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ASSIM COMO O PAI ME ENVIOU, EU TAMBÉM VOS ENVIO

EMBAIXADORES
Bem-vindo aos Embaixadores
Os Embaixadores é um novo nível do ministério jovem concebido para equipar os líderes com recursos para
treinar uma nova geração de jovens sejam as mãos, os pés e a voz de Jesus em suas igrejas e comunidades
locais.
Um embaixador geralmente representa um país ou uma causa. Um embaixador cristão é um representante
de outro tipo; representa os valores, princípios, cultura e leis do reino de Deus. Representa o carácter e o
propósito do Rei deste reino – O Próprio Jesus Cristo.
Este recurso do Departamento de Jovens se baseia em sete fundamentos que são considerados essenciais
para satisfazer as necessidades de desenvolvimento de nossos jovens com idades entre 16-21. Eles incluem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Um plano de discipulado centrado em Cristo
Desenvolvimento de liderança
Um estilo de vida de missão pessoal, público e de pequeno grupo
Desenvolvimento de carácter e personalidade, incluindo programação ao ar-livre e aventura
Treinamento de estilo de vida e vocação
Nutrir relações piedosas
Desenvolvimento e proximidade da comunitária através de projectos de serviço e treinamento de
preparação para emergências

Cada um destes sete fundamentos se apresentam em módulos e os participantes obtêm o certificado de
cada módulo concluído. Pelo que cada módulo tem um foco específico, há QUATRO elementos que serão
comuns em todos os planos de estudo. Os líderes DEVEM assegura-se de que se adoptem todos estes
elementos para que a experiência seja significativa, atractiva e desafiante.
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Primeiro, o conceito de um companheiro. No princípio de cada módulo, cada participante escolherá
um amigo que será seu companheiro durante todo módulo. Se reunirão durante cada sessão para
animar e apoiar os demais em seus papéis e crescimento como um Embaixador. Grupos de
companheiros espirituais também se reunirão pra actividades específicas. Isto edifica o conceito de
interdependência e responsabilidade na experiência de Embaixador.
Segundo, um Plano Individual de Discipulado (PID). No princípio de cada módulo, cada participante
fará um plano simples de como desejará crescer espiritualmente e adquirir competência prática na
área do próximo módulo. Seu companheiro espiritual estará ali durante todo módulo para ajudar e
animar a cumprir seu plano. O PID ajuda a enfatizar a natureza contínua de discipulado e que o
aprendizado é uma parte contínua da vida. Ao unir os companheiros espirituais para esta obra, se
enfatiza a necessidade de interdependência mútua a medida que aprendemos, crescemos e
trabalhamos para Deus. As orientações para criar o PID aparecerão no Guia do líder e no Guia do
participante para cada módulo.
Terceiro, projectos. Cada módulo terá um projecto que integrará os conceitos básicos do módulo em
uma actividade de aprendizado de serviço centrado em ajudar os demais. Isto será uma
oportunidade para que todos da classe de Embaixador trabalhem juntos. Encontrarás instruções
para preparar seu projecto nas páginas posteriores do Guia do líder para cada módulo. É possível
que tenhas de planear vários projectos, dependendo do tamanho do seu grupo. O objectivo principal
é incorporar o serviço como uma forma de vida, ao invés uma actividade ocasional.
o Busque projectos que requeiram participação regular durante um período de tempo.
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Entre em contacto com as organizações de serviço voluntário, um conselho local e outras
entidades que podem ajudar-te.
o Se o seu grupo adoptou um projecto particular de médio/longo prazo, não há necessidade
de mudar de projecto quando chegar o momento de comprometer-se com um novo
módulo. Use sua discrição.
Quarto, actividades sociais. Assegura-te de planificar uma actividade social pelo menos uma vez no
mês. Assegura-te de sempre proporcionar oportunidades para uma boa e saudável diversão para
essa faixa etária. Não precisas realizar todas as sessões em um edifício. É apropriado realizar
algumas na natureza, em espécie de acampamento, em casa de alguém, etc.

Nas últimas páginas do Manual do líder encontrarás uma lista de website onde podes encontrar “quebragelo” ou breves actividades divertidas que podem ser incluídas em suas sessões.
E claro, REALIZE TODAS AS SUAS ACTIVIDADES COM MUITA ORAÇÃO.

Guia do participante
Preparou-se um guia para cada participante.
O Guia do participante é essencialmente a pasta de trabalho que contém todas as sessões de cada módulo
com as quais o participante se envolverá.
Nas páginas anteriores de cada módulo, há uma página para criar o PDI. Há também uma lista das sessões
para esse módulo que o líder irá datar e assinar após a conclusão do participante.
Cada participante terá que completar 75% de participação para receber a certificação ou prêmio no final de
cada módulo. Os participantes podem compensar as lições perdidas para alcançar os 75% exigidos, a critério
de seu líder.
Promover a união está no coração de um modelo para o discipulado, no qual a Conferência Geral está se
concentrando; é conhecido como “Juntos Crescendo Frutuosos Discípulos”. Este modelo enfatiza a
compreensão, conexão, equipamento e ministrar - mas fazendo tudo isso “juntos”. Pois Deus não nos
projetou para crescer ou ministrar sozinho, mas em comunidade. Paulo escreve que o crescimento em Cristo
é alcançado quando todos usam os dons que Deus lhes deu, “até que todos nós alcancemos a unidade na fé
e no conhecimento do Filho de Deus e nos tornemos maduros, alcançando toda a medida da plenitude de
Cristo. ”(Efésios 4:13).
Obrigado por ajudar a educar nossos jovens para se tornarem embaixadores de Jesus Cristo e do Seu reino.

Departamento do Ministério Jovem da Conferência Geral
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CRIANDO SEU PID
Como um ser humano com uma natureza que naturalmente tende a se afastar de Deus, crescer para reflectir
Jesus como um embaixador raramente acontecerá por acaso ou sem muita consideração. É por isso que,
para cada um dos módulos do Embaixador, você criará seu próprio PDI. O foco de cada PDI estará
relacionado ao tema do seu módulo actual e durará pela duração desse módulo.
Aqui está um exemplo de como será um PDI. Preencha seu próprio PDI no formulário fornecido.
1. Nome do PID do Módulo:
DISCIPULADO CENTRALIZADO EM CRISTO
2. Companheiro espiritual: Quem é o companheiro espiritual que irá encorajá-lo e apoiá-lo no próximo
estágio de sua jornada espiritual de crescimento como um embaixador de Jesus? Ele permanecerá
seu companheiro espiritual ao longo do módulo actual.
JOHN WILCOX (Sua escolha de companheiro espiritual é adicionada na sessão 3. Deixe em branco
por enquanto.)
3. Declaração de visão pessoal: Isso inclui duas partes: (a) O que você vê hoje em sua vida e gostaria de
mudar para se tornar mais eficiente como embaixador de Jesus? (b) Descreva como você gostaria de
se ver no futuro. Antes de começar a escrever, reserve um momento para orar para que Deus guie
seus pensamentos.
 ACTUALMENTE, NÃO TENHO UMA VIDA DEVOCIONAL REGULAR OU MUITO SIGNIFICATIVA.
 EU GOSTARIA DE DESENVOLVER UMA VIDA DEVOCIONAL QUE POSSA ME EQUIPAR
ESPIRITUALMENTE PARA SER UM EMBAIXADOR EFICAZ PARA JESUS.
4. Evidência esperada de mudança: Depois de olhar para sua declaração de visão pessoal, liste as
evidências que você pode esperar ver que revelam que você está crescendo em Cristo.
 Eu acho que um embaixador eficaz é alguém que está sempre orando por oportunidades para
revelar o carácter de Jesus seja onde for. Isso é o que eu quero para a minha vida.
5. Próximas etapas: Liste os passos práticos que você tomará para realizar sua visão pessoal de
discipulado. Pense em como esses passos também moldarão suas devoções diárias com Deus.
 AJUSTE MEU RELÓGIO DE ALARME PARA 07:00 PARA COMEÇAR MINHAS DEVOÇÕES
 TIRE 30 MINUTOS EM ORAÇÃO E LEITURA DA BÍBLIA
 REPETIR ANTES DE IR DORMIR
 ENCONTRE UM LIVRO PARA LER QUE ENSINE MANEIRAS DIFERENTES PARA ESTUDAR A BÍBLIA
 ORE CADA DIA POR OPORTUNIDADES PARA DEUS ME USAR COMO SEU EMBAIXADOR
6. Reflexão: Como eu fiz? Isso é concluído no final do módulo. Isso lhe dá a chance de reflectir sobre o
que funcionou bem e o que você gostaria de melhorar no futuro. Você pode comparar suas
evidências esperadas de mudança com o que realmente aconteceu.
 Eu realmente gostei dessas últimas semanas. Quanto mais eu lia e entendia, mais confiante eu
me tornava em orar por oportunidades para Deus me usar. Eu acho que vou expandir o tempo
para devoções que tenho na noite, e agora que eu li um livro sobre o estudo bíblico, eu gostaria
de ler outro sobre oração intercessora. ENTENDI QUE REALMENTE EU GOSTO DE ORAR PARA
OUTROS.
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Modelo básico para sessões de ensino
Este modelo será usado durante a maioria das sessões de ensino interno. Haverá variações
no formato, dependendo do foco do dia.
Modelo básico para sessões de ensino
Boas vindas e actividades
2 Min+

