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Querido leitor,

Bem-vindo ao SER – Seminário 
Empreendedores do Reino! 

Quanta alegria estarmos juntos nesta 
2ª edição! 

O SER reúne empreendedores, 
empresários, homens e mulheres de 
negócios para um tempo de reoxigenar 
ideias criativas e oportunas, através de 
palestrantes capacitados para falarem 
sobre cada tema que será abordado. 

No mercado competitivo, você é 
constantemente desafiado ao novo. E, 
para isso, constitui-se de fundamental 
importância fazer novas conexões, 
buscar inovação e reprogramar a mente 
como um empreendedor inteligente 
que sabe entrar no jogo para ganhar. 
Sim, porque uma empresa e um negócio 
são feitos de lucro, de rentabilidade, mas 
também de pessoas, com seus anseios, 
necessidades e vulnerabilidades. Quem 
entende isso, se diferencia e sai na 
frente. 

Cremos que durante esses três dias, 
você receberá instruções que vão 
direcioná-lo a um futuro de êxito e aos 
melhores momentos da sua história 
empresarial e na sua área de atuação. 

Como empreendedor, é importante 
saber fazer uma nova edição de você, 
sempre que o mercado exigir, ou mesmo 
se precaver antes de acontecer. 

Que bom que você está aberto para 
ouvir os palestrantes selecionados e 
criteriosamente indicados para agregar 
conhecimentos e conceitos com base 
nas novidades e exigências do mercado, 
mas sempre alicerçados nos princípios e 
valores do Reino. 

Meu convite é que você aceite o novo e 
ative a sua fome de conhecimento, isso 
vai ampliar a sua visão, aguçar a sua 
sensibilidade e deixar você atento para 
reconhecer e aproveitar as melhores 
oportunidades, como quem se coloca 
em um lugar alto e privilegiado no meio 
da multidão, enxergando o que os olhos 
dos demais não conseguem alcançar. E 
o crescimento, vai ser resultado do seu 
investimento.

Bem-vindo a um novo patamar, a um 
lugar onde os líderes de destaque se 
encontram e celebram suas conquistas!
 

Renê Terra Nova





PROGRAMAÇÃO

19/09
Quinta, 19h30 
 
 
20/09
Sexta-feira, Tarde - 17h 
 
 
Sexta-feira, Noite - 19h30 
 
21/09 
 
Sábado, Tarde - 17h
 
 
Sábado, Noite - 19h30 
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SER
No mês de Outubro de 2018, foi re-
alizada a primeira edição do Semi-
nário Empreendedores do Reino. 
O evento foi marcado pelo suces-
so de público, pela qualidade dos 
palestrantes e pela consistência do 
conteúdo disponibilizado durante 
três dias. Um farto material sobre 
autodesenvolvimento, crescimento 
profissional e empreendedorismo.

Um dos grandes diferenciais deste 
Seminário, é reunir profissionais 

que se dedicam ao desenvolvimen-
to de pessoas e que possuem co-
nhecimento alicerçado na Palavra 
de Deus e na Sua sabedoria, que 
pode ativar a sabedoria interior que 
existe em cada um de nós.

Fizemos um resumo de alguns mo-
mentos significativos do primeiro 
SER, que já está registrado como 
um dos principais eventos de em-
preendedorismo na região norte do 
Brasil.

2018
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Renê Terra Nova 

Renê Terra Nova falou sobre O poder da Cone-
xão. Baseado em Colossenses 3:1-9, ele palestrou 
sobre a inteligência de conectar pessoas, ensi-
nando que hoje somos resultado do que conecta-
mos ontem, e que pessoas mudam destinos com 
as conexões que fazem.

“A vida é resultado das nossas conexões. Com 
quem você se conecta dá a você direitos e deve-
res, vantagens ou desvantagens, ódio ou amor, 
alegria ou tristeza, vitória ou derrota. A conexão 
certa é o maior poder para mudar vidas e posi-
cioná-las no lugar do êxito”.

Ele também instruiu os participantes sobre a 
importância de fazer conexões com as pessoas 
certas, no momento mais adequado, e sempre 
buscar se aproximar de mentes brilhantes e rele-
vantes para ter resultados satisfatórios.

Paulo Vieira 

Paulo Vieira foi o convidado de honra da primeira 
edição do SER. Ele declarou uma das suas frases 
mais célebres: “Tem poder quem age, age certo 
e na velocidade certa”.  Também disse que abun-
dância é ter o suficiente para si até transbordar, 
e que todos merecem prosperar. Ensinou ainda 
que não existe sorte nos negócios, existe técnica, 
e lembrou que estamos aqui para viver uma vida 
em abundância, que é a promessa da Palavra de 
Deus, e esse abundar é em tudo.

O criador do CIS – o maior curso de Inteligência 
Emocional na América Latina, foi enfático ao afir-
ma que o “sucesso deixa pistas”, ele não ocorre 
por acaso. E quem aprende o padrão de sucesso, 
pode prosperar em tudo. “Como você pode en-
contrar mais sucesso, realizações e conquistas na 
sua vida? Para responder isso, responda primeiro: 
Quem você é? A verdade é: Eu não sou, eu tenho 
sido! Isso quer dizer que hoje você pode ser uma 
pessoa e amanhã pode ser outra. Assim, pode-
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mos SER quem quisermos SER, basta 
decidir. O passado não pode definir o 
futuro. Temos liberdade de nos torna-
mos quem quisermos”, ensinou Paulo 
Vieira, que palestrou duas vezes e fez o 
encerramento do Seminário em 2018.

Tiago Brunet

Um dos assuntos abordados por 
Tiago Brunet foi: Dor e conhecimento 
geram um SER extraordinário. Ele 
disse que existem dois destinos que 
se colocam diante de uma pessoa em 
situações de dor: Crescimento ou so-
frimento, vitimização ou aprendizado. 
Dessa forma, sempre há duas formas 
de encarar problemas familiares, uma 
demissão do emprego, a situação de 
crise no Brasil. Cabe, a cada um, fazer a 
sua escolha.
 
E quem supera a dor decidido a adqui-
rir conhecimento se torna invencível, 
pois se desfaz do orgulho e, com hu-
mildade, tira valiosas lições da expe-
riencia que teve e está pronto a viver o 
extraordinário.
 
Tiago Brunet também levou as pes-
soas a refletirem sobre o fato de que 

elas nunca vão entender onde estão 
no presente, se não perceberem o seu 
passado. “Coisa mal resolvida do passa-
do compromete o futuro”, alertou.
 
Na maioria das vezes, nos autossabo-
tamos, e a autossabotagem é incons-
ciente, tem a ver com o passado. O 
passado é determinante para o suces-
so ou não do nosso futuro. Um passado 
bem resolvido é uma plataforma para 
o futuro.

Margô Rahhal
 
A Master Coach Margô Rahhal falou 
sobre questões emocionais e mostrou 
como o abraço faz diferença, também 
falou que a sabedoria proporciona 
riqueza, como no exemplo bíblico de 
Salomão.

Ela ensinou que Sabedoria são os 
dons do Espírito Santo, mas se não 
controlamos as emoções, perdemos 
a paz e, consequentemente, a alegria. 
Inteligência Emocional é educação, é 
SER emotivo na dose certa e normal, o 
patológico é não ter autocontrole so-
bre as emoções. Autocontrole vem de 
reconhecer os sentimentos.
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A empatia faz parte do amor, sentir a 
dor do outro e amar. Validar o outro é 
amar. Extrair o melhor do outro é uma 
habilidade social que expressa amor. 
Não existe ninguém tão mau que não 
possa revelar a sua melhor versão. Não 
existe ninguém que não mereça nosso 
amor.

Altomir Rangel 

Altomir Rangel trouxe reflexões sobre 
assuntos que ainda são tabus dentro 
de algumas Igrejas: Dinheiro, riqueza, 
prosperidade.

Ele lembrou que todos nós somos for-
mados pela tríade: Alma, espírito e cor-
po e que Jesus nos ensinou a lidar com 
essas três instâncias, inclusive com o 
mundo material.

Disse que de onde Jesus veio, o Céu, 
prosperidade e riqueza são bens co-
muns, lá todo mundo é rico e que o 
relacionamento que temos com o di-
nheiro no mundo material pode atra-
palhar, inclusive, o futuro nas outras 
gerações.

