Passamos por muitas perseguições e dificuldades e precisamos estar fortes para não
desanimar e nem desagradar a Deus. Não podemos ser agentes secretos de Cristo - lembre-se:
somos estrangeiros neste mundo, estamos aqui em serviço: a serviço do Mestre!
Meditação 1 - Tema: A escolha da profissão
“Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o
alistou para a guerra.” (2Timóteo 2:4)
1)ENTENDEDO: Quando decidimos ser cristãos, decidimos abraçar uma profissão eterna,
que vai guiar todos os nossos passos. É uma escolha difícil porque exige renúncia, mas depois
que nos alistamos para a guerra, temos que agradar aquele que nos alistou (Cristo) e entender
que a profissão de cristão está acima de qualquer outra. Não importa se você é médico,
advogado, administrador, faxineiro ou se vive de herança. Uma vez de “carteira assinada”
como cristão, você passa a ser o médico, o advogado, o faxineiro de Jesus e essa decisão
precisa brilhar na sua vida, haja o que houver.
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje, afinal isso faz parte da nossa profissão. E
lembre-se: o cristão trabalha por plantões, não esqueça o seu: 7 dias na semana, 24 horas por
dia. Não tem folga! Jesus está voltando! ( ) Memorizei.
3) TIRANDO A LIÇÂO: Eu trabalho num ambiente de muita vaidade, onde a imagem é
super cultuada, e todos os dias eu preciso relembrar que o jornalismo não é minha vida e nem
minha única profissão, mas é o instrumento que Deus me deu para exercer a minha profissão
nº1: CRISTÃO. Fácil não é, mas eu sei que tenho o dever e a obrigação de falar de Cristo
para as pessoas que trabalham comigo, por isso, eu preciso ser o melhor funcionário para o
meu cargo. Os meus chefes precisam confiar em mim, eu preciso glorificar o nome de Deus
na minha função, para que aumentem as chances de evangelizar quem está ao meu redor.
Leia: Ef 5:15-16. ➔ Reflita: Um homem investe tudo o que tem numa pequena oficina.
Trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. Para poder continuar nos
negócios, empenha as próprias joias da esposa. Quando apresentou o resultado final de seu
trabalho a uma grande empresa, disseram-lhe que seu produto não atendia ao padrão de
qualidade exigido. O homem desiste? Não! Volta à escola por mais dois anos, sendo vítima
da maior gozação dos seus colegas e de alguns professores que o chamavam de "visionário".
Após dois anos, a empresa que o recusou finalmente fecha contrato com ele. Durante a
guerra, sua fábrica é bombardeada duas vezes, sendo que grande parte dela é destruída e ele
reconstrói sua fábrica, mas, um terremoto novamente a arrasa. Essa é a gota d'água e o
homem desiste? Não! Imediatamente após a guerra segue-se uma grande escassez de gasolina
em todo o país e este homem não pode sair de automóvel nem para comprar comida para a
família. Criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam
maravilhados e todos querem também as chamadas "bicicletas motorizadas". A demanda por
motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica

para essa novíssima invenção. Como não tem capital, resolve pedir ajuda para mais de quinze
mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos cinco
mil lojas, que lhe adiantam o capital necessário para a indústria. Encurtando a história: hoje a
Honda Corporation é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa,
conhecida e respeitada no mundo inteiro. Tudo porque o Sr. Soichiro Honda, seu fundador,
não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. (fonte: internet) ➔
Portanto, se você, como infelizmente tem acontecido com muitas pessoas, adquiriu a mania
de viver reclamando do trabalho e no trabalho, pare com isso. Lembre-se, você é cristão, e
cristão não reclama - ele ultrapassa obstáculos.
➔ Leia os versículos e faça um comentário a respeito do que aprendeu: Mc 16:15; 2 Tm
4:2 ....................................................................................................................................................