Você sabia?
13 Minutos
Briefing de missão
10 Minutos

Pensando nisso
5 Minutos

Reflectindo Jesus e Seu
reino
40 Minutos

Próximos passos
15 Minutos

1. Boas vindas gerais e oração de abertura.
2. Uma curta actividade para você conhecer. À medida que as amizades se
aprofundam continuamente, aumenta também a capacidade de encorajar
e apoiar um ao outro espiritualmente.
Uma actividade que apresenta o tema do dia.
Um estudo bíblico simples que fornece a base bíblica para o tema feito
em grupos de dois ou três. Será útil que os líderes circulem pela sala para
ouvir as conversas e ver se os participantes estão indo na direcção certa e
respondendo às perguntas.
Um tempo de reflexão pessoal em que cada participante escreve o que
aprendeu pessoalmente com o estudo da Bíblia e como isso se aplica à
sua própria vida como embaixador. Para ser compartilhado brevemente
com seu companheiro espiritual, que será um incentivador espiritual
durante o currículo.
Uma actividade que se expande no tema principal da lição. Esta seção é
chamada de “reflectir Jesus e Seu reino” porque a principal tarefa de um
Embaixador é representar quem é Jesus para os outros, bem como o que
o reino dos céus representa.
Um embaixador para Jesus crescerá espiritualmente e será testemunha
da vida cotidiana além das sessões de treinamento. Portanto, cada
participante desenvolverá um plano de discipulado individual que os
ajudará a crescer como embaixador de Jesus quando estiverem fora do
ambiente de aprendizado.
No início de cada módulo do currículo, os participantes desenvolverão um
plano de discipulado individual (PDI) que guiará sua jornada espiritual
pessoal durante essa seção. Cada PDI se concentrará no tema dessa
seção. “Próximos Passos” é um momento para os participantes
reflectirem sobre como seu PDI está funcionando e orar uns pelos outros
no que eles pretendem fazer a seguir. Isso será feito com o companheiro
espiritual deles. Um companheiro espiritual é o amigo que ora e encoraja
seu próprio companheiro durante um determinado período de tempo.

Resumo
5 Minutos

Como um grupo inteiro, esta é uma oportunidade para resumir o que
os participantes aprenderam durante a sessão. É hora de o líder rever
o que foi feito e pedir que os voluntários compartilhem rapidamente
o que aprenderam.
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Sessão 1 – Primeiras coisas primeiro

S E CÇ Ã O 1
Primeiras coisas primeiro
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S E CÇ Ã O 1

Primeiras coisas primeiro

Noventa e cinco por cento de todos os gadgets devolvidos ainda funcionam, mas são
devolvidos porque os consumidores não lêem os manuais (www.gadget.com)

O que está errado nesta foto?

“Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”
Mateus 6:33
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Briefing de missão
1. Se você pudesse obter orientação direta de Deus sobre questões que você tem sobre o seu futuro, qual
seria a pergunta mais importante para você?
Qual é o menor? (Classifique o seguinte em ordem de importância, sendo “1” o mais importante e “6” o
menos importante.
______ Que carreira / trabalho devo seguir?
______ Com quem devo casar?
______ O que devo fazer com meu tempo livre?
______ Onde devo morar?
______ Qual habilidade específica eu preciso treinar para me dar sucesso?
______ Em que área da minha vida devo dar um salto de fé?
2. Concorde ou discorde da seguinte declaração: “Deus não revela a Sua vontade para que a considere; Ele
revela a Sua vontade quando nos comprometemos a segui-Lo onde quer que Ele nos conduza. ”Explique sua
resposta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Quando você olha sua própria vida agora, há coisas que parecem fora de ordem ou priorizadas de uma
forma que não é saudável?
2. Reflita sobre algumas de suas esperanças e sonhos para os próximos anos. Quais são algumas coisas
tangíveis que você gostaria de alcançar? Escreva suas respostas nos cartões 3x5 fornecidos. (Use uma
palavra em cada cartão para descrever o que você espera alcançar.)
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Reflectindo Jesus e Seu reino
1. Em seus grupos, compartilhe brevemente sobre alguém que você conhece que “colocou o cavalo na
frente do carrinho” ou exemplificou a premissa “as primeiras coisas primeiro”. Descreva alguém que você
conhece e que priorize bem a vida deles.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Ao longo dos Evangelhos há declarações de Jesus sobre ordenar sua vida de uma maneira sábia. Nos
versículos abaixo, que desafio específico é feito e como você vê esses tipos de desafios abraçados e
ignorados em sua cultura hoje?
a. Mateus 7: 24-27
_____________________________________________________________________________________
b. Mateus 23: 23-25
_____________________________________________________________________________________
c. Mateus 6: 28-34
_____________________________________________________________________________________
d. Marcos 8: 34-36
_____________________________________________________________________________________
3. De acordo com as seguintes passagens das Escrituras, o que Deus diz explicitamente que deseja, deseja ou
deseja para o seu povo?

a. Mateus 18: 12-14
_____________________________________________________________________________________
b. Colossenses 4: 12-13
_____________________________________________________________________________________
c. Efésios 5: 17-21
_____________________________________________________________________________________
d. Efésios 6: 5-8
____________________________________________________________________________________
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e. 1 Tessalonicenses 5: 16-18
_____________________________________________________________________________________
f. 1 Pedro 2: 15-16
_____________________________________________________________________________________
4. Leia as seguintes citações que algumas pessoas fizeram sobre as prioridades e compartilhe em seu grupo
qual comentário fala com você pessoalmente. Por quê? “As coisas que mais importam nunca devem ficar à
mercê das coisas que importam menos.” - Johann Wolfgang von Goethe “A maioria de nós gasta muito
tempo naquilo que é urgente e não tem tempo suficiente no que é importante.” - Stephen R. Covey
“Os desejos ditam nossas prioridades, as prioridades moldam nossas escolhas e as escolhas determinam
nossas ações.” - Dallin H. Oaks
“A vontade de Deus não é algo que você acrescente à sua vida. É um curso que você escolhe. Você ou se
alinha com o Filho de Deus ... ou você capitula ao princípio que governa o resto do mundo. ”- Elisabeth Elliot
“Uma vida simples não é ver o pouco que podemos conseguir - isso é pobreza - mas com que eficiência
podemos colocar as coisas em primeiro lugar. . . . Quando você tem clareza sobre seu objetivo e suas
prioridades, pode descartar sem problemas o que não suporta, seja em seus armários ou compromissos em
sua agenda. ”- Victoria Moran
5. Desafie seu grupo com as várias pessoas nas Escrituras e na história que trabalharam efetivamente para
Deus. Faça uma lista das dez principais pessoas que colocam em prática as “primeiras coisas em primeiro
lugar” e fizeram a diferença no mundo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Sessão 2 – Ouvir vozes e guiar-se pelo instinto

S E CÇ Ã O 2
Ouv i r voz es e g u ia r- se pe lo i nst into
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S E CÇ Ã O 2

Ouv i r voz es e g u ia r- se pe lo
instinto

De todas as perguntas que os jovens
têm sobre a vida, o que Deus quer
que eles façam como vocação é
encontrado entre os cinco primeiros.
Na força de trabalho atual, os jovens
adultos provavelmente farão
mudanças significativas em seu
campo de trabalho até 3-5 vezes.