O conhecimento é saber o que falar. 
Sabedoria é você saber se vai falar, o 
que falar e quando falar. A responsa-
bilidade de se transformar não é do 
Espírito Santo, mas nossa. O Espírito 
Santo é nosso ajudador. A presença de 
Deus não muda a sua vida, se você não 
estiver na presença dele. A onipresen-
ça de Deus não torna o SER humano 
imagem e semelhança dEle. O fato do 
Espírito Santo pairar sobre um mover, 
não garante mudança. A mudança é 
um fator pessoal e intransferível.

Sérgio Raposo 

Sérgio Raposo, Coordenador de Expan-
são Internacional da Associação de Ho-
mens de Negócios do Evangelho Pleno 
(Adhonep) e Pastor em Dubai, declarou 
que a transformação do nosso caráter 
foi o maior milagre que Jesus fez na 
nossa vida aqui na Terra. O comando 
de Deus, segundo Romanos 12: 1,2, é - 
“TRANSFORMAI-VOS”. Essa é a pa-
lavra-chave: Eu posso me transformar. 

Ele também disse que o vencedor con-
segue equilibrar a paciência e a dis-
ciplina, já que uma coisa depende da 
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outra, e não enxerga problemas, e sim 
oportunidades. Portanto, um homem 
bem-sucedido tem postura de vence-
dor. A grande qualidade de um vence-
dor é andar de fé em fé e de vitória em 
vitória.

Outro ensinamento foi o de que pre-
cisamos decidir SER, para deixar um 
Legado! Legado é diferente de herança. 
Herança é corruptível, legado é eterno. 
Quando somos pacientes e discipli-
nados, nos tornamos o melhor. SER É 
DECISÃO, NÃO OPÇÃO!

Heber Telles 

O Master Coach Heber Telles falou sobre 
a Palavra de Deus e trouxe dicas precio-
sas para quem quer construir o sucesso. 
Aprender, crescer e mudar, fazem parte 
de uma tríade para o desenvolvimento, 
o crescimento e o êxito, sempre levando 
em conta o que o Senhor tem para cada 
um de nós.

Ele também falou sobre mudança, 
aceleração e colheita e disse que Deus 
está acelerando a colheita de cada um, 
porém, não existirá colheita devida para 
quem não mudou da forma devida. “O 
que pensamos e fizemos até agora, nos 
trouxe até aqui, porém, são os novos 
pensamentos que trarão novos resulta-
dos. Não se coloca vinho novo em odre 
velho, não posso orar pedindo o novo 
se ainda sou um vaso velho. Crescer é 
deixar de ser quem eu sou para me tor-
nar quem eu pretendo ser. Se eu quiser 
ser alguém novo tenho que deixar de 
ser quem eu sou hoje”. Quem você está 
disposto a se tornar?
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PALESTRANTES SER
SEMINÁRIO EMPREENDEDORES DO REINO 2019

O SER – Seminário Empreendedores do Reino reuniu uma 
equipe de palestrantes muito especial para a 2ª edição. 

Você vai aprender com os melhores!

  PALESTRANTES SER  ||  17
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Palestrante e conferencista interna-
cional, esse líder nato já foi ouvido 
por mais de 20 milhões de pessoas 
no Brasil e em 72 nações. Como 
Presidente do Ministério Interna-
cional da Restauração, em Manaus, 
reúne semanalmente uma multi-
dão no Templo MIR e também em 
estádios no Brasil e no exterior.

É Teólogo, Mestre e Doutor em 
Psicologia Pastoral, Coach Integral 
Sistêmico com cursos no Brasil e 
no exterior. Como escritor, já publi-
cou mais de 200 livros, entre eles 
alguns especificamente voltados 
para empreendedores em áreas 
como Liderança, Empreendedoris-
mo, Inteligência Emocional e ou-
tros assuntos. Dentre as suas publi-
cações, merecem destaque:

· Sou Chefe de Mim mesmo

· Futuro, o legado dos corajosos

· Ideia - o universo do líder inteli-
gente

· Mentes brilhantes casam com 
mentes extraordinárias

· O poder de um sonho

· Inteligência, um potencial ainda 
escondido

· Invenção, a criatividade que trans-
formará a sua geografia

Você pode ser raiz é o tema que 
Renê Terra Nova abordará no SER, 
mostrando como é possível se 
manter no mercado e sobressair 
entre os demais.

Renê Terra Nova é casado com Ma-
rita e pai de quatro filhos, Larissa, 
Agnes, Rachel e Davih.

Renê Terra Nova

Teólogo, Mestre e Doutor em 
Psicologia Pastoral, Coach 
Integral Sistêmico.

Escritor com mais de 200 
livros publicados.

Idealizador do SER. Presi-
dente da Visão Celular no 
Modelo dos 12. Embaixador 
da ICEJ Internacional.
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É considerado um dos mais impor-
tantes Coaches Cristãos do Brasil. 
Como Pastor, foi um dos primeiros 
líderes a estudar o Coaching e usar 
essa metodologia nas Igrejas, a par-
tir do entendimento de que essa é 
uma ferramenta poderosa no de-
senvolvimento de pessoas. Esse ato 
desbravador fez Tiago se destacar 
através de suas palestras e dos seus 
livros, principalmente 12 dias para 
Atualizar a Sua Vida, best seller 
não apenas no Brasil, mas também 
em diversos países.

Tiago é um Educador, inclusive já 
esteve em mais de 30 países ensi-
nando como é possível cumprir os 
princípios milenares da Palavra nos 
dias atuais, sempre falando com 
maestria sobre Inteligência Emo-
cional à luz da Bíblia. 

É CEO do Instituto Destiny – uma 
instituição cristã de ensino, com 
foco no desenvolvimento da inteli-
gência e formação de líderes, com 
base na Inteligência Bíblica, através 
de Cursos, Treinamentos, Seminá-
rios e Mentorias. Também é Fun-
dador da Casa de Destino - uma 
escola ministerial criada para des-

pertar e treinar todos aqueles que 
são apaixonados e sedentos pelo 
ministério e que querem servir com 
mais qualidade no Reino, a come-
çar por suas próprias vidas.

No SER, um dos temas da sua pa-
lestra será Recomeçar é Preciso.
Bem-sucedido nos negócios e na 
família, Tiago é casado com Jeanine 
e pai de quatro lindos filhos: Júlia, 
José, Joaquim e Jasmin.

TIAGO BRUNET

Graduado em Teologia e Mes-
tre em Coaching.

Autor dos livros O Maior Poder 
do Mundo, 12 dias para Atuali-
zar a Sua Vida (best seller em 
diversos países), Rumo ao Lu-
gar Desejado, Dinheiro é Emo-
cional, Emoções inteligentes e 
Descubra o seu destino.

CEO do Instituto Destiny e 
Fundador da Casa de Destino.
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Empresário de sucesso no Setor de 
Desenvolvimentos Imobiliários, Alto-
mir possui também ampla experiên-
cia no Setor de Óleo & Gás Onshore 
no Brasil e no Mercado de Produção 
e Comercialização em produtos de 
Higiene Pessoal em todo território 
Nacional e Exterior. 

É Pastor Presidente da GUIA Church, 
na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e 
Tradutor oficial das Convenções anu-
ais da Adhonep, desde 2003. Morou 
nos Estados Unidos onde estudou 
Administração de Comércio Exterior 
(Oral Roberts University). É pós-gra-
duado (MBA) em Gestão de Negó-
cios e Finanças (IBMEC – RJ). 

Altomir é casado há 22 anos com 
Rebecca e pai de três filhos, Rafaella, 
Susanne e Arthur.

No SER, ele vai falar sobre 
Aprendendo a Gestão do 
Sobrenatural e Princípios 
da Autoridade na Terra.

ALTOMIR RANGEL

Pastor. Empresário. Admi-
nistrador. MBA em Gestão 
de Negócios. 

Escritor e possui materiais 
em livros, CDs e DVDs. 

Apresenta programas para 
promover o conhecimento 
e a realidade do Reino de 
Deus, pela rádio e internet.
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Uma empreendedora nata, que ama 
negócios e ama mais ainda as pes-
soas que fazem os negócios. A prova 
disso é que a Diretora dos Núcleos Fe-
bracis Manaus e Porto Velho escolheu 
como um dos temas da sua palestra: 
Pessoas – O negócio de Sucesso. 

