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8 - TRABALHO / NEGÓCIOS / 
OUTRAS INICIATIVAS 

 

Meio 6 

2 

Trabalho no Lar 

Mães / Donas de casa Tt 2:3-5 

3 

CARREIRA E FÉ 

A Desafiadora Jornada do 
Profissional Cristão 

Desafios Contemporâneos 

• A Capacitação Profissional 
–  Formação Acadêmica 
–  Línguas 
–  Habilidades Interpessoais 
–  Aperfeiçoamentos 
–  Experiência 

Desafios Contemporâneos 

• O Mercado de Trabalho 
–  Desemprego em baixa –  (menor  taxa em 9 

anos – 6,7%)1 

• Sub-emprego em alta 

–  O “Colonialismo Capitalista” 
• A era do “fazer mais com menos” 
• Obstinação pelo aumento da produtividade  

1 Fonte: www.g1.globo.com acesso em 19/04/2011 
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Desafios Contemporâneos 

• O Ambiente Corporativo 
–  Competitividade externa 

• Pressão 

–  Competitividade interna 
• Tensão 

–  Dilemas Éticos 
• Opressão 

Reclamando do seu 
Trabalho? 

Seu trabalho é ruim? Sua Fé Ajuda ou  
Atrapalha na Carreira? 

Qual é o seu 
conceito de ser bem 

sucedido na vida? 

O Conceito Secular 
de ser Bem-sucedido 

na Vida 
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O Sucesso na Perspectiva Secular 

•  4 P's em cena novamente 
–  Posses 
–  Poder 
–  Prestígio 
–  Prazer 

O Sucesso na Perspectiva Secular 

• O nível de sucesso profissional: 
–  viabiliza ou inviabiliza o “ser bem-sucedido” 

O Conceito Bíblico de 
ser Bem-sucedido na 

Vida 

O Sucesso na Perspectiva Bíblica 

• Quem é "Bem-Aventurado" (Sl 128) 
–  (1)Teme a Deus 
–  (1)Anda nos Seus caminhos (faz Sua vontade) 
–  (2)Seu trabalho fornece o sustento 

necessário 
–  (2)Goza de felicidade 
–  (2)É bem sucedido em tudo 
–  (3)Sua família é uma grande fonte de prazer 
–  (4,5)É abençoado 
–  (6)Experimenta a longevidade 

• Os 4 P's confrontados pela Palavra 
–  Posses (Pv 23:4-5) 
–  Poder (Fp 2:3) 
–  Prestígio (Mt 23:1-7; Tg 4:6) 
–  Prazer (1Pe 2:11; Tt 3:3) 

17 

O Sucesso secular na Perspectiva 
Bíblica Se o “Sucesso” 

profissional te 
conduzir ao 

Fracasso espiritual, 
o que você irá 

escolher? 
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A Jornada para o Fracasso 

A Jornada para o Fracasso 

• Carreira em alta - piedade em risco  
(Mc 12:30) 

• Carreira em alta - família em risco  
(1Pe 3:7; Dt 6:5-7; Tt 2:3-5) 

• Carreira em alta - ministério em risco  
(Ef 4:11-12) 

20 

A Jornada para o Fracasso 
Carreira em alta - vida em risco 
•  Pesquisa com Executivos bem Sucedidos 1 

–  70% têm sobrepeso 
–  62% são sedentários 
–  40% risco elevado de desenvolver depressão 
–  52% colesterol elevado  
–  27% triglicérides elevado 
–  18% alcoolismo 
–  23% gordura no fígado 
–  20% Risco elevado de cardiopatias 
–  17% hipertensão 
–  16% Risco elevado de Diabetes tipo 2 

Fonte: Pesquisa Hospital Albert Einstein publicada pela Revista Exame 1 - Revista Exame 17/07/2006 

A Jornada para o Sucesso 

O Profissional segundo  
a Bíblia 

A Jornada para o Sucesso 
• A intensidade adequada 
• A motivação adequada (Pv 23:4-5; 16:26) 
• O empenho adequado (Pv 13:4) 
• A qualidade adequada (Cl 3:22-23) 
• A competência adequada (Pv 22:29) 
• A postura adequada (1Pe 2:18-21) 
• A ética adequada (Pv 11:1; 10:4; 14:31; Mt 22:21) 
• O reconhecimento adequado (Dt 8:17-18) 

23 

Cuidado para com o Próximo 

24 
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Prática da Caridade 

• Conforme sua capacidade (Pv 3:27) 
• Conforme percepção (Mt 5:42; Pv 3:28) 
• Com temor (Pv 28:27; 14:31; 21:13) 
• Consciente de que agrada a Deus   