➔ Talvez você ainda não tenha compreendido direito o papel que você deve exercer no cargo
que ocupa na sua empresa. Mesmo que você seja autônomo(a), não se esqueça que o lugar que
Deus lhe colocou para obter o seu “ganha pão” é o lugar que Deus enviará pessoas para ouvir o
evangelho através de você. Você já viu aquelas pessoas que vendem bombom e artesanato na
rua? Às vezes estamos na parada de ônibus e a pessoa também está esperando o ônibus para ir
para casa, mas ela não perde tempo, em alguma oportunidade já está oferecendo o produto dela,
mesmo fora do horário de “expediente”. Precisamos ser assim, incansáveis para oferecer o
produto de Cristo: a salvação. E você, jovem, ao escolher sua profissão terrena, precisa avaliar
como poderá trabalhar para Cristo nesta profissão, não esqueça: você é um profissional cristão,
e essa outra profissão que escolherá será apenas um “bico”.
4) DECIDINDO: Sua profissão não é terrena: você é CRISTÃO e precisa cumprir seu papel,
portanto decida: ( ) Decido não perder nenhuma oportunidade de exercer minha profissão em
qualquer lugar onde for. ( ) Decido exercer minha profissão de cristão no trabalho, escola,
faculdade, estágio, com seus vizinhos. ( )Outra: ...........................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine compartilhando com Deus suas decisões e
pedindo forças para militar irrepreensivelmente.
Meditação 2 - Tema: Temos que ser exemplo
“Trabalhem com prazer como se trabalhassem para Deus e não para as pessoas.” (Efésios
6:7)
1) ENTENDEDO: Faz parte da profissão cristão, ser exemplo no ambiente que Deus reservou
para ser um dos nossos campos missionários. Ou você acha mesmo que está neste emprego,
ocupando este cargo, por acaso? Se acha, ô-hôu! Você precisa “mudar os seus conceitos”,
porque na vida do cristão, nada acontece por acaso, tudo está no projeto de Deus para nossas
vidas. Leia agora Sl 139:15-16. E se você é um dos que gostam de reclamar no trabalho,
alegro-me em dizer-lhe que isso faz parte do seu passado, porque Deus odeia a reclamação, e
se nós somos agentes transformadores em nome de Cristo, não podemos reclamar.
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Que exemplo de cristão dá um profissional “reclamão”? Você teria
interesse de conhecer a igreja do colega mais “reclamão’ do seu trabalho? (Pausa para
pensar). Nós precisamos agarrar com “unhas e dentes” as oportunidades que Deus nos dá para
ganhar almas, por isso, temos, indiscutivelmente, que ser exemplo no nosso trabalho. Outro
grande problema que precisamos eliminar do nosso ambiente de trabalho é a mentira. Quanto
à honestidade, precisamos ser 100% confiáveis. Seria muito ruim para o evangelho um cristão
ser pego em alguma falcatrua. Cuidado! Ah! Lembre-se também que cristão não mente,
então, seja o exemplo. Também não entre em roda de fofoquinha, lembre-se de Pv 6:16-19.

Para aprender mais: Leia as referências e escreva o que você aprendeu: Jo 13:15, Ef 6:5-7,
1Tm 4:12.......................................................................................................................................
➔ Reflita: Imagine dois chefes no trabalho, sendo um o oposto do outro. Enquanto um adora
reclamar, o outro, é pacificador, em vez de reclamar, conversa muito para encontrar soluções
para os problemas. Com qual dos chefes você se identifica hoje? Se ainda não é chefe, com
qual dos profissionais você se identifica hoje? Fazendo uma autoanálise: A maneira como
você se comporta no seu trabalho é digna de ser definida como a de um profissional cristão?
Você só reclama ou busca possibilidades para mudar o quadro? Quem é você como cristão
dentro da sua empresa? Alguém gostaria de ser seu imitador? Você se acha parecido pelo
menos um pouco com Jesus? Você busca imitar Jesus no seu trabalho? (Pausa para
responder). ➔ Deus sabia que viver em sociedade seria difícil para o homem, por isso Ele
repete o versículo de hoje também em Cl 3:23. Depois de ter a carteira assinada como cristão,
é preciso dar o nosso melhor em tudo, porque tudo o que fizermos já não é para as pessoas, e
sim, para Deus, e Ele quer o nosso melhor.
