BAM

NEGÓCIOS COMO
MISSÃO

CARO LEITOR,
Este ebook oferece uma compreensão geral sobre BAM,
também conhecido como Business As Mission ou Negócios
como Missão, e mostra sua indispensável contribuição à Igreja
engajada na missão de Deus, na expansão do Seu Reino entre
todos os povos.
Farei uma abordagem ampla sobre BAM, contemplando os
seguintes tópicos:
a origem do BAM;
o conceito de Business As Mission;
sua distinção em relação a outros modelos;
os três grandes mandamentos cumpridos em Business As
Mission.
Ao fim deste ebook, você verá que BAM trabalha com a ótica de
um Evangelho integral e entenderá a importância do chamado
empreendedor, da mudança de mentalidade e dos negócios
como resposta para grandes problemas socioeconômicos
mundiais que enfrentamos hoje.
Saberá também como adaptar sua empresa aos princípios que
sustentam uma empresa BAM . Mas, caso ainda não tenha um
negócio, mas é um empreendedor, você aprenderá o essencial
para se tornar um empreendedor Business As Mission.
Descubra como desenvolver o seu chamado empreendedor
através do seu negócio, colaborando com o Deus em missão, na
redenção de todas as coisas.

Samara Brandão

BAM Global Associate Ambassador no Brasil
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O1
MINHA HISTÓRIA NO
EMPREENDEDORISMO

Minha história no empreendedorismo começou em 2005. Sou
administradora por formação e trabalhei por sete anos como
consultora de negócios no SEBRAE, onde atuei na consultoria de
modelos de negócios e, posteriormente, em inovação tecnológica.
Minha caminhada com o empreendedorismo iniciou desde então.
Em 2012, passei a trabalhar como missionária na JOCUM (Jovens Com
Uma Missão). Na época, eu entendia que ser missionária de tempo
integral estava relacionado ao estereótipo clássico de missionário que
conhecemos, quem tem a ver com ações evangelísticas ou servir na
estrutura de uma agência missionária. Foi quando descobri uma
oportunidade na JOCUM Colorado Springs, que fomentava o chamado
de empreendedores, orientando-os em como atuar em missões. O que
me chamou a atenção é que, ali, era encorajado ir além da vocação
empreendedora como forma de angariar melhores dízimos e ofertas
para Missões.
Foi uma de quebra de paradigmas, uma mudança de mentalidade,
porque a ideia de ser empreendedora, trabalhando com negócios de
maneira missional era uma coisa diferente para mim, bem inovador.
Entendi que tudo aquilo que desenvolvi durante a vida, inclusive
minha formação acadêmica e o trabalho no SEBRAE, não estava
anulado. Pelo contrário, serviria como ferramentas de proclamação da
mensagem do Reino.
Em uma conversa com Anderson Bomfim, em 2014, amigo e pastor que
eu já conhecia há algum tempo, ele me indicou a leitura do livro
“Negócios como Missão”, de Michael R. Baer. Um livro bem
interessante, cujo conteúdo foi uma confirmação do que Deus estava
falando comigo, me direcionando a enxergar o protagonismo dos
negócios em levar a mensagem do Reino a lugares ainda não
alcançados.
Então, em 2015, parti para Colorado Springs, para estudar na escola de
Business As Mission. Por três meses, imergi em um ambiente onde
conheci empresas que se consolidavam nos princípios e pilares BAM e
atuavam com intencionalidade missional. Logo, entendi que
trabalharia de forma missional por toda a vida.

O4

Após o período de especialização em Business As Mission, fui para a
África do Sul, trabalhar em uma ONG cristã dedicada a ajudar
empreendedores locais com baixa renda. Ajudamos empreendedores
na gestão de seus negócios, em um contexto desafiador, onde se
empreendia por necessidade.
Nessa experiência incrível, vimos que o empreendedorismo afetou não
só a realidade familiar de cada empreendedor, mas também teve um
papel essencial na economia local. Empregos foram gerados,
possibilitando a prosperidade da comunidade. Pude testemunhar como
a prosperidade dos negócios locais impactou não somente a realidade
de suas famílias, mas também de todos ao redor.
Retornei ao Brasil em 2017, onde sou embaixadora associada BAM
Global desde então, integrando a equipe brasileira. Aqui, fundei o
Missão BAM e sou co-fundadora do Movimento Reino e Negócios, da
Missão Mobilização, comunidade e organização da qual faço parte.
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O2
A ORIGEM DO BAM

