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C A P Í T U L O IV

A EDIFICAÇÃO DA EMPRESA

DEPÓSITO, RESERVA,
AUTOSSUFICIÊNCIA

Mt 25:1: Então, o Reino dos Céus será semelhante a dez virgens que,
tomando as suas lâmpadas, saíram para receber o esposo. (Ap 14:1-5; Sl 45:14)
Mt 25:2: E cinco delas eram prudentes, e cinco insensatas.
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A. A PRIMEIRA PARÁBOLA DESTA SÉRIE: A EDIFICAÇÃO
DA EMPRESA: Nesta nova série de quatro parábolas se resume a importância da autossuficiência da empresa:
1. Nesta parábola o empresário entenderá que o depósito é a
grande diferença entre a sua companhia e o seu concorrente; que
o depósito é o aliado indispensável para se atravessar uma crise de insegurança, de más notícias, de improbabilidade, de incertezas, de atrasos, de
espera no mercado.
a. Não basta ostentar fortaleza com uma lâmpada condenada ao apagão, à vergonha; a empresa tem que haver azeite no depósito, tem que ter autossuficiência para perseverar no meio de uma potencial adversidade.
b. Leitura para Meditação do Empresário:
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Mt 25:3: E as insensatas, tomando consigo as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo.
Mt 25:4: Mas as prudentes tomaram azeite em seus depósitos, juntamente com as lâmpadas.
Mt 25:5: E, tardando o esposo, todas cochilaram e dormiram.
Mt 25:6: E à meia-noite ouviu-se um clamor: Eis que o esposo já vem!
Saí para recebê-lo!
Mt 25:7: Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as
suas lâmpadas.
Mt 25:8: E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando.
Mt 25:9: Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não
nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós.
Mt 25:10: E, enquanto elas foram comprá-lo, chegou o esposo; e as
que estavam apercebidas entraram com ele para as Bodas, e a porta se
fechou.
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2. Nesta parábola das virgens loucas e das virgens prudentes
(Mt 25:1-13) o economista Jesus nos ensina que o mais importante na espera do sucesso é o depósito o qual não pode ser emprestado, mas adquirido dos especialistas; que o depósito de azeite que acende a luz na adversidade a qual ilumina os nossos passos; é mais importante do que as roupas
que usamos para celebrar o sucesso; é mais importante que a lâmpada que
levamos para ostentar a nossa indumentária:
a. A ostentação é o pecado capital da maioria dos empresários que pensam que são bem sucedidos; mas ela é o esgoto por onde
saem todas as suas forças econômicas e morais. A lâmpada acessa que nos
conduz às nossas futuras realizações e celebrações depende dos recursos
nas nossas economias, pois somente estas economias nos ajudarão a esperar na hora do atraso dos nossos pretendentes. Todo empreendedor deve
aprender que a sua capacidade para esperar nos ajudará a perseverar; isto
é depósito; se não levarmos azeite de reserva não podemos prever nada. A
previsão de um erro somente pode ser garantida quando temos o reservatório cheio. Erros e acertos durante a espera não são passaportes para en-
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trarmos na festa das bodas, que representam a celebração do nosso sucesso. Somente autossuficiência para poder esperar nos momentos inesperados nos levam ao sucesso.
b. Este depósito é um coletivo de virtudes que nunca deve faltar
na sua empresa nem na sua caminhada: paciência, perdão, investimento,
semeadura, humildade, aprendizado, experiência, prudência, previsão,
saber quando voltar atrás, arrependimento, decisão que avalia os dois lados da moeda, economia, antecipação, discernimento, paz, longanimidade, domínio próprio, fidelidade no pouco, fidelidade com as coisas alheias,
beneficência e, principalmente, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. A grande verdade dessa empresa de vários funcionários é que Jesus ensinou claramente que todas as virgens dormiram, que todas as virgens tosquenejaram, que todas se vestiram apropriadamente, que todas
vieram ao lugar de encontro, que todas tinham luz, que todas eram virgens, que todas sabiam o que queriam: mas, a única diferença estava no
depósito que tinham, e somente cinco tinham depósito para enfrentar os
desafios inesperados.
c. A empresa tem que ter depósito para garantir o inesperado. O Economista Jesus Cristo ensinou que depósito não deve ser feito
para garantir o prazer e os banquetes, mas para garantir o inesperado. Ensinou que depósito não se empresta, se vende. E há os que vendem azeite exclusivo para depósito; a única coisa que me preocupa é que eles moram longe.
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3. Leitura e explicação devocional: 0136 – A parábola das dez
virgens (ligada à parábola do servo), Mt 25:1-13:

