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SEM INVESTIMENTO NÃO HÁ CRESCIMENTO
“Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com
sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens
cheias, derramam aguaceiro sobre a terra; caindo a árvore para o sul ou para o norte,
no lugar em que cair, ai ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que
olha para as nuvens nunca segará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento,
nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as
obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não
repouses a mão, porque não sabes qual prosperará; se esta, se aquela ou se ambas
igualmente serão boas”. Eclesiastes 11.1-6.
1. Vivemos em um mundo que diariamente põe diante de nós opções de
investimento. Usamos nossa capacidade de decidir para optarmos se
investiremos ou não naquilo que nos é apresentado.
2. Muitas vezes acabamos por investir na coisa errada e os resultados então são
catastróficos. Termos convicção do em que devemos investir, torna-se então,
algo extremamente importante em nossas vidas.
3. Todos desejamos crescer e crescer em todas as áreas, mas não haverá
crescimento se não houver investimento.
4. Não existe algo melhor e que traga mais retorno e alegria do que investir no
Reino de Deus.
5. Algumas coisas que precisamos ter bem claras diante de nós:
a. O tempo em que vivemos é extremamente desfavorável para quem deseja de
todo o coração investir nas coisas de Deus.
b. Investir no Reino de Deus traz retorno garantido embora que às vezes não
de forma imediata. (v.1)
c. Quem investe a vida nas coisas de Deus confia a base de seus
recursos à instabilidade do tempo presente, porque no contexto bíblico, o pão é
sinônimo das nossas necessidades primárias, dos nossos recursos básicos para a
vida.
d. É o ato de investir em meio à instabilidade do mundo, é investir pela fé
(Mt.4:19) e é até mais que investir, é investir-se pela fé! Sabemos que o
investimento que se faz pela fé produz resultados porque você lança o pão nas
águas e ele desaparece, um dia entretanto, ele volta, produz resultados, e esse é o
milagre da fé.
e. É um investimento que enfrenta o mal e prevalece pelo bem. ( v.2 )
f. O mal é uma certeza na vida (Gn.6:5), e a razão dessa certeza é que o mal se
apresenta como os fenômenos naturais se apresentam no mundo. (v.3). Em
outras palavras o mal é natural, inerente à criação contaminada pelo pecado. O
mal é portanto uma certeza! Você não sabe que tipo de mal pode esperar, mas
sabe que algum mal sobrevirá. (Mt.10:16).
g. É um investimento que custa muito, mas salva a vida da vaidade. (11.6-8).
h. Investir nas coisas de Deus é a única maneira de fazermos com que nossas vidas
não sejam vaidade. (Ecl.1:2). A palavra vaidade na Bíblia significa
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originalmente vazio, oco, desolação, abandono, trata portanto de um estilo de
vida, de uma forma de pensar. (Ef.4:17; II Pe.2:18). A vida do servo de Deus só
tem sentido quando é investida nas coisas de Deus, do contrário é sentimento de
ausência, de insatisfação, de frustração.
6. Em todas as áreas em que queremos crescer é necessário investir.
• Se quero crescer na minha vida profissional preciso investir em estudo e
treinamento.
• Se quero crescer em meu relacionamento conjugal preciso investir tempo e
dinheiro, sendo criativo, lendo e aprendendo sobre a vida comum do lar,
pondo em prática tudo aquilo que tenho aprendido.
• Se desejo crescer na minha vida espiritual preciso investir “indo ao Encontro
com Deus, fazendo o Curso das Águas, o Curso de Consolidação, o Curso de
Maturidade no Espírito, o Curso de Treinamento de Líderes e a prática do
Discipulado Um a Um.
• Se desejo que a célula na qual sou Líder cresça, preciso investir em visitas,
acompanhamento, discipulado, no evangelismo individual ou de grupo.
• Se desejo que a minha célula se multiplique então preciso investir tempo na
vida os Líderes em Treinamento.
• Se desejo batizar muitas pessoas preciso investir muito tempo em oração,
jejum e no evangelismo, enviando as pessoas ao Encontro com Deus.
• Se desejo que estas pessoas se firmem na fé, preciso investir tempo
consolidando-as.
7. Temos que mudar a nossa linguagem. Não estamos pagando para ir ao Encontro
com Deus, não estamos pagando para participar de uma Conferência, não
estamos pagando para fazer os Cursos que a igreja oferece, estamos sim fazendo
um INVESTIMENTO e todo o investimento tem um retorno.
8. Nós não estamos pagando para nossos filhos estudarem, estamos sim fazendo
um investimento em suas vidas que certamente trará um retorno para eles e
consequentemente para nós pais, também. Fico particularmente muito triste
quando ouço pais se queixando que estão gastando com seus filhos. Creio que
nunca leram o que está escrito em 2 Coríntios 12.14a: “Não devem os filhos
entesourar para os pais, mas os pais, para os filhos”.
9. Hoje graças a Deus vivemos tempos melhores. Como igreja conseguimos fazer
vários investimentos que nos proporcionam fazer um trabalho melhor e termos
mais comodidade, mas não foi sempre assim.
10. Individualmente também muitos de nós se não a grande maioria, estamos em
uma situação melhor que há anos atrás. Mas tudo isto teve um custo, sabe qual
foi o custo, o que você teve que investir? “Nada mais e nada menos que a sua
vida”. Mas o investimento fez você crescer.
11. Oremos pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a mudar nossa mentalidade e
que entendamos que devemos encarar tudo o que fazemos e contribuímos
financeiramente, no Reino de Deus, como “investimento”.
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