   Provérbios 22:7

Quantas vezes ouvimos a frase: “quero
abrir meu próprio negócio e ser meu
próprio chefe”. Soa bem, mas depois as
pessoas entram nos negócios somente para
se dar conta de que eles não são chefes
realmente... Bom, se é que querem ter êxito.
Para estar no negócio e sermos bem
sucedidos, devemos reconhecer quatro
chefes, aos quais devemos responder:

1- Ao governo: a administração
municipal estará regulando seus negócios e
fazendo-lhe sentir quem é o “chefe”. Se
trabalhar duro e o fizer bem feito eles o
vigiarão ainda com mais diligência
impondo-lhe restrições. Nem sempre terão
razão, mas por enquanto “o governo é o
chefe”!

2- Os clientes: eles determinarão o que
você deve fazer e como servi-los; se
certificarão que o faça com um sorriso, se é
que quer ter êxito!

3- O banco ou a financiadora, diz o
provérbio: “o que pede emprestado se torna
escravo do que empresta”. Isso significa que
você deverá ser amável com eles sempre, do
contrário poderão cortar seu crédito e não
terão piedade de você se estiver atrasado ou
não pagar uma parcela, você é o escravo!

4-Seus empregados: eles determinam em
grande parte, seu fracasso ou sucesso, eles
não são escravos, trate-os bem ou, não os
terá por muito tempo.

Ter seu próprio negócio não significa
necessariamente que é seu próprio chefe,
porque os negócios irão “servir” às pessoas
e satisfazer suas necessidades.

A propriedade, apesar de tudo isso, tem
muitas coisas boas a oferecer se decidimos
pagar um preço. Há várias razões pelas

Consideram a Deus como seu
companheiro, quem lhes deu talentos e
estão dispostos a incrementar o valor do
dom que Deus lhes deu (Mateus 25:15). Isso
faz que a propriedade seja satisfatória. O
resultado final de seu trabalho é a riqueza.
As pessoas de negócios são como Salomão,
que escolheu a sabedoria para governar.
Enquanto se fazia sábio, também recebia
riquezas, honra e fama. Seja cuidadoso,
porque ter propriedades demanda
responsabilidades, mas, há muitos que não
aceitam este aspecto da propriedade como
negócio. São mesquinhos e dirigidos pelo
dinheiro, sem consideração aos outros.
Farão armadilhas ou roubarão para obter o
que querem. Mas se fazemos negócios com a
visão correta, pode ser muito gratificante.
Nota-se que foi desenhado por Deus.

quais queremos ser proprietários. Por
exemplo, pode ser um desejo dado por
Deus. Porque Deus disse: “multipliquem-se,
povoem a terra e dominem sobre ela”
(Gênesis 1:28).Somos feitos com o instinto
de dominar e conquistar. O homem foi feito
para a terra. É como se Deus criasse um
negócio e contratasse o homem para que o
administrasse. Ao dar a propriedade ao
homem, das coisas que desenvolveu, ganha
incentivo para administrá-la melhor. Fomos
feitos à imagem e semelhança de Deus e
nosso estilo deve ser como o dele. Os
negócios não são sempre fáceis. Enquanto
trabalhamos e competimos com outros
podemos ter conflitos e frustrações.
Precisamos servir uns aos outros e
estabelecer áreas e jurisdições para nós
mesmos e nossos negócios. Sempre
devemos tomar em conta nosso semelhante,
pois ele também quer mandar.

As pessoas de negócios que estão com
Deus desfrutam da responsabilidade que
vem com a propriedade. Gostam de fazê-lo,
ficam satisfeitas e desfrutam do trabalho.
São chamados aos negócios, assim como os
pastores ou sacerdotes ao ministério. São
incansáveis, cheios de energia, com uma
atitude produtiva. Não temem os problemas
e correm riscos.

Por John Schrock – Homem de Negócios.
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Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.

Pensamento para Reflexão:

Este princípio é parte do programa de

desenvolvimento de caráter em um ano:

Fundamentos para o Êxito.

A diferença entre o rico e o

pobre é como dirigem suas

vidas.
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Avalie você próprio com nota

de 1 a 10

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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