
Em anos recentes, alguns livros 
excelentes foram escritos sobre a fé 
no local de trabalho. 

Mas conversando com cristãos comuns, eu descobri 
que poucas pessoas parecem realmente acreditar e 
abraçar esta verdade, de que o Espírito Santo quer 
ajudar os crentes em seus trabalhos diários da mesma 
forma que Ele ajuda quando eles contribuem na igreja. 
Ele quer vir conosco para o escritório, para a obra, o lar, 
ou onde quer que seja o nosso local de trabalho.

Quando entregamos nossas habilidades de trabalho 
para Ele, Ele irá adicionar amor, inspiração, criatividade 
e beleza no que produzimos. Eu acredito que Deus se 
deleita grandemente nesta parceria. Afinal, nós fomos 
criados por Ele para alegria e intimidade.

Este é um convite para entrar num mundo 
emocionante e realizador, onde o sobrenatural tem 
um poderoso impacto 
no local e mercado de 
trabalho.
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PREFÁCIO
 
 
Por séculos o Espírito Santo foi amplamente 
ignorado na igreja. Felizmente, nós superamos 
esta barreira e, finalmente, agora Ele está sendo 
convidado para tomar Seu legítimo lugar onde tra-
balhamos, onde vamos e em nossas interações com 
aqueles que encontramos. Richard tem constatado, 
inúmeras vezes, que este tipo de vida é uma jornada 
emocionante.
 
Nós temos a tendência de dividir a vida em secu-
lar (terrena) e sagrada (celestial), e fazendo isto nós 
excluímos uma parte valiosa do trabalho do Espírito. 
Como cristãos, tudo em que colocamos as nossas 
mãos pode ter um significado celestial tanto quanto 
aquilo que fazemos dentro das paredes da igreja.
 
Neste pequeno e poderoso livro, Richard desenvolve 
seu tema e nos traz o entendimento de que Deus 
quer associar-se conosco em tudo o que fizermos.
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Precisamos envolver Deus em cada parte de nossas 
vidas – no trabalho e em casa – não apenas na igreja.
 
O capítulo 21 de João conta a história do que acon-
teceu quando os discípulos, que haviam sofrido em 
seu trabalho a ponto de desistir por causa da sua falta 
de sucesso, seguiram o conselho de Jesus. Tendo 
pescado toda a noite sem pegar nada, os discípu-
los estavam voltando para a costa quando Jesus os 
chamou da praia e disse para lançarem suas redes no 
lado direito do barco. Os resultados foram incríveis. 
Por que não descobrir, de uma forma muita prática, 
como atingir resultados semelhantes no seu local de 
trabalho? Eu não tenho dúvidas em recomendar este 
livro a você.
 
Geoff Wiklund
Ministério Geoff Wiklund,
Presidente do Ministério Promise Keepers,
Auckland, Nova Zelândia
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Você acredita que Deus tem algo a dizer sobre o 
trabalho?
 
Por mais de dois mil anos, os homens da igreja têm 
investigado como a fé funciona nas vidas de pessoas 
comuns. Séculos atrás, muitos pensavam que Deus 
falava somente latim; se você precisasse de respos-
tas para qualquer oração era recomendado que você 
encontrasse algum profissional santo e treinado que 
pudesse falar e ler o idioma de Deus ou você não 
conseguiria ajuda para nada. O livro que nós chama-
mos de Bíblia era uma escrita complexa, custosa e 
rara, que você não podia ler ou comprar, e que apa-
rentemente continha apenas registros religiosos de 
assuntos espirituais. Será? O quão distantes nós pode-
mos ficar da vida e verdade divina de Deus?
 
Graças a Deus, os tempos certamente mudaram. E 
nós precisamos que mudem.
 
Às vezes, são necessários séculos para um mundo 
ferido e desiludido descobrir o quão patéticos, 
decepcionados e danificados nós nos tornamos em 
múltiplas dimensões. O tempo chegou para retornar 
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ao normal Divino e restabelecer o propósito original 
de Deus para nós todos.
 
Richard Brunton é um homem que encontrou – em 
seu negócio e em descobertas inovadoras – alguns 
princípios bíblicos práticos e importantes que não 
somente mostram o que Deus está fazendo no mer-
cado de trabalho, mas também como Deus faz isso. 
Embora seja um livro pequeno e simples, ele pode 
abrir um novo caminho para você mudar o seu 
mundo.
 
Winkie Pratney
Spiritual Vocations
AD 2017



 
 

INTRODUÇÃO
 
 
Em anos recentes, alguns livros excelentes foram 
escritos sobre a fé no local de trabalho e a ideia de 
que o trabalho é mais que somente um emprego. 
Mas conversando com cristãos comuns, eu descobri 
que poucas pessoas parecem realmente acreditar e 
abraçar esta verdade. Alguns pastores ainda estão 
dizendo às pessoas que o seu propósito primário 
é ganhar almas para Cristo. Eu não acredito nisso. 
Ganhar almas é um resultado importante, mas não é 
o propósito primário das nossas vidas diárias.
 
Eu creio que o propósito do homem trabalhador ou 
da mulher trabalhadora é fazer o trabalho que Deus 
os chamou para fazer, e fazê-lo em parceria com o 
Espírito Santo, de uma maneira que O glorifique e 
atraia pessoas para o Reino.
 
Este é um convite para entrar num mundo emo-
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cionante e realizador, onde o sobrenatural tem um 
impacto poderoso no local e mercado de trabalho.
 
Assim como da minha própria experiência de 40 anos 
nos negócios, eu extraí conhecimentos dos exce-
lentes livros a seguir: Life@Work (Vida no Trabalho, 
tradução livre) de John Maxwell, Marketplace 
Christianity (Cristianismo no Mercado de Trabalho, 
tradução livre) de Robert Fraser e Spirit-Driven Success 
(Sucesso Guiado pelo Espírito, tradução livre) de Dani 
Johnson. Estou certo de que eu absorvi coisas de 
outros livros e pessoas também, mas com os anos 
tudo se misturou.
 
Neste livreto, eu uso os termos ‘local de trabalho’ e 
‘mercado de trabalho’. Por local de trabalho eu falo 
literalmente do lugar onde você trabalha, seja por 
dinheiro ou não. Normalmente, eu penso sobre um 
negócio ou organização de algum tipo, comercial ou 
não. Mas também pode ser sua casa, de duas manei-
ras; você pode ter um negócio próprio em casa e/ou 
talvez você trabalhe em tempo integral ou parcial 
como dona(o) de casa.
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Embora eu tenha escrito principalmente a partir da 
minha própria experiência em negócios, eu quero 
reconhecer o trabalho que as pessoas (frequente-
mente as mulheres) fazem em casa. Eu acredito que 
a maior parte do que escrevo aplica-se ao trabalho 
não-pago e/ou em casa.
 
Por mercado de trabalho eu falo principalmente 
sobre onde as pessoas fazem negócios – por exem-
plo, um shopping center, o dentista, o cabeleireiro, 
associando-se a outros negócios, e assim por diante. 
O principal pensamento aqui são aquelas áreas em 
que atuamos fora do ambiente da igreja.
 
Aproveite a leitura.
Richard Brunton





 
 

PA RT E  U M :

Fundamentos



 
 

A PERCEPÇÃO
 
 
Alguns anos atrás, eu fui entrevistado num café da 
manhã para homens de negócios cristãos. Todo mês, 
o organizador, Martin Kelderman, convidava alguém 
para ser entrevistado, e aquele mês foi a minha vez. 
Martin e eu sentamos em dois bancos de frente para 
o público.
 