Como Business As Mission Surgiu?
Na verdade, BAM existe, de certa forma, desde Adão e Eva! Ao longo da
história redentiva, sempre houve algum membro do povo de Deus
usando negócios e atividades comerciais intencionalmente para
proclamar Deus e Seu Reino, e abençoar pessoas e povos.
Mas, BAM, como um conceito recente e bem definido, começou no final
da década de 90. A primeira vez que alguém escreveu “business as
mission”, foi “sem querer”. Mas logo percebeu-se que a frase
representava o que um número pequeno, mas crescente, de
empresários cristãos estavam fazendo ao redor do mundo. O sueco,
Mats Tunehag, começou a “pregar a mensagem” de BAM ao redor do
mundo. BAM “pousou" no Brasil pela primeira vez em 2001, no
Congresso Brasileiro de Missões, onde deram 10 minutos para o Mats
falar sobre BAM. (Ele veio da suécia… para o Brasil… para falar por 10
minutos sobre BAM! Que compromisso!)
Foi lá que o João Mordomo, líder da Crossover Global no Brasil, ouviu,
pela primeira vez, sobre o BAM, e percebeu, na hora, o potencial para
mobilizar a força evangélica brasileira para missões mundiais através
dos negócios (adquira um livreto, de graça, sobre BAM e a força
brasileira de missões, clicando aqui ). Ele convidou o Mats para um
retorno em 2002, e eles realizaram o primeiro evento BAM no solo
brasileiro, que foi o primeiro de muitos ao longo dos últimos quase 20
anos.
Paralelamente a isso, o Movimento Lausanne convidou o Mats para
montar uma força tarefa sobre BAM, junto a outras trinta que
participaram no Fórum de Lausanne em 2004. Mais de 1000 pessoas
foram convidadas para este Fórum na Tailândia, entre elas, Mats, João
e mais de 70 pessoas de todos os continentes — empresários,
economistas, professores, missionários e pastores — que se
encontraram por quase uma semana, desenvolvendo o conceito de
BAM.
Foram levantadas, naquele encontro, questões como: pobreza, tráfico
humano, superpopulação das cidades, refugiados e a concentração
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desses fatores na conhecida Janela 10/40, região de difícil propagação
do Evangelho e consolidação de comunidades cristãs.
Nesse contexto, entendeu-se que os empresários e seus
empreendimentos são um fator-chave na resposta da Igreja a essas
questões. Com os seus negócios, poderiam levar tanto a mensagem do
Evangelho às regiões não alcançadas, como desenvolvimento
socioeconômico.
Um dos resultados mais importantes foi o “Lausanne Occasional Paper
on Business as Mission” (que você pode ler aqui), que chamou a Igreja
ao redor do mundo para capacitar e enviar seus empresários para
abençoar as nações.
Foi nesse Fórum que o termo Business As Mission, traduzido por
Negócios como Missão (e, às vezes, “Missão Empresarial”), foi abraçado
de verdade, e foi propagado no nível global: o entendimento de que
empreender é uma vocação, e que todo cristão empreendedor e
empresário, através de seus negócios, pode expandir o Reino de Deus
em lugares inalcançados.
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O3
O CONCEITO DE
BUSINESS AS MISSION

O que é Business As Mission?
É um negócio lucrativo, sustentável, intencional no propósito do
Reino de Deus e de impacto a pessoas e comunidades. Um negócio
precisa ser lucrativo para existir e se manter sustentável. Business
As Mission não parte da premissa de que é um negócio a ser
mantido pela Igreja ou por outras instituições. Deve ser um negócio
real, necessariamente lucrativo e sustentável, que produza
continuamente e cause impacto em determinada localidade.
Tem intencionalidade em cumprir a Grande Comissão, provoca uma
transformação holística, se estendendo às esferas econômica, social,
ambiental e espiritual. Visa a atuar não só em localidades de difícil
acesso, como a Janela 10/40, mas também no país de origem do
empreendedor.
Uma curiosidade é que, em solo brasileiro, temos recebido refugiados
da Síria, por exemplo. Já imaginou um negócio que tenha esses
refugiados como foco de suas oportunidades de emprego? Essa é uma
das muitas possibilidades de impactar pessoas de regiões não
alcançadas pelo Evangelho através de nossos negócios.
Quero aproveitar e compartilhar aqui com vocês a descrição de BAM,
de João Mordomo, líder do BAM Global:
“Negócios como Missão é a integração natural e saudável dos conceitos de
negócios com os conceitos de missões, das atividades de negócios com as
atividades de missões, e das estruturas de negócios com as estruturas de
missões, nas quais as pessoas de negócios são as pessoas de missões.”
Business As Mission também não se trata apenas de levar a Palavra,
mas, através dos negócios, provocar impacto socioeconômico e
ambiental nas localidades onde atua.