4) DECIDINDO: Ligue para um amigo que te conheça profissionalmente e pergunte o que ele
acha de você como profissional, após faça uma autoanálise e tome as decisões necessárias.
( ) Vou me examinar e descobrir com qual dos chefes acima me identifico, se for com o
reclamão, a partir deste momento, decido mudar. ( ) Decido fazer meu trabalho sempre com
amor, independente de qual seja, ou onde seja. Faça uma lista do que precisa mudar para ser
um profissional melhor. ( ) Fiz. Faça outra decisão, se tiver.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça para Deus fazer o que for preciso para fazer de
você um autêntico profissional cristão. Ore pelo seu chefe e pela transformação na vida dele.
Meditação 3 - Tema: Temos que guardar a Palavra
“Guarda os meus mandamentos, e vive, a minha lei, como a menina dos teus olhos.”
(Provérbios 7:2)
1) ENTENDEDO: A Palavra de Deus deve ser uma aliada do profissional cristão. Ela deve
ser seu alimento, seu escudo (Ef 6:16) contra dos dardos do inimigo. Deve ser como espada
afiada, que tem que estar na ponta da língua e guardada no nosso coração. Por meio dela
vamos conseguir resistir às perseguições. Tenho observado que quanto mais os profissionais
cristãos têm estudado e obedecido à Palavra, mais eles têm tido êxito profissional. Talvez
você seja um deles ou conheça alguém que depois que decidiu memorizar, praticar e eternizar
no coração a Palavra do Senhor tenha recebido promoção no trabalho. Mas você também
pode conhecer ou ser alguém que faz isso, e mesmo assim, só tem perdido no seu trabalho.
Mas calma! Não desanime! Deus sabe o que Ele tem preparado para você (Jr 29:11), mas Ele
só vai te dar na hora certa, então, lembre-se da meditação de ontem: não vou reclamar, vou
louvar a Deus e ser ainda mais dedicado no meu trabalho ou em busca dele, mas não vou
vacilar em estar com o meu Senhor.
2) MEMORIZANDO: Memorize o verso de hoje e fale para alguém do seu pequeno grupo.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Qual a relação do versículo de hoje com Cl 3:22; 1Tm 6:1; Tt 2:9-10
.....................................................................................................................................................
➔ Reflita: Certa vez, eu e minha irmã, visitamos o culto jovem da NIB. O Pr. Leandro estava
pregando, e durante a mensagem, todos os jovens repetiram em côro o texto bíblico que ele
estava citando. Nós achamos estranho, porque havíamos passado quase seis anos numa igreja
pequena fazendo um trabalho de base e uma das nossas colocações era: “não é importante
decorar a Bíblia, mas colocar a Palavra em prática”. Quando decidimos que era nesta igreja,
que íamos voltar a ter comunhão com os irmãos, foi que compreendemos por que os nossos

pastores prezam tanto por termos a Palavra decorada: é uma ordem de Deus para nós, e é
garantia de bênçãos (Sl 1). Quantas vezes você já não esteve em uma situação difícil e ficou
mais calmo depois que aquele versículo veio à sua mente? Quantas vezes você já deixou de
dar uma resposta áspera para o seu chefe ou algum colega de trabalho porque lembrou que
essa não é a nossa missão? De quantos momentos de desespero você já se livrou porque se
lembrou de suas meditações?
4) DECIDINDO: Nossas decisões são de mudança de hábitos, de atitudes, de vida. E por isso
é necessário pensar bastante antes de tomá-las porque Deus vai nos cobrar. Então, analise sua
vida e veja: Você tem guardado os mandamentos? Você tem feito a diferença como cristão
perante as pessoas do seu convívio? Comece agora a pensar na decisão que você vai tomar
hoje, porque decidindo ou não, você vai ser cobrado do mesmo jeito. A decisão de hoje é um
desafio, só decida, se for cumpri-lo.
( ) Decido que vou participar do próximo desafio da igreja (Palavra Fest, Bíblia-On ou outro)
e vou me esforçar para concluir todas as tarefas, principalmente a de decorar os versículos.