“Eu oro para que os olhos de seu coração sejam iluminados a fim de que você possa conhecer a
esperança para a qual ele o chamou, as riquezas de sua herança gloriosa em seu povo santo e seu
incomparável poder para nós que cremos”
Mateus 6:33
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Briefing de missão

1. Deus tem uma vocação específica em mente para cada um de nós? Se sim, como descobrimos o que é? Se
não, como escolhemos com sabedoria?
_____________________________________________________________________________________
2. Quanto Deus realmente tem a dizer na Bíblia sobre o que você escolhe fazer para o trabalho?
_____________________________________________________________________________________
3. Leia um dia da vida de Jesus em Marcos 1: 21-39 e responda às seguintes perguntas:
• Como você descreveria um dia na vida de Jesus?
_____________________________________________________________________________________
• Ao longo deste dia Jesus está fazendo o que é suposto fazer, ou simplesmente o que todo mundo quer
que ele faça?
_____________________________________________________________________________________
• Até que ponto Sua estação de oração O ajuda a saber o que fazer a seguir?
_____________________________________________________________________________________
• Sua decisão é “seguir em frente” insensível ou insensível? Explicar.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Pense na lista de vocações em que você está interessado (que você escreveu no cartão 3x5 antes). Você
consegue se ver totalmente comprometido com Cristo e fazendo esse tipo de trabalho ao mesmo tempo?
_____________________________________________________________________________________
2. Quais são algumas das suas crenças e princípios fundamentais que você não comprometerá se surgirem
em certas ocupações?
_____________________________________________________________________________________
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Refletindo Jesus e Seu reino
1. Na sequência contínua abaixo, indique onde você está no espectro de saber o que você quer fazer para
o trabalho (5 min).
Certo
_________________

claro
______________

pensando mas incerto
_______________________

no escuro
_________________

2. Jesus declarou: “As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem” (João 10: 4). Leia as passagens
abaixo e considere o que eles dizem sobre ouvir a Deus e permanecer firme em suas convicções. Em cinco
palavras ou menos, resuma a mensagem de cada verso e depois compartilhe seus resumos com o resto do
grupo (12 min).
a. João 8:47
_____________________________________________________________________________________
b. Isaías 30:21
_____________________________________________________________________________________
c. Lucas 11:28
_____________________________________________________________________________________
d. Hebreus 2: 1
_____________________________________________________________________________________
e. Filipenses 4: 6-7
_____________________________________________________________________________________
3. Considere as histórias abaixo de pessoas que ouviram falar de Deus sobre seu futuro. Até que ponto o
relacionamento deles com Deus afetou sua capacidade de ouvir, entender e seguir Sua liderança em suas
vidas? (15 min)
a. 1 Samuel 3: 1-21
_____________________________________________________________________________________
b. 1 Reis 19: 1-18
_____________________________________________________________________________________
c. Actos 1: 1-30
_____________________________________________________________________________________
4. Como suas crenças básicas permitiram que eles superassem sua própria humanidade e fizessem o que
Deus estava lhes chamando para fazer? (5 min)
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Se você tivesse que tomar uma decisão em sete dias sobre qual vocação ou tipo de trabalho você
procuraria, o que você faria diferente esta semana? (5 min)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Como o ferro afia o ferro

Sessão 3 – Como ferro afia o ferro
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S E CÇ Ã O 3
Como o ferro afia o ferro

“Onde não há conselho, o povo cai; Mas na multidão de conselheiros há segurança ”
Provérbios 11:14
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Briefing de missão
1. Sabe-se que ouvir pessoas sábias é saudável. É uma daquelas "crenças fundamentais" ou "primeiras
pedras" da vida. Sabe-se também que aprender com a experiência pessoal pode ser significativo. Pergunta:
Quando é melhor ouvir conselheiros sábios e aprender com a experiência deles? Quando é melhor
experimentar pessoalmente lições de vida?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Na sua lista de vozes principais que você ouve, qual tem mais influência? Classifique o seguinte em ordem
de influência:
______ Pais e familiares
______ Outro significado
______ Par ou amigo
______ Conselho Direto da Bíblia
______ Sua Consciência ou Intuição
______ Líder espiritual ou professor

Pensando nisso
1. Quais são algumas das razões pelas quais você pode pensar que os jovens resistem a convidar alguém
para um conselho honesto e direto?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. Chegar a uma pessoa respeitada por suas observações pode ser doloroso, mas também pode ser
perspicaz. É preciso estar preparado para aprender, não importa o que ouçam. Considere o seguinte pedido
de diálogo - escrito ou pessoalmente: “Compartilhe comigo suas observações sobre o que você acha que eu
faço bem, quais podem ser meus presentes e onde você acha que posso ser um colaborador útil.
Compartilhe comigo algumas observações em que você acha que tenho espaço para crescer. ”
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Reflectindo Jesus e Seu reino
1. Pesquise as passagens das Escrituras que tenham breves visões sobre o papel das vozes sábias em sua
vida. Qual passagem você acha mais significativo? Por quê?
• Provérbios 18: 1: “Um homem que se isola busca seu próprio desejo; Ele se enfurece contra todo
julgamento sábio.
_____________________________________________________________________________________
• Provérbios 11:14: “Onde não há conselho, o povo cai; Mas na multidão de conselheiros há segurança ”.
_____________________________________________________________________________________
• Provérbios 27:17: “Como o ferro afia o ferro, uma pessoa aguça outra”.
_____________________________________________________________________________________
• Hebreus 10: 24-25: “E vamos considerar como estimular um ao outro para amar e boas obras, não
deixando de reunir-se, como é o hábito de alguns, mas encorajando-se uns aos outros, e tanto mais quanto
você vê o dia se aproximando. ”
_____________________________________________________________________________________
• Salmo 145: 4: “Uma geração recomendará as tuas obras a outrem e declarará vossos atos poderosos.”
_____________________________________________________________________________________
• Gênesis 2:18: “Então o Senhor Deus disse:“ Não é bom que o homem esteja só; Eu vou fazer dele um
ajudante apto para ele.
2. Quais são alguns relacionamentos saudáveis de orientação nas Escrituras? O que torna sua interação útil
para você hoje?
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Se você pudesse perguntar a alguém nas Escrituras por conselhos sobre as grandes escolhas que você tem
que fazer para o seu futuro, quem você escolheria? Por quê? (Vamos supor que Jesus seria nossa primeira
escolha - mas escolha outra pessoa.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Como você deve pedir / convidar alguém para falar a verdade ou a perceção de sua vida? Que maneira e
com que palavras você usaria para iniciar a conversa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 4
Dons dados por Deus, talentos e
tendências

Sessão 4 – Dons dados por Deus, talentos e tendências
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S E CÇ Ã O 4
Dons dados por Deus, talentos e
tendências

O esforço coletivo de muitas partes
é maior que a soma dessas partes
individualmente.

"E tudo o que você faz, seja em palavras ou acções, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando
graças a Deus Pai através dele"
Colossenses 3:17
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Briefing de missão
1. Qual é a diferença entre um dom espiritual, talento pessoal e uma habilidade? Nos seus grupos, façam
uma pequena lista de exemplos de cada um.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Leia 2 Timóteo 1: 6. O que Deus lhe deu de presente para que você precise “se animar”?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. A medida que o cartão 3x5 é devolvido a você, reserve algum tempo para refletir sobre as palavras que os
outros declararam sobre você. Como suas próprias perceções de você se comparam ao que os outros vêem
em você?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Reserve um tempo para orar sobre a ampla gama de possibilidades que estão diante de você.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Reflectindo Jesus e Seu reino
1. Quando o santuário estava sendo construído já havia certas profissões e habilidades exibidas na vida dos
israelitas. Leia Êxodo 36: 1, 8-38 e discuta que tipo de treinamento eles podem precisar e como podem ter
recebido esse treinamento. Como isso é diferente para você hoje?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Pesquise as várias vocações nas Escrituras e escolha exemplos que sejam principalmente uma habilidade,
um chamado ou um talento.