Tudo estava correndo bem até que – e eu não lem-
bro o que causou isso – eu comecei a falar sobre o 
fato de que, como um homem de negócios cristão, 
eu me sentia como um cristão de segunda classe 
porque eu não me dedicava ao ministério em tempo 
integral. Eu me sentia completamente insignificante 
no Reino Celestial – como uma carteira ou uma fonte 
de renda, comprometido com o “inútil” a fim de dar 
para o “útil”. Este sentimento estava crescendo dentro 
de mim, escondido em meu coração, mas eu nunca 
havia dado voz a ele. De fato, eu nunca havia o for-
mulado propriamente em minha mente consciente, 
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e enquanto eu compartilhava meus pensamentos, 
algo brotou profundamente em mim e eu comecei 
a chorar incontrolavelmente… até hoje eu não sei 
se era a minha aflição pessoal ou se era a aflição do 
Espírito Santo, ou ambas.
 
Na conversa posterior, eu descobri que muitas pes-
soas do público sentiam o mesmo. Até mesmo um 
pastor pediu o meu perdão, em nome da Igreja, 
pelo o que foi feito para que eu me sentisse daquela 
maneira.
 
Então, porque eu me sentia assim? De onde vieram 
estes sentimentos? Que mensagens estavam sendo 
enviadas pelas igrejas e que mensagem eu estava 
recebendo?
 
Recentemente, eu me encontrei com um CEO (dire-
tor executivo) cristão aposentado. Ele falou sobre 
uma experiência que ele teve numa reunião cristã 
anos antes, quando um profeta parou em sua frente 
e disse, ‘Não considere negócios ou administração 
como um ministério de segunda classe,’ antes de ir 
para a próxima pessoa.
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Em todos os meus anos indo a igreja eu nunca vi o 
trabalho ou os negócios sendo verdadeiramente 
honrados. Nunca um pastor disse, por exemplo, que 
ele sentiu uma unção para os comerciantes, líderes 
de negócios, donas de casa, ou algo parecido.
 
Mas sempre havia uma unção ou uma palavra para 
outras coisas: coisas ‘espirituais’, como ganhar almas, 
missões, doar ou outras atividades centradas na 
igreja.
 
Eu tenho lido muitos livros sobre fé no local de tra-
balho desde aquele dia, e descobri que o que eu 
sentia é comum. É errado que isso seja assim! Eu 
me pergunto se, talvez, esta é a razão pela qual seja 
menos provável que um homem vá a igreja do que 
uma mulher; o que a religião tem a oferecer para os 
homens trabalhadores?
 
Portanto, eu quero fazer uma ilustração do que eu 
creio que é o verdadeiro plano de Deus para o nosso 
trabalho e como nós – ambos, pastores e trabalhado-
res em geral – podemos tomar a Sua direção.



 
 

O PLANO DE DEUS  
PARA O TRABALHO

 
 
A primeira coisa a ser compreendida é que o trabalho 
é ordenado por Deus e que ele tinha este status antes 
da Queda. O trabalho não é o resultado do pecado. O 
trabalho pode ter se tornado mais difícil e estressante 
depois da Queda, mas é, e sempre será, uma tarefa 
divina. Deus nos criou para o trabalho.
 
O trabalho é onde e como nós exercemos os dons 
que Deus nos deu:
 
• para revelar a Sua glória;
• para cuidar, ou tomar conta, da Sua criação;
• para conhecer a alegria e satisfação de  

co-trabalhar e co-criar com Ele;
• para servir aos outros;
• e para, assim, fazer do mundo um lugar melhor. 
 
Deus, Ele próprio, é um trabalhador. Assim como 
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Jesus. Em João, no capítulo 17 e verso 4, Jesus ora a 
Seu Pai,
 

Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a 
obra que me deste a fazer.

 
O segundo ponto importante é que a palavra ‘minis-
trar’ vem da palavra do Latim que significa ‘servir’ 
– então ministério é serviço. Para a maioria de nós, 
nossos ministérios dados por Deus (nossos chamados 
dados por Deus para servir a outros) estão no local 
de trabalho e em casa. Poucos de nós são chamados 
para servir na igreja, mas a maioria de nós é chamada 
para servir em outro lugar. Eu quero que você veja 
que o espaço fora das paredes da igreja (seja este o 
local de trabalho ou o lar) é onde a maioria de nós 
foi chamado para servir; é o ambiente primário no 
qual buscamos fazer do mundo um lugar melhor, e é 
onde nós somos chamados para viver e demonstrar 
o Reino de Deus.
 
Se isto é verdade, então conclui-se que os ministérios 
no local de trabalho e no lar não são menos válidos 
do que aqueles de um pastor ou missionário em 
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tempo integral. O trabalho de um encanador, se feito 
‘como ao Senhor’ (Colossenses 3:23), não é menos 
aprovado por Deus que o trabalho de um pastor, ou 
mesmo, o trabalho de Madre Teresa. Pense sobre isso 
por um momento. Se o trabalho é de fato um cha-
mado dado por Deus, então há uma unção e uma 
preparação para ele, assim como há para qualquer 
outro ministério.
 
Este é o coração da mensagem que eu quero que 
você receba e experimente enquanto lê este livro. 
Também quero mostrar o que aprendi sobre parce-
ria com Deus no local de trabalho e no mercado de 
trabalho.



 
 

AS CONSEQUÊNCIAS DE UMA 
PERSPECTIVA ERRADA

 
 
Muitas pessoas de negócios cristãs veem o trabalho 
como um mal necessário – algo que elas têm que 
suportar para ganhar dinheiro e então fazer as coisas 
espirituais importantes. Eu acredito que este mal-en-
tendido magoa o coração de Deus.
 
Muitos cristãos são conhecidos por serem pessoas 
honestas e simpáticas no local de trabalho, mas 
infelizmente podem não ser conhecidos por sua exce-
lência. Excelência é fundamental para quem Deus é. 
No Salmo 139:14 o salmista diz, ‘Maravilhosas são as 
Tuas obras’. Olhe para a criação Dele! Deus ama coi-
sas feitas com habilidade e coisas belas. Excelência é 
importante no nosso trabalho simplesmente porque 
nós fomos feitos a imagem Dele.
 
Eu penso que podemos presumir que Jesus foi um 
artesão qualificado. A Bíblia diz que ‘Jesus crescia em 
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sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus 
e os homens’ (Lucas 2:52).
 
Como um carpinteiro, eu acredito que os móveis 
que Jesus fazia não eram medíocres; eles refletiam o 
amor, a criatividade e a excelência de Deus.
 
Mas a mensagem da igreja para os construtores de 
móveis hoje é, em maior parte, acerca de desenvolver 
um bom caráter. Eu penso que deveria ser sobre fazer 
mesas melhores, assim como trabalhar no bom cará-
ter. Deus deleita-se numa bela peça de mobília feita 
por um dos Seus filhos.
 
Certa vez, uma família veio até mim preocupada com 
seu filho. Ele estava tão envolvido nas atividades da 
igreja que ele estava negligenciando seus estudos 
na universidade. O filho não se dava conta de que os 
seus estudos não eram menos espirituais que todas as 
coisas em que ele estava envolvido na igreja. Eu pude 
corrigi-lo! (Ele foi adiante, indo bem espiritualmente e 
profissionalmente.) 
 
A excelência do seu trabalho faz com que você seja 
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notado, seja promovido, seja respeitado e te dá voz. 
Provérbios 22:29 diz:
 

Viste a um homem diligente na sua obra?
Perante reis será posto: 
não será posto perante os de baixa sorte.

