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Nome: _____________        Minha Vida Profissional 
Data de Início:_________                      Projeto 307 
Data de término:_______   
 
 
 Quantas horas na sua vida você gastou trabalhando? Muitas! Algumas 
pessoas amam trabalhar, outras não. A sua experiência de trabalho no passado com 
certeza ajudará você a ser um cristão profissional bem sucedido. O principal 
objetivo deste projeto é fazer você relembrar sua experiência de trabalho. Queremos 
que você comece a ver o impacto dos ensinamentos de Deus sobre o trabalho que 
Ele tem feito na sua vida. Queremos que você avalie se os seus hábitos no trabalho 
são bíblicos ou não. Você terá a oportunidade de determinar as áreas da sua vida 
aonde você percebe uma grande necessidade de estudar e melhorar.  
 
 PARE: Por favor escreva suas respostas numa folha separada. 
 
PARTE 1: Minha experiência de Trabalho 
 
1. Quando criança, você tinha obrigações na sua própria casa? Escreva o que você 

fazia e a sua idade na época. 
 
2. Quando você começou a trabalhar fora de casa, sendo remunerado, pela primeira 

vez? Escreva sua idade nesta época, que tipo de trabalho você fazia e qual era 
sua atitude em relação a este trabalho. Você gostou? Foi fácil ou difícil? Foi 
fácil se dar bem com os outros no trabalho? Você se deu bem com o seu chefe? 
Quanto tempo você ficou neste trabalho? Por que você saiu de lá? Depois que 
você saiu, o seu chefe fez ou faria uma boa recomendação de você para um 
outro emprego? Você já foi em algum momento desonesto ou trapaceador? 

 
3. Você terminou o 2º grau (colegial)? Caso não, você fez um supletivo? 

 
4. Você já fez um treinamento vocacional? Se sim, descreva resumidamente. Você 

tem uma experiência profissional que lhe qualifica para um trabalho em 
específico? Descreva resumidamente. 

 
5. Você já teve um trabalho aonde trabalhava cerca de 40 horas por semana? 

Descreva resumidamente. Você trabalhou em vários lugares ou não? Se teve 
vários, por que mudou com tanta freqüência? Você gostava de lá? Este trabalho 
lhe dava um sentimento de satisfação? 

 
6. Quando você buscava um trabalho, por acaso orou a respeito disso? Você 

acredita que Deus alguma vez lhe ajudou a conseguir um trabalho? Explique sua 
resposta. 
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7. Na sua fase adulta, você chegou a ficar muito tempo parado, sem trabalho? 

Como você se sentia em relação a isso? Algumas pessoas desempregadas já 
registraram que sua auto-imagem foi abaixo quando não conseguiam um 
trabalho. Eles ficaram depressivos. Você teve este problema? Se sim, descreva 
resumidamente seus sentimentos. Se não, explique porque você não teve este 
problema. 

 
8. Que tipo de trabalho seu pai (ou responsável) tinha quando você morava com 

ele? A sua mãe também trabalhava? Descreva resumidamente. Houve períodos 
em que o seu pai ficou desempregado? Descreva resumidamente. 

 
9. Que tipo de atitudes e hábitos de trabalho você aprendeu dos seus pais? 

 
10. Lembre-se agora sobre o que estava acontecendo na sua vida seis meses atrás. 

Antes desta época, ou seja, antes desses seis meses, você dava uma atenção 
especial para os ensinamentos de Deus sobre o trabalho? Se sim, qual impacto 
este ensinamento estava tendo nos seus hábitos de trabalho e nas suas atitudes? 
Isso teve alguma mudança nos últimos seis meses? Explique resumidamente sua 
resposta. 

 
 
PARE: Peça para o seu monitor assinar aqui antes de continuar neste projeto. 
 
___________________________ (Assinatura do Monitor) 
 
 
 
Parte 2: Minhas Oportunidades Atuais de Trabalho 
 
 Se hoje você tiver empregado por período integral ou parcial, então responda as 
questões seguintes a respeito deste trabalho. Se você mora no Desafio Jovem, ou algo 
similar, responda as questões a respeito do trabalho que você exerce dentro do Local. 
 

1. Em relação a todas atividades que você exerce cada semana, como você 
avaliaria o que você faz? Em uma escala de 1 a 10, dê uma nota para o seu 
trabalho em relação as coisas que você faria numa semana comum. A nota “10” 
serve para as coisas que você mais gosta e “1” para os que menos aprecia. 

 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10  
 
Qual atividade você mais gosta? ____________________________________ 
 
Qual atividade você menos gosta?___________________________________ 
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2. Que tipo de coisas seu supervisor de trabalho lhe corrigiu em relação ao seu 

trabalho? 
 
3. Se você pedisse para eles lhe avaliarem, que tipo de nota você pensa que eles 
dariam para você como um trabalhador? 
___________excelente 
___________mediano 
___________abaixo da média 
___________ruim 
 
4. Que tipos de mudança você pensa que precisa ter nas suas atitudes e hábitos para 
que você suba de cargo? Que mudanças você faria para que o seu supervisor 
confiasse mais em você como alguém responsável? 

 
 5. Que nota você daria para você mesmo em relação à qualidade de trabalho que 
você faz? 
 ____________Eu sempre faço o meu melhor. 
 ____________Algumas vezes faço o meu melhor. 
 ____________ Raramente faço o meu melhor. Eu geralmente procuro o jeito mais 
fácil de fazer as coisas. 
 ____________ Eu odeio trabalho e evito sempre que possível. 
  
 6. Você encontrou alguma passagem bíblica que lhe ajudou a ser um melhor 
trabalhador? Se sim, escreva quais são elas e explique resumidamente como lhe ajudaram. 
 
 
Parte 3: Olhando para as Oportunidades Futuras de Trabalho 

   
1. Que tipo de trabalho você quer ter quando você concluir o Desafio Jovem? 

Atualmente você tem experiência e treinamento necessários para conseguir este 
emprego? 

 
2. Que tipos de atitudes e hábitos de trabalho você acredita que são necessários 

para ser um profissional bem sucedido? Isso terá qual impacto para você manter 
seu emprego e crescer dentro da empresa? 

 
3. Se você fosse o dono de uma empresa, você contrataria alguém com suas 

atitudes e seus hábitos? Você confiaria nesta pessoa caso você não pudesse ficar 
de perto para supervisionar o desempenho dela? Explique resumidamente. 

 
4. Pense por uns minutos sobre as pessoas que você conhece. Quem deles é um 

excelente exemplo de alguém que faz o seu melhor enquanto trabalha? Quais 
atitudes e hábitos de trabalho você admira nesta pessoa? Dentre todas as boas 
qualidades desta pessoa, qual dessas você gostaria de desenvolver mais na sua 
vida?  
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********************Estudos pessoais para Novos Cristãos***************** 
 

Desafio Jovem do Brasil 
Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP. 
Cep: 13.500 - 162 
Telefone: (19) 3534-1999 
www.desafiojovemdobrasil@terra.com.br 
Reimpresso no Desafio Jovem do Brasil. 

 
 
 

 