Margô está sempre multiplicando 
o seu tempo entre família, trabalho, 
viagens – algumas não são para la-
zer, mas para realizar atendimentos 
e palestras de Coaching em outros 
estados. 

É casada com Amado Rahhal e mãe 
de Suhayla.

MARGÔ 
RAHHAL
Formada em Administração de Em-
presas. Pós-graduada em Metodologia 
do Ensino Superior. Especialista em 
Marketing. MBA em Gestão de Pessoas. 
Mestre em Administração de Negócios 
(Flórida Christian University – FCU).

Diretora dos núcleos Febracis Manaus e 
Porto Velho.
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Uma jovem arquiteta que se apaixo-
nou pela metodologia do Coaching e 
decidiu ingressar na linda jornada de 
formar pessoas através da Inteligên-
cia Emocional. Essa é Guta Oliveira 
que estará falando no SER sobre 
Qual a sua relação com o dinheiro?

Guta foi a primeira trainer Febracis de 
Manaus e se tornou uma referência 
na área, inclusive como trainer inter-
nacional. No mês de Novembro, ela 
vai para Boston/EUA, ministrar cursos 
como Advanced Executive, Formação 
em Coaching e Master Coaching.

É Bacharel em Arquitetura e Urbanis-
mo, e o amor pela profissão foi fruto 
da admiração pelo pai, que tem o 
mesmo ofício. Porém, mesmo sendo 
pós-graduada em Iluminação de Inte-
riores, o que faz o coração dela pulsar 
é realmente treinar pessoas usando 
o Coaching como ferramenta. Já são 
quase 2.000 horas de sessões de aten-
dimento individual e mais de 1.500 
horas ministrando treinamentos 
e palestras pela FEBRACIS (Federação 
Brasileira de Coaching).

Guta é casada com Guilherme Torres.

GUTA 
OLIVEIRA

Formada em Arquitetura e 
Urbanismo. Pós-graduada 
em Iluminação de Interio-
res. Master Coach FEBRA-
CIS.
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Essa jovem empreendedora é uma líder 
ousada que tem se dedicado nos dois 
últimos anos a estudar sobre materni-
dade, no que diz respeito ao relaciona-
mento mãe e filho, ajudando mulheres 
a desenvolverem Inteligência Emocio-
nal dentro das competências, desafios e 
prazeres que envolvem a maternidade. 

Empreendedorismo em Alta é o tema 
da palestra que ela escolheu para o SER. 
Larissa vai falar sobre o quanto a famí-
lia, em especial os pais, influenciam a 
vida dos empreendedores, mesmo sem 
perceberem. Será uma abordagem bem 
interessante para este tempo.

Além de Empreendedora, Larissa é 
Teóloga, Pós-graduada em Psicologia 
Pastoral, Master Coach Materno e Idea-
lizadora do projeto O Poder da Mater-
nidade que tem transformado a vida de 
milhares de mães através da Inteligên-
cia Emocional.

Larissa é casada com Hélcio e mãe de 
Samuel Yoav.

LARISSA
TERRA 
NOVA

Teóloga. Pós-graduada em 
Psicologia Pastoral.

Master Coach Materno.

Idealizadora do projeto 
O Poder da Maternidade
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Publicitária, Master Coach Integral 
Sistêmico, Palestrante para Empre-
endedores, Empresários, Mulheres 
e Casais. É Pastora e discípula do 
MIR desde 1994 e em 1999 entrou 
para o quadro de funcionários, 
onde atua hoje como Diretora de 
Comunicação, área da sua forma-
ção. Sua carreira já soma quase 20 
anos de experiência.  
 
É autora do livro Reflexões de 
uma Vida e Digital Creator (Marke-
ting Pessoal e Profissional). Tam-
bém é idealizadora do Escolhas 
(@escolhasoficial) um projeto 
fundamentado em 4 pilares: Auto-
conhecimento, Desenvolvimento 
Humano, Crescimento Pessoal 
e Transformação de Vida, criado 
para levar pessoas a descobrirem 
seu propósito e viverem a sua mis-
são de vida, através de mentorias, 
cursos, treinamentos, workshops, 
seminários e palestras. 
 
Francieme é casada com Cesar 
Costa e mãe de dois lindos filhos, 
Gabriel e Lucas. No SER, o tema da 
palestra dela será Escolha empre-
ender com conexão e inovação.

FRANCIEME 
COSTA

Graduada em Comunicação 
Social e Teologia. Pós-graduada 
em Psicologia Pastoral. 
Mestranda em Coaching pela 
Flórida Christian University. 
 
Escritora do livro Reflexões de 
uma Vida. 
 
Idealizadora do Escolhas 
(@escolhasoficial).
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Heber Telles é Consultor de Desenvolvi-
mento de Liderança e Treinamento de 
Negócios, sendo uma referência na área 
de Network Marketing e também Ges-
tor, com uma experiência de mais de 12 
anos no mercado.

É formado em Administração de Em-
presas com Habilitação em Gestão de 
Negócios e várias especializações em 
Desenvolvimento Humano e Network 
Marketing. Além de ser Master Coach 
é Practitioner em PNL, Senior Fluence 
Trainer, Charisma Masterclass e Harvard 
Business Leader. Também é criador e 
facilitador de programas de treinamen-
to com ênfase em Liderança, Comuni-
cação, Marketing de Relacionamento, 
Leader Coach e aplicação de ferramen-
tas de alta performance pessoal e em 
equipe.

Com mais de 8 mil horas em Palestras, 
Treinamentos e Capacitação, Coaching/
Mentoria, Heber, que também é Pastor, 
estará falando no SER sobre Quebran-
do paradigmas que me impedem de 
empreender.

É casado com Elaine Telles.

HEBER 
TELLES

28  ||  PALESTRANTES SER







ARTIGOS



osso cérebro possui sinapses que 
são encontradoras de caminhos. 

Quando uma área fica em deficiência 
ele mesmo abre janelas novas e encon-
tra soluções para um melhor funciona-
mento da nossa fisiologia. É claro que 
nós não estamos fora dessa bênção 
poderosa que podemos usar de forma 
legítima e com muita aptidão que são 
caminhos novos para ampliar e apri-
morar nosso conhecimento. As pessoas 
que criam histórias e são proprietárias 
de muito sucesso souberam usar essas 
conexões neurais a seu favor, o tempo 
investido em conhecimentos variados 
fez com que aparecessem figurantes 

importantíssimos no teatro da vida, 
fincando suas nobres raízes no chão.  
 
Hoje, descobri que o cérebro huma-
no é inestudado, além dos fascínios 
que nos são impostos, temos desafios 
diários para estarmos conectados com 
tamanho poder. O nosso CÉREBRO é 
uma espécie de RAIZ invertida. Assim 
como uma árvore precisa das raízes 
plantadas no solo para se manter em 
pé, nós precisamos desse cérebro no 
topo da nossa cabeça para tudo entrar 
em ordem, todas as nossas funções 
dependem dessa RAIZ nas alturas. 
As nossas sinapses são como RAÍZES 
QUE COMPÕEM o sistema nervoso, 

Renê 
Terra 
Nova

N
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que ordenam com maestria, coman-
dam com autoridade e estimulam com 
singularidade. Uma árvore é conhecida 
pelo seu cérebro, você sabia? No meu 
entendimento, o cérebro da árvore é a 
raiz, ali está toda informação, desde o 
troco, a seiva, as cascas que protegem 
o tronco, os galhos, as folhas, as flores 
e os frutos. São oriundos desse cérebro 
poderoso chamado RAIZ.  
 
Tudo que a árvore 
é se deve à raiz. 
Lógico que tudo 
que você é e pos-
sui tem uma raiz 
lhe sustentan-
do. A raiz libera 
para o caule e ele 
se torna o duto 
favorável para 
transportar vida 
para toda a ár-
vore, emanada 
da RAIZ. O caule 
tem, além dos 
tecidos de su-
porte, o xilema 
e o floema, para 
transportar subs-
tâncias, ou seja, 
as árvores são 
vasculares. O xile-
ma, cujas células 
compõem a ma-
deira, transporta 
seiva bruta que 
é composta por 
água e sais minerais retirados do solo e 
vai da RAIZ até as folhas, porém, a RAIZ 
é a matriz receptora de toda essa vida.

