
Sinopse Completa – Sociedade com Deus 

 

Como você reagiria diante da possibilidade de se tornar sócio de Deus e poder contar com 

a ajuda dele para alavancar sua vida profissional e financeira? 

A ideia pode parecer ousada, mas a Bíblia nos mostra que Deus quer participar de nossa 

vida como um todo, e não apenas da parte espiritual. Jesus abordava com frequência 

temas como trabalho, carreira e negócios e aproveitava as situações cotidianas para 

semear valores e promover mudanças. 

Em Sociedade com Deus, os autores do consagrado As 25 leis bíblicas do sucesso voltam a 

se aprofundar na sabedoria milenar da Bíblia e apresentam as leis para quem deseja atingir 

um padrão ainda mais alto de sucesso e excelência com a condição de ter fé em Deus e 

buscar firmar uma parceria com ele. 

Nessa sociedade, como em qualquer outra, cada lado tem direitos e deveres, ônus e 

bônus. Deus vai entrar com o “capital” e o “trabalho” dele e espera que você faça a sua 

parte para que o projeto decole e renda frutos a ambos. 

Os princípios aqui reunidos formam um plano de ação para que você alcance uma nova 

dimensão de ética e serviço ao próximo, tornando-se uma pessoa íntegra, buscando 

superar-se em tudo o que faz e cuidando das pessoas à sua volta. 

Além disso, você aprenderá: 

• Por que é um equívoco achar que não se deve misturar fé e negócios. 

• O poder transformador da oração na vida profissional. 

• As teorias de Philip Kotler, Jim Collins e Warren Buffett que têm respaldo nas 

Escrituras. 

• As lições presentes na trajetória de personagens bíblicos, como Davi, Daniel, Jó e 

José do Egito. 

• As quatro condições que favorecem a intervenção divina. 

• Que se Deus não muda as circunstâncias, ele quer mudar você. 

**** 

Nem todos veem com bons olhos a mistura de fé e negócios. Há grupos religiosos que 

perderam a sintonia com os problemas do cotidiano. Outros preferem um mundo menos 

ético para que as regras não atrapalhem sua ganância. Mas e você? Tem conhecimento de 

quanto as orientações da Bíblia podem influenciar sua vida pessoal, sua carreira e sua 

empresa? 

Em Sociedade com Deus, William Douglas e Rubens Teixeira mergulham novamente nas 

Escrituras para mostrar sua aplicação na vida profissional. O Livro Sagrado é fonte de 

sabedoria eterna tanto para assuntos espirituais quanto para questões mais pragmáticas, 

como o desejo de subir na vida, ter um bom emprego, ser dono da própria empresa ou se 

tornar um grande líder. Conheça algumas das leis da sociedade com Deus: 



• A Lei do Jardim: Você não está proibido de buscar empregos melhores ou novas 

oportunidades de crescimento, mas talvez o lugar em que está seja onde mais irá 

aprender, fazer mudanças positivas e ser percebido como um bom profissional. Se 

você fica pulando de galho em galho, isso pode prejudicar sua motivação, 

concentração e produtividade. 

• A Lei da Qualidade Máxima: Não importa se você está varrendo o chão, ministrando 

uma aula ou comandando uma corporação, busque a excelência. Melhor ainda, 

trabalhe como se estivesse fazendo isso para Deus. O resultado será que você 

caprichará muito mais. Um bom profissional sempre trabalha para algo maior do que 

ele mesmo. 

• A Lei da Ajuda ao Próximo: Movidos pelo exemplo de amor e serviço que vem de 

Deus, devemos agir da mesma maneira em relação ao próximo. Ao estabelecer as 

prioridades para sua vida, não foque apenas em si mesmo. Siga os princípios que 

levam à construção de um mundo melhor. Todos querem ter alguém assim por 

perto. 

• A Lei da Parceria ocorre quando fazemos a nossa parte, seguindo os modelos bíblicos 

de sucesso, e Deus age em nossa vida, dando-nos uma força que não teríamos 

sozinhos. Ele se propõe a nos treinar e apoiar, mas isso não nos isenta de buscar a 

excelência, superar nossas fragilidades e nos dedicar ao trabalho e ao estudo. O 

conjunto da ação divina e do esforço humano irá nos levar a uma situação de paz e 

estabilidade a que podemos chamar de prosperidade. 
 