(1) A promessa. Quando os filhos eram prometidos entre os pais.
(2) O desposamento. Quando o casal celebrava os seus votos diante dos juízes, mas a esposa regressava à sua casa, onde permanecia à espera do seu esposo, o qual iria preparar o seu lugar
(3) E depois regressaria para tomar a sua esposa, e, para este
momento, se preparava uma grande festa, que poderia durar até
sete dias. No regresso do esposo, virgens o esperavam para conduzi-lo
à esposa. Essa é a visão do salmista no Salmo 45, quando as virgens iam
adiante da esposa para entregá-la ao esposo, preparada, ornamentada e
embelezada. Essas virgens também eram chamadas amigas da esposa e do
esposo. Elas não eram a esposa, mas as assistentes da esposa. Nesse caso,
essas virgens são tipos dos ministérios que preparam a esposa para o seu
esposo (Sl 45:14)
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O conhecimento extraído da parábola das dez virgens:
Quem são? Representam a Igreja-organismo ou os amigos do Esposo? As virgens não são uma identificação da noiva ou da esposa, mas são
prefigurações da fidelidade, da responsabilidade. Por exemplo, em Apocalipse, homens são virgens, mostrando a sua santidade e a sua fidelidade a Cristo (Ap 14:1-5). Nesse texto, as cinco virgens prudentes representam a fidelidade e as outras cinco o despreparo dos cinco ministérios (Ef
4:11,12), isto é, os cinco ministérios prudentes e os cinco ministérios insensatos. Pode-se aplicar à espera da Igreja por seu Esposo, mas é mais correto aplicar-se aos cinco ministérios, aqueles que preparam a Igreja para
o seu Esposo, segundo as características exigidas por Paulo em Efésios 4.
Mas, para aproveitar deste entendimento é necessário conhecer um pouco da história dos costumes antigos, especialmente aqueles que se relacionam aos casamentos dos tempos bíblicos. Por exemplo, o casamento judaico dos tempos antigos tinham três fases:
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Mateus 25:1: Então, o Reino dos Céus será semelhante a dez virgens
que, tomando as suas lâmpadas, saíram para receber o esposo. (Ap 14:15; Sl 45:14)

Onde estava a sua prudência? Onde estava a sua insensatez, pois
todas esperavam o esposo, todas traziam a sua lâmpada, todas eram virgens, todas estavam a postos, todas dormiram, todas cochilaram?
Mateus 25:2: E cinco delas eram prudentes, e cinco insensatas.

(1) A promessa. Quando os filhos eram prometidos entre os pais.
(2) O desposamento. Quando o casal celebrava seus votos diante dos juízes, mas a esposa regressava à sua casa, onde permanecia à espera de seu esposo, o qual iria preparar o seu lugar
(3) E depois regressaria para tomar a sua esposa, e, para este
momento, se preparava uma grande festa, que poderia durar até
sete dias. No regresso do esposo, virgens o esperavam para conduzi-lo
à esposa. Essa é a visão do salmista no Salmo 45, quando as virgens iam
adiante da esposa para entregá-la ao esposo, preparada, ornamentada e
embelezada. Essas virgens também eram chamadas amigas da esposa e do
esposo. Elas não eram a esposa, mas as assistentes da esposa. Nesse caso,
essas virgens são tipos dos ministérios que preparam a esposa para seu esposo (Sl 45:14)
Mateus 25:1: Então, o Reino dos Céus será semelhante a dez virgens
que, tomando as suas lâmpadas, saíram para receber o esposo. (Ap 14:15; Sl 45:14)

Mateus 25:2: E cinco delas eram prudentes, e cinco insensatas.