 
E em Daniel 6:1-3, lemos:
 

Daniel se distinguiu… 
porque nele havia um espírito excelente.

 
Excelência te dá influência. Ela te dá o ‘direito’ de evan-
gelizar. Mediocridade, por um outro lado, obtém uma 
resposta menos favorável: ‘Se ele é um cristão, cristia-
nismo não é para mim; eu não quero ser como ele!’ 
Quem você é e o que você faz, fala mais alto que o 
que você diz.
 
Se tivermos uma perspectiva errada sobre o trabalho, 
perderemos a experiência de parceria com o Espírito 
Santo; de fato, nem saberemos que ter parceria com 
Deus é possível. Em meu caso, um entendimento 
errado do plano de Deus para o trabalho resultou 
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em sentimentos de decepção, tristeza, culpa e con-
denação. Foi relativamente tarde na minha vida 
profissional que eu comecei a entender a verdade e 
entrar naquilo que Deus tinha para mim. Eu sempre 
trabalhei duro, e eu era um líder bom e bem-suce-
dido, mas eu poderia ter realizado mais e com muito 
mais eficiência. Uma perspectiva errada nos nega a 
alegria e a satisfação de co-trabalhar e co-criar com 
Deus – um privilégio reservado para os cristãos.
 
Devo mencionar outros dois tipos de trabalhadores 
cristãos que conheci. O primeiro é a pessoa pregui-
çosa ou mal-orientada que deixa tudo para Deus. Se 
você candidatar-se para um emprego e não tirar um 
tempo para descobrir algo sobre o seu futuro empre-
gador, você não merece conseguir este emprego. 
Focalize no que você pode fazer por seu empregador, 
em vez do que o empregador pode fazer por você. 
Pela mesma razão, se você está competindo por uma 
promoção com um não-cristão, e você ora por isso, 
deixa tudo para Deus e volta a assistir TV, enquanto 
o não-cristão faz o trabalho extra e o estudo neces-
sário para o novo cargo, quem você acha que vai ser 
promovido?
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O segundo tipo de trabalhador cristão é o outro 
extremo. Cada pensamento e ação dele no traba-
lho brota da confiança que ele tem em si mesmo, 
trabalhando independentemente do Espírito Santo, 
porque há uma falta de confiança em Deus, um 
senso de orgulho ou porque não há consciência de 
que Deus quer estar presente e ajudar. Estas pessoas 
estão roubando delas mesmas a alegria, a satisfação, 
a criatividade e a eficiência de associar-se com Ele.



 
 

O TRABALHO PODE SER 
ADORAÇÃO TAMBÉM

 
 
Deus criou o trabalho como uma maneira de adorá-lo 
e revelar a Sua glória em Seus filhos e através de Seus 
filhos. É como você faz isto e como você se dedica a 
isto que faz a diferença…
 

E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o cora-
ção, como ao Senhor, e não aos homens… 
(Colossenses 3:23)

 
Anos atrás, eu estava pintando a parte de dentro de 
um guarda-roupa numa propriedade de aluguel. Eu 
estava pintando as partes que ninguém veria, dei-
tado no chão ouvindo a Rhema, uma estação de 
rádio cristã. De repente, eu senti a presença de Deus 
vir sobre mim, como um abraço divino. Era como se 
Deus estivesse dizendo, ‘Eu te amo, Richard. Eu vejo 
o que você está fazendo, embora ninguém mais veja 
ou verá. Você é um homem segundo o meu coração. 
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Se você se compromete com a excelência em peque-
nas coisas, coisas invisíveis, eu te confiarei algo maior’. 
 
Numa ocasião eu estava na região dos banheiros de 
um aeroporto – eu acho que em Kuala Lumpur. Lá 
havia um homem de casaco branco, que era o encar-
regado pela área. Tudo estava imaculado. Eu não sei 
se ele era cristão ou não, mas para mim parecia que 
ele estava fazendo seu trabalho não apenas para 
homens comuns, mas como se o Rei dos reis fosse 
usar os banheiros.
 
O trabalho se torna adoração quando decidimos dar 
o nosso melhor todos os dias para o bem daqueles 
em torno de nós.
 
Se algo do que eu disse nesta seção falou com você, 
então ore comigo:
 

Pai Celestial, me libere das percepções erradas 
sobre o trabalho e todas as suas consequências. 
Renova-me, Senhor. Conceda-me uma revela-
ção maior dos seus propósitos para o trabalho 
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e mude as minhas atitudes para que se alinhem 
com as Suas. Em nome de Jesus. Amém. 

 
Vamos parar por um momento. Se você regular-
mente faz apenas o mínimo no seu trabalho em vez 
de buscar a excelência; se você apenas pintar as par-
tes que as pessoas podem ver; se você trabalha de 
má vontade; então eu te convido a arrepender-se. Se 
estou falando com você, ore comigo:
 

Senhor, eu me arrependo da minha atitude para 
trabalhar, em que eu não tenho sempre dado o 
meu melhor. Com a sua ajuda, Espírito Santo, eu 
comprometo-me com a excelência, para honrar 
a Deus, e para honrar a mim mesmo e aqueles a 
quem eu sirvo. Em nome de Jesus. Amém.



 
 

A UNÇÃO E PREPARAÇÃO  
PARA O TRABALHO

 
 
Como eu disse antes, se o trabalho é um chamado 
dado por Deus então conclui-se que nós podemos 
ser ungidos e equipados para ele, da mesma forma 
que acontece com um pastor. Potencialmente, isto 
inclui uma dimensão espiritual adicional indisponí-
vel para não-cristãos. Se formos aplicados em tornar 
nossos talentos naturais em habilidades e submetê-
-los a Deus, então Ele irá adicionar algo a mais para 
que cumpramos o trabalho que Ele nos chamou 
unicamente para fazer. O que produzirmos como 
resultado trará a admiração de outros e dará glória a 
Deus. Esta é a mensagem subjacente mostrada atra-
vés de Êxodo 31:1-11:
 

Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: 
Eis que eu tenho chamado por nome a Bazaleel, 
o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, 
E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, e de 
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entendimento, e da ciência, em todo o artifício, 
Para inventar invenções, e trabalhar em ouro, 
em prata, e em cobre, 
E em lavramento de pedras para engastar, em 
artifício de madeira, para obrar em todo o lavor. 
E eis que eu tenho posto como ele a Aoliabe, o 
filho de Aisamaque, da tribo de Dã, e tenho 
dado sabedoria ao coração de todo aquele que 
é sábio de coração, para que façam tudo o que 
tenho ordenado; 
A saber, a tenda da congregação, e a arca do tes-
temunho, e o propiciatório que estará sobre ela, 
e todos os vasos da tenda;
E a mesa com seus vasos, e o castiçal puro com 
todos os seus vasos, e o altar do incenso;
E o altar do holocausto com todos os seus vasos, 
e a pia com a sua base;
E os vestidos do ministério, e os vestidos santos 
de Aarão o sacerdote, e os vestidos de seus filhos, 
para administrarem o sacerdócio;
E o azeite da unção, e o incenso aromático para 
o santuário; farão conforme a tudo que te tenho 
mandado.
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Eu creio que é sensato inferir desta escritura que 
Deus dará habilidades extras para trabalhadores 
hábeis, além da sua habilidade natural, para cumprir 
os propósitos do Reino de Deus na vida e no ofício 
do trabalhador.
 
Eu penso que podemos personalizar esta escritura:
 

‘Veja, Eu te chamei pelo nome (coloque seu 
próprio nome aqui) e Eu te enchi com o Espírito 
de Deus, em sabedoria, em entendimento, em 
conhecimento e em toda a espécie de trabalho, 
em particular (coloque a sua própria habilidade 
particular aqui), para que você possa cumprir 
tudo o que eu tenho te designado a fazer.’