Padeiro (Gênesis 40:5)
Mordomo ou copeiro (Neemias 1:11)
Cozinheiros (1 Samuel 9: 23-24)

Moedor - ou moleiro (Mateus 24:41)
Pescadores (Isaías 19: 8; Mateus 4:18)
Caçadores (Jeremias 16:16)
Pastores (Lucas 2: 8; Gênesis 4: 2,20)
Fazendeiro (Gênesis 4: 2; Isaías 17: 5)
Juízes (Juízes 2:16; Lucas 18: 2)
Rei (1 Samuel 8: 5)
Governador (Gênesis 42: 6; Daniel 6: 2)
Adjunto ou administrador (Atos 13: 7)
Soldado (1 Crônicas 7: 4)
Carcereiro (Atos 16:23)
Publicano ou cobrador de impostos (Mateus
9:10)
Escriba (Mateus 5:20)

Carpinteiro (2 Samuel 5:11)
Lenhador (Isaías 14: 8), (Josué 9:21)
Metalúrgico: funileiro (2 Timóteo 4:14), ourives
(Neemias 3: 8),
Ourives (Atos 19:24), fundadores (Juízes 17: 4) e
ferreiros (1 Samuel 13:19).
Mercador (Gênesis 23:16; Isaías 24: 2)
Oleiro (Jeremias 18: 2; Romanos 9:21)
Pedreiro (2 Reis 12:12)
Curtidor (Atos 9:43)
Fazedor de tendas (Atos 18: 3)
Farmacêutico / químico moderno (Neemias 3: 8)
Bancário ou credor (Provérbios 22: 7)
Pessoa de lavandaria (Malaquias 3: 2)
Hospedeiro (Lucas 10:35)
Mestre ou professor (Tiago 3: 1; Romanos 2:20)
Cantores e jogadores (Salmo 68:25; Apocalipse
18:22)
Sacerdote (Êxodo 31:10)
Profeta (Gênesis 20: 7)

3. Como você considera a lista de vocações acima, como as ocupações mudaram com o tempo e de que
maneira elas são as mesmas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
4. A Bíblia parece mais enfática sobre como nossas habilidades são usadas em vez de quais são nossas
habilidades. Leia as seguintes passagens e discuta brevemente os propósitos de nossos dons, talentos e
habilidades.
• Colossenses 3:17
_____________________________________________________________________________________
• 1 Pedro 4:11
_____________________________________________________________________________________
• Tito 3:14
_____________________________________________________________________________________
• Efésios 4: 11-13
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Financeiramente sábio
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S E CÇ Ã O 5
Financeiramente sábio

?

Você sabia…

Prevenindo

Planeando

“Suponha que um de vocês queira construir uma torre. Você não vai se sentar
primeiro e estimar o custo para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? ”
Lucas 14:28
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Briefing de missão
1. Qual você acha que é a habilidade / qualidade mais eficaz necessária para ser um crente que administra
bem seus recursos? (Circule dois e esteja pronto para dizer por que você acha que isso é verdade.).
Disciplina
Fé
Talento
Oportunidade
Trabalho duro
Gerenciamento de tempo
Autocontrole
Paciência
Mentalidade única
Coragem
Generosidade
Gratidão
Determinação
Cuidado
Contentamento
2. Quando se trata de ser financeiramente sábio, o planeamento é fundamental. Considere a série de
parábolas que Jesus contou em Lucas 14: 25-33 sobre estar preparado. O que as ilustrações ensinam sobre
nossa abordagem às finanças pessoais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Quando você pensa sobre a lista de qualidades para gerenciamento de dinheiro inteligente, com qual você
luta mais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Se você fosse comprometer um aspecto de sua vida financeira com Deus em oração, com qual área você
gostaria de começar? (Trabalho, escola, gastos, poupança, doação, desperdício, etc.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Reflectindo Jesus e Seu reino
1. Reconheça que Deus é a fonte de tudo. O que Filipenses 4:19 e 2 Coríntios 9: 8 declaram sobre a Fonte?
Como os embaixadores podem manter na mente de que Deus é bom e está no controle?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Viver simplesmente na margem (tensão flexível onde há espaço para aumentar e diminuir) é planear as
surpresas não planeadas ao longo do caminho. Planear sabiamente significa permitir uma margem de receita
e despesas. “Esteja preparado” é um comando comum nas Escrituras.
Lembre-se e compartilhe as muitas maneiras pelas quais devemos estar “prontos” e discuta como isso se
relaciona a viver financeiramente na margem.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Economizar dinheiro intencionalmente não é apenas para os ricos, mas para todos que não desejam ser
desequilibrados por problemas. Leia a sabedoria em Provérbios 22: 3 e compartilhe brevemente por que
você acha que economizar dinheiro vale a pena e por que é tão difícil de fazer.
Considere a seguinte fórmula para poupar dinheiro: se a sua renda for de US $ 12.000 por ano e você
economizar US $ 1.000 por ano e ganhar 6% de juros compostos anualmente, você terá US $ 24.672,56 ao
final de quinze anos.
Se, ao final de quinze anos de economia fiel, você tivesse uma criança que precisasse ir para a faculdade ou
quisesse comprar uma casa, você poderia sacar US $ 2.000 por ano durante dez anos e ainda ter US $
15.322,17 reservados no final.
O princípio é fazer com que economizar dinheiro (não importa o quanto você faça) seja uma parte do seu
planeamento para que, quando emergirem (e eles), você esteja preparado.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Evitar a dívida. Salmo 37:21 e Provérbios 22: 7 descrevem o problema de incorrer em dívidas. Leia as
passagens e discuta o exemplo a seguir como um grupo. Usando o mesmo cenário que usamos para a
poupança, dê uma olhada no problema da dívida.
Digamos que você ganhe US $ 12 mil por ano e, em vez de economizar US $ 1 mil, você se endividará para
comprar um carro, um computador ou alguns móveis. Se você não pagou de volta, mas continuou a dívida
com juros de dez por cento, em quinze anos você deve US $ 34.949,74. Muitos se sentem presos, deprimidos
e como se estivessem em um ciclo vicioso sem fim eminente para o seu problema.
O problema não é a economia, os devedores, o desemprego ou o capitalismo. O problema tem a ver com o
nosso desejo de ter algo agora e pagar mais tarde. A chuva cai em ambos, por isso sabemos que o problema
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pode estar ao virar da esquina, mas o mesmo problema pode arruinar o seu dia ou arruinar a sua vida,
dependendo das suas escolhas.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Aqueles que orçam, planeiam e executam suas intenções encontram maneiras de enfrentar as
dificuldades que inevitavelmente surgem. Provérbios 23:23 diz: “Compre a verdade e não a venda; também
sabedoria, instrução e compreensão ”. Saber o que fazer quando casado realmente produz um bom
resultado. Quais são alguns aspectos específicos da sua vida financeira que você deve planejar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Pratique contentamento. O que significa estar contente? Leia 2 Coríntios 6: 4-10 e tente imaginar as
diversas experiências que os apóstolos tiveram ao longo de sua vida. Como esse desafio de Paulo ressoa com
a cultura em que você vive hoje?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Sessão 6 – Materialismo e o coração

S E CÇ Ã O 6
Materialismo e o coração
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S E CÇ Ã O 6
Materialismo e o coração

A taxa de materialismo entre os jovens cresce em proporção direta aos esforços dos
anunciantes que os visam. Quando os anunciantes promovem produtos ou serviços
aos consumidores, o público mais receptivo são os jovens entre 15 e 25 anos. Por que
você acha que é esse o caso?

“Quem ama dinheiro nunca tem o suficiente; quem ama a riqueza nunca está satisfeito com
sua renda. Isso também é sem sentido ”
Eclesiastes 5:10
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Briefing de missão
1. Abaixo está um espectro de palavras que mostram a progressão do materialismo. Leia as palavras de
progressão da esquerda para a direita e identifique áreas comuns em sua cultura onde as pessoas estão
preocupadas ou obcecadas com “coisas”.
Obsessão

Preocupação

Fascínio

Enfatuação

Apreciação

2. Compare as mensagens de Deuteronômio 6: 5 e Mateus 22: 37-38 com a advertência dada em Lucas
12:15.
• Como uma apreciação inocente por um item material se transforma em uma afeição perigosa?
• Como uma apreciação saudável pelas coisas pode ser equilibrada com gratidão e profundo amor a Deus?
_____________________________________________________________________________________
• É possível que os crentes gostem de suas coisas e ainda assim amem a Deus? Explicar.
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Quais são algumas das “coisas” que você estima que podem ser problemáticas? Quais são algumas das
coisas que você mais valoriza, às vezes fáceis de esquecer, porque não são materiais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Reflita e faça uma pequena lista do que você é grato. Quais itens da lista são materiais ou temporários?
Quais itens são eternos?
O que você pode fazer esta semana para praticar alguma distância das “coisas” que o preocupam?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Reflectindo Jesus e Seu Reino
1. Leia 1 Timóteo 6: 2-10 com outros Embaixadores (primeiro por você mesmo e depois como grupo) e faça
as seguintes perguntas da passagem.
• Quando você lê esta seção das Escrituras, que problemas você vê Paulo tentando resolver? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
• A tendência para o materialismo é uma escolha específica ou o resultado de muitas pequenas escolhas?
_____________________________________________________________________________________
• Como você sabe quando cultivou um “amor ao dinheiro”?
_____________________________________________________________________________________
2. Leia os seguintes versículos que aconselham os crentes sobre a natureza dos desejos materiais. Resuma
cada verso em sete palavras.
• Provérbios 28:20
_____________________________________________________________________________________
• Provérbios 23: 5
_____________________________________________________________________________________
• Provérbios 11: 4
_____________________________________________________________________________________
• Mateus 6:24
_____________________________________________________________________________________
• Mateus 6: 19-22
_____________________________________________________________________________________
3. Baseado nas passagens da Escritura e na experiência pessoal, componha três regras ou princípios de vida
para viver, que o ajudarão a evitar a preocupação com as coisas materiais.

a. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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b. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Às vezes ficamos mais impressionados ou enamorados por coisas materiais, porque elas parecem mais
reais do que as bênçãos espirituais - você pode tocá-las, possuí-las, usá-las. Mas o reino de Deus oferece
coisas difíceis de tocar, provar e ver. Como você pode desenvolver um senso de que as coisas eternas são, de
fato, muito reais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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S E CÇ Ã O 7
Ética de trabalho

"Se alguém te obriga a ir uma milha, vá com eles duas milhas"
Mateus 5:41
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Briefing de missão
1. Classifique as seguintes qualidades em ordem de importância para o local de trabalho. Se você fosse
contratar alguém, quais qualidades você mais desejaria? (- mais desejada, 10 - o mínimo)
Qualidades desejadas dos funcionários
______ Confiável

______ Pontual

______ Auto começo

______ Fidedigno

______ Solucionador de problema

______ Considerável

______ Atencioso

______ Positivo

______ Consciente

______ Honesto

2. Leia a história de José em Gênesis 39 e sublinhe ou destaque as partes que descrevem a ética de trabalho
de José ou os efeitos de sua ética de trabalho.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Apesar das circunstâncias injustas, José conseguiu ter sucesso. Que lições você pode tirar dessa história
que podem ajudar alguém que está trabalhando duro, mas sendo tratado injustamente?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Pensando nisso
1. Pense em seu histórico de trabalho e sua ética de trabalho em seu trabalho mais recente. O que
você poderia ter feito melhor? O que você fez bem? Que testemunha seu trabalho fez com aqueles
que estão ao seu redor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Qual a qualidade da lista que você discutiu anteriormente que deseja praticar esta semana?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Reflectindo Jesus e Seu Reino
1. Verdadeiro ou Falso: O trabalho é um subproduto do pecado. Leia e discuta a origem do trabalho em
Gênesis 1:28 e 2:15. Quais palavras ou frases denotam o plano de Deus para o trabalho?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Leia Colossenses 3: 22-25 e faça uma lista dos conselhos específicos que Paulo dá aos obreiros.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Leia Efésios 6: 5-8 e discuta a motivação para uma excepcional ética de trabalho de acordo com essa
passagem.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. Um relatório mostrou que os três principais empregadores estão procurando trabalho em equipa,
resolução de problemas e comunicação. Jesus disse a Seus discípulos que “se alguém em autoridade lhe
pedir para levar sua matilha uma milha, leve-a a milha extra” (Mateus 5: 40,41). Como seria o seu local de
trabalho para se esforçar:
• Trabalho em equipa
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• Solução de problemas
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
• Comunicação
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Sessão 8 – Lidando com a decepção e o desemprego

S E CÇ Ã O 8
Lidando com a decepção e o desemprego
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S E CÇ Ã O 8
Lidando com a decepção e o desemprego

Quando as coisas ficam difíceis, às vezes nos perguntamos se fizemos uma curva errada.
Por que as pessoas acham que fazer a vontade de Deus deve ser livre de problemas?
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Briefing de Missão
1. Quando você enfrentou um sinal na estrada para suas aspirações futuras?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Em cartões 3x5, escreva o tipo de constróis/barreira que seus amigos, colegas e associados tiveram no
último ano. Escreva um constróis/barreira por cartão (como: desemprego, doença, problemas de
relacionamento). Escreva grande o suficiente para que você possa lê-lo quando for colado na parede.
3. Leia 1 Pedro 1: 3-9 e discuta o desafio de Pedro à igreja. Como essa passagem pode encorajar ou
fortalecer alguém que enfrenta desemprego ou infortúnio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Reflita sobre os momentos em sua vida em que tudo parecia dar errado. Não importa o quanto você
tenha tentado, suas circunstâncias pareciam trazer problemas para você, em vez de boas oportunidades.
Como você conseguiu passar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Quais são algumas atitudes e comportamentos que você gostaria de praticar quando a vida não parece
seguir o seu caminho?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Reflectindo Jesus e Seu Reino
Como Deus chama embaixadores para se preparar para uma vida de trabalho significativa e testemunho. Há
temporadas em que os obstáculos vão bloquear o livre fluxo da vida. Alguns vão enfrentar o desemprego.
Outros podem enfrentar um acidente ou doença. Ainda assim, alguns podem simplesmente perder
oportunidades e lutar para alcançar seus objetivos. As Escrituras estão cheias de pessoas que saem
vitoriosas das estações escuras e desorientadoras da vida. Como eles fizeram isso?
Leia as seguintes passagens e examine o caminho para se preparar, como proceder e quando proclamar a
bondade de Deus enquanto estivermos fracos.
1. Prepare-se: Leia Efésios 6: 10-20 e discuta as várias maneiras de se preparar para os problemas que virão.
Como as diferentes partes da armadura de Deus preparam você para emergências?
• O cinto de __________________________________
• O Peitoral de ______________________________
• Os Sapatos de _________________________________
• O Escudo ___________________________________
• O capacete de ________________________________
• A Espada de _________________________________
2. Continue: Leia o Salmo 73 e ouça a canção escrita por Asafe, um obreiro no templo. Se ele era um padre
ou músico, não se sabe ao certo, mas seu caminho tomou um rumo interessante.
• Qual é o problema de Asafe? (Salmo 73: 2-14)
______________________________________________________________________________
• Para onde Asafe prossegue? (Salmo 73: 16,17)
______________________________________________________________________________
• O que você acha que aconteceu no santuário?
______________________________________________________________________________
• Embora suas circunstâncias não tenham mudado, o que mudou sua mentalidade? (Salmo 73: 21-28)
______________________________________________________________________________
3. Proclamar: Em 2 Coríntios 12: 1-10 Paulo enfrentou um momento em seu ministério onde ele não podia
trabalhar. Ele não podia viajar. Ele não podia fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele enfrentou algum
tipo de aflição.
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• Embora Paulo tenha orado três vezes para que Deus tirasse o problema, a resposta foi “não”. A oração de
Paulo por alívio é um pedido razoável?
______________________________________________________________________________
• Qual é o lado positivo da resposta de Deus? Qual é a desvantagem óbvia?
______________________________________________________________________________
• De que maneiras Deus fez mais através de suas fraquezas do que através de alguma habilidade ou força?
______________________________________________________________________________
• Paulo proclama que tudo o que Deus escolhe usar para a Sua glória é bom (força ou fraqueza). Como o
louvor que damos a Deus enquanto estamos em apuros se torna um belo testemunho ao mundo?
______________________________________________________________________________
4. Prepare-se para o problema. Prossiga quando você não conseguir enxergar com clareza. Proclame a graça
de Deus em seu quebrantamento. Quando você testemunhou alguém superando a decepção de maneira
semelhante?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Sessão 9 – Verdadeira honestidade e integridade

S E CÇ Ã O 9
Verdadeira honestidade e integridade
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S E CÇ Ã O 9
Verdadeira honestidade e integridade

A palavra “sincero” ou “puro” no Novo Testamento significa testado pelo sol ou
experimentado pela luz do sol. Outra maneira de dizer algo é sincero ou verdadeiro é dizer
que é "feito sem cera". Comerciantes desonestos consertariam cerâmica quebrada e arte
com cera derretida e a venderiam logo após ela ter sido pintada ou pintada de branco.
Quando o sol assaria a cerâmica, ela desmoronaria. Se pudesse ficar ao sol, era "pura" ou
"sincera" - testada pelo sol.

