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Foi um privilégio para mim servir Deus no mundo editorial cristão durante mais de 50 anos. 
Durante esses anos, estive envolvido em muitas áreas de distribuição, desde livrarias nas 
Caraíbas e no México, ao lançamento da Editorial Betania — uma empresa editorial 
espanhola que hoje pertence ao Grupo Nelson —, a dirigir pessoalmente 300 clubes do livro 
(imaginem reuniões de Tupperware, mas com produtos cristãos), a encabeçar as vendas 
internacionais da Zondervan Publishing House, a construir a minha própria empresa editorial 
com os meus irmãos e sobrinho. As minhas viagens levaram-me a mais de 100 países, a 
maioria relacionadas com formação na área da distribuição de produtos cristãos.  
 
Vou fazer 75 anos em breve, mas ainda tenho o fogo e a energia para investir no apoio ao 
crescimento da área da distribuição dos nossos produtos. Um dos meus mentores, há 
muitos anos, disse-me isto: «Nada acontece até alguém vender alguma coisa!» Amém a 
isso. Sem vendas, os produtos mais bem escritos, com o melhor design e produção são 
apenas inventário, e esse é um grande fator de custo.  
 
Acredito que uma mudança de paradigma na nossa forma de pensar e na dos revendedores 
dos nossos produtos pode trazer aumentos incríveis à nossa distribuição. Essa mudança 
está na forma como pensamos no nosso negócio: de um edifício onde as pessoas vão para 
comprar os nossos produtos, a uma base a partir da qual nós vendemos os nossos 
produtos. Isto muda tudo. A minha oração para cada um de nós é que Deus nos ajude a ver 
o que podemos fazer quando abraçamos o desafio de sair para vender os nossos produtos.  
 
Uma das formas de fazer isto em África é através da venda direta. Isto poderia ser 
colportage (vendas porta a porta), pessoa a pessoa, negócio a negócio ou qualquer método 
de venda pessoal que permita ao vendedor ambulante mostrar a sua mercadoria e tentar 
uma venda. O mentor que já mencionei costumava dizer-me que «A chave para o sucesso 
neste negócio é mostrar os livros a muitas pessoas e pedir-lhes que os comprem!» Amém a 
isso também.  
 
Muito do esforço (e dinheiro) dos editores é gasto em anúncios. Não há problema, mas há 
várias formas de o fazer. Eu gosto de dizer que existem 3 tipos de anúncios. 1. Aquele que 
pagamos. 2. Aquele que não pagamos. 3. Aquele que nos paga! Adivinhem qual é o mais 
eficaz? O que eu quero dizer é o seguinte. Os anúncios por que pagamos são o método 
tradicional de anúncios em revistas e jornais, folhetos, etc. A eficácia é difícil de medir e 
quantificar. Os anúncios por que não pagamos são publicidade. Qualquer artigo ou 
promoção do nosso produto que seja gratuita. Tipicamente, é possível dizer mais e fazer 
uma melhor ligação com o espectador/leitor. O anúncio que nos paga é um cliente satisfeito. 
Esta pessoa simplesmente precisa de ser encorajada a começar a promover o nosso 
produto por palavra de boca. Isto paga-nos em acréscimo de vendas, sem custo.  
 
Quando penso em África, vejo milhares de jovens cristãos apaixonados com produtos que 
podem vender, e ao fazê-lo, crescer na sua fé, evangelizar e ainda ter uma fonte de 
subsistência. A chave para conseguir esta mudança tem 3 vertentes. Começar numa escala 
pequena, encontrar boas pessoas, e ajudá-las a crescer. Por outras palavras, comecem 
vocês próprios e, quando encontrarem um cristão intrigado com vocês ou os vossos 
produtos, recrutem-no e formem-no para ir e ver o que consegue fazer. Isto soa familiar?  



 
Pensem em Jesus. Quando ele começou o seu ministério, no seu batismo, a primeira coisa 
que ele encontrou foi a tentação de não seguir em frente. Ele repreendeu Satanás e 
começou por responder às necessidades básicas das pessoas à volta dele. Curar doentes, 
transformar água em vinho, expulsar demónios, etc. Ele começou onde estava, e numa 
escala pequena. Enquanto ele estava ‘a fazer o trabalho ele próprio’, encontrou outros, e 
convidou-os a juntarem-se a ele — os seus discípulos. Eles começaram a segui-lo e a 
observar o que ele fazia. Depois, ele levou-os à parte e deu-lhes formação. Jesus demorou 
um ano inteiro a encontrar os 12 discípulos. A seguir, depois de eles terem sido formados, 
enviou-os dois a dois para fazerem o que ele lhes tinha ensinado, o que eles o tinham visto 
fazer... e eles tiveram sucesso, exceto quando se precipitaram. A seguir, Jesus disse-lhes 
que aquele tipo de trabalho só podia ser feito com oração e jejum. Contudo, quando os 
romanos levaram Jesus, os seus discípulos negaram-no e esconderam-se com medo dos 
judeus. 
 
Foi aí que Jesus lhes apareceu onde estavam reunidos e disse: «A paz esteja convosco! 
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio». E depois de ele dizer isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes «Recebam o Espírito Santo». O que aconteceu a seguir mudou o 
mundo. Estamos todos aqui hoje como cristãos em Jesus e como seus discípulos por causa 
deste evento. Antes, em Mateus 11:28, Jesus tinha-lhes dito para irem ter com ele e 
aprenderem com ele. Depois disse, em Marcos 16:15, «Vão por todo o mundo e preguem a 
boa nova do evangelho a todas as criaturas.» Agora, em João 20, ele diz «Assim como o 
Pai me enviou, também eu vos envio. Recebam o Espírito Santo». 
 
Ainda é a mesma coisa hoje. O nosso trabalho como editores da sua Palavra e outros 
produtos cristãos é ir e multiplicar tal como Jesus fez.  
 
Eu oro para que Deus faça crescer nos corações e mentes de milhares de jovens africanos, 
cheios de fé e energia, o desejo de sair e fazer discípulos através dos nossos bons 
produtos. Se eu puder servir de encorajamento ou ir à vossa zona do mundo para ajudar a 
encontrar e formar estes jovens cristãos, por favor, digam-me.  
 