 
(A propósito, se você tem um talento natural e ainda 
não o desenvolveu em uma habilidade, você sabe o 
que deve fazer!)
 
Perceba que o Espírito Santo sabe como fazer trabalho 
prático. Da mesma maneira que Ele teve a habili-
dade para decorar o templo, Ele sabe como fazer o 
encanamento, o remédio, a limpeza do banheiro, a 
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engenharia aeronáutica, a pesquisa de mercado, o 
trabalho do lar e a contabilidade… Porque ele é todo 
saber e criou o nosso mundo, Ele sabe como fazer 
estas coisas brilhantemente, muito além da nossa 
habilidade natural.
 
Você já pensou desta maneira sobre o Espírito Santo?
 
Ele está mais que disposto em transmitir habilida-
des, ideias e novo pensamento se nós satisfizermos 
as Suas condições. Este é um aspecto do preenchi-
mento do Espírito Santo na vida cotidiana que é 
raramente falado. Quando Deus chama, Ele quali-
fica, Ele equipa e Ele prepara. Quando um cristão é 
chamado para uma nova responsabilidade, ele ou 
ela necessita ser equipado, independentemente do 
chamado ser na igreja, no mercado de trabalho ou 
em casa. Por isso, o cristão necessita ser ungido pelo 
Espírito Santo enquanto Deus provê o que o cristão 
precisa para cumprir o seu chamado novo e único 
(veja Daniel 1:17-20).
 
Vamos liberar o poder e a presença de Deus nos nos-
sos locais de trabalho, não apenas para compartilhar 
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o Evangelho, ou para ser um modelo de bom caráter, 
mas também para glorificar a Ele com nossos talen-
tos e habilidades.
 
Eu queria que um pastor, ou um sábio homem de 
negócios cristão, tivesse orado por mim pelo rece-
bimento de sabedoria divina, conhecimento e 
habilidade no meu ofício e chamado (pesquisa de 
mercado). Que maravilhoso teria sido!
 
Uma vez compartilhei sobre este assunto com o 
pastor de uma grande igreja. Durante o culto de 
domingo, não muito tempo depois, ele pediu que eu 
me levantasse e orasse pelos homens e mulheres de 
negócios na congregação. Eu orei brevemente para 
que a ‘unção no local de trabalho’ caísse sobre aqueles 
que se levantaram para recebê-la. Foi um momento 
poderoso que teve um impacto de longa duração. 
Poucos meses depois, eu tive a oportunidade de 
fazer algo similar com cerca de 1.500 homens, e nova-
mente o impacto foi notável. Desde então, eu tenho 
visto muitas ocasiões em que o Espírito Santo deseja 
liberar uma unção para o local de trabalho.
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O Espírito Santo quer ajudar os crentes em seus tra-
balhos diários da mesma forma que Ele ajuda quando 
eles contribuem na igreja. Ele quer vir conosco para o 
escritório, para a obra, o lar, ou onde quer que seja o 
nosso local de trabalho. Ele quer colocar Seu ‘know-
-how’, e elevar nosso nível de habilidade para alturas 
que seriam impossíveis para nós alcançarmos. Mas 
devemos confiar nEle. É nossa decisão pedir a Sua 
ajuda. É nossa escolha – submeter as nossas habilida-
des a Ele ou continuar a trabalhar sozinhos. É ou não 
é uma proposta empolgante?
 
Vamos olhar de uma outra maneira: não é diferente 
quando adoramos com a ajuda do Espírito Santo? 
Quando nos entregamos a Ele, e adoramos em 
Espírito, Ele nos leva para a sala do trono de Deus – 
um exemplo maravilhoso de parceria com o Espírito 
Santo. Do mesmo modo, quando entregamos nossas 
habilidades de trabalho para Ele, Ele irá adicionar 
amor, inspiração, criatividade e beleza na nossa 
oferta de trabalho. Eu acredito que Deus se deleita 
grandemente nesta parceria. Afinal, nós fomos cria-
dos por Ele para alegria e intimidade.



 
 

UMA ORAÇÃO PELA UNÇÃO  
DO LOCAL DE TRABALHO

 
 
Para receber uma unção pelo local de trabalho, eu 
penso que o ideal é que um pastor, com amor e res-
peito pelo seu chamado, imponha as mãos sobre você 
e ore. Caso não seja possível, uma pessoa de negócios 
ou do lar, que tenha experimentado uma parceria 
com o Espírito Santo, pode impor as mãos sobre você 
para o recebimento da unção. Se nenhuma destas 
opções forem possíveis ou práticas, você pode orar a 
seguinte oração devagar: adaptando-a a sua situação 
com uma atitude sincera de adoração,
 

Querido Pai, por favor unja-me e prepara-me 
para o local de trabalho e para o mercado de 
trabalho. Encha-me com Seu Espírito Santo, em 
sabedoria, em entendimento, em conhecimento 
e em todas as formas de trabalho para os quais 
Tu tens me chamado para fazer.
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Espírito Santo, por favor adicione amor, criati-
vidade e beleza em tudo o que eu faço, e que o 
meu trabalho traga alegria e satisfação para Ti 
e para mim. Que o meu trabalho traga glória a 
Ti, Senhor.
 
Que eu cresça em influência e então estenda o 
Seu Reino, Senhor.
 
Eu, por este meio, declaro-me comissionado e 
enviado para ser um ministro no lar ou no mer-
cado de trabalho. Eu vou no poder do Espírito 
Santo. Em nome de Jesus. Amém.

 
Por favor, não se apresse nesta oração e medite sobre 
o seu significado. Repita se for necessário. Ative a sua 
fé e receba a unção, intencionalmente.



 
 

OLHANDO MAIS LONGE
 
 
Eu amo o que Os Hillman escreveu como uma palavra 
do Senhor em seu livro Listening to the Father’s Heart 
(Ouvindo o coração do Pai – tradução livre):
 

Filho, se você quer ter influência na vida de 
outras pessoas e na sua comunidade, e até 
mesmo na sua nação, você deve ser uma fonte 
de benção. Você deve resolver problemas que 
parecem não ter solução. Quando os discípu-
los de Meu Filho precisavam de comida para os 
5.000, Ele simplesmente os instruiu a darem a 
eles algo para comer. Eles olharam para os seus 
cinco pães e dois peixes e ficaram desnortea-
dos, entendendo a instrução Dele apenas com 
suas mentes naturais. Ele estava tentando fazer 
com que eles pensassem além das suas experi-
ências e usassem o poder que Ele demonstrou 
a eles. Cada um dos Meus filhos e filhas tem um 
poder latente dentro de si para resolver os pro-
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blemas da sociedade. Quando eles tocam neste 
poder, as pessoas testemunham minha glória 
e são atraídas para Mim e Meu Filho. Cada vez 
que você souber de um problema, pergunte-me 
como Eu posso querer resolver este problema 
através de você.



 
 

UNÇÃO PARA UMA PROMOÇÃO 
OU PARA UMA MUDANÇA  

DE PROFISSÃO
 
 
Nós temos falado sobre profissões, por exemplo, 
encanador, professor, profissional do lar e assim 
por diante. Mas que tal falar sobre funções e posi-
ções dentro das nossas profissões, ou até mesmo, 
mudança de profissão para que nós possamos utili-
zar melhor nossos talentos e habilidades? 
 