“E esta é a minha oração: para que o seu amor possa abundar mais e mais em conhecimento e
profundidade de discernimento, para que você seja capaz de discernir o que é melhor e possa
ser puro e inculpável para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem através de Jesus
Cristo - para a glória e louvor de Deus ”
Filipenses 1: 9-11
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Briefing de Missão
1. Qual qualidade na lista abaixo deve ser a primeira em um líder?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Qual qualidade, se não está presente em uma pessoa, compromete-a como líder cristão?
______ Comunicação

______ Visão

______ Organização

______ Coragem

______ desenvoltura

______ Atenção

______ Decisividade

______ Honestidade

______ carisma

______ Perseverança

Kouzes e Posner (dois autores de liderança) pesquisaram milhares de pessoas em todo o mundo e
identificaram as qualidades mais desejadas em um líder. Em quase todas as pesquisas, honestidade e
integridade foram identificadas com mais frequência do que qualquer outra qualidade. Isso é
surpreendente? Se as pessoas seguirem alguém, seja em serviço, negócios ou ministério, elas querem saber
que seu líder é digno de confiança.
3. Se você tivesse que escolher cinco pessoas das Escrituras que são exemplos de integridade, quem você
escolheria e por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Tire alguns momentos e reflita sobre as áreas de sua vida e prática e pergunte: há partes da minha vida e
do meu caráter que nem sempre são verdadeiras, honestas e sinceras? Por quê? Reserve algum tempo para
orar e buscar seu coração ao confessar a Deus sua necessidade de integridade.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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2. Escreva uma ou duas áreas da sua vida em que você deseja se dedicar à integridade. Seja específico.
Coloque esse compromisso no envelope e sele-o.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Reflectindo Jesus e Seu Reino
1. Enquanto você examina as percepções de um sábio (Salomão), que conselho parece ser o mais
significativo para você hoje?
• Provérbios 10: 9
______________________________________________________________________________
• Provérbios 28: 6
______________________________________________________________________________
• Provérbios 11: 3
______________________________________________________________________________
• Provérbios 19: 1
______________________________________________________________________________
• Provérbios 12:22
______________________________________________________________________________
• Provérbios 20: 7
______________________________________________________________________________
2. Como as palavras honestidade, integridade e sinceridade são diferentes e de que maneira muito
semelhantes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Leia e compare a história de Ananias e Safira (Atos 5: 1-11) com a história dos cativos hebreus (Daniel 1: 120).
• Qual é a natureza da tentação deles?
_______________________________________________________________________________________
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• Qual é o benefício a curto prazo de ser desonesto?
_______________________________________________________________________________________
• Qual é a possibilidade a curto prazo de dizer a verdade ou ser verdadeira?
_______________________________________________________________________________________
• Qual é o resultado a longo prazo de ser honesto?
_______________________________________________________________________________________
• Qual é o resultado a longo prazo de ser desonesto?
_______________________________________________________________________________________
4. Leia 1 Samuel 12: 1-4 e observe o respeito de Israel por Samuel.
_______________________________________________________________________________________
• Olhando para as perguntas que Samuel faz, quais são as várias maneiras pelas quais uma pessoa pode
operar com integridade?
_______________________________________________________________________________________
• Qual é a resposta deles?
_______________________________________________________________________________________
• Uma afirmação semelhante pode ser feita sobre você hoje?
_______________________________________________________________________________________
5. Quem você conhece que opera com integridade bíblica? Escreva-lhes uma nota indicando sua observação
e seu apreço pelo modo honesto de viver / trabalhar. Envie o cartão ou entregue-o pessoalmente.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Sessão 10 – Dízimo e oferta

S E CÇ Ã O 1 0
Dízimo e oferta
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S E CÇ Ã O 1 0
Construindo abrigo de sobrevivência

Albert Camus disse: "Muitos dispensaram a generosidade para praticar caridade".
Caridade vs. Generosidade

"Cada um de vocês deve dar o que você decidiu em seu coração para dar, não com
relutância ou sob compulsão, porque Deus ama um doador alegre"
2 Coríntios 9: 7
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Briefing de Missão
1. Para o teste a seguir, indique se você acha que a afirmação é verdadeira ou falsa.
• Verdadeiro ou falso: Nos quatro evangelhos, Jesus falou sobre dinheiro mais do que falou sobre o céu ou o
inferno combinados.
• Verdadeiro ou falso: uma em cada quatro parábolas tem a ver com dinheiro.
• Verdadeiro ou falso: Como Jesus se referiu a dinheiro, tesouro e riqueza com tanta frequência, isso
significa que devemos nos preocupar em enriquecer.
2. A leitura do “Ácaro da Viúva” captura o coração do doador e como a generosidade transcende
contribuições de caridade. Como você ouviu a leitura, que parte ou ideia foi particularmente útil para você?
Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Você se vê como alguém que geralmente é grato pelo que tem e tem a oportunidade de fazer? Quando
você pensou: "Se eu tivesse mais dinheiro, eu definitivamente daria mais do que dou hoje"? Sua doação /
retorno a Deus é baseada em se você tem abundância? Você está relutante em devolver o dízimo e as
ofertas quando tem pouco?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Que tipo de mudanças você precisa fazer na maneira como se relaciona com Deus com suas finanças?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Reflectindo Jesus e Seu Reino
1. Leia Gênesis 1:28 e Gênesis 2: 1-3, 15. Por que você acha que Deus escreveu em nossas vidas a
necessidade de trabalhar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Leia e discuta os primórdios básicos da generosidade sistemática em Levítico 19: 9,10 e 19:23 25. O que
essas passagens dizem sobre o plano de Deus para dar e receber gratidão, bem como ajudar os pobres? (Leia
também Provérbios 3: 9-10.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Leia Malaquias 3: 8-12 e responda às seguintes perguntas.
• Por que você acha que uma “devolução a Deus” começa com um chamado para devolver dízimos e
ofertas?
_____________________________________________________________________________________
• Como é que não devolver o dízimo “roubar a Deus”?
_____________________________________________________________________________________
• Qual é o desafio? Qual é a promessa?
______________________________________________________________________________________
4. Leia o versículo-chave de 2 Coríntios 9: 7 que descreve a motivação ou o coração do doador. Pergunte:
você concorda ou discorda? "Deus está mais preocupado com o coração do doador do que com o tamanho
do presente".
• O que significa dar “de acordo com o que ele propôs em seu coração”?
_____________________________________________________________________________________
• Dar “sem necessidade” ou “não a contragosto” uma emoção automática que você sente ou algo que você
aprende com o tempo e a experiência?
_____________________________________________________________________________________
• Você pode dar alegremente e ainda se sentir um pouco ansioso em dar?
_____________________________________________________________________________________
5. Leia as seguintes histórias e descreva como os indivíduos praticaram a generosidade sobre a caridade.
• Marcos 14: 1-9

71

5: Sou um embaixador de outro mundo

_____________________________________________________________________________________
• Mateus 20: 1-16
• Lucas 7: 1-10
_____________________________________________________________________________________
• Lucas 8: 1-3
_____________________________________________________________________________________
• Actos 4: 32-37
_____________________________________________________________________________________
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Sessão 11 – Disciplina

S E CÇ Ã O 1 1
Disciplina
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S E CÇ Ã O 1 1
Disciplina

Definição de autodisciplina: A autodisciplina
é aquela qualidade que permite que uma
pessoa faça o que precisa ser feito quando
ela não está disposta a fazê-lo.

“Deus não nos deu um espírito de timidez, mas um
espírito de poder, de amor e de autodisciplina”
2 Timóteo 1: 7
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Briefing de Missão
1. Quais são os sete hábitos mais procurados? O que você esperava? O que te surpreendeu? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Quais são os sete maus hábitos que as pessoas mais querem? O que você esperava? O que te
surpreendeu? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Leia 2 Timóteo 1: 6-8 e responda às seguintes perguntas:
a. Como a autodisciplina é um presente?
_____________________________________________________________________________________
b. Como é um tipo diferente de presente de “amor” e “poder”?
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Refletir sobre a sua vida este ano e considerar as coisas que você queria fazer, mas de alguma forma não
seguir adiante. Em qual área da sua vida você quer ter mais autodisciplina?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Com quem você sabe que pode ser um parceiro de prestação de contas? Considere o que você pode dizer
para alguém convidá-lo para ajudá-lo.
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5: Sou um embaixador de outro mundo