Por isso, não podemos desprezar esse 
fato. Aquilo que menos se vê é onde 
há mais importância. Assim como em 
uma construção não se desprezam os 
fundamentos, uma árvore se mantém 
estável por causa da raiz, uma estrutu-
ra humana poderosa não da a devida 
honra ao cérebro, o cérebro é o promo-
ter dos órgãos e o equilíbrio do corpo 
(hemisfério direito e hemisfério esque-
do, racional e emocional). O cérebro 

é chamado de 
SERVO dos ór-
gãos, o coração 
recebe os louvo-
res das emoções, 
mas o cérebro 
(raiz) é o respon-
sável por tais 
sentimentos. 

Vamos conversar 
um pouco sobre 
SER Raiz. Muita 
gente quer ser 
fruto, mas se es-
quece da raiz que 
extrai da terra 
todas as fórmu-
las, os nutrientes, 
vitaminas e mi-
nerais dos mais 
irrelevantes até 
os mais impor-
tantes, assim 
como sustenta 
o DNA para que 
o fruto não seja 

negado na estação. Muitos querem ser 
somente fruto, mas podem ser traga-
dos, porém, os que são raízes continua-
rão cumprindo seu propósito. 
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Você já observou que existem pessoas que 
levam horas observando uma árvore, se 
deliciando da sua beleza, ou da sua sombra, 
ou do seu fruto? Mas nunca perguntaram: 
Como é a RAIZ dessa árvore? Como essa ár-
vore faz para manter essa espécie tão viço-
sa? Se a raiz adoecer, a árvore morre junto, 
se a árvore morrer ou for cortada, a RAIZ A 
TRAZ DE volta à vida, pois a RAIZ cumpre 
seu propósito. Nós precisamos valorizar 
e redescobrir a Raiz, mesmo que o fruto 
seja tão poderoso ou agradável aos olhos. 
Uma observação: O fruto pode ser útil para 
qualquer lugar, mas a raiz cumpre seu 
propósito de continuar mantendo a árvore 
frutífera. Você, que está aí frutificando ou 
sobrevivendo, não esqueça de HONRAR sua 
raiz. Você está onde você está porque uma 
raiz lhe deu suporte.  

 
JESUS É CHAMADO DE RAIZ
 
Jesus é chamado de RAIZ, onde e quando? 
Você já observou isso, pois é, toda genea-
logia é o descobrimento de onde viemos, 
se somos bons ou maus frutos, a raiz nossa 
lá na ascendência nos denúncia na nossa 
hereditariedade, descendência, somos uma 
composição da Raiz, ENTRELAÇADOS no 
nosso contexto histórico de desenvolvimen-
to. Se estudarmos de onde viemos, vamos 
parar no barro do Éden, no lugar menos 
improvável, vamos nos ver olhando no rosto 
do Criador soprando o fôlego da vida. Todos 
viemos dessa estrutura. Adão é a raiz de 
todo ser humano na terra dos humanos, da 
terra para a terra; do pó viemos e para ele 
voltaremos. Jesus é a raiz do céu para terra 
e da terra para o céu. “Na verdade, na ver-
dade vos digo que, se o grão de trigo, cain-
do na terra, não morrer, fica ele só; mas se 
morrer, dá muito fruto.” (João 12:24). Olha a 
natureza dessa conexão. O DNA, a compo-
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sição da semente tem origem divina e 
gerará resultados divinos. 
 
Então, vamos nos apegar à RAIZ. Aí 
você me perguntaria: Jesus é resultado 
da RAIZ? Ele é Raiz? Sim! Como renovo 
de uma terra seca, foi surgindo como 
RAIZ de uma terra desprezada. “Por-
que foi subindo como renovo perante 
ele, e como raiz de uma terra seca; 
não tinha beleza nem formosura e, 
olhando nós para ele, não havia boa 
aparência nele, para que o desejás-
semos.” (Isaías 53:2). Jesus é a Oliveira 
Verdadeira, a única árvore que sua raiz 
é chamada de ETERNIDADE.  

 
JESUS É A RAIZ DAS RAÍZES
 
Ele é chamado de RAIZ de Jessé, a 
base das raízes. identificado como a 
Raiz de Davi, Ele é a Estrela da Manhã, 
Ele é a RAIZ de DAVI e mostra como 
nós estamos ligados à videira, os ramos 
podem até ser cortados, mas a raiz se 
mantém intacta. Em João 15, vemos 
a estrutura que somos e de onde vie-
mos. “PORQUE brotará um rebento do 
tronco de Jessé, e das suas raízes um 

renovo frutificará. E repousará sobre 
ele o Espírito do Senhor, o espírito de 
sabedoria e de entendimento, o espí-
rito de conselho e de fortaleza, o espí-
rito de conhecimento e de temor do 
Senhor.” (Isaías 11:1,2). Quando somos 
raízes, temos direito a esses legados 
poderosos, pois não estamos negan-
do de onde viemos e nossa conduta 
respalda nossa essência: Espírito do 
Senhor, Espírito de Sabedoria, Espírito 
de Entendimento, Espírito de Conse-
lho, Espírito de Fortaleza, Espírito de 
Conhecimento, Espírito de Temor ao 
Senhor que é a RAIZ da sabedoria. 

 
ISRAEL É A RAIZ DAS NAÇÕES
 
A visão bíblica mostra que a raiz é 
responsável por uma frutificação iné-
dita da árvore e um renovo inigualável 
para os frutos. Essa metáfora da árvore, 
mostra que a esperança de uma famí-
lia, empresa, negócios ou ministério 
está sustentada pela RAIZ. Não é a ár-
vore que sustenta a raiz, mas a raiz que 
sustenta a árvore. “Porque há esperan-
ça para a árvore que, se for cortada, 
ainda se renovará, e não cessarão os 



seus renovos. Se envelhecer na terra a 
sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, 
ao cheiro das águas brotará, e dará 
ramos como uma planta. Porém, mor-
to o homem, é consumido; sim, ren-
dendo o homem o espírito, então onde 
está ele? Como as águas se retiram 
do mar, e o rio se esgota, e fica seco, 
assim o homem se deita, e não se 
levanta; até que não haja mais céus, 
não acordará nem despertará de seu 
sono”. (Jó 14:7) 

Aqui vemos uma analogia de que 
ISRAEL é essa Oliveira, essa árvore 
podada, abusada, literalmente cortada, 
mas ao cheiro das águas do Senhor, foi 
ressuscitada do solo, voltou a dar vida. 
Por isso, quando nos cortam, nos po-
dam, nos eliminam, se somos oliveiras, 
o mover das águas vem, e nosso vigor 
aparece com toda efusão, há esperan-
ça para a árvore cortada, a raiz devol-
verá a vida. Jesus é a Raiz completa do 
céu para a terra e da terra para o céu. 
Você está entendendo? Então, Jesus é 
o cérebro criativo de tudo que há nos 

céus e na terra, como está escrito em 
Colossenses 1:13-18. 
 
No SER, minha responsabilidade é 
mostrar esses caminhos poderosos, e 
trazer a relevação do NOVO CÉREBRO 
chamado Raiz, (Jesus - Israel é a Igreja) 
para que você seja estimulado a ima-
ginar a grandeza desse Deus, semente 
de todos os frutos, essência de todas as 
boas coisas.

Vamos mergulhar nas novas revelações 
que serão colocadas aqui? Quando o 
Senhor fez as primeiras sementes, pôs 
as composições que havia ali, o DNA 
está dentro da semente, mas quem 
sustenta essa sinapse é a raiz, você verá 
que, como membro de uma empresa, 
negócios, empreendimentos, dos mais 
relevantes aos mais simplórios, ou até 
mesmo um ministério “Igreja”, que 
todos são sustentados pelas raízes que 
o Senhor levanta... Agora, entenda algo: 
Quando você é fiel ao seu líder, a RAIZ 
lhe protege. 

36  ||  ARTIGO

Não é a árvore 
que sustenta a 
raiz mas a raiz, 
que sustenta a 
árvore. 

“
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mpreendedorismo em Alta não 
é entrar na moda e abrir o pró-

prio negócio. É empreender em alta 
performance. É ter autoconhecimen-
to, é exercer habilidades emocionais, 
se importar com pessoas, saber lidar 
com suas demandas e compreender 
as limitações de nossos colaboradores. 
Vamos tratar disrupturas emocionais 
que trazem uma bagagem desde a in-
fância, comprometendo efetivamente 
nosso SUCESSO. 