Imagine que eu sou promovido para ser um supervi-
sor ou um líder. Devo então procurar por uma unção 
de liderança? Eu creio que sim. Efetivamente, isto é 
se humilhar perante Deus (um pouco parecido com 
o que Salomão fez em 1 Reis 3:6-9) e dizer: ‘Venha, 
Espírito Santo. Unja-me e ajuda-me a servir e fazer cres-
cer as pessoas por quem eu sou responsável. Em nome 
de Jesus. Amém.’ Entretanto, eu creio que a ocasião 
será marcada com mais intenção se um pastor ou um 
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líder experiente fizer isto para você. Busque por uma 
oração de unção sempre que você assumir posições 
de maior responsabilidade ou potencial.



 
 

UNÇÃO POR FUNÇÕES  
NÃO PAGAS NO LAR

 
 
Muitos de nós fazem trabalhos não pagos em casa 
– em funções muito importantes, como mãe/pai 
ou avó/avô. Em retrospectiva, eu desejaria ter sido 
ungido para estas funções quando eu as assumi pela 
primeira vez. Estou certo de que eu teria sido um pai 
e avô muito melhor se eu tivesse sido ungido.
 
Dentro da igreja, o trabalho de ungir indivíduos para 
diferentes profissões, promoções e funções pode ser 
compartilhado – não é necessário deixá-lo apenas 
para o pastor. Há muitas pessoas sentadas às margens 
da igreja que tem grande sabedoria e experiência 
que estão sendo desperdiçadas. Um experiente líder 
de negócios cristão, por exemplo, poderia ungir um 
homem ou mulher recém-promovidos a liderança; 
uma mãe ou um pai experiente poderiam ungir uma 
nova mãe ou um novo pai e encorajá-los. Nem todos 
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querem estar envolvidos em orar pela cura ou liber-
tação, ou outras necessidades, mas muitos podem 
estar interessados neste ministério de ungir aos 
outros.





 
 

PA RT E  D O I S :

Trabalhando  
no Espírito



 
 

INTRODUÇÃO
 
 
Tendo entendido melhor a unção e a preparação 
do Espírito Santo, vamos para outra questão. Qual 
é a diferença entre um trabalhador cristão e um 
não-cristão? 
 
A simples resposta é que um deles tem o Espírito 
Santo, e o outro não. Um carrega a presença de Deus, 
e o outro não. Se há 100 pessoas num local de traba-
lho e cinco por cento são cristãos, estas cinco pessoas 
trazem o Espírito Santo para dentro deste local. 
 
Pense nisto por um momento. Nós levamos o Espírito 
Santo para dentro do local de trabalho! E, o mais 
importante, Ele quer sair – Ele está esperando que 
nós O liberemos. É nosso privilégio e responsabili-
dade ativar o Reino de Deus no local de trabalho.
 
O resultado de levar o Espírito Santo para o local de 
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trabalho pode ter longo alcance, mas eu quero falar 
sobre quatro efeitos potenciais:
 
• Co-trabalhando/co-criando com Deus
• Autoridade espiritual no local de trabalho
• O fruto do Espírito no local de trabalho
• Os dons do Espírito no local e mercado de 

trabalho



 
 
CO-TRABALHANDO/CO-CRIANDO 

COM O ESPÍRITO SANTO  
NO LOCAL DE TRABALHO

 
 
Imagine uma cena como esta: Um dia, um filho vai 
ajudar no jardim de seu pai. Sem bater na porta, ele 
imediatamente vai atrás da casa, pega o cortador de 
grama e o liga. Seu pai escuta o barulho, levanta-se 
da sua poltrona, vai para fora na varanda e sinaliza 
para atrair a atenção do seu filho. O filho para o que 
está fazendo e se aproxima.
 

‘O que foi, pai?’
 
‘Filho, entre e tome uma xícara de chá e vamos 
conversar, então nós vamos trabalhar no jardim 
juntos.’
 
A maioria de nós é como o filho. Nos concen-
tramos na tarefa, algumas vezes esquecendo 
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o relacionamento. O filho tem boas intenções, 
mas foi trabalhar em sua própria força. Ele 
poderia terminar o trabalho sozinho? É claro. 
Mas até mesmo no reino físico, dois conseguem 
fazer mais que um. Nosso Pai Celestial quer tra-
balhar conosco. Imagine a alegria e o senso de 
companheirismo que o pai e o filho terão reali-
zando algo juntos. Esta é a razão pela qual Deus 
nos fez. Nós podemos experimentar um pouco 
de como era no Jardim do Éden quando Ele e 
Adão desfrutavam deste nível de proximidade. 

 
Gordon Richards é o diretor geral de uma empresa de 
limpeza industrial. Ele escreve:
 

Nos últimos 33 anos eu tenho me maravilhado 
continuamente em como Deus tem guiado e 
abençoado a minha empresa.
 
Há muitos anos atrás, eu O convidei para ser 
o meu Diretor Geral. Ele tem sempre estado lá, 
disponível a qualquer hora, em situações de tra-
balho cotidianas. Enquanto é ótimo que Deus 
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está presente para ajudar nas grandes coisas, 
eu sou continuamente abençoado nos peque-
nos detalhes, por exemplo, num modo diferente 
de fazer um trabalho em particular. ‘Obrigado 
Espírito Santo, que grande ideia,’ eu digo, e então 
eu faço o trabalho do modo Dele e vejo que, com 
frequência, o esforço é menor e o trabalho aca-
bado parece muito melhor!
 

Em 2011, eu anotei uma palavra que eu recebi de 
Deus. Quando eu digo que eu ‘recebi e anotei’, o 
que eu quero dizer é que eu expressei em palavras a 
impressão que eu senti em meu espírito. Eu acredito 
que Ele estava me dizendo:
 

Eu te criei para o Meu deleite,
Para que você Me conheça e Me ame;
E eu tenho dado a ti trabalho para fazer,
Para servir aos outros
E para a sua alegria e satisfação.
Sua maior alegria vem de trabalhar comigo,
Por co-criar comigo.
Portanto, envolva-Me em todo o seu trabalho,
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Em todos os seus detalhes,
E Eu abençoarei o seu trabalho,
E assim aqueles a quem tu serves também,
E os homens Me verão em ti.

 
É absolutamente verdadeiro que Deus quer estar 
envolvido em nosso trabalho e em todos os seus 
detalhes. Mas se nós não soubermos disso, então não 
teremos nenhuma expectativa – nem mesmo pedire-
mos por isso.
 
Uma das minhas maiores alegrias vem de quando 
o Deus Todo-poderoso me inspira com uma ideia 
inteligente. É tão empolgante. Em uma ocasião, eu 
escrevi um artigo para o Sunday Star Times. Minha 
mensagem de uma vida inteira nos negócios foi 
encapsulada naquele artigo, mas levou apenas 10 
minutos para ser escrito! Eu estava no fluir do Espírito 
Santo. O pessoal de relações públicas não mudou 
uma palavra, o que foi muito incomum! Um diretor 
muito respeitado de uma companhia me ligou pou-
cos dias depois da publicação do artigo para dizer 
que ele era brilhante – direto ao ponto – e me disse 



52 | Ungido Para O Trabalho

que ele iria mostrá-lo para o seu filho. Eu dou a Deus 
a glória pela mensagem que Ele me deu, e por me 
ajudar a transmiti-la claramente.
 
Se trabalharmos independentemente de Deus, nós 
roubamos Dele a alegria e satisfação. Você já pensou 
sobre isto desta maneira? E nós roubamos de nós 
mesmos as mesmas coisas. Mas isto faz sentido, não 
faz? Afinal, Deus nos criou para intimidade e para 
apreciá-lo. Se não nos apegarmos a esta verdade, 
também roubaremos do mundo o que Deus deseja 
liberar através de nós. 
 