76

Reflectindo Jesus e Seu Reino
1. Leia 1 Coríntios 9: 24-27 e discuta que insight essa passagem dá à formação de bons hábitos por meio da
autodisciplina.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Que personagens bíblicos você pode pensar em quem modelará o autocontrolo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Divida as seguintes passagens entre os membros do seu grupo e leia e examine o que as Escrituras dizem
sobre aqueles que praticam o autocontrolo.
• Provérbios 16:32
_____________________________________________________________________________________
• Provérbios 25:28
_____________________________________________________________________________________
• Gálatas 5:23
_____________________________________________________________________________________
• 1 Timóteo 3: 2
_____________________________________________________________________________________
• Tito 1: 8
_____________________________________________________________________________________
• Tito 2: 2
_____________________________________________________________________________________
• Tito 2: 6
_____________________________________________________________________________________
• Tito 2:12
_____________________________________________________________________________________
• 2 Pedro 1: 5-7
_____________________________________________________________________________________
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4. Desenvolver um novo hábito requer o seguinte:
a. Planeamento ponderado - o que você escolhe para trabalhar precisa ser acessível e repetível. Se estiver
correndo, tenha seus sapatos prontos na frente da porta. Se for um estudo bíblico, coloque sua Bíblia da
maneira em que você a veja ou tenha que buscá-la para começar o dia.
b. Resolva - há desafios, lombadas e obstáculos ao longo do caminho. Saber disso e saber o que fazer
aumentará seu sucesso. Quando você sabe que espera uma luta, uma inconveniência ou uma atividade
desagradável, ajuda a concentrar sua atenção na superação, e não na razão pela qual pode haver
desafios.
c. Paciência - na medida em que os obstáculos desafiarão o seu progresso, o tempo gasto para ver um
progresso significativo também será grande. Como você verá, saber que os resultados não virão
imediatamente permite que você se concentre em ser fiel em vez de procurar resultados.
d. Visão: fazer o que é difícil quando você nem sempre acha que é uma questão de planeamento,
resolução e paciência. Sabendo porque é sobre a visão. Ver o objetivo final e a razão pela qual esse hábito
é importante fortalece a vontade.
Qual das quatro partes do processo é mais desafiadora para você?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Olhe para o gráfico na linha do tempo da formação de hábitos. Alguns dizem que você tem que repetir
uma ação ou pensamento 20-30 vezes para que se torne um hábito. O que este gráfico pode nos ensinar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Sessão 12 – Pressão de grupo

S E CÇ Ã O 1 2
Pressão de grupo
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S E CÇ Ã O 1 2
Pressão de grupo

Até mesmo um peixe morto pode nadar rio o abaixo, mas é preciso
coragem para ir contra o fluxo!

“Não se conforme com o padrão deste mundo, mas seja transformado pela
renovação de sua mente”
Romanos 12: 2
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Briefing de Missão
1. Pense na legenda acima da imagem das tartarugas e do peixe que diz: “Até mesmo um peixe morto pode
nadar rio o abaixo, mas é preciso coragem para ir contra o fluxo”. Como essa afirmação é verdadeira em seu
mundo hoje?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Responda às seguintes perguntas da pesquisa:
a. Há coisas que faço porque meus amigos fazem isso, mas eu escolheria de outra forma, não fosse pela
pressão
Há coisas que faço porque meus amigos fazem isso, mas eu escolheria de outro modo, não fosse pela
pressão.
Quase sempre

muitas vezes

às vezes

raramente

b. Há coisas que eu diria / não diria se soubesse que meus amigos não olhavam para mim.
Quase sempre

muitas vezes

às vezes

raramente

c. O que você acha que é mais grave - pressão dos colegas ou pressão da mídia? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Leia a passagem de abertura de Romanos 12: 1,2 e reflita sobre a pressão que você sente para se
conformar e o chamado que você ouve para ser transformado.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Levantar-se contra a pressão dos colegas de qualquer tipo requer clareza de pensamento e coragem. Em
que aspecto da sua vida você gostaria de ter mais clareza e coragem?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. O que você pode fazer para tornar mais fácil para seus colegas serem fiéis às suas convicções? Como você
pode ser alguém que alivia a pressão dos colegas e acrescenta um apoio positivo às boas escolhas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Refletindo Jesus e Seu reino
1. Leia e discuta o seguinte conselho das Escrituras e diga se o conselho é conselho / sugestão ou comando /
diretriz.
• Êxodo 23: 2
_____________________________________________________________________________________
• Provérbios 1:10
_____________________________________________________________________________________
• Provérbios 22: 24,25
_____________________________________________________________________________________
• 2 Coríntios 6: 14,17
_____________________________________________________________________________________
• 2 Pedro 3:17
_____________________________________________________________________________________
2. A pressão raramente é sobre se alguém sabe certo ou errado; é geralmente sobre o que eles estão
dispostos a fazer sobre isso. Leia as seguintes passagens e histórias e compartilhe qual história está falando
com você pessoalmente. Por quê?
• 1 Reis 18: 16-21
_____________________________________________________________________________________
• João 6: 66-68
_____________________________________________________________________________________
• Daniel 3
_____________________________________________________________________________________
• João 18: 15-18, 25-27
_____________________________________________________________________________________
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3. Ser um Embaixador para Cristo significa que você não é levado a palavras, pensamentos ou ações
destrutivas pela pressão de amigos, da multidão ou da influência do mundo. Leia e discuta os cinco pontos
de ancoragem para responder à pressão dos colegas.
a. Convicção (Efésios 4:14; Josué 14: 7; 1 Tessalonicenses 1: 5; Judas 1:15)
_____________________________________________________________________________________
b. Coragem (Josué 1: 6-8; 1 Coríntios 16:13; Atos 4: 27-31; Daniel 3: 16-18)
_____________________________________________________________________________________
c. Força (1 Coríntios 16:13; Efésios 3:16 e 6:10; Filipenses 4:13; Salmos 73: 23-28)
_____________________________________________________________________________________
d. Endurance (Hebreus 10: 36,38; Hebreus 12: 1-2; 1 Coríntios 4:12; 2 Timóteo 2:10)
_____________________________________________________________________________________
e. Metas Celestiais (Colossenses 3: 1-2; Hebreus 11:26; Mateus 6: 19,20; 2 Pedro 3: 10-14)
_____________________________________________________________________________________
4. A seguir estão as afirmações “umas das outras” das Escrituras que declaram como podemos nos
influenciar de uma maneira positiva (apoio positivo dos pares). Daqueles abaixo, qual tipo de apoio você
acha que é mais necessário hoje?
• João 13:34 - “Um novo mandamento eu dou a você, que você ama um ao outro”
• Romanos 12:16 - “Seja da mesma opinião um para o outro”
• Romanos 15: 7 - “Portanto, aceitem-se uns aos outros”
• Gálatas 5:13 - “Através do amor, sirva-se uns aos outros”
• Gálatas 6: 2 - “suportem os fardos uns dos outros”
• Efésios 4:25 - “Portanto, deixando de lado a falsidade, falai a verdade uns aos outros”
• Efésios 4:32 - “Seja gentil com o outro, terno coração, perdoando um ao outro”
• Efésios 5:21 - “e sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo”
• 1 Tessalonicenses 4:18 - “Confortai-nos uns aos outros”
• Hebreus 3:13 - “Mas encorajem uns aos outros dia após dia”
• Hebreus 10:24 - "Vamos estimular um ao outro para o amor e boas obras"
• Tiago 5:16 - “Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros”
• 1 Pedro 4: 9 - “Seja hospitaleiro um ao outro sem reclamar”
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Sessão 13 – O sábado e trabalho

S E CÇ Ã O 1 3
O sábado e o trabalho
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S E CÇ Ã O 1 3
O sábado e o trabalho

Perguntas e comentários Os empregadores fazem a sua vontade de trabalhar: “Eu sei
que este é o seu dia de descanso, mas só precisamos treinar alguém para que eles
possam trabalhar nessa mudança. Se você puder comprometer alguns sobre isso,
eventualmente poderemos deixar você com os sábados desligados. ”
“Você vai se sair muito bem nessa empresa. Você está disposto a fazer deste trabalho
sua primeira prioridade? ”
"Você está disposto a trabalhar a qualquer hora ou em qualquer dia da semana?"
"Você é capaz de fazer uma exceção desta vez para alguém que tenha uma
emergência?"
"Se eu permitir que você tire o sábado, eu tenho que fazer isso para todos."
“Todos os outros funcionários são flexíveis com o horário de trabalho e também são
cristãos; Por que você está perguntando o que eles não estão pedindo?
“Você sabia que, quando foi contratado, esse estabelecimento fica aberto aos
sábados e os funcionários trabalham sempre que são necessários. Lamento O
que
o DEVO FAZER?
QUE
supervisor anterior tenha pensado que era O.K. para acomodá-lo, mas não podemos
mais fazer essa concessão. ”
"Aqueles que conseguem este tipo de trabalho têm que trabalhar no sábado - não há
maneira de contornar isso".
“É seu direito acreditar no que você quiser. É meu direito, como empregador, escolher
quem eu contrate e não contrate. ”