"Tornar o Evangelho em religião solitária
é, na verdade, destruí-la." - John Wesley
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Gosto de mencionar, como exemplo, um negócio implantado na Ásia
Central, em um país muçulmano de grande rigor religioso, onde
mulheres são consideradas “pessoas de segunda linha”. Se a vida
nessas regiões é restrita para mulheres que possuem uma boa saúde,
para aquelas que têm alguma deficiência, as coisas ficam ainda mais
difíceis. Tais mulheres não recebem a chance de desenvolver uma
profissão ou talento, ou uma oportunidade digna de trazer recurso para
o meio familiar. E aconteceu algo transformador.
Uma empresa empregou intencionalmente mulheres que possuíam
alguma deficiência física. E uma delas disse que, se ser seguidor de
Jesus é agir como o empresário que lhe deu oportunidade de trabalho,
então, queria se tornar uma seguidora de Jesus também.
Na empresa, ela conheceu outras mulheres, fez novas amizades,
passou a gerar renda, desenvolver-se pessoalmente e ter a dignidade
proporcionada pelo trabalho.
A partir daí, ela entendeu que Cristo estava dando
a ela graciosamente aquelas coisas, e que ser
uma seguidora de Cristo era tratar as pessoas
com amor e igualdade.
Business As Mission tem o potencial de pregar o
Evangelho e sua vivência integral nos negócios,
confiando em Deus, para que Ele cause o devido
impacto dessas ações.

Segundo Mats Tunehag:
"[BAM]... trata-se de um negócio real, viável, sustentável e lucrativo, com
respectivo propósito e impacto no Reino de Deus, liderado para transformar
pessoas e sociedades espiritual, econômica, social e ambientalmente para a
glória de Deus."
Esse é o conceito de Business As Mission, que vem para transformar
pessoas e sociedades de maneira integral.
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O4
DISTINÇÃO ENTRE
MODELOS

