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Nome_________________    Responsabilidade 
Data de Início__________         Projeto 306 
Data de Término________ 
 

Introdução 
 

As outras pessoas acham que você é uma pessoa responsável? Ou você é conhecido 
por ser irresponsável? Se perguntássemos aos membros da sua família sobre esta questão, 
como eles te avaliariam? Como os seus monitores ou chefe te avaliariam? 

Para desenvolver esta qualidade de responsabilidade é certamente um desafio para 
cada pessoa. Quanto mais rápido você dominar isso, mais fácil será você se dar bem com 
outros, especialmente com aqueles que têm autoridade sobre você. Talvez você, assim 
como muitos outros, acham fácil dar desculpas porque você não cumpriu suas 
responsabilidades. 

O objetivo principal deste projeto é ajudar você a se tornar uma pessoa mais 
responsável. Se você estiver buscando uma fórmula mágica que desvendará o segredo de 
ser uma pessoa responsável, você ficará frustrado. Você é a chave para o sucesso nesta área 
de crescimento. Você terá que tomar as decisões sobre suas atitudes e comportamento. 
Você é quem faz você mesmo se tornar responsável. 

Como um cristão em amadurecimento, quais responsabilidades você tem? Em quais 
áreas da sua vida você tem mais dificuldade em cumprir suas responsabilidades? O que a 
Bíblia diz sobre este assunto? Quanto tempo leva para se tornar uma pessoa responsável? 
Como uma pessoa desenvolve esta qualidade? Estas são algumas questões que nós 
abordaremos neste projeto. 

Quais são as minhas responsabilidades? Uma definição simples é esta: minha 
responsabilidade é aquilo que me foi dado para fazer. Geralmente as pessoas que têm 
autoridade sobre você, dizem quais são suas responsabilidades. Isto inclui seus pais, seu 
chefe, os líderes do governo, seus monitores e professores, e Deus. Se você mora com 
outras pessoas, ou em uma comunidade, há certas responsabilidades que você deve a eles, 
mesmo se eles não forem uma autoridade sua. 

Uma das maneiras mais básicas de você ser uma pessoa responsável é obedecer 
aqueles que têm autoridade sobre você. Nós consideramos as pessoas responsáveis como 
uma pessoa madura. Você pode demonstrar quão responsável você é pelo modo como você 
mantém seu quarto limpo, acordando no horário certo pela manhã, sendo pontual nas 
diversas atividades que você tem no dia, fazendo bem o seu trabalho, controlando seus 
pensamentos e falas, cumprindo os compromissos que você fez com as pessoas. No seu 
relacionamento com Deus, você pode demonstrar esta qualidade ao aceitar sua 
responsabilidade pelos seus pecados, sem dar desculpas pelo erro. Você pode amar Deus e 
os outros, os dois grandes mandamentos na Bíblia. Conforme você se empenhar em seguir a 
Cristo todos os dias, Ele lhe ajudará a cumprir suas responsabilidades em cada área da sua 
vida. Ele não fará isso por você, mas assim que você olhar para Ele buscando sabedoria e 
força, Ele estará com você. 

Algumas vezes as pessoas têm problemas em assumir responsabilidades que não 
foram dadas a elas. Estas pessoas acabam tomando uma posição de avaliar todos os líderes, 
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vendo quantos erros eles cometem. Outros tentarão assumir responsabilidades que são de 
outras pessoas. Deus quer que nós cumpramos nossas próprias responsabilidades e 
confiemos Nele para lidarmos com outros que não cumprem suas responsabilidades. Neste 
projeto você terá a oportunidade de lidar com o problema de assumir uma responsabilidade 
que não foi dada a você. 