“Eu sou o Senhor teu Deus; Siga meus decretos e tenha cuidado para manter minhas leis. Mantenha os
meus sábados santos, para que eles sejam um sinal entre nós. Então você saberá que eu sou o Senhor
seu Deus ”
Ezequiel 20:20
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Briefing de Missão
1. Quais são algumas das principais formas de identificação que você possui? O que essas formas de
identidades dizem sobre você? O que essas formas de identificação não podem dizer sobre quem você é?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Leia Ezequiel 20:20 e discuta o que você acha que significa que o sábado é um “sinal” entre Deus e as
pessoas.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Leia as seguintes passagens no sábado e reveja seu significado e propósito como crentes.
• Gênesis 2: 1-3
_____________________________________________________________________________________
• Êxodo 20: 8-11
_____________________________________________________________________________________
• Deuteronômio 5: 12-15
_____________________________________________________________________________________
• 1 João 5: 2-4
_____________________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Reflita sobre os potenciais conflitos que estão no mundo do trabalho - especialmente no seu campo
escolhido. Como os crentes podem evitar alguns dos conflitos? Como você vai negociar o conflito?
_____________________________________________________________________________________

2. Reúna-se e ore por amigos e membros da igreja que trabalham em sua comunidade. Ore por seu
testemunho contínuo e coragem, pois eles permanecem fiéis a Deus em tempos incertos.
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Refletindo Jesus e Seu reino
1. Reveja a fidelidade de cada um dos crentes que permaneceram fiéis apesar de suas vidas estarem
ameaçadas. Escolha um verso em cada história que capta quão fiéis eles eram.
• Gênesis 39
_____________________________________________________________________________________
• Daniel 6
_____________________________________________________________________________________
• Daniel 3
_____________________________________________________________________________________
• Mateus 11: 1-11 e 14: 1-12
_____________________________________________________________________________________
• Atos 5: 12-42
_____________________________________________________________________________________
2. Nos dias pós-bíblicos, muitos grupos de pessoas e inúmeros indivíduos pagaram caro para serem fiéis às
suas convicções. Leia e discuta as histórias abaixo e responda às perguntas que seguem.
a. John Hus recusou-se a retratar suas convicções sobre os ensinamentos do papado. Ele ensinou que
somente a Bíblia é a regra de fé de Deus.
John foi condenado por heresia e queimado na fogueira em 1415.
b. Mais de cem anos depois, uma jovem inglesa, Anne Askew, foi presa por se recusar a dizer que a
comunhão pão e vinho eram o corpo e o sangue de Cristo. Ela foi impiedosamente interrogada, torturada
quase até a morte para reunir nomes de outras pessoas que compartilhavam suas crenças e foi enviada
para a estaca.
c. Joan Bocher, de Kent, foi à estaca por se recusar a retirar suas perguntas sobre a Encarnação. Ela
apontou para seus perseguidores que há poucos anos eles queimaram Anne Askew por acreditar em um
ensinamento que eles agora abraçavam.
d. Na mesma época, Michael Servet foi condenado por duas heresias: o unitarismo e a rejeição do
batismo infantil. Ele se recusou a se retratar e foi acorrentado a uma estaca e queimado vivo.
e. Durante o século XX, as Testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia e outros que se recusaram
a ir à guerra por Hitler foram colocados em campos de concentração ou executados. Os luteranos que se
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recusaram a aceitar a dominação nazista da igreja foram demitidos de seus empregos, presos e muitos
foram mortos.
Questões:
• Você acredita em algo que vale a pena sacrificar sua vida?
___________________________________________________________________________________
• Pelo sábado, realmente vale a pena perder seus amigos, emprego ou vida?
___________________________________________________________________________________
• Existe algo na terra que vale mais do que o seu amor e lealdade a Cristo?
___________________________________________________________________________________
3. Leia Isaías 58: 13,14 e preste especial atenção em como nossos corações seguem nossos pés. Compare
esta passagem com Mateus 6:21. De acordo com essa passagem, qual é o primeiro passo para manter a
fidelidade a Deus?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Sessão 14 – Voluntariado versus Voluntarismo
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S E CÇ Ã O 1 4
Voluntariado versus Voluntarismo

Abaixo estão imagens em close-up de uma gota de corante em um copo de água.
Cada gota tem a mesma quantidade de cor.
Cada copo tem a mesma quantidade de água.
A temperatura, o volume, o espaço e o tempo de cada gota são os mesmos e, no entanto…

Depois de repetir esse experimento centenas de vezes, cada gota tem um efeito diferente.
"Deixe a sua luz brilhar diante dos homens para que eles possam ver suas boas obras e
glorificar a Deus"
Mateus 5:14
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Briefing de Missão
1. Nas figuras de cor caídas na água, há uma mensagem simples para aqueles que são seguidores de Cristo. À
luz dessa verdade, complete as declarações abaixo com suas próprias palavras e compare suas respostas
com os outros.
• Todos são ____________________________________
• Todo mundo é _________________________________
• Qualquer um pode _________________________________
• Ninguém é ___________________________________
2. Leia Mateus 9: 35-38 e discuta as seguintes perguntas:
a. O que significa e o que parece quando as pessoas são “assediadas e impotentes como ovelhas sem
pastor”?
______________________________________________________________________________
b. Quando Jesus "os viu", qual foi a resposta Dele? É possível que possamos ver pessoas necessitadas e não
realmente vê-las? Como você experimentou isso em sua vida?
______________________________________________________________________________
c. Que solução oferece Jesus?
______________________________________________________________________________

Pensando nisso
1. Ao refletir sobre sua jornada até agora, de que maneira você se tornou disponível para Deus? Que parte
da sua vida você resiste em disponibilizar para Deus? Considere a expressão bem conhecida: "Deus não
precisa de pessoas que sejam capazes, Ele precisa de pessoas que estejam disponíveis".
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. Uma das maneiras pelas quais podemos dar acesso a Deus em nossa vida é nos disponibilizarmos para
ajudar os outros. Como você pode aproveitar seus serviços para alguém como um gesto de gratidão ou
bondade nesta semana? Ore por uma oportunidade, visão/ ideia ou uma porta providencialmente aberta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Refletindo Jesus e Seu reino
1. Leia Atos 1: 6-8, as palavras finais de Cristo aos Seus discípulos e responda às seguintes perguntas:
a. O que significa ser uma testemunha?
_____________________________________________________________________________________
b. Os discípulos foram ordenados a dar testemunho em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da
terra. Como esses três territórios são diferentes?
_____________________________________________________________________________________
c. Qual você acha que é o território mais difícil de alcançar hoje? Por quê?
Jerusalém (pessoas da igreja) ________________________________________________________________
Judeia e Samaria (pessoas que vivem de perto, mas são divididas pelo ódio)
_____________________________________
Extremidades da terra (estrangeiras, cultural e religiosamente diferentes)
________________________________________
2. Quando se trata de trabalho voluntário, por que deveríamos estar ajudando organizações, comunidades e
indivíduos de maneiras que não são abertamente religiosas? Não é um desperdício de tempo e energia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
• Marcos 9:41
• Gálatas 6: 9,10
• 1 Coríntios 3: 6
• 2 Coríntios 2: 14,15
• Qual versículo fala com você pessoalmente hoje? Por quê?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
3. Como você começa a encontrar um projeto ou uma causa para ser voluntário? Considere os seguintes
passos:
a. Ore por olhos para ver oportunidades (Salmos 119: 118; Efésios 1:18).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b. Passeie pela sua comunidade local e observe quais são as necessidades (Mateus 9:36; Lucas 7:13).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c. Pergunte aos líderes da comunidade e explore as oportunidades com pessoas voltadas para o serviço em
hospitais, clínicas e escolas (Atos 2: 42-47; Atos 4: 32-35).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
d. Comece imediatamente (Atos 3: 6,7; Marcos 2: 2-5; 1 João 3:18).
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Data

Assinatura do líder

Meu diário:

Vocação
Sessão 1
Primeiras coisas primeiro

_____________

________________________

Sessão 2
Ouvir vozes e guiar-se pelo instinto

_____________

________________________

Sessão 3
Como o ferro afia o ferro

_____________

________________________

Sessão 4
Dons, talentos e tendências dados por Deus

_____________

________________________

Sessão 5
Financeiramente sábio

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

Sessão 6
Materialismo e o coração
Sessão 7
Ética no trabalho
Sessão 8
Lidando com decepções e desemprego
Sessão 9
Verdadeira honestidade e integridade
Sessão 10
Dízimo e oferta
Sessão 11
Disciplina
Sessão 12
Pressão do grupo
Sessão 13
O Sábado e o trabalho
Sessão 14
Voluntariado versus voluntarismo
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Planeamento de projecto de serviço comunitário
Módulo 4: VOCAÇÃO
Nosso grupo de Embaixadores estará envolvido em servir a comunidade durante este módulo.
Discutiremos a base do projecto e pensaremos em ideias para um projecto ou organização
comunitária em que nosso grupo possa servir quinzenalmente ou uma vez por mês.

Reflexões:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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