 
O quanto você tem investido em ca-
pacitação e treinamentos, levando os 
seus colaboradores a também ter re-
sultados mais satisfatórios? Empreen-
dedorismo em alta é amar, se importar, 
é confiar. 
 
O quanto você tem se dedicado em 
melhorar não somente sua vida, mas a 
vida daqueles que ajudam você a pros-
perar, que elevam o seu negócio a um 
outro patamar?

larissa
terra
nova
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EMPREENDEDORISMO EM ALTA



is que faço algo novo, você não 
percebeu isso? Estou abrindo 
caminhos no deserto e colocando 

rios em lugares secos.” (Isaías 43:19) 
 
Todos querem viver algo novo, seja nos 
negócios, ou ministério, seja na vida, ou 
no casamento, mas o impedimento é 
que as atitudes continuam antigas. 
 
Atitude diferente é igual a resultado 
diferente. 
 
Para gerarmos novos resultados ainda 
este ano, precisamos agir e pensar de 
forma diferente. Planejar diferente! 
 

 

“O coração do homem pode fazer pla-
nos, mas do SENHOR vem a resposta 
certa. [...] Confia ao SENHOR as tuas 
obras, e teus pensamentos serão esta-
belecidos.” (Provérbios 16:1,3) 
 
Deus dá a resposta certa, mas os pla-
nos você deve fazer. Existem coisas que 
somente seres humanos podem reali-
zar. 
 
Deus dá a empresa, mas não adminis-
tra o financeiro por nós. 
 
Planning (como dizem os americanos) 
é a criação de estratégias para você 
alcançar a VISÃO. A visão Deus dá, o 
COMO você planeja.
 

Tiago
Brunet

“E
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Você deve confiar ao Senhor as SUAS 
obras, para que SEUS pensamentos 
sejam estabelecidos por Ele. 
 
Deus sempre fará a parte que cabe a 
Ele. Ele não é homem para que minta 
nem filho do homem para que se arre-
penda. Ele é fiel sempre. O problema 
é que nós temos falhado com a nossa 
parte. 
 
Não sabemos planejar, não temos es-
tratégias, networking, nem maturidade 
emocional, mas queremos respostas 
de Deus. 
 
Não temos obras nem pensamentos 
definidos, porém esperamos que Deus 
estabeleça algo. 
 
Entende? 
 
Para que sua vida, empresa ou minis-
tério tenham novidades e para que as 

coisas realmente sejam NOVAS, você 
precisa mudar. 
 
Quero dar a você 5 importantes dicas 
neste Seminário: 
 
 
1. FAÇA POUCOS PLANOS PARA OS 
PRÓXIMOS 12 MESES 
 
Quanto menor o menu de opções 
mais rápido você escolhe um prato 
no restaurante. Melhor que começar 
um projeto é terminá-lo, então planeje 
pouca coisa, mas cumpra tudo o que 
escreveu. 
 
 
2. TENHA PAZ PARA EMPREENDER 
ESTE ANO 
 
Livre-se das dívidas: Paz financeira. 
 
Reconcilie-se: Paz emocional. 
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Esteja na vontade de Deus: Paz de es-
pírito.  
 
 
3. FOCO 
 
Saber dizer não é um problema para o 
ser humano. Porém, você só pode dizer 
que é focado quando diz não a tudo 
aquilo que não está ligado diretamen-
te com seu plano para este ano. 
 

4. CONHECIMENTO  
 
Quanto mais conhecimento você tiver, 
menos frustrações terá nos próximos 
meses. 
 
Frustração significa expectativas não 
atendidas. Se você é cheio de conheci-
mento, jamais criará expectativas ir-
reais. O conhecimento nos blinda 
contra as dores e perdas desta vida. 
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Quando você sabe que atrás de alguém que fere 
tem alguém ferido, você já não sofre por alguém 
que te magoou, como sofria antes. 
 
 
5. FÉ INABALÁVEL  
 
Todos dizem que têm fé, mas poucos sabem o que 
isso realmente significa. 
 
Certa vez, recebi um cheque de pagamento por 
uma palestra que havia feito. Meu assessor imediata-
mente me perguntou: “E aí Tiago, você acha que vai 
compensar?”. 
 
Sorri e comecei a ensinar para ele que mais impor-
tante do que o valor do cheque é quem o assinou. 
Eu conhecia o empresário que assinou aquele che-
que, por isso eu tinha certeza que iria compensar. 
 
O problema é quando recebemos um cheque de 
um desconhecido. Neste caso, usamos o famoso 
pensamento positivo: “Tomara que compense! To-
mara que compense!”. 
 
Jamais confunda fé com pensamento positivo. 
 
Fé é a certeza das coisas que ainda não podemos 
ver. 
 
Eu desejo paz e prosperidade a todos! 
 
Deus abençoe Manaus! Deus abençoe o Brasil! Deus 
abençoe as nações da Terra. 

Atitude diferente é igual 
a resultado diferente. “
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nfelizmente, em todos os níveis 
e esferas da vida, todos testemu-

nhamos sérios fracassos na liderança. 
Não é mais uma surpresa quando le-
mos sobre um pastor de alto nível, ce-
lebridade, figura esportiva ou político 
que foi desonrado por causa de falha 
ética ou moral.

Portanto, vou deixar aqui algumas va-
liosas observações a respeito dos 
SINAIS de ALERTA antes da queda - 

algo que ensino aos líderes para evitar 
erros comuns, muitas vezes impercep-
tíveis no trajeto.

É importante ressaltar que, todos nós 
falhamos, de uma certa maneira, o 
fracasso, especificamente em alguma 
área da vida, muitas vezes é inevitá-
vel, faz parte de um processo, mas ser 
derrotado para o resto da vida é uma 
escolha. Felizmente, temos aprendido 
com a vida as difíceis lições da lideran-
ça, para que possamos passar a sabe-

altomir
rangel

I

DESAFIOS DA LIDERANÇA
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doria para os outros. Aqui estão sete 
sinais de alerta que precedem a falha 
na liderança:

1. Muita ocupação

Frequentemente, antes de cair, um lí-
der se concentra tanto em sua agenda 
por um período prolongado de tempo 
que ele não tem tempo suficiente para 
renovação pessoal e descanso. Muita 
atividade não significa necessariamen-
te produtividade do Reino. Quando 
uma pessoa está constantemente cor-
rendo de reunião em reunião, de esta-
do em estado, e de evento em evento, 
sem buscar a Deus e os momentos 
pessoais para reflexão, ela faz violência 
à sua alma acabará operando somente 
com a força de vontade, como se fosse 
apenas uma fumaça, em vez do poder 

do Espírito de Deus. Isso pode levar à 
tentação de escapar da pressão da vida 
com relacionamentos adúlteros, por-
nografia, entretenimento excessivo ou 
empreendimentos tolos.

Atividades sem clareza também le-
varão a tomar más decisões. Quan-
do estamos sempre com pressa, não 
temos tempo para processar as coisas, 
o que leva à falta de discernimento e a 
decisões desastrosas de liderança. Isso 
agravará ainda mais a pressão e criará 
mais trabalho para sair da bagunça 
criada. Às vezes, menos é mais!

Não estou dizendo que os líderes não 
devam estar muito ocupados ou ter 
muita responsabilidade. O que estou 
dizendo é que sempre deve haver 
tempo suficiente entre eventos e dias 
de reuniões para reflexão diária, oração 
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e busca de Deus, para que nosso nível de dis-
cernimento seja alto. Devemos andar na graça 
e no poder de Deus para realizar Sua obra, em 
vez de nossa própria força de vontade.

2. Isolamento

Percebi que antes de cair, um líder evita o con-
tato íntimo com seus colegas ou superiores, 
com pessoas que podem conversar, e que têm 
autoridade e/ou abertura para falar sobre suas 
vidas. Eles vivem uma vida de isolamento, o 
que é muito perigoso!

Por mais ocupado que eu esteja, há vários 
mentores e filhos espirituais a quem me abro, 
que me dão sugestões e orações; Estou sempre 
aberto a ouvir a voz de Deus através de suas 
orações ou exortações. Quanto mais responsa-
bilidade tenho, mais comunhão preciso para 
me manter equilibrado, no caminho certo.