( ) Vou provar que decidi investir na Palavra de Deus começando a decorar os versículos das
meditações da semana. ( ) Vou valorizar o empenho dos meus pastores e estimular meus
amigos a também participarem do desafio. Faça outra decisão que estiver sendo tocado a
fazer: ............................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore para cumprir sua decisão! Deus já está feliz com
o seu primeiro passo para guardar Sua Palavra no seu coração. Parabéns!
Meditação 4 - Tema: Respeito às autoridades
“Toda alma esteja sujeira às autoridades superiores; porque não há autoridade que não
venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.” (Rm 13:1)
1) ENTENDEDO: Talvez este versículo lhe responda algumas perguntas, entre elas, duas
muito comuns: Por que ele é meu chefe? Por que eu não sou chefe? Acho que a resposta está
bastante clara: porque Deus não quer, é Ele quem coloca as pessoas em suas posições. Talvez
Ele esteja te preparando para ser o cristão-chefe (ser cristão sempre tem que estar em primeiro
lugar no seu trabalho, não esqueça, mesmo sendo chefe, você não poder ser chefe-cristão, sua
prioridade precisa ser outra!). Ou talvez Ele tenha reservado você para ganhar os seus colegas
de trabalho que também não são chefes. O fato é que se Deus escolheu, está escolhido e você
precisa tratar seu chefe, seja ele quem for, com todo o respeito, porque ele é autoridade sobre
você, imposta por Deus.
2) MEMORIZANDO: Faça gestos para memorizar o verso de hoje. ( ) Memorizei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Para aprender mais: 1Tm 2:1-3; 1Pd 2:13-17.
➔ Reflita: Certa vez, enquanto dirigia para casa pela Interestadual 5, em Oregon, vi uma
enorme carreta e li todas as placas na traseira do caminhão. Havia um anúncio que me
chamou a atenção e fez refletir. Dizia: “Sou motorista profissional. Minha conduta e
habilidade ao dirigir encontram-se em exibição. Se tiver algum comentário, favor telefonar
para [e seguia o número do 0800].” Permaneci onde estava durante os onze quilômetros
seguintes, a fim de avaliar a “conduta e habilidade ao dirigir” do motorista. Nesse trecho, o
motorista do caminhão não fez nada para sugerir que fosse alguém menos do que um
profissional experiente, com uma conduta cortês e cautelosa ao volante. Concluí que toda vez
que me encontro na “estrada da vida”, também estou em exibição como cristão. O apóstolo
João declara que, se dizemos que estamos em Cristo – em outras palavras, se alegamos ser
cristãos “profissionais” – então andaremos (ou dirigiremos) como Cristo. Os cristãos devem
refletir os atributos de Jesus. Você tem a confiança em que sua conduta e habilidade

representam fielmente seu caminhar com Deus ou precisa de auxílio? (adaptado de
www.cpb.com.br) Por isso, se o chefe começou a gritar, não rebata da mesma forma. Espere
ele calar e fale com mansidão. Se não conseguir se controlar, então, peça perdão a ele e a
Deus, porque você está errado! Não, não é fácil! Mas somos cristãos de “carteira assinada”, e
o sofrimento, a perseguição são algumas das cláusulas do nosso contrato. Mas, se tivermos a
Palavra de Deus em nossos corações, seremos exemplo e atrairemos pelo nosso testemunho,
nossos colegas de trabalho para Cristo. ➔ Além de respeitar, ainda precisamos orar pelas
nossas autoridades. Eu oro há quase 10 anos pela conversão de um chefe. Meu celular
desperta para orar por ele! A conversão dele ainda não aconteceu, mas a minha aconteceu e
serve como grande testemunho, pois ele observa a minha diferença. Lembre-se de Mc 16:15.
Faça a sua parte, SEMEIE! Da colheita o Senhor cuidará!