(Pv 22:9; 28:27; 19:17) 

25 

Prioridade  

• Mt 15: 4 a 6 
•   Mc  7:11 
•  1 Tm 5:4,8,16 

26 

24/05/13 O Cristão e o Dinheiro 

Família 

Prioridade  

• Gálatas 6: 9-10 
• Ef 2:19 
• Dt 15 : 7,11  ;  23:19-20 

27 
24/05/13 O Cristão e o Dinheiro 

Família 
Irmãos da 
mesma 
comunidade 

Outras 
comunidades 
Cristãs 

Prioridade  

Dt 15:11 
Mt 5: 42 
Pv 25: 21 
Pv 24: 29 
INCLUSIVE O INIMIGO 

28 
24/05/13 O Cristão e o Dinheiro 

Família 
Irmãos da 
mesma 
comunidade 

Outras 
comunidades 
Cristãs 

Pessoas de 
nossa 
sociedade 

Outras Iniciativas e 
Aspirações 

29 

Outras Iniciativas e Aspirações 
• Aperfeiçoamento acadêmico 
•  Especialização profissional 
• Aquisição de bens 
•  Empreendimentos diversos 
•  Fundamento (Tg 4:13-17): 

–  Posturas inadequadas: 
•  Insensatez 
• Arrogância 
• Omissão 

–  Postura adequada: agradar a Deus 
30 
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TRABALHO DE CASA 

31 

AUTO AVALIAÇÃO 

Escala 

32 

33 

Trabalho / Negócios 
• Como está minha vida profissional? 
 

0 1 2 -1 -2 

Profissional de destaque 
qualificado 
Equilíbrio de tempo 
Dedicado 
Ética inegociável 
Bom testemunho 
Vocação (chamado) 
  

Profissional medíocre 
desqualificado 
Desequilíbrio de tempo 
Preguiçoso 
Ética questionável 
Mau testemunho 
Só um ganha pão 

34 

Outras Iniciativas 

• Como estão minhas atividades de Lazer? 

0 1 2 -1 -2 

Não paro para relaxar e me divertir 
Cometo excessos nas minhas  
atividades de lazer 
Meus momentos de lazer são  
comprometedores 
Meu lazer está acima das minhas posses 
 

Meu descanso é  
restaurador e divertido 
Me divirto com moderação 
Meus momentos de lazer 
glorificam a Deus 
Meu lazer está conforme minhas 
posses 

35 

Outras Iniciativas 

• Aspiro novas realizações? 

0 1 2 -1 -2 

Não almejo alcançar mais nada na 
minha vida 
Não pretendo iniciar nenhum novo  
empreendimento desafiador 
 
 

Almejo novas realizações  
e conquistas 
Tenho projetos desafiadores 
para o futuro 

36 

Outras Iniciativas 

•  Eu pratico a caridade? 

0 1 2 -1 -2 

Eu me omito diante da carência alheia 
Nunca ajudo pessoas em suas  
necessidades 
Sou mesquinho com o pobre 
Exploro pessoas necessitadas 

Estou sempre atento e pronto a 
ajudar o necessitado 
Socorro pessoas carentes com 
regularidade 
Sou generoso para com o pobre 
Sou justo nas minhas relações com 
os necessitados 
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AUTO AVALIAÇÃO 

Quadrantes 

37 

Grupo 2 

G
ru

po
 1

 

20 40 60 80 

20 

40 

60 

80 Negligente  
Indiferente( ) 

Negligente  
Incomodado ( ) 

Negligente  
Acomodado  ( ) 

Neófito  
Aprendiz   ( ) 

Diligente  
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Indisciplinado 

Diligente  
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Quadrantes de Maturidade 

0 

39 

Análise FFOA 
Fatores Internos 

Fatores Externos 

Forças Fraquezas 

Oportunidades Ameaças 

VISÃO DE FUTURO 

• Como você sonha estar em sua comunhão 
com Deus daqui a 10 ou 20 anos? 

•  Escreva frases que descrevam o ideal 
para você 

•  Faça preferencialmente proposições 
tangíveis, mas pode fazer também as 
intangíveis 

40 

METAS 

•  Faça planos para 3 anos 
•  Proponha objetivos mensuráveis 

(quantificáveis) para você poder avaliar 
se alcançou ou não. 

41 

AÇÕES 

• Defina o que você vai fazer este ano. 
•  Seja específico - evite proposições 

genéricas. 

42 