Também precisamos de relacionamentos ínti-
mos para manter o nosso lado humano ativo. É 
muito fácil passar de uma reunião de negócios 
produtiva para outra, ou de um culto ungido 
para outro e sempre estar na frente de estra-
nhos, multidões, ou com outros líderes que 
não nos conhecem bem. Não há comunhão 
real nessas configurações de relacionamento, 
mesmo no meio de uma multidão, podemos 
nos encontrar isolados. Pois no meio da multi-
dão, um líder não é cobrado pelos liderados, ele 
não sente a necessidade de ser íntimo ou pres-
tar contas de suas ações, pois o próprio líder é 
quem está no controle, dando a direção, lide-
rando, falando, e sem perceber acaba se encon-
trando sozinhos no final do dia.

44  ||  ARTIGO



3. Negligência da família

Um líder está caminhando para uma 
queda quando não está passando 
tempo suficiente com o cônjuge e/ou 
família. Deus nos disse que não é bom 
que o homem esteja só. Contudo, é 
comum ver líderes assim hoje em dia, 
que viajam muito, que não mantêm 
contato regular com os cônjuges e 
que raramente passam algum tempo 
em casa. Estar com a família ajuda a 
manter um líder fundamentado. Sem 
isso, eles serão cercados por relaciona-
mentos superficiais, se relacionando 
apenas à sua produtividade como um 
ministro ou empresário, onde sempre 
recebem elogios (geralmente de baju-
ladores), em vez de serem realmente 
pai, mãe, marido ou esposa que preci-
sam constantemente esforçar-se por 
trabalhar arduamente na intimidade 
de seus relacionamentos familiares - 
o que sempre foi plano de Deus para 
que nos mantivéssemos humildes e 
fundamentados. Um líder pode rece-
ber elogios de todos ao seu redor, mas 

o cônjuge realmente o conhece e dirá 
como é e o manterá em contato com a 
realidade!

4. Falta de autocontrole

Os líderes estão enfrentando proble-
mas quando não exercem autodis-
ciplina em comer e satisfazer seus 
prazeres. Se um líder não consegue 
controlar seus padrões alimentares, 
provavelmente isso se refletirá em um 
problema maior; isto é, eles estão se 
“medicando com comida” e provavel-
mente são vulneráveis a outras luxúrias 
da carne que lhes permitirão escapar 
das pressões da realidade. A obesida-
de é um pecado social que se tornou 
aceitável no Corpo de Cristo, apesar de 
Jesus nos advertir contra isso (Lucas 
21:34).

Além disso, quando nós, como líderes, 
temos uma dieta ruim, isso começa a 
afetar nossa mente, emoções e espírito 
de maneira negativa. Isso cria lentidão 
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e fadiga e obscurece nosso espírito 
com carnalidade. Muitos líderes morre-
ram ou têm sérios problemas de saúde 
quando atingem os 40 e 50 anos devi-
do a uma dieta pobre. Deus nos julgará 
se o encontrarmos prematuramente 
e perdermos metade de nossas vidas 
por causa da nossa falta de disciplina e 
obediência.

5. Secura espiritual

Os líderes estão enfrentando proble-
mas quando não procuram Deus para 

encontrar Deus, somente orando e 
lendo a Bíblia quando precisam pregar 
ou ministrar. Pior do que a nossa falta 
de intimidade com o Senhor é o fato 
de estarmos apenas usando-O para 
ganhar a vida ou usando Sua Palavra 
para alcançar certos resultados. Por 
melhores que sejam os nossos resul-
tados, nosso maior chamado na vida é 
conhecer e amar a Deus. Mateus 7: 22, 
23 nos ensina que podemos ministrar 
para Deus efetivamente, e ainda falhar, 

se Ele não nos conhecer! Os líderes 
que apenas buscam a Deus para ter 
uma boa pregação têm um relaciona-
mento profissional com o Senhor e, 
eventualmente, não terão a graça e o 
poder espiritual para lidar com todas 
as pressões do casamento, da vida e do 
ministério, que podem levar ao fracas-
so moral.

6. Orgulho

Líderes que amam títulos, posições, 
reconhecimento, constantemente se 

juntam a conselhos e se envolvem em 
grandes eventos - todos para obter 
destaque público - estão indo a cami-
nho de uma queda, a menos que re-
tornem. Quando nos exaltamos, Deus 
diz que nos humilhará (Lucas 14:11), e 
quem busca sua própria glória não en-
contrará glória (Provérbios 25:27).

Não estamos longe de cair quando 
tentamos nos elevar, promover a nós 
mesmos ou nos envolver em even-
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tos sem ouvir o Senhor; somos então 
como os fariseus, que adoravam títulos, 
posições de destaque, saudações no 
mercado e que gostavam de ser cha-
mados de líder, reverendo, bispo ou 
doutor (médico, advogado, especialis-
tas) (Mateus 23: 6,7). Os líderes que já 
foram quebrados aprenderam a não 
criar nomes para si mesmos, divul-
gando suas realizações e criando uma 
hype em torno de si. Eles aprenderam 
que somente quando Deus exalta 
uma pessoa isso realmente dura
(Salmo 75:6).

7. Usando pessoas x Capacitando-as

Quando os líderes usam as pessoas 
como objetos para seus negócios ou 
ministérios, em vez de ter uma motiva-
ção para capacitar as pessoas a cum-
prir seus propósitos - quando os líderes 
colocam programas sobre pessoas e 
tarefas à frente dos relacionamen-
tos -, eventualmente eles não terão 
ninguém por perto que seja leal ou 
em quem eles podem confiar. Terão 
queimado muitas pontes atrás deles, 
porque, eventualmente, seus seguido-

res se cansarão deles e os abandona-
rão. Liderança é um caminho solitário 
para caminhar; os líderes, mais do que 
ninguém, precisam ministrar às pesso-
as com o coração de um servo. Quando 
os líderes entram no ministério com a 
atitude de serem servidos em vez de 
servirem a outros, desenvolvem uma 
mentalidade de direito que pode levá-
-los ao orgulho, à arrogância e, eventu-
almente, à destruição.

Que Deus ajude a todos nós que ser-
vimos ao Reino como líderes a nos 
gloriarmos somente em conhecê-Lo 
(Filipenses 3: 7-11; Jeremias 9: 23,24)! É 
somente seguindo o exemplo de Cris-
to e buscando servir aos outros que 
podemos evitar a inclinação de buscar 
poder para satisfazer nossas vontades 
e expandir a nossa própria influência.

Talvez depois de ler esse artigo você 
não considere que todos esses pontos 
estejam relacionados a você, mas pres-
te bastante atenção aos que estão, e 
faça os ajustes necessários. 

Shalom sobre sua vida!
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xistia, na Antiguidade, um mito 
grego que relatava a história da 
esfinge de Tebas. Ociosa e seden-

ta por devorar os ignorantes, a esfinge 
fazia uma pergunta e aquele tran-
seunte que não acertasse a resposta, 
era impiedosamente estrangulado. O 
enigma da esfinge era um: “Qual o ani-
mal que de manhã tem quatro patas, 
ao entardecer tem duas e ao anoitecer 
tem três patas”? A resposta: O homem.  
Esse era o mito da Grécia. Ainda hoje, 
vivemos uma espécie de enigma. E a 

apesar das perguntas serem diferen-
tes, a resposta é a mesma: O homem. 
 
Pessoas estão no centro de qualquer 
negócio. Pessoas são o principal capi-
tal. Pessoas. Sempre serão pessoas. O 
enigma ou o grande desafio é saber 
“quem são as pessoas”. E quando falo 
isso, não me refiro a se são boas ou 
ruins e sim, ao perfil de personalidade, 
o que chamo de “os mais e o menos”. 
Os mais agitados e os menos agitados. 
Os mais pacientes e os mais rápidos. 

Margô 
Rahhal

E

PESSOAS: O NEGÓCIO DE SUCESSO
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Os mais mandões e os obedientes. O 
fato de não conhecermos exatamen-
te esse perfil, traz um comportamen-
to padrão para todas as pessoas. O 
senso geral dá uma forcinha. “Trate 
sempre alguém como você gostaria 
de ser tratado”. No entanto, devería-
mos tratar as pessoas sempre como 
elas gostariam de ser tratadas. Mas, 
como fazer isso sem saber? Ou me-
lhor, sem entender? Agimos instinti-
vamente. Às vezes dá certo; às vezes, 
não.
 
No casamento, ousamos dizer que 
encontramos a alma gêmea e co-
meçamos a entregar tudo o que 
achamos importante e esquecer 
aquilo que não é relevante para nós, 
porque temos “certeza” que estamos 
fazendo o outro feliz. Sem perceber, 
acabamos relacionamentos com um 
único sentimento: Injustiça.
 