Considere o Rei Davi, conhecido como um homem 
segundo o coração de Deus. Várias vezes os livros de 
Samuel nos contam que Davi ‘consultou ao Senhor’. 
Ele buscava a Deus em tudo o que fazia, e Deus dava 
a ele a vitória toda vez.
 
Algumas vezes nos encontramos em situações em 
que precisamos orar:
 

Espírito Santo, por favor ajuda-me com este 
problema. Estou tão confuso. Eu não sei por 
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onde começar e o prazo de entrega do trabalho 
é amanhã. Senhor, conceda-me clareza e paz. 
Senhor, permita-me ter a sua mente. Eu recebo 
agora, em nome de Jesus. Amém.

 
Tendo feito esta oração, espere por um momento, e 
então comece o seu projeto.
 
Se somos bons no que fazemos, é tão fácil operar na 
nossa própria força. Neste caso, talvez precisamos 
orar:
 

Espírito Santo, eu sei que posso fazer um bom tra-
balho em minha própria força. Obrigado pelos 
talentos que Tu me destes. Mas eu quero criar 
algo maravilhoso contigo, Senhor. Conceda-me 
a alegria de trabalhar contigo – Tu e eu juntos. 
Vamos adicionar amor, criatividade e beleza 
neste projeto. Em nome de Jesus eu libero seu 
talento. Eu libero a mente de Cristo. Amém.

 
Então, como nos sintonizamos com o fluir do Espírito 
Santo? Nós falamos com Ele sobre tudo. Eu sei que não 
é facil; no começo temos que praticar. Escrevo isto 
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tanto para mim quanto para você, o leitor. Eu sempre 
esqueço, mas eu fico melhor a cada dia. É criar um 
novo hábito. Deus é paciente conosco. Várias vezes, 
nós saímos pela nossa própria tangente. Mas Ele é fiel 
para nos perdoar e nós podemos orar:
 

Senhor, nós confessamos que falhamos em 
compartilhar os detalhes de nosso trabalho con-
tigo, e fazendo isto, temos roubado a Ti e a nós 
mesmos. Nos arrependemos, Senhor. Queremos 
ser homens e mulheres segundo o Teu coração. 
Ajuda-nos Espírito Santo. Mantenha-nos perto 
de Ti. Como um imã sempre procura o norte, aju-
da-nos a olhar novamente para Ti quando nos 
esquecermos. Em nome de Jesus. Amém.
 

Eu acho que escrever para Deus me ajuda a me 
comunicar com Ele; então eu anoto o que eu acre-
dito que Ele diz em retorno. Enquanto eu trabalhava 
neste livro, e pensava sobre parceria com Deus, eu 
perguntei o que Ele gostaria de dizer a você, leitor. 
Aqui está o que Ele disse:
 

Diga a eles que Eu os amo, Richard, e Eu anseio 
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em ter um relacionamento de intimidade com 
eles. É claro que seu inimigo e sua velha natu-
reza não querem isto e você encontrará muitas 
distrações. Mas acredite em Mim quando Eu 
digo que o prêmio é muito maior que o esforço. 
Todos os grandes santos dominaram isto e você 
também pode, se você desejar e buscar isto fir-
memente. Isto não acontecerá de uma hora 
para outra. Será um grande esforço no início, 
mas tudo se tornará mais fácil.



 
 

A AUTORIDADE ESPIRITUAL  
NO LOCAL DE TRABALHO

 
 
Um dia, eu estava sentado em Ouen Toro, um mirante 
de observação in Noumea, buscando por uma men-
sagem para falar no grupo de oração em que eu 
estava envolvido. Eu senti Deus dizer, ‘Você não sabe 
quem você é.’ Alguns meses depois, ‘Se você soubesse a 
autoridade que você tem em Cristo Jesus você mudaria 
o mundo.’ Ambas as mensagens foram para grupos 
específicos de pessoas, mas eu percebi mais tarde 
que elas eram para mim também.
 
Estas mensagens me fizeram perceber o significado 
e as implicações de algo que eu descobri antes, mas 
nunca tinha pensado profundamente. Eu falo sobre 
isto no meu livro O Incrível Poder da Bênção (disponível 
para download gratuito em www.thepowerofbless-
ing.com), mas isto se aplica aqui também. Alguns 
anos atrás, eu comecei o hábito de ir para o trabalho 
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mais cedo para abençoar a minha empresa (a com-
panhia de pesquisa de mercado, Colmar Brunton).  
 
No começo eu dizia simplesmente, ‘Deus, abençoe 
Colmar Brunton.’ Isto parecia incompleto. Então, 
eu mudei minhas palavras – timidamente no início 
– de ‘Deus, abençoe Colmar Brunton’ para ‘Colmar 
Brunton, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo.’ Eventualmente, a bênção se tor-
nou algo similar a isto:
 

Colmar Brunton, eu te abençoo em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo.
 
Eu te abençoo em Auckland, e eu te abençoo em 
Wellington, e eu te abençoo em todas as regi-
ões. Eu te abençoo no trabalho e eu te abençoo 
em casa. Eu libero o Reino de Deus neste lugar. 
Venha Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui.
 
Eu libero o amor, a alegria, a paz, a paciência, 
a benevolência, a bondade, a gentileza, o auto-
controle e a união.
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Em nome de Jesus, eu libero as ideias do Reino 
de Deus que possam ajudar os nossos clientes 
e fazer do mundo um lugar melhor. Eu libero o 
favor no mercado de clientes. Eu libero o favor 
no mercado de empregos. Eu abençoo a nossa 
visão: ‘Negócio melhor, Mundo melhor’. Em 
nome de Jesus. Amém.
 

A partir do momento em que eu mudei minhas pala-
vras de ‘Deus, abençoe Colmar Brunton’ para ‘Colmar 
Brunton, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo’, a unção de Deus caiu sobre mim; 
eu senti o deleite e a afirmação de Deus. Era como 
se Ele estivesse dizendo, ‘ Você entendeu, filho; isto é 
o que eu quero que você faça.’ Qual era a diferença? 
No início, eu estava fazendo uma oração passiva. Mas 
eu mudei disso para agir na autoridade que Deus 
tem me dado, declarando uma bênção que fluiu do 
Espírito Santo vivendo em mim. Apesar de eu já ter 
feito isso centenas de vezes, eu tenho sentido sem-
pre o deleite de Deus nisto.
 
E os resultados desta bênção? A atmosfera no escri-
tório mudou, e mudou rapidamente, ao ponto das 
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pessoas comentarem e se perguntarem porque as 
coisas estavam tão diferentes. Foi realmente incrível! 
A bênção pode mudar o nosso mundo.
 
Eu acredito que é amplamente conhecido nos círcu-
los cristãos que falar diretamente para uma doença 
ou condição e ordenar a cura é mais efetivo que pedir 
a Deus para fazê-lo (Mateus 10:8; Marcos 16:17-18). 
Certamente, esta tem sido a minha experiência, e a 
experiência de muitas outras pessoas conhecidas 
e respeitadas em ministérios de cura e libertação. 
Eu acredito que Jesus diz em efeito, ‘Vocês, curem o 
doente (em Meu nome). Não é o Meu trabalho, é o 
seu trabalho. Façam isto.’
 
Eu concluí que:
 
• Deus quer curar, e Ele quer curar através de nós. 
• Deus quer libertar, e Ele quer libertar através de 

nós.
• Deus quer abençoar, e Ele quer abençoar através 

de nós.
 