4) DECIDINDO: ( ) Decido que a partir deste momento vou repensar as respostas que dou
aos meus chefes e minhas autoridades. ( ) Decido orar pelo meu chefe até o próximo
domingo, pelo menos 5 minutos por dia. ( ) Decido que vou aproveitar as oportunidades que
tiver para falar este versículo aos meus colegas de trabalho. ( ) Decido que vou me esforçar
para amar meu chefe como Jesus ama.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore e agradeça a Deus pelo seu cargo (seja qual for)
na empresa que trabalha. (Se estiver desempregado, aproveite para orar por um emprego).
Meditação 5 - Tema: Temos que ser justos
“Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação.”
(Provérbios 15:6)
1) ENTENDEDO: Nada melhor do que dormir com a consciência tranquila, sabendo que
Àquele que tudo vê não se envergonha de nossas atitudes. Hoje, a corrupção é uma das
palavras mais conhecidas e mais ditas por todos nós. Mas você sabe o que quer dizer
corrupção? Quer dizer: depravação, suborno, desmoralização. Isto não pode fazer parte do
curriculum de um profissional cristão. O versículo de segunda-feira é muito claro: se você se
alistou no exército do Senhor não vai se embaraçar com negócios desta vida (corrupção,
imoralidade, desejos imorais, mentiras, desordem, desobediência), antes vai lutar para agradar
a Deus, que foi quem o alistou (ler também Gl 5:15). Nós somos o sal do mundo (Mt 5:13) e
precisamos levar sabor a vida das pessoas, precisamos ser luz na vida das pessoas. Lembre-se
que a melhor maneira de evangelizar é o seu testemunho e você não pode permitir que
nenhuma atitude possa manchá-lo.
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje, revise os outros e não esqueça de falar
para outra pessoa no fim de semana. ( ) Decorei e revisei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Esta é a última meditação da semana e gostaria muito que você
tirasse um tempo agora e relesse todos os versículos-chave da semana e os títulos de cada dia
de meditação. Faça uma reflexão e veja no que precisa melhorar. Nós sempre precisamos
melhorar em alguma área da nossa vida. Quem sabe o seu problema não está na sua
profissão? Será que sua profissão agrada a Deus? ➔ Para aprender mais: Leia as referências
a seguir, escreva a principal lição e atribua uma nota de 0 a 5 para seu procedimento
naquela área. Pv 11:1 ..................................................................................................................
2 Co 8:21 .....................................................................................................................................
Fp 4:8-9 ........................................................................................................................................
Você está pensando em processar a sua empresa? Esqueça isso! Quem julga a causa de quem
escolheu assumir a profissão cristão não são os juízes terrenos, mas o nosso próprio Deus.
Lembra de Tiago 4:12? Só há um legislador e Senhor e é Ele quem julga nossas causas. Ah, e

outra coisa, se no seu trabalho ninguém sabe que é você é cristão está na hora de mudar, não
dá para ser agente secreto. Cristo nunca negou seu amor por nós e você quer ficar escondido
no seu trabalho? ➔ Para refletir: Depois que você aceita ser um cristão de carteira assinada,
o mundo se transforma: o “jeitinho brasileiro”, o dinheiro fácil, as oportunidades de se dar
bem de maneira duvidosa, tudo isso deve morrer para você. Seu currículo tem que ser sem
mácula, não deve existir uma mancha sequer. Se você aceita passar o crachá do seu amigo
que saiu antes do expediente e não quer ser descontado; se participa de conversinhas de
corredor que denigrem a imagem de alguém, é melhor parar agora e repensar. Cristo não
voltou atrás quando decidiu morrer por você, então, você também não pode voltar atrás se
deixando levar pelas tentações do mundo.
4) DECIDINDO: ( ) Decido que não vou participar de “jeitinhos” no trabalho, na escola ou
em outro lugar. ( ) Decido que vou lançar todas as injustiças e injúrias que tenho sofrido, aos
pés do Senhor. ( ) Decido que a partir de hoje, todos no meu trabalho vão saber que sou
cristão por meio do meu testemunho. ( ) Decido convidar um colega de trabalho para
conhecer a NIB.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore pedindo a Deus entendimento para ser um
verdadeiro cristão no seu trabalho e ser um profissional cristão exemplar.
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