Nas famílias, entregamos a mesma 
educação para todos os filhos e uns 
se dão muito bem, outros não.

Nas empresas, os gestores se es-
meram atrás de currículos que pre-
encham os requisitos dos cargos e 
contratam até altos executivos, para 
depois demitir “por incompatibilida-
de”. 
 
Pessoas são o enigma e a solução. 
Entregar o que elas precisam, traz 
uma imediata solução para casa-
mentos, famílias e empresas. Para 
que isso aconteça, o primeiro passo 
é conhecer o perfil comportamental 
delas. O segundo passo, suas crenças 
e valores. E o terceiro, é trazer tudo 
isso para atender a um propósito de 
ambas as partes.
 
Deixo, abaixo, para aqueles que 
se interessarem, o endereço do as-
sessment que tenho trabalhado com 
excelente resultado.

www.cisassessment.com.br
 
Até breve!

Pessoas estão no centro 
de qualquer negócio.“
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ual a sua relação com o dinheiro? 

Você sabia que a maioria das pessoas 
não têm uma boa relação com o di-
nheiro? 

Para ter uma crença financeira fortale-
cedora, é preciso entender que: “Tudo 
que tem a ver com o dinheiro, não tem 
nada a ver com o dinheiro”.

Realmente, dinheiro é emocional e 
espiritual, e quando você entende que 
hoje o dinheiro que você tem é porque 
você foi programado para ter, com-
preende que essa realidade só muda 
a partir da compreensão do que real-
mente está por trás dos seus compor-
tamentos e resultados. 
 
Vamos entender como e quando isso 
foi programado dentro de você, saben-

Guta
oliveira

Q

QUAL A SUA RELAÇÃO COM O DINHEIRO?
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do que quando você descobre o 
porquê, então se torna possível cons-
truir uma métrica do sucesso finan-
ceiro, através de passos que o levarão 
para uma vida de prosperidade. 

 
É importante saber sobre: 
 
· Suas emoções e o dinheiro; 
 
· As armadilhas financeiras; 
 
· As crenças financeiras; 
 
· O que é o dinheiro; 
 
· Os passos para a riqueza; 
 
· E o principal, trabalhar em nós a 
certeza de que Deus quer nos fazer 
prosperar. 
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erta vez, um velho lenhador, co-
nhecido por sempre vencer os 
torneios que participava, foi desa-

fiado por um outro lenhador jovem e 
forte para uma disputa. A competição 
chamou a atenção de todos os mora-
dores da localidade. Muitos acredita-
vam que finalmente o velho perderia a 
condição de campeão dos lenhadores, 
em função da grande vantagem física 
do jovem desafiante.

No dia marcado, os dois competidores 
começaram a disputa, na qual o jovem 
se entregou com grande energia e 
convicto de que seria o novo campeão. 
De tempos em tempos, olhava para 

o velho e, às vezes, percebia que ele 
estava sentado. Pensou que o adversá-
rio estava velho demais para a disputa, 
e continuou cortando lenha com todo 
vigor.

Ao final do prazo estipulado para a 
competição, foram medir a produtivi-
dade dos dois lenhadores e, pasmem! 
O velho vencera novamente, por larga 
margem, aquele jovem e forte lenha-
dor.

Intrigado, o moço questionou o velho:
- Não entendo, muitas vezes quan-
do eu olhei para o senhor, durante a 
competição, notei que estava sentado, 

heber
telles

C
O LENHADOR
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descansando, e, no entanto, conseguiu 
cortar muito mais lenha do que eu, 
como pode?!

- Engano seu! Disse o velho. Quando 
você me via sentado, na verdade, eu 
estava amolando meu machado. E 
percebi que você usava muita força e 
obtinha pouco resultado.

Essa parábola nos ensina uma im-
portante lição que 
podemos aplicar 
enquanto empre-
endedores. Muitas 
pessoas acreditam 
que o sucesso é 
resultado apenas 
do fazer. Essa histó-
ria nos mostra que 
PARA EMPREEN-
DER é fundamental 
se preparar para 
fazer!

Então, o que impe-
de esta preparação 
para o avanço? Os 
nossos PARADIG-
MAS!

Os paradigmas 
são modelos ou 
padrões de com-
portamentos que 
nos permitem interagir com o mundo 
exatamente conforme o modelo esta-
belecido, programado. São formados 
pelas ideias, crenças, emoções e atitu-
des que ao longo da nossa vida incor-
poramos a nossos esquemas mentais. 
Estes modelos ou padrões estabele-
cem limites em nossas vidas, trabalhos, 
profissões, enfim... em todas as nossas 
ações diárias. Os paradigmas são pro-
gramados em diversos momentos da 

nossa vida e estão relacionados direta-
mente ao processamento dos coman-
dos recebidos, por exemplo: Se um pai 
entra em uma sala de aula convencio-
nal com uma criança de 3 anos e diz 
pra ela:

- Filho, olha que lindo para você brin-
car! Divirta-se, aproveite tudo com 
muita alegria! 

Com um sorriso e um 
beijo aquela criança 
entra na sala, suspira 
e começa a brincar.

Agora, se um outro 
pai entra na mesma 
sala de aula com o 
seu filho de 3 anos e 
diz:

- Filho, isto é uma 
sala de aula! Pelo 
amor de Deus cuida-
do com as cadeiras, 
com a mesa, com os 
equipamentos. Ah, 
cuidado com aquele 
vidro, não toque em 
nada, não mexa nas 
coisas. Melhor é você 
ficar quieto que já 
volto. Ele olha sério 
para o filho, aperta 

seus bracinhos e sai da sala.

Perceba a programação: Para uma 
criança, aquela sala se tornou um par-
que de diversões. Para a outra, uma 
prisão. O mesmo ambiente, os mes-
mos utensílios, tudo da mesma forma, 
PORÉM, uma programação diferente 
recebida cria um esquema mental e 
gera uma reação diferente nas crianças 
citadas.
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No nosso dia a dia nos foi passado que Empreender é 
difícil, que se perde dinheiro, que se paga imposto e 
tem muita dor de cabeça. Muitas pessoas perderam 
negócios milionários porque tiveram medo (mais uma 
programação mental) de investir alguns reais. Este é 
apenas um exemplo. Agora, imagine quantos paradig-
mas foram estabelecidos no decorrer das nossas vidas 
que nos impediram de avançar.

Bem, quebrar estes paradigmas é o nosso, o meu e o 
seu desafio. Estabelecer novos padrões é como ir à aca-
demia, aprender uma língua, ou começar uma dieta: 
Exige CONTINUIDADE para desfrutar de um resultado 
desejado. O processo sempre fará parte da jornada de 
sucesso. Infelizmente, muitos desistem no processo.

Pequenas e sábias ações podem destravar esta menta-
lidade trazendo O NOVO para gerar novos resultados, 
e aqui no SER compartilharemos algumas delas, tão 
simples e tão essenciais. Processos enraizados serão 
desfeitos e uma nova visão será estabelecida. 

Saberemos distinguir que a CRENÇA é uma progra-
mação mental e que a FÉ é uma posição espiritual. O 
empreendedor de hoje precisa saber usar estas duas 
armas.

Romper paradigmas e desfrutar de novidades celes-
tiais! Este é o nosso destino!

Bem-vindos ao SER!

Bem-vindos ao lugar de CRESCER!

Bem-vindos ao tempo em que para SER quem eu que-
ro precisarei DEIXAR de SER quem sou. Odres novos 
para o conteúdo novo!

Deus te abençoe!
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quanto você tem sido o protago-
nista do seu empreendimento, no 
sentido de assumir que é o res-

ponsável por fazer acontecer? Muitos 
empreendedores têm terceirizado o 
sonho, as ideias, a empresa, e depois 
não entendem o porquê de colherem 
resultados que não são satisfatórios.

Como protagonista, é fundamental 
escolher empreender com conexão e 
inovação. Afinal, você é o idealizador de 
um sonho, e deve ter a disposição e a 
capacidade de coordenar cada passo 
para ver o seu projeto, serviço, negócio 
ou produto em franco crescimento.