A insensatez é vista porque cinco delas não tinham depósito de azeite para ser usado quando as suas lâmpadas necessitassem ser reabastecidas em virtude do atraso do esposo. Faltou azeite no depósito. Faltou Espírito de perseverança, faltou depósito no coração. A falta de azeite no depósito é o motivo do desespero de quem leva
azeite somente na lâmpada. Essas virgens não podiam suportar a prova
do atraso e das circunstâncias adversas. Essa foi a grande diferença entre
elas: o depósito
Mateus 25:3: E as insensatas, tomando consigo as suas lâmpadas, não
levavam azeite consigo.
Mateus 25:4: Mas as prudentes tomaram azeite em seus depósitos,
juntamente com as lâmpadas.

O atraso do esposo provava a capacidade de espera das virgens. O atraso do esposo era o último teste do esposo àqueles que foram
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Onde estava a sua prudência? Onde estava a sua insensatez, pois
todas esperavam o esposo, todas traziam a sua lâmpada, todas eram virgens, todas estavam a postos, todas dormiram, todas cochilaram?
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postos para conduzir o esposo à esposa, semelhantemente à história dos
dois servos, o servidor e o negligente (Mt 24:45-51). Tipos das cinco virgens prudentes e das cinco virgens insensatas. A fidelidade não é vista pelas fraquezas dos ministros, mas pela constância de seu depósito de azeite, isto é, na manutenção de sua vida e de seu ministério com a unção do
Espírito Santo. O atraso do esposo é uma provação para os ministérios que
prepararam a esposa
Mateus 25:5: E, tardando o esposo, todas cochilaram e dormiram.

O horário natural de sua vinda não era à meia-noite, mas horas antes. Aquela hora já constava no avançar do horário esperado, e o
seu atraso exigia depósito de azeite e nisso são provados os ministérios.
Deus quer ver se os seus ministros têm azeite para duas milhas, isto é, unção além daquela que trazem na sua mente, pois o que irá salvá-los deverá
estar guardado no seu coração
Mateus 25:6: E à meia-noite ouviu-se um clamor: Eis que o esposo já
vem! Saí para recebê-lo!
Mateus 25:7: Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas.

As pessoas que não têm depósito e não estão acostumadas a
pagar o preço de sua sustentabilidade. Esses ministros não querem pagar nada, querem tudo de graça e não respeitam o preço que pagam os seus
colegas de ministério para sustentar a sua fidelidade e honra. A culpa do
apagar de suas lâmpadas não pode ser atribuída a outros, senão a si próprios
Mateus 25:8: E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso
azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando.

As prudentes são prudentes. As prudentes valorizam o seu azeite, e sabem onde e como adquirir azeite. Comprar azeite demora tempo
e não fica na porta do Reino. Os vendedores de azeite sabem que azeite é
fruto de milagre, é obra de Deus (2 Rs 4:6, 7)
Mateus 25:9: Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para
que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós.

Quem eram as apercebidas? As que tinham azeite no depósito. A porta se fecha quando as cinco prudentes entram
Mateus 25:10: E, enquanto elas foram comprá-lo, chegou o esposo;
e as que estavam apercebidas entraram com ele para as Bodas, e a porta se fechou.

Devemos insistir em nossa perseverança e não no clamor,
pois quem insiste na perseverança já não precisa de vãs repetições. Quando se compra azeite depois da hora marcada, o dinheiro pago
é um desperdício
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Mateus 25:11: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo:
Senhor, Senhor, abre-nos. (Mt 7:21)

Quem não tem depósito pode ser virgem, pode estar na porta, pode ter lâmpada, pode estar no grupo, mas não passa de um
desconhecido
Mateus 25:12: Ele, porém, lhes disse: Verdadeiramente vos digo que
não vos conheço.