Eventualmente, eu estendi minha prática de aben-
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çoar no local de trabalho mais amplamente. De 
manhã, antes que alguém mais tivesse chegado no 
escritório da Colmar Brunton, eu ia até o espaço de 
trabalho. Quando eu chegava perto da cadeira de 
alguém que precisava de sabedoria para uma situa-
ção em particular, eu o abençoava, impondo as mãos 
na cadeira, crendo que uma unção para efetuar a 
bênção passaria para o tecido da cadeira e, então, 
para a pessoa quando ela chegasse no trabalho (Atos 
19:12). Sempre que eu estava ciente de necessidades 
específicas pelas quais as pessoas estivessem pas-
sando, eu as abençoava de acordo.
 
Eu me lembro de um homem que habitualmente 
usava o nome de Deus como um palavrão. Em uma 
manhã, eu impus minhas mãos sobre a cadeira dele, 
amarrando o espírito de blasfêmia, em nome de 
Jesus. Repeti isso muitas vezes, até que o espírito mal 
atrás daquela linguagem suja teve que se dobrar a 
um poder maior, e a blasfêmia desapareceu do voca-
bulário de trabalho daquele homem.
 
Em uma ocasião, um homem veio até mim para que 
eu orasse por ele, querendo que Deus o tirasse do 
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seu local de trabalho porque a blasfêmia era comum 
por lá. Eu o convenci do contrário: Deus o colocou 
naquela posição para que ele pudesse abençoar seu 
local de trabalho e mudar a atmosfera!
 
Eu me senti guiado a fazer o sinal da cruz na entrada 
da Colmar Brunton e espiritualmente aplicar a pro-
teção do sangue de Jesus sobre nossa empresa. 
Estamos sendo ingênuos se pensarmos que não exis-
tem forças do mal alinhadas contra negócios cristãos.
 
Jesus nos dá autoridade espiritual e nos pede para 
usá-la. Nosso Pai Celestial quer que nós participe-
mos – para co-trabalhar – com Ele em Seu trabalho 
Redentor. Que privilégio e responsabilidade! Quando 
nós abençoamos nossos negócios e declaramos as 
intenções e favor de Deus sobre eles, nós liberamos 
a Sua habilidade para mudar as coisas do lugar onde 
estão para o lugar em que Ele quer que elas estejam.
 
Uma palavra de precaução: Abençoar não é um tipo 
de encanto mágico. Por exemplo, Deus não fará com 
que pessoas comprem o que elas não precisam ou não 
querem. Nem abençoará preguiça e desonestidade. 
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Mas se nós trabalharmos para Ele diligentemente e 
utilizarmos o poder da bênção, Deus ajudará a levar 
seus negócios a níveis maiores. Ouça o Seu conse-
lho ou o conselho de pessoas que Ele enviar a você. 
Esteja aberto, e espere pelo Seu favor, porque Ele te 
ama e quer que você tenha sucesso.
 
Eu recebi o seguinte testemunho de Ben Fox:
 

Meu trabalho específico no setor imobiliário 
passou por mudanças nos últimos anos e houve 
uma desaceleração significativa em meu negó-
cio. Procurei por várias pessoas para orar pelo 
meu emprego, porque meu volume de trabalho 
estava declinando ao ponto de me deixar preo-
cupado e ansioso.
 
Ao mesmo tempo, no início de 2015, eu ouvi o Sr. 
Brunton pregar uma série de mensagens sobre 
abençoar o trabalho, o negócio, a família e 
outras áreas. Até aquela hora, o foco das minha 
orações eram pedir a Deus para me ajudar nes-
tas áreas. A ideia de nós mesmos abençoarmos 
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não tinha sido ensinada a mim, mas agora eu 
posso ver que está escrita por toda a Bíblia, e eu 
sei que Deus nos chama, e tem nos dado autori-
dade para fazê-lo em nome de Jesus. Então, eu 
comecei a abençoar o meu trabalho – a proferir 
a palavra de Deus sobre ele e a agradecer a Deus 
por ele. Eu persisti em abençoar o meu trabalho 
cada manhã e também a agradecer a Deus pelo 
meu negócio, pedindo a Ele para enviar clientes 
a quem eu poderia ajudar.
 
Durante os próximos doze meses, meu volume de 
trabalho aumentou significativamente e, desde 
então, às vezes eu tenho estado sob pressão 
para gerenciar a quantidade de coisas a fazer 
que ‘aparecem’ no meu caminho. Eu aprendi 
que há um meio de incluir Deus nas nossas ati-
vidades cotidianas, e abençoar o nosso trabalho 
é parte do que Deus nos chamou para fazer. 
Portanto, dou todo o crédito a Deus. Eu também 
comecei a convidar o Espírito Santo para o meu 
dia de trabalho, pedindo por sabedoria e ideias 
criativas. Em particular, eu notei que quando eu 
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peço ajuda ao Espírito Santo com a eficiência 
do meu trabalho, eu termino ele bem antes do 
tempo esperado.
 
Parece-me que o ensinamento da bênção, e 
como fazer isto, foi esquecido por muitas igre-
jas, pois muitos cristãos com quem eu converso 
não estão cientes dele. Abençoar meu trabalho 
agora tornou-se um hábito diário, bem como 
abençoar aos outros. Eu também fico ansioso 
para ver o fruto nas pessoas e nas coisas que eu 
abençoo, quando em acordo com a Palavra de 
Deus e em nome de Jesus.

 
A história de bênção da Colmar Brunton foi contada 
do meu ponto de vista como dono do negócio e líder. 
Mas, e se você for um empregado de alguém? Ainda 
assim, eu recomendo fortemente que você abençoe a 
empresa, e abençoe as pessoas em posições mais altas 
na hierarquia. Você descobrirá que os seus relaciona-
mentos com a organização e seu patrão ou gerente 
passarão por uma mudança positiva. Por abençoar 
seu local de trabalho, você se posicionará para rece-
ber o favor de Deus e promoção. Apenas faça isto!
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E se o seu local de trabalho é a sua casa? Abençoar 
o local onde você mora envolve usar sua autoridade 
espiritual em Cristo Jesus para dedicar e consagrar o 
lugar ao Senhor. É convidar o Espírito Santo a entrar, 
e obrigar tudo o que não é de Deus a sair.
 
Uma casa não é somente tijolos e concreto; ela tem per-
sonalidade também. Da mesma forma que agora você 
tem acesso legal a sua casa e propriedade (como pro-
prietário ou inquilino), alguém teve acesso legal a ela 
antes de você. Coisas podem ter acontecido naquele 
lugar que trouxeram bênçãos ou maldições. Não 
importa o que aconteceu lá no passado, é a sua autori-
dade que determina como a atmosfera espiritual será a 
partir de agora. Se existe atividade demoníaca aconte-
cendo vinda de posses passadas, provavelmente você 
sentirá isso – é com você expulsar estas forças.
 
É claro que você tem que considerar quais forças 
demoníacas você está involuntariamente dando 
acesso a sua casa. Você tem pinturas, artefatos, livros, 
música ou DVDs mundanos? Que programas de TV 
você ou outros membros da família assistem? Há 
pecado no seu lar?
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Aqui está uma bênção simples que você pode fazer 
enquanto caminha pela sua casa, cômodo por cômodo:

 
Eu abençoo esta  casa, nosso lar. Eu declaro que 
esta casa pertence a Deus, eu a consagro a Ele e 
a coloco sob o Senhorio de Jesus Cristo. É uma 
casa de bênção.
 
Eu quebro toda maldição nesta casa com o 
sangue de Jesus. Eu tomo autoridade sobre 
qualquer e todo demônio em nome de Jesus e os 
ordeno a sair agora e nunca retornar. Eu expulso 
todo espírito de contenda, divisão e discórdia. Eu 
expulso o espírito de pobreza.
 
