
AULA 8 - AFIRMAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE CADA ÁREA DA VIDA 
 
6. TRABALHO / NEGÓCIOS / OUTRAS INICIATIVAS 
 

6.1. Grupo 1 

6.1.1. Sei o que a Bíblia ensina sobre minhas habilidades para realizar meu trabalho 
secular. Posso citar algumas passagens sobre o assunto. 

6.1.2. Sei o que o Senhor espera de mim quanto à qualidade do meu trabalho. Posso 
citar algumas passagens sobre o assunto. 

6.1.3. Sei o que o Senhor pensa sobre preguiça. Posso citar algumas passagens sobre 
o assunto. 

6.1.4. Sei o que a Bíblia ensina sobre minha postura diante de meus superiores no 
trabalho. Posso citar vários textos sobre o assunto. 

6.1.5. Conheço os padrões éticos da Palavra que devem permear minhas atividades 
profissionais. Posso citar vários textos sobre o assunto. 
 

6.1.6. Sei avaliar se minha atividade profissional está adequada em relação às minhas 
demais responsabilidades. 

6.1.7. Sei avaliar se sou bem sucedido profissionalmente conforme os parâmetros 
bíblicos. Posso citar algumas passagens para defender isso. 

6.1.8. Sei o que o trabalho representa em minha vida, conforme os princípios das 
Escrituras. Sei quais devem ser as motivações corretas para o meu trabalho, 
conforme a vontade de Deus. Posso citar vários textos sobre o assunto. 

6.1.9. Conheço os parâmetros bíblicos para definir adequadamente as minhas 
necessidades reais. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

6.1.10. Conheço os parâmetros bíblicos que devem ser usados para definir o meu 
contentamento com o que Deus tem me dado. Posso citar várias passagens 
sobre o assunto. 

6.1.11. Sei o que a Bíblia ensina sobre planejamento. Posso citar várias passagens 
sobre o assunto. 

6.1.12. Sei o que a bíblia ensina sobre contrair dívidas. Posso citar vários textos sobre o 
assunto. 

6.1.13. Sei o que a Bíblia ensina sobre o acúmulo de riquezas. Posso citar vários textos 
sobre o assunto. 

6.1.14. Conheço as oportunidades que meu trabalho abre para servir a Deus sendo sal 
e luz e para proclamar. 

6.1.15. Sei o quanto sou dependente de Deus para ser um bom profissional. Conheço o 
que a Palavra fala sobre isso. 

6.1.16. Sei o que o Senhor espera de mim quanto ao cuidado de mim mesmo e de 
minha saúde. Posso citar passagens que ensinam isso. 

6.1.17. Gostaria de conhecer mais alguns assuntos que podem ter utilidade para meu 
ministério. 

6.1.18. Sei que os meus rendimentos do futuro precisam ser providenciados no 
presente. 

6.1.19. Gostaria de estudar mais para ser um profissional melhor. 
6.1.20. Sei que um patrimônio bem adquirido e cuidado pode trazer estabilidade 

financeira no futuro. 

6.2. Grupo 2 

6.2.1. Tenho me empenhado para ser um perito em minha profissão. Estou atualizado 
profissionalmente, pois me esforcei para participar de treinamentos e de 
trabalhos que me valorizem como profissional. Sou valorizado pelo mercado de 
trabalho. 



6.2.2. Tenho excelentes avaliações sobre a qualidade do trabalho que entrego ao meu 
empregador ou a meus clientes. Sou conhecido pela excelência profissional. 

6.2.3. Sou aplicado e responsável no trabalho. Jamais "enrolo" ou faço corpo mole 
frente aos desafios profissionais que me são colocados. 

6.2.4. Tenho sempre uma atitude de respeito e submissão aos meus superiores no 
trabalho. Não somente aos bons chefes, mas também aos chefes injustos e 
perversos. 

6.2.5. Jamais minto em meu trabalho. Jamais prometo e não entrego nem assumo 
compromissos que sei que não cumprirei. Tenho uma atitude de cooperação e 
não de competição com meus colegas de trabalho. 

6.2.6. Minha atividade profissional está equilibrada em relação às minhas demais 
responsabilidades nesta vida. Meu trabalho não prejudica meu relacionamento 
com Deus, nem com meu cônjuge, nem me impede de educar e me relacionar 
adequadamente com meus filhos, nem prejudica meu ministério na igreja local. 

6.2.7. Posso dizer que sou bem sucedido profissionalmente não pelas promoções que 
recebi, ou pelo meu salário, mas pela busca constante em honrar a Deus com 
minha profissão frente às Suas demais vontades na minha vida. 

6.2.8. Meu trabalho é meu "ganha pão" e um excelente contexto para servir a Deus. Eu 
não vivo para o trabalho, nem para o dinheiro - eu vivo para Deus. Posso até 
fazer o que gosto e me realizar profissionalmente, mas a maior realização que 
busco no trabalho é satisfazer a vontade do meu Senhor. 

6.2.9. Tenho o que comer e o que vestir. Estou, portanto, devidamente suprido por 
Deus. Se eu precisar diminuir bem o padrão de vida que tenho hoje, tendo o que 
comer e vestir me considerarei suprido por Deus.  

6.2.10. Estou contente com o que tenho. Não reclamo nem me lamento de coisas que 
ainda não possuo. Não estou vivendo em função de ganhar mais para comprar 
mais, como se essas coisas me trouxessem contentamento. 

6.2.11. Tenho meus gastos sob controle. Ando conforme meu orçamento doméstico pré-
definido e conforme minhas reais possibilidades. Tenho aversão por gastar com 
bobagens, desperdiçando o que o Senhor tem me dado. 

6.2.12. Nunca gasto o que não tenho. Não tenho dívidas por causa de nem estou 
pagando juros sobre itens de consumo que poderia não ter comprado. 

6.2.13. Não pretendo enriquecer. Não tenho desperdiçado minha vida nem 
negligenciado minhas responsabilidades perseguindo o acúmulo de riquezas. 

6.2.14. Já fui perseguido em meu trabalho por ser um cristão que vive piedosamente. 
Meu trabalho é hoje um dos principais locais onde tenho proclamado o 
evangelho. Meus colegas de trabalho e meus superiores confiam em mim. 

6.2.15. Nunca considero que ganho meu pão por méritos pessoais. Sempre agradeço a 
Deus e o louvo por me capacitar para o bom desempenho do meu trabalho. 

6.2.16. Tenho investido em cuidar da minha saúde. Mantenho meu peso em um 
patamar ideal e me exercito regularmente para manter minha forma. 

6.2.17. Neste ano li mais de 3 bons livros que me ajudaram a servir melhor na igreja. 
6.2.18. Neste ano realizei vários treinamentos que contribuíram para meu crescimento 

profissional. 
6.2.19. Tenho um bom plano de previdência privada, ou um bom pé de meia, ou um 

bom patrimônio, ou um bom negócio que garantirá os rendimentos que 
necessitarei no futuro. 

6.2.20. Tenho o hábito de poupar ou fazer investimentos em ativos que valorizam com o 
tempo.  

 