Tanto para o arrebatamento da Igreja como para a segunda
vinda de Cristo para Israel e para as nações, será necessária a vigilância
Mateus 25:13: Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em
que o Filho do homem há de vir. (Lc 17:34)

B. A SEGUNDA PARÁBOLA DESTA SÉRIE: A EDIFICAÇÃO
DA EMPRESA:
1. Nesta parábola o empreendedor compreenderá que, para
edificarmos uma empresa que passe na prova do tempo nas próximas gerações os, recursos suficientes são necessários; que o propósito requer os seus recursos; que alicerces são fundamentos invisíveis
que mantêm o que é visível; que produtos falsos, ilegais e piratas afundam
a empresa antes que complete três ciclos de sete anos; que o local escolhido para a edificação dos seus projetos empresariais são tão importantes
quanto a escolha dos produtos que serão utilizados; que o dinheiro economizado ou mal gastado será denunciado nas rachaduras da edificação.

Mt 7:24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e as pratica, eu o compararei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. (Lc 6:47-49)
Mt 7:25: E caiu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e
bateram impetuosamente contra aquela casa, mas ela não caiu, porque
estava fundada sobre a rocha.
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2. Leitura para Meditação do Empresário:
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Mt 7:26: Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa
sobre a areia.
Mt 7:27: E caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram impetuosamente contra aquela casa, e ela caiu; e grande foi a sua
ruína”.

a. Do homem prudente edificador da sua casa (Mt 7:24-27;
Lc 6:47-49): Igualmente ligado à economia, o edificador da casa deve saber o que quer e não podia passar vergonha. Ter recursos é importante para
começar um negócio e para porém prática uma edificação duradoura. Ter
recursos é importante, mas não basta ter recursos, é necessário observar
claramente se os recursos são menores ou equivalentes ao propósito. Se os
recursos forem menores que o propósito a obra não será inaugurada, pelo
contrário, será o desperdício dos recursos já alcançados. Na economia, Jesus quis dizer que os recursos têm que ser iguais ou maiores do que o plano.
b. Ainda nesta parábola sobre a construção sobre os dois diferentes alicerces, Jesus exorta a todo empreendedor que edifiquem os seus planos com recursos honestos e não desonestos.
Que não devem buscar produtos de segunda categoria, facilitados pela corrupção, roubados ou rejeitados em outra obra. Que para construir os seus
devem buscar lugares melhores, firmes, longe de possíveis avalanches e
constantes catástrofes naturais. O Economista Jesus Cristo fala indiretamente sobre como e com quê devemos gastar os nossos preciosos recursos, a fim de que não sejam lançados como pérolas aos porcos. O Economista Jesus Cristo está nos exortando com respeito a como nós gastamos
o nosso dinheiro.
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Em Mateus:
O poder da prática da Palavra: tornar-se em fundamento de uma
casa firme
Mateus 7:24: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e as
pratica, eu o compararei a um homem prudente, que edificou a sua casa
sobre a rocha. (Lc 6:47-49)

A provação dos fundamentos oriundos da prática da Palavra
de Cristo: chuva, correntes e ventos batedores. A casa não cai. A chuva
não deixa de provar a edificação, mesmo se a casa estiver edificada na rocha
Mateus 7:25: E caiu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram impetuosamente contra aquela casa, mas ela não caiu,
porque estava fundada sobre a rocha.

Mateus 7:26: Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não
as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua
casa sobre a areia.

a casa

O poder do ensino: constrói casa. O poder da prática: mantém
Mateus 7:27: E caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos,
e bateram impetuosamente contra aquela casa, e ela caiu; e grande foi
a sua ruína”.

Em Lucas:
A importância do discipulado: A pessoa (1) vem a Cristo; (2)
ouve a Palavra; (3) pratica as suas palavras e (4) transforma-se em uma casa
edificada na rocha. Os seus inimigos são as correntes de águas
Lucas 6:47: Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as
pratica, eu vos mostrarei a quem se assemelha: (Mt 7:24; Tg 1:22-25)
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O comportamento do discípulo que não pratica a palavra de
Cristo. Estabeleceu a sua riqueza doméstica na areia (não praticou a Palavra). A casa caiu
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Semelhança positiva: Observar a forma como Jesus pôs a ordem da construção: Do fim para o começo. Por quê? O homem de fé edifica a sua casa primeiramente na sua mente. Depois ele cava bem fundo,
mesmo estando na rocha. Observar que o rio subiu ao nível da rocha. Mas
a diferença foi estabelecida pela profundidade dos alicerces
Lucas 6:48: É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha; e, vindo as torrentes de águas, o rio bateu com ímpeto contra aquela casa, mas não a
pôde abalar, porque ela estava fundada sobre a rocha.