Existem modelos semelhantes a Business As Mission, que têm sua
devida importância, mas que possuem diferenças significativas. Vou
expor aqui as principais:
BAM X Kingdom Business -Um Kingdom Business é uma empresa
com fins lucrativos cujo foco central é o avanço do Reino de Deus na
Terra. A maior diferença entre um Kingdom Business e um empresa
BAM, Business as Mission, é que esta última busca trabalhar em um
contexto transcultural e com grande interesse em povos não
alcançados.
Business As Mission X Business For Mission - Existe um ponto de
interseção entre estes dois conceitos. E é aí que muita coisa se
confunde. Business As Mission é o ministério do empreendedor,
aquele homem ou mulher de negócios, que ama o que faz e é bom
nisso, e em seu coração deseja servir a Deus através do seu
empreendimento e transbordar o Seu amor, Seus mandamentos e
Sua justiça.
Business for Mission são iniciativas empreendedoras com objetivo
de gerar receitas para outros ministérios. Não são negócios
necessariamente. Então, muitos missionários têm pequenos
negócios para sustentar ministérios pastorais, infantis, sociais, etc.
Em alguns casos, o “business visa” se torna a única alternativa para
entrar em alguns países considerados fechados para o evangelho.
Neste caso, os negócios se tornam uma porta de acesso, mas não,
necessariamente, um ministério.
Negócios como Missões (BAM), com certeza, tem como objetivo
alcançar nações, principalmente os povos não alcançados, mas seus
empresários vão servir estas nações através de seu chamado para
fazer bons negócios, prosperando famílias, suprindo as
necessidades das comunidades e transformando nações para a
glória de Deus.
Business As Mission X Negócio Social - O negócio social tem como
objetivo solucionar um problema social (que pode ser focado para
uma causa específica). À semelhança dos negócios tradicionais, ele
é autossustentável. Porém, não distribui lucros aos sócios, mas
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reinvestem para gerar mais impacto. Segundo a Yunus Social
Business “Negócios sociais unem o dinamismo do Business com a
tradicional consciência da filantropia”.
Negócios como Missão (BAM) vai bem mais além da geração de
impacto social. BAM tem como essência gerar impacto econômico
direto e indireto, impacto social (através da justiça social), impacto
ambiental através de métodos e processos sustentáveis ou soluções
inovadoras e impacto espiritual em toda cadeia de relacionamento
de negócio: funcionários, clientes, fornecedores, investidores e
concorrentes.
BAM X Empresas Cristãs - A grande diferença entre esses dois tipos
de empresas é a sua capacidade de ser intencional na busca de uma
transformação econômica, social, ambiental e espiritual.
As empresas cristãs são negócios gerenciados por cristãos que
estão seriamente comprometidos em aplicar os princípios bíblicos
aos seus negócios e ser referência de honestidade e integridade.
Muitos desses empresários ainda tem um conceito dualista de
sagrado e secular.
Costumam ser doadores financeiros de missões, mas não como
parte da missão, não se vendo como vocacionados, e seus negócios
como instrumentos de Deus para trazer justiça econômica, social,
ambiental e espiritual.
Diferentemente, o empresário BAM compreende o seu papel
empreendedor como algo missional, e exerce sua responsabilidade
na expansão do Reino de forma intencional, nas 4 dimensões já
citadas, alcançando povos e nações, vivendo a dinâmica do céu nos
seus negócios de modo integral.
Business as Mission X Profissionais Autônomos - Os profissionais
Autônomos são aqueles profissionais bem parecidos com o Apóstolo
Paulo, que fazia tendas como forma de prover o autossustento e não
se tornar pesado para os irmãos. Em geral, esses profissionais não
possuem uma estrutura que permite empregar pessoas e produzir
em maior escala, gerando um impacto econômico, social e
ambiental mais limitado e na escala pessoal.
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Por outro lado, eles possuem um network que lhe permite ter um
relacionamento mais estreito com seus clientes facilitando o
discipulado, podendo gerar um impacto espiritual tremendo.
Business as Mission, assim como qualquer negócio, busca produzir
bens e serviços, e entregar soluções empresariais que a sociedade
precisa, bem como contribuir para uma transformação positiva na
economia, no meio ambiente, no social e no espiritual em toda
cadeia de negócios, alcançando indivíduos, comunidades e nações.
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O5
O CHAMADO
EMPREENDEDOR

“Responder ao chamado de Deus é tão
pertinente ao homem de negócios
como ao pastor.” - J. D. Greear
Temos a equivocada ideia de que o homem de negócios não tem um
chamado missional integral. Costumamos cultivar uma visão de que
algumas pessoas são chamadas ao ministério, e que estes se
restringem aos pastores, evangelistas e missionários, por exemplo. Isso
é reflexo de uma mentalidade dualista. Consideramos o empresário
como alguém relegado ao trabalho indireto em Missões, apenas um
apoiador financeiro. É preciso combater o dualismo que sustenta esse
pensamento equivocado.
Costumo chamar de “Pirâmide de Cristo”, uma estrutura onde
colocamos, do topo à base, classificações orientadas pelo dualismo
“sagrado x secular”:

PASTORES E MISSIONÁRIOS
MINISTÉRIOS DE APOIO PASTORAL
VOLUNTÁRIOS
PROFISSIONAIS SECULARES
EMPRESÁRIOS
Os pastores e missionários ficam no topo, seguidos de presbíteros,
diáconos e obreiros de organizações cristãs. Depois, vêm os voluntários
de atividades da Igreja. Na sequência, os trabalhadores “seculares”,
como médicos e demais profissionais que carregam em sua atividade
uma maior aparência de serviço ao Reino. Por fim, na base da pirâmide,
estão os empresários, como uma categoria não tão nobre dentro do
ministério cristão.
Esse, contudo, é um entendimento equivocado. Existe um chamado
para ser empreendedor, que exige que o cumpramos de forma integral
nos nossos negócios, em nossas empresas, com o entendimento de que
eles são o nosso ministério.
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O6
O DUALISMO

