
Tema: Escolha da profissão e seus 
impactos – Parte 1 -

“Ao homem pertencem os planos do coração; 
mas a resposta da língua é do Senhor.”  Pv 16:

Parte 1



DESAFIO

PRÁTICA

REALIDEAL

TEORIA



Para isso!!! 

Dicas práticas

Expectativa de Deus 

Esforço

Benção de Deus



Tema complexo? !!!

Por que? 

Em 5 anos muitos 
trabalhos e atividades
Não vão existir mais, e 
surgirão novas 
atividades

***Os conceitos bíblicos  sempre  continuarão 
valendo



Trabalhos do futuro

Engenheiro 
Biomédico

Analista de comunicação

Assistente de saúde / Pessoal

Auditor financeiro
Biofísico e Bioquímico

Especialista em Pele



Escolha da profissão: Aonde começa

Quando crianças

-Admirando pessoas
-Exemplos 
-Posição social
-Salários
-Satisfação Pessoal

Exemplos…. 

Isto basta?  É suficiente para uma boa escolha???



Quem sou Eu?

Preciso entender o meu perfil.

Comunicador  ou Tímido

Racional ou Emocional

Teórico ou prático

Lider ou comandado

Agitado ou tranquilo

Tenho aptidões  ?



Quem sou  Eu? Como descobrir meu 
perfil?

-Testes/ Avaliações (sites)
- Conversando com seus pais, 
- Com amigos, irmãos,
-  Feiras de Profissões

Orientação de 
Deus

“Aonde não há conselhos, frustram-se os projetos; mas na 
multidão de conselhos  se estabelecem.”   Pv. 15:22



Quem sou Eu?  CUIDADO!!!

Com o conselho dos Ímpios

Não respeitar os princípios 

e valores bíblicos

O temor do Senhor é o princípio da 
sabedoria   …. Pv 1:7

Escolha e decisões passam por sabedoria…

Salmo 1:1



Qual o papel dos meus Pais?

Orientador

Ensinar

Orar pelo filho e com 
o filhos

Entender o perfil do 
seu filho



Pesquisar

Fazer os planos

Não esquecer os ensinamentos 
do Pai

Colocá-los diante de Deus

Assegurar-se que a Resposta
É de Deus e não a tua própria 
vontade

E  DEDICAR-SE



Destaque aos que se empenham mais...

Jetro para Moíses:   

   E tu  dentre todo o povo 
procura homens capazes, 
tementes a Deus, homens de 
verdade, que odeiem a 
avareza; e põe-nos sobre eles 
por chefes….

                       

                         Êxodo 18:21 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/18/21+
http://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/18/21+


Reflexão da 1parte
A escolha nasce no coração muito cedo…

Quem sou Eu?... Preciso me conhecer, peça
Ajuda ao Senhor, peça sabedoria

Qual o papel de meus pais? São orientadores,Apoiam, 
mas não devem tomar as decisões por  Você

Qual o meu papel… Pesquisar, planejar, coloca-los
 diante  de Deus e dedicar-me



Quer ser Feliz na escolha?

“Entrega ao Senhor as tuas 
obras,

E os teus desígnos 

Serão estabelecidos.”

 Provérbios  V 16:3

         Planos , espera e Obediência



Quer ser Feliz na escolha?

Faze-me,

 Senhor, conhecer os 

teus caminhos,

ensina-me as tuas 
veredas.

                                          
      Salmo 25:4
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