Semelhança negativa: A construção da casa não pode estar na
avenida imaginária dos antigos rios que cobram o seu terreno. A casa não
pode estar construída na areia e sem alicerce, pois já está em desvantagem
ao ser construída na terra que não tem rocha. A avenida das águas tornará em ruínas a casa.
Lucas 6:49: Mas aquele que ouve e não pratica assemelha-se ao homem
que edificou uma casa, sem alicerces, sobre terra, contra a qual com ímpeto a corrente bateu e logo caiu; e foi grande a ruína daquela casa”.

C. A TERCEIRA PARÁBOLA DESTA SÉRIE: A EDIFICAÇÃO
DA EMPRESA:
1. Nesta parábola o empresário assimilará que os reservatórios para o armazenamento dos seus produtos devem ser confiáveis; que devem ser resistentes; que devem ter a capacidade de reter
e conservar os produtos; que devem ser autossuficientes; que devem ser
variados e distribuídos em diferentes lugares para salvaguardar a empresa em tempo de catástrofe:
2. Leitura para Meditação do Empresário:
Mt 9:17: Nem se põe vinho novo em odres velhos; pois os odres se perdem e o vinho se derrama; mas coloca-se vinho novo em odres novos, e
assim ambos, juntamente, se conservam”.
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3. Parábola do vinho novo em odres velhos (Mt 9:17; 2:22;
5:35-38) – Semelhante ao remendo novo em roupas novas, os odres representam reservatórios.
a. Se você não tem um reservatório estável, sem vazamento,
pré-avaliado, pré-aprovado, experi-mentado, reconhecido, recomendado, não pode administrar o derramamento de grandes quantidades de riquezas, pois odre explode; o orgulho, a perversidade, a promiscuidade não
suportam honra nem dobrada honra.
b. A preparação do odre é tão importante quanto a preparação das fontes de recursos apropriados. O couro do odre é tipológico,
pois não podemos responsabilizar o recipiente para o depósito; depósitos
têm vida, e são frutos de muito sacrifício.
c. O que retém nossas bênçãos deve ser cuidado, apreciado
e mantido com amor e carinho profissional. O odre passava por várias etapas de banho no azeite até que o couro se tornava confiável para reter o bom vinho. Assim, os nossos depósitos não são lixeiros nem storages
de frustrações ou ferro velho, mas são detentores de riquezas; como você
tem tratado os seus depósitos? Como você tem cuidado do seu coração?

Mateus 9:16: Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho;
porque tal remendo repuxa parte do vestido, e faz-se maior o estrago.

D. A QUARTA PARÁBOLA DESTA SÉRIE: A EDIFICAÇÃO
DA EMPRESA:
Nesta parábola o empresário será instruído que as oportunidades
exigem crédito e que o depósito do que é comum para todos gera autossuficiência; que haverá tentação, provação ou galardão nas diferentes opor65
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4. Lições devocionais:
Jesus tinha consciência de que seus discípulos não estavam transformados. Eram como vestidos velhos e o jejum, um remendo novo sobre
os velhos homens. Alguns atos de fé são como remendo novo ou como vinho novo. Os discípulos ainda eram odres velhos. Até Atos 2, eles estariam
prontos (At 2:1-3; 10:9, 10). Como novos odres e novos vestidos, estariam
prontos para conservar os dons que haveriam de receber
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tunidades; que os depósitos atraem o que é útil e o que é supérfulo; que o
departamento de manutenção e reciclagem deve estar ativo sempre; que
devemos nos apegar ao que é obvio, necessário e útil em todo o tempo;
que as oportunidades para fazer beneficência são inesperadas; que não devemos desprezar nem omitir o que nos é útil, mesmo que tenhamos nos
acostumado com isto; que o crédito é indispensável para garantir o cuidado de quem socorremos:
1. Leitura para Meditação do Empresário:
Lc 10:30: E Jesus, respondendo, disse: “Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram de suas vestes e, causando-lhe muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto.
Lc 10:31: E, por casualidade, um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho; e, quando o viu, passou de largo adiante dele.
Lc 10:32: E, da mesma maneira, também descia um levita; e, quando
chegou àquele lugar, viu-o, mas também passou de largo adiante dele.
Lc 10:33: Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou até aonde ele
estava e, vendo-o, moveu-se de grande compaixão; (Lc 9:52; Jo 4:9)
Lc 10:34: e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando sobre
elas azeite e vinho; e, montando-o sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
Lc 10:35: E, no outro dia, quando ia partir, tirou dois denários e os deu
ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais,
quando regressar eu to pagarei.
Lc 10:36: Quem destes três te parece ter sido o próximo daquele que
caiu nas mãos dos salteadores?”
Lc 10:37: E ele disse: “Aquele que usou de misericórdia para com ele”.
Então Jesus lhe disse: “Vai e faze tu o mesmo”.