Sagrado x Secular
Devemos entender, de uma vez por todas, que tudo está sob o domínio
absoluto de Deus, que nada existe fora dEle. A secularização dos ofícios
é um equívoco. Tudo criado por Deus é sagrado.
Costumamos considerar sagrado, por exemplo, apenas atividades de
líderes religiosos, enquanto consideramos secular atividades não
eclesiásticas. Tal dualismo é algo cultural, transmitido ao longo das
gerações, não é um pensamento do momento.
O dualismo tem origem desde os tempos primórdios da filosofia grega
e vem, desde então, se desdobrando e permeando o pensamento atual,
resultando na ideia de que o sagrado se relaciona exclusivamente com
o trabalho dos líderes religiosos.
Uma grande infelicidade! Pois, se recorremos ao hebraico bíblico,
veremos que a palavra "trabalho" é avodah, que remete ao ato como
adoração, uma atitude de devoção a Deus. No primeiro capítulo de
Gênesis, vemos que é trabalhando que Deus dá início a nossa história.
Ao concluir a obra, olhou para sua Criação e disse que “tudo era muito
bom”. Depreende-se daí, que o trabalho é sagrado. O dualismo, no
entanto, nos faz alimentar o conflito dicotômico.
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O7
PERCEPÇÃO
EQUIVOCADA

Percepção Equivocada
Além da mentalidade dividida,
temos uma percepção equivocada
sobre a riqueza. Talvez isso tem a
ver com uma ideia de que o rico é
egoísta ou que ele não vai “herdar o
Reino de Deus”.

“E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma
agulha do que entrar um rico no reino de Deus.” - Mateus 19.24
Desenvolvemos um entendimento equivocado a respeito da riqueza, ao
interpretar indevidamente o texto bíblico citado. Pois, a fala de Jesus
não tratava da riqueza em si, mas do triste fato de colocarmos nela o
nosso coração. Onde estava o coração do jovem rico, com quem Jesus
dialogava naquele momento? O desfecho da passagem leva a crer que
estava nas coisas e não em Deus.

O equívoco, portanto, se dá pela interpretação
precária do texto bíblico.
Não faltam exemplos de homens prósperos e ricos na narrativa bíblica,
que tinham aprovação diante de Deus: Jó, Abraão, Isaque e Jacó são
uns dentre tantos. Então, a questão da prosperidade e da riqueza não é,
em si, algo reprovável. É certo que não deve ser o centro da nossa
busca, mas o fato de ser rico não é causa de desaprovação.

O Princípio da Multiplicação
Pense comigo a respeito da parábola dos talentos: é mandamento de
Deus, multiplicar aquilo que Ele nos dá. Isso diz respeito a tudo, seja
dinheiro, habilidades e quaisquer recursos. Não podemos negligenciar
o princípio da multiplicação. É interessante que, nessa parábola, Jesus
conta sobre um senhor que deu as quantias de cinco, dois e um talento
a três de seus servos, respectivamente. E quando voltou para tomar
conta do que eles fizeram com os recursos, disse claramente ao servo
que enterrou o talento, que deveria, ao menos, entregá-lo aos
banqueiros, para que pudesse obter rendimento.
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Percebe-se a preocupação daquele senhor em não deixar os recursos
parados. Seu desejo era que seus servos os multiplicassem.
Devemos atentar ao fato de que a multiplicação de recursos é bíblica. É
importante tratar desse assunto porque nós, cristãos, costumamos,
com uma espécie de sentimento solidário, cultivar a ideia de que temos
que dividir o que possuímos.
Suponha que, em certa ocasião, você reúna os amigos em sua casa e
decida fazer uma pizza para dividir entre vocês. Ao todo, há quatro
pessoas para comer, e a pizza tem oito fatias. Então, cada um comerá
duas e, provavelmente, ficará satisfeito. Mas a campainha toca antes
de vocês começarem a comer, são quatro amigos que acabaram de
chegar. A pizza renderá, agora, uma fatia para cada um. Para sua
surpresa, antes que as fatias sejam distribuídas, chegam mais oito
amigos seus. Agora, as meias fatias de pizza serão irrelevantes para
saciar o apetite de todos. O único jeito de solucionar esse problema é
fazer mais pizzas, dessa forma, multiplica-se o número de fatias, para
que todos possam comer e ficar satisfeitos.
O que quero dizer com isso é que, quanto mais se multiplica, mais se
tem condições de compartilhar.
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O8
OS TRÊS
MANDAMENTOS
CUMPRIDOS EM
BUSINESS AS MISSION