 
1. Neste momento da sua vida, quais são as responsabilidades importantes 

que você tem? Faça uma lista delas abaixo, e, na frente de cada uma, coloque uma 
pontuação. Dê uma nota de quão bem você tem sido responsável nesta área. Use 
uma escala de 1 a 10, aonde 1 significa que você faz um péssimo trabalho em ser 
responsável e 10 significa que você tem sido excelente nisso. 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
1. O objetivo principal deste projeto é trabalhar o ato de você se tornar mais firme em 

cumprir suas responsabilidades. Decida quais responsabilidades você quer trabalhar 
neste projeto. Você pode discutir isso com sua família, professores ou amigos. 
Descubra quais responsabilidades eles sentem que você precisa se empenhar mais. 
Escolha duas ou três áreas que você é responsável, fazendo uma lista abaixo. 
1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

 
2. Em um papel separado escreva pelo menos um ou dois parágrafos, explicando 

aonde você está hoje, em relação a cada uma das três áreas de responsabilidade que 
você escreveu acima. Diga quais foram as conseqüências de fracassar em ser 
responsável em cada área. 

 
PARE: Peça para o seu monitor assinar aqui antes de continuar neste projeto 
_________________________________________(assinatura do monitor) 
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3. Agora é a hora de planejar para o crescimento. Pense em várias coisas, como 
pequenos passos de ação que você pode tomar nos próximos dias para ajudá-lo a se 
tornar mais responsável nas áreas que você escolheu para este projeto. Em um papel 
separado de papel, faça uma lista de pelo menos dois ou três objetivos para cada 
área de responsabilidade sua. 

 
4. Agora escreva duas ou três frases explicando como cada um dos objetivos que você 

listou na questão anterior lhe ajudará a se tornar uma pessoa mais responsável. Será 
que os outros perceberão os resultados deste objetivo, se você completá-los com 
sucesso? Quais são os benefícios em ser mais responsável nesta área da sua vida? 

 
5. Encontre pelo menos dois versículos bíblicos para cada área de responsabilidade 

que você está trabalhando. Escolha as promessas de Deus ou outros versículos que 
dão conselho sobre como você pode ser mais responsável nesta área da sua vida. 

 
PARE: Converse com o seu monitor sobre os objetivos que você estabeleceu. Escolha 
quais objetivos você começará a trabalhar primeiro. 
______________________________________________(assinatura do monitor) 

  
6. Você não desenvolve este caráter de ser responsável ao completar um objetivo por 

apenas uma vez. Consistência é o ponto central aqui. Você precisará discutir com 
seu monitor nos próximos______dias conforme você for trabalhando em cada 
objetivo. Você deverá manter registrado por escrito sobre o que aconteceu cada dia, 
conforme você trabalhou em cumprir cada responsabilidade nas áreas que você 
escolheu para este projeto. 

 
Aqui estão as questões que você pode usar quando for escrever o registro do seu progresso 
Diário. 

1. Qual área de responsabilidade você está trabalhando hoje? 
 
2. Quais foram os objetivos que você planejou alcançar hoje? 

 
3. Você foi bem sucedido ao colocar estes objetivos em ação? Explique o que 

aconteceu. 
 

4. Quais problemas você encontrou ao tentar cumprir suas responsabilidades hoje? 
Estes problemas demonstram que você precisa trabalhar uma outra área de sua 
responsabilidade? Explique sua resposta se for “sim”. 

 
5. Como você usou as passagens bíblicas hoje? Elas te ajudaram? Se não, diga 

então por que não te ajudaram? 
 
6. Quais foram os benefícios em se tornar mais responsável nesta área? 

 
7. Quais mudanças você gostaria de fazer no seu objetivo para que você se tornasse 

mais responsável amanhã? Discuta sobre essas mudanças com o seu monitor. 



Projeto 306 - Responsabilidade 

5

8. Após você ter trabalhado neste projeto durante um período, você agora precisará 
escrever um relatório. 

 
1. Explique o crescimento que você teve na sua vida desde que iniciou este 

projeto. Dê vários exemplos específicos que demonstram seu progresso. 
 
2. Descreva os problemas que você encontrou ao tentar se tornar mais 

responsável nesta área da sua vida. 
 

3. Descreva os benefícios que você experimentou por causa do seu 
crescimento. Explique como as passagens bíblicas que você usou lhe 
ajudaram. 

 
4. Escreva quais são os próximos passos de crescimento que você precisa 

tomar para continuar a se tornar uma pessoa mais responsável. Isso pode 
ser na mesma área de responsabilidade que você escolheu para este 
projeto ou não. 

 
PARE: Peça para o seu monitor assinar aqui antes de você começar um outro 
projeto. 
 
___________________________________(Assinatura do Monitor) 
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