2. Parábola do Bom Samaritano (Lc 10:30-37) – O Bom Samaritano fala do crédito, do bom caráter, do homem que sabe o
que quer.
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a. Ele vinha percorrendo o caminho contrário de todos!
Quem percorre o caminho contrário de todos levando consigo os investimentos pode encontrar-se com as oportunidades inesperadas.
b. O sucesso do homem é determinado pelo casamento do
seu preparo com as oportunidades.
c. Ele caminhava com transporte, com equipamentos e mecanismos que poderiam ser usados em favor de outras pessoas;
ele tinha a bênção da graça.
d. Ele tinha sempre, com autossuficiência, o bastante, para
atravessar aquela estrada. Quem percorre a estrada da vida levando o
suficiente unicamente para si mesmo com dificuldades chega ao seu destino. Mas o empreendedor generoso encontra tesouros.
e. As oportunidades podem ser uma provação ou uma tentação. O levita e o sacerdote trabalhavam com vinho, com azeite e com
ataduras diariamente. Mas, por já estarem tão acostumados com aqueles elementos não levaram nada disso com eles. A pessoa que está experimentada na vida sabe que a generosidade é a forma de revelar a sua grande riqueza.
f. Portanto, o Bom Samaritano fez o inesperado, o improvável e o menos celebrado. Mas ele tinha algo: o crédito. Na vida não podemos viver sem crédito. As nossas mentiras e omissões nos deixam sem
azeite e sem ataduras. Mas ele tinha crédito.
g. A história termina nos ensinando que ter crédito é melhor
que levar molhos de dinheiro conosco. Por isso ele disse: deixo-te
duas moedas e o que faltar pagarei quando voltar. As pessoas que têm crédito voltam, as pessoas que têm crédito sabem avaliar que o que pagam em
adiantado não paga por tudo. As pessoas que têm crédito sabem avaliar o
trabalho dos outros e sabem que eles merecem muito mais.
h. Nesta parábola “do bom samaritano” (Lc 10:29-37) Jesus
nos ensina, entre outras verdades, que podemos ter vinho para as
feridas e azeite para untá-las, mas se não tivermos transporte para trasladar a vítima ferida e nem dinheiro para pagar a hospedaria, isto é, o hospital ou a clínica, de nada valerá os cuidados do bom samaritano.
i. Podemos ter boas intenções, mas sem recursos e sem crédito não faremos nada. O bom samaritano pagou adiantado uma dívida em favor de quem não conhecia.
j. As pessoas generosas doam mais do que se necessita e
sempre têm crédito para pagar depois aquilo que por desventura
faltar. Todo empreendedor deve dar valor ao crédito.