Nesse processo, não basta apenas ter a 
inciativa de implementar algo novo, é 
mais que isso, é gerar conexão e ino-
var o que já existe. Você está disposto 
a pagar o preço da inovação gerando 
conexão? Se sim, reúna seus conheci-
mentos, vá em busca de pessoas que 
já alcançaram excelentes resultados na 
área que você busca e siga em frente. 
A melhor forma de prosseguir é:

· Ser movido por um objetivo concreto 
que vá além de ganhar dinheiro;

· Ter uma visão bem ampliada do mer-
cado e entender de pessoas;

Francieme 
costa

O

ESCOLHA EMPREENDER COM CONEXÃO E INOVAÇÃO 
Seja o protagonista do seu negócio
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· Ser constante na sua busca por cone-
xão e inovação;

· Estar aberto para mudar a estratégia, 
se for preciso;

· Ser ousado e corajoso. O mercado é 
para empreendedores fortes e estrate-
gistas;

· Ter inteligência emocional e gerar 
empatia;

· Conhecer o seu cliente e transmitir 
confiança a ele;

· Aproveitar as tendências e fazer bom 
uso da tecnologia;

· Gerar conexão e inovação mostrando 
o valor que você pode agregar às pes-
soas com o que oferece no mercado.

Conexão e inovação são um processo 
contínuo 

Conexão e inovação devem ser um 
processo contínuo na vida de todo 
empreendedor. Sobre inovação, por 

exemplo, ainda é algo que precisa ser 
desmistificado. Muitos pensam que 
inovar é privilégio para poucos. Isso 
não é verdade! A inovação é funda-
mental para qualquer negócio, seja ele 
pequeno ou grande, e também para 
qualquer profissional. Todos podem e 
devem inovar.

Conexão e inovação agregam valor 
ao cliente, e influenciam diretamente 
no processo de decisão, de escolha, 
fazendo-o enxergar o produto ou ser-
viço que você oferece por uma ótica 
diferente do concorrente. Portanto, 
a partir de hoje, quando você vir um 
empreendedor reclamando da crise 
– que é real – saiba que, na verdade, o 
insucesso dele pode se dar não pela 
falta de oportunidade, ou pela perda 
de clientes, mas sim pela falta de saber 
gerar conexão e inovação na entrega 
de valor, na forma como está “venden-
do” o que ele tem para oferecer.

Empreender é uma tarefa árdua e 
áurea ao mesmo tempo. Quem sabe 
gerar conexão e oferecer inovação 
vai atrair o avatar – cliente certo, ter 
a agenda cheia, a empresa em pleno 
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faturamento e consumidores para ad-
quirirem seus produtos e serviços. 

Acredite: Se o cliente enxergar um va-
lor diferenciado na empresa, no servi-
ço, ou no produto que você oferece, ele 
se torna fiel e constante. Literalmente, 
sem trocar você por outro, mesmo 
diante do mercado competitivo. 

Gere conexão e faça inovação! É pos-
sível transformar uma garrafa pet em 
uma embalagem de presente. Tenha 
uma história verdadeira, aproprie-se de 
informações que entregam valor, que 
oferecem qualidade e que conectem 
as pessoas a você. Não se trata de pre-
ço, mas de valor.

Inovar e se conectar com as pessoas 
não é algo que você faz hoje e amanhã, 
não; precisa ser um exercício diário. Já 
acorde pensando de que forma você 
pode inovar em alguma área de atu-
ação e como você vai gerar conexão 
com as pessoas ao passar determinada 
informação. Tenha um lema: O que eu 
vou fazer hoje que pode ser melhor 
do que eu fiz ontem? Pequenas atitu-
des geram grandes mudanças e fazem 
toda a diferença na sua vida e no seu 

negócio. Cresci ouvindo minha mãe 
dizer: “O tempo bom quem faz é você!”.

Conexão se faz com pessoas. Inovação 
se faz inovando, usando a criatividade, 
um pouco de cada vez. E assim, como 
um trabalho que não precisa ser de 
formiguinha, mas deve ser diário, você 
se torna um empreendedor sem dor, 
mas um empreendedor inovador.

Mude o seu Mindset 

Inovação é criatividade, e criatividade 
pode ser aprendida, treinada, gera-
da a partir de um novo olhar. Inovar é 
dar um novo olhar. Não acredite que 
porque você é tímido demais não vai 
conseguir se conectar com as pessoas. 
Vença as suas limitações! Informe-se! 
Não existe empreendedor sem estu-
dar, sem viajar, sem se inteirar sobre o 
que há de novo no mercado, sem bus-
car ajuda de profissionais capacitados, 
sem ler livros e artigos sobre a sua 
área de atuação. Isso é mudar o seu 
mindset, a sua mentalidade. 

Invista pesado em conhecimento. 
Empreendedor de verdade investe em 



autoconhecimento, desenvolvimento 
humano, crescimento pessoal e trans-
formação de vida. Primeiro nele, depois 
nos seus colaboradores, para entregar 
um produto, uma empresa, um serviço 
ou um negócio de qualidade ao clien-
te. 

Ter uma mentalidade inovadora e que 
gera conexão não é privilégio de al-
guns, é investimento para os sábios. 
O cliente tem que se sentir seguro ao 
escolher você. Ele tem que saber que 
muitos podem estar no mercado, mas 
você está construindo algo novo pela 
conexão, inovação e valor. Crie uma 
mentalidade inovadora, o mindset, 
também no seu avatar – cliente ideal. 

Esteja atento a tudo ao seu redor, 
principalmente em outras empresas. 
Veja o que elas estão construindo, 
não para copiá-las, mas para inovar – 
lookset – capacidade de olhar o mer-
cado, os concorrentes, perceber o que 
está dando certo. O que for bom você 
insere no seu negócio, com as devidas 
adaptações, o que não for bom, serve 
também de aprendizado para crescer.

Empreender é solucionar problemas

Nem sempre a sua posição é confor-
tável, às vezes, você precisa dar conta 
de vários setores na empresa ou no 
negócio que está empreendendo. Mas 
saiba que tudo é uma questão de tem-
po. Seja humilde para lidar com cada 
situação, lembrando sempre que seu 
foco é o cliente satisfeito. Não se irri-
te com os problemas que surgem na 
caminhada. Problemas existem para 
serem solucionados pelo empreende-
dor eficaz.

Identifique as demandas, resolva o má-
ximo que puder, e dedique tempo para 
fazer investimento no mundo digital. 
Seja um profissional que se atualiza e 
atualiza o seu negócio. 

Gestão de pessoas

Muito se fala de gestão de pessoas no 
meio do empreendedorismo. E real-
mente pessoas sempre serão o ponto 
máximo de qualquer negócio. Contu-
do, volto a repetir: Não se faz gestão de 
pessoas sem autoconhecimento, de-

58  ||  ARTIGO



senvolvimento humano, crescimento 
pessoal e transformação de vida. 

A sua empresa vai crescer, ou ela já 
pode ser grande agora, e a contratação 
de funcionários qualificados se torna 
fundamental, bem como é fundamen-
tal também investir em uma estratégia 
que gere conexão e motivação entre 
o time. Sem conexão e motivação, os 
seus colaboradores podem não ter 
clareza sobre as atividades que vão de-
senvolver. E é importantíssimo que não 
haja dúvida sobre a função de cada 
um no time, quais são as atribuições e 
responsabilidades. É assim que funcio-
nários se tornam parceiros e crescem 
com a empresa ou o negócio.

Concluo:

Muita gente tem gerado conexão com 
as pessoas e inovação no mercado. Ao 
redor do mundo pessoas têm se co-

nectado com o que é bom e ruim. E a 
pergunta é: O que você vai fazer para 
contribuir com a humanidade? Que 
grandes mudanças você está dispos-
to a fazer neste cenário de constantes 
conexões e inovações no mercado?

Escolha ser um empreendedor rele-
vante nesta Terra, que agrega valor, 
que tem conhecimento do produto, ou 
serviço que está entregando, que não 
apenas melhora a vida do cliente, mas 
que transforma a experiência dele e 
faz, verdadeiramente, a diferença.

Se você se dedicar, acreditar e traba-
lhar, sendo persistente e constante, 
respeitando os seus limites, você vai 
avançar e crescer. Faça as concessões e 
os sacrifícios necessários hoje, na cer-
teza de que você vai colher os frutos de 
uma empresa, um produto, um negó-
cio, um serviço consolidado no merca-
do e com resultados satisfatórios.

“O tempo bom quem faz é você!”.
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