O Cultivo Criativo
O que é cultivar, no sentido bíblico de Gn 2.15? É desenvolver e
aperfeiçoar pelo cuidado contínuo. Cultivar é tornar melhor o que se
tem, dando continuidade aos recursos que possuímos. Cultivar resulta
na multiplicação desses recursos.
Negócios têm a ver com criar coisas, bens, matérias-primas, serviços,
utilizando nossa inteligência criativa. Não se trata apenas de
movimentar e ganhar dinheiro, negócios têm a ver com co-criar com
Deus e gerar soluções efetivas que atendam às necessidades do mundo
que nos cerca. Então, trata-se de servir pessoas, mais do que gerar
ganhos próprios.
É possível, sim, ganhar dinheiro com o seu negócio, mas antes disso,
você precisar entregar algo de valor para as pessoas a quem o seu
trabalho se direciona, você precisa servir.
Em resumo, no contexto dos negócios, o cultivo tem a ver com
desenvolver produtos e serviços úteis e excelentes, visando o bem
comunitário. Vale lembrar que a distribuição de riquezas é ineficaz, se
não for resultado da multiplicação de recursos.

Amar o Próximo
O segundo mandamento que todo BAMer cumpre é o de amar o
próximo. Tudo que desenvolvemos deve ser pensando em servir ao
próximo. Por isso, devemos reconhecer a importância dos negócios
como um serviço, entregar nosso melhor, o que temos como dom, aos
nossos clientes, fornecedores, funcionários, enfim, todas as pessoas
envolvidas em nosso negócio.

A forma que servimos diz respeito à
forma como amamos.
Desse modo, o mandamento de amar o próximo é a base da
responsabilidade social corporativa de todo negócio BAM. E o ambiente
coletivo dos negócios é propício para o cumprimento desse
mandamento.
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A Grande Comissão
O terceiro e último mandamento é o de cumprimento da Grande
Comissão (Mateus 28. 18-20). O empreendedor BAM reconhece o poder
significativo de ser criativo, claro, de servir as pessoas e de trazer
justiça. Contudo, Business As Mission vai um pouco além, cumpre a
vocação de glorificar a Deus e fazer Cristo conhecido entre todos os
povos.
Algumas empresas têm uma atuação global, instalada em países que
não o de sua origem. A NIKE é um exemplo disso, possui fábricas e
operações comerciais em vários países. Quem sabe, você não é o
próximo a ter os seus negócios à serviço de comunidades nas mais
variadas localidades, gerando empregos, lógico, de maneira justa e
digna, desenvolvendo, não explorando?
BAM tem uma perspectiva global e missiológica, pois se interessa no
alcance de países não alcançados pelo Evangelho. Há várias maneiras
de fazer isso, tanto no Brasil como no exterior. Enquanto você lê este
ebook, empresas BAM espalhadas pelo mundo têm cumprido esse
mandamento.

CONCLUSÃO
A glória de Deus, conhecida entre todos os povos, e todas as coisas
reconciliadas a Cristo é o coração de todo negócio BAM. Isso é o que
move toda ação e perseverança de um empreendedor Business As
Mission, pois este entende que é participante do mais bem-sucedido
empreendimento, a Missio Dei.
Decidir se tornar um empresário BAM é se engajar em uma jornada de
desafios e responsabilidades, que vão além dos precários planos de
autorrealização e enriquecimento acumulativo. É um compromisso de
coração com o Deus da missão, sob a confiança de que Ele nos concede
todos os recursos necessários para cumprir a nossa parte.
Junte-se aos muitos empreendedores espalhados pelo mundo,
engajados nessa missão, e seja surpreendido com a incrível
experiência de ver pessoas e comunidades serem impactadas pelos
negócios que Deus confiou a você.
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GOSTOU DO
EBOOK?

BAIXE TAMBÉM
Conheça os 4 pilares do BAM e os
princípios que orientam um negócio
comprometido com o mais elevado
empreendimento, a missão de Deus.
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O BAM chegou ao Brasil, com a missão de enriquecer e revigorar os negócios como
movimento missionário, resultando em um aumento significativo de sua quantidade
e qualidade. O negócio como missão tem o potencial de alavancar o trabalho no
reino de Deus, com intuito de atender às necessidades espirituais, em conjunto com
as necessidades sociais, econômicas e ambientais. Queremos que homens e
mulheres de negócios entendam o trabalho redentor de Deus através dos negócios
no mundo. Esperamos contribuir para mudar a mensagem que os empresários
cristãos estão ouvindo e mobilizá-los para esta ação.
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