A Mente Empresarial e Devocional de Cristo

3. Lições Devocionais:
Quem é o nosso próximo? Uma pergunta simples, mas que revela a
nossa completa ignorância sobre este assunto tão importante
Lucas 10:29: Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus:
“E quem é o meu próximo?” (Lc 16:15)

O nosso próximo é aquele que desce, que cai, que foi despojado de suas vestes, que está coberto de feridas, que está abandonado, que está meio morto, mas não está morto: Este é o nosso próximo. Os homens consideram como seu próximo o homem bom, ilibado,
rico, famoso, e conveniente. Mas Jesus nos ensina quem é o nosso próximo
Lucas 10:30: E Jesus, respondendo, disse: “Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram de suas vestes e, causando-lhe muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto.

O falso sacerdote também pode descer pelo mesmo caminho da vítima. Mas, por que ele passou de largo? Porque não tinha
atadura, não tinha em mãos vinho nem azeite. O tipo da pessoa que tinha
em mãos carregamentos de vinho e azeite, mas somente no Tabernáculo.
Ele não os levava consigo. O tipo do ministro que apenas ministra na sua
congregação, não nas ruas. Mas como ele levaria vinho e azeite no caminho de sua queda – de Jerusalém a Jericó? Quantos ministros estão fazendo esta mesma rota: a rota da hipocrisia?
Lucas 10:31: E, por casualidade, um sacerdote vinha descendo pelo
mesmo caminho; e, quando o viu, passou de largo adiante dele.

O discípulo nunca é maior do que o mestre
Lucas 10:32: E, da mesma maneira, também descia um levita; e, quando chegou àquele lugar, viu-o, mas também passou de largo adiante dele.

Os samaritanos são adoradores, são gratos, são respeitosos
quanto à missão de uma pessoa e são hospitaleiros – literalmente.
Ele não estava fazendo o percurso de Jerusalém para Jericó, mas o contrá68
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rio. Pois Samaria estava localizada abaixo, e o assaltante caiu perto de Jerusalém. Ele subia para Jerusalém. O sacerdote e o levita chegaram a ver
o ferido caído, mas não deram o segundo passo: mover-se de grande compaixão
Lucas 10:33: Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou até aonde ele estava e, vendo-o, moveu-se de grande compaixão; (Lc 9:52; Jo 4:9)

O verbo correto: aproximou-se (do próximo). Atitudes corretas: Atou-lhe as feridas, colocando-o, o levou, cuidou dele. Primeiros socorros corretos: Atadura, azeite e vinho. Tipos da proteção beneficente–
obras de beneficência, do poder do Espírito Santo e do sangue de Cristo.
Sinal de emergência: A própria cavalgadura. Ele usou o seu transporte: sinal de riqueza posta ao cuidado do ferido. Decidiu atrasar os seus negócios
em função do necessitado. Ele não era sacerdote, mas tinha azeite e vinho!
Deus coloca elementos sacerdotais nas mãos de quem sabe usá-los. Muitos têm-nos em seu poder e não os usam. Ele soube interná-lo e ainda cuidou dele – como enfermeiro. Quem poderia ter sido aquele ferido? Não sabemos responder, surpresos, por que os cirineus nos ajudaram a carregar a
cruz, porque nos esquecemos de quantas vezes cuidamos dos feridos nas
estradas da vida; então é melhor investirmos em pessoas
Lucas 10:34: e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho; e, montando-o sobre a sua própria cavalgadura,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele.

Lucas 10:35: E, no outro dia, quando ia partir, tirou dois denários e os
deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais,
quando regressar eu to pagarei.

A dura pergunta
Lucas 10:36: Quem destes três te parece ter sido o próximo daquele
que caiu nas mãos dos salteadores?”

Usar de misericórdia: Não basta cumprir os estatutos da Lei,
deve-se usar de misericórdia. Não basta conhecer a letra da Lei – deve-se usar de misericórdia. Se fizermos o mesmo, certamente o Senhor nos
recompensará na sua segunda vinda
Lucas 10:37: E ele disse: “Aquele que usou de misericórdia para com
ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai e faze tu o mesmo”.
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Um tipo de Cristo: sua primeira vinda – dois denários para a
Igreja – o hospedeiro cuidar do ferido. Uma missão para o hospedeiro: A Igreja – cuidar do ferido. Uma promessa: Se gastares a mais – na sua
segunda vinda, ele pagará o que for gasto. Nada se perderá