Venha, Espírito Santo, e expulse tudo o que não 
é de Ti. Encha esta casa com a sua presença. Que 
seus frutos venham: o amor, a alegria, a paz, a 
benevolência, a paciência, a bondade, a genti-
leza, a fidelidade e o autocontrole. Eu abençoo 
esta casa com paz transbordante e amor abun-
dante. Que todos que venham aqui sintam a 
sua presença e sejam abençoados. Em nome de 
Jesus. Amém.
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Da mesma maneira, se você tem crianças em idade 
escolar, você pode impor as mãos sobre eles e dizer 
algo como isto:
 

Johnny, eu te abençoo em nome de Jesus. Que o 
amor de Deus te cerque e te encha. Que os Seus 
anjos te protejam. Eu te abençoo para ser saudá-
vel e forte. Eu te abençoo com bons amigos. Eu te 
abençoo com o amor por aprender – para enten-
der suas lições, particularmente (matéria)… Eu 
abençoo os dons que Deus tem colocado dentro 
de você para se desenvolverem e crescerem. Eu 
te amo Johnny. Tenha um ótimo dia na escola.

 
E é claro, você pode abençoar o principal provedor 
financeiro, para que ele ou ela seja sensível à voz do 
Espírito Santo, e que o Espírito Santo adicione amor, 
beleza e criatividade ao trabalho dele ou dela.



 
 

O FRUTO DO ESPÍRITO  
NO LOCAL DE TRABALHO

 
 
Quando levamos o Espírito Santo para o trabalho, 
o fruto do Espírito vem com Ele: amor, alegria, paz, 
paciência, benevolência, bondade, fidelidade, genti-
leza e autocontrole.
 
Eu co-fundei a Colmar Brunton em 1981, e me tor-
nei um cristão nascido-de-novo três anos depois, em 
1984. Então eu tive uma experiência antes e depois 
– eu sei a diferença que ser um cristão fez na minha 
vida profissional.
 
Quando eu nasci de novo e fui cheio pelo Espírito, 
a maior mudança para mim foi o quanto mais eu 
amava as pessoas, e eu trouxe este amor para o tra-
balho. Nos 30 anos seguintes, este amor tornou-se 
evidente de diversas maneiras.
 
Eu me tornei mais gentil, mais generoso, mais aten-
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cioso e mais paciente. Eu lembro de uma ocasião em 
que eu estava sentado com um grupo de emprega-
dos no Eden Park, assistindo a um jogo da Copa do 
Mundo de Rugby. Antes do começo, a esposa de um 
empregado se aproximou de mim para falar o quão 
agradecida ela estava sobre o modo que nós tínha-
mos conduzido uma situação delicada com respeito 
ao seu marido. Eu recebi muitos elogios como este 
ao longo dos anos, e eles aconteceram porque eu me 
importava com as pessoas com quem eu trabalhava.
 
Mas, talvez, a maior manifestação de amor no local 
de trabalho foi a alegria que eu tive em identificar e 
desenvolver os dons das pessoas – despertando o seu 
potencial, ajudando-as a encontrar a sua grandeza. 
Estou verdadeiramente maravilhado em como as 
pessoas prosperam quando as liberamos em seu 
potencial. Nas nossas conferências eu vi pesqui-
sadores que eram poetas, dançarinos, cantores, 
compositores, músicos, visionários e inovadores 
– talentos que eram parte de quem aqueles funcio-
nários realmente eram.
 
Nós desenvolvemos uma cultura de reconhecimento – 
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nós ativamente apreciamos, valorizamos, exaltamos 
e celebramos os dons e forças das pessoas. Eu procu-
rava pelo ouro nas pessoas, não a lama. O fascinante 
é que quando extraímos e celebramos o ouro, a lama 
tende a reduzir ela mesma!
 
É tão importante conhecer a sua grandeza (os talen-
tos e a identidade que você tem como filho de 
Deus) e ajudar as pessoas a sua volta a encontrar a 
sua. Quando você identificar as suas próprias forças, 
e as forças das pessoas a sua volta, trabalhe nestas 
habilidades – invista nelas e as melhore ainda mais. 
Nós temos a tendência de fazer o oposto. Em vez de 
melhorar nossas forças naturais, nós lutamos para 
preencher as lacunas. Se você passar a sua vida ten-
tando ser bom em alguma coisa, você nunca será 
ótimo em nada.
 
Em geral, eu prefiro empregar alguém que é excep-
cional em alguma coisa a alguém que é apenas bom 
em tudo, porque eu posso tornar esta ‘excelência’ em 
uma vantagem competitiva no mercado de trabalho.
 
Eu descobri há muito tempo atrás que eu sou uma 
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pessoa que vê o todo. Eu sou impaciente com os 
detalhes. Mas detalhes são importantes. O ponto é 
que eu poderia batalhar para me tornar melhor nos 
detalhes ou eu poderia investir nos meus pontos for-
tes para me tornar excepcional e contratar alguém 
que tenha o dom e o entusiasmo pelas coisas que eu 
não tenho.
 
Se você quer que o seu empreendimento cresça (ou 
igreja, se for aplicável) você precisa progredir e dei-
xar de ser apenas uma estrela para ser um criador de 
estrelas. Eu aprendi a abrir mão da minha própria gló-
ria e liberar a glória para os outros. Eu deixei de ser 
uma única vela, para ser a base de um lustre cheio de 
velas. Aquele lustre se tornou a minha glória, o meu 
legado. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade em 
abrir mão de sua própria glória e nunca conhecerão 
as recompensas de deixar os outros brilharem.
 
As pessoas precisam sentir que o trabalho delas é sig-
nificativo, que ele tem propósito e faz do mundo um 
lugar melhor. Com isto em mente, se você é um líder 
de negócios, afirme a sua missão de fazer as vidas dos 
seus clientes melhor.
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Na Colmar Brunton, nós representávamos o con-
sumidor nas salas de reuniões da Nova Zelândia, 
visando convencer as empresas de que elas criariam 
mais valor de mercado se elas genuinamente se con-
centrassem em oferecer uma ótima experiência ao 
cliente. Nosso slogan era Negócio Melhor, Mundo 
Melhor.
 
Todas estas coisas aconteceram como resultado 
de trazer o Espírito Santo para o trabalho. Elas são 
todas exemplos da evidência do fruto do Espírito, e 
o trabalho do amor. Esta é a sabedoria que veio do 
Espírito ao longo do período de mais de 30 anos. Eu a 
compartilho na esperança de que jovens executivos 
continuem de onde eu parei.
 
Nos negócios, o lucro, o orçamento e o movimento 
de caixa são muito importantes. Às vezes, o amor e 
o lucro podem entrar em tensão, mas, em geral, eu 
acho que eles são parceiros excelentes.
 
Além do amor, a outra grande mudança que desen-
volveu-se quando eu me tornei cristão foi acerca da 
santidade e integridade.
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A integridade financeira é vital. A maioria das gran-
des empresas têm sistemas apropriados e um código 
de conduta que fala sobre coisas como suborno, pre-
sentes e despesas pessoais. Mas para uma pequeno 
negócio existe a tentação de classificar despesas 
pessoais como despesas da empresa. Deus não aben-
çoará uma situação como esta.
 
Ele também não abençoará coisas como fofoca. Deus 
detesta isto. Não fale mal de outras pessoas. Também 
há exagero ou mentira na tentativa de fazer vendas, 
ou levar a fama pelo trabalho de alguém. E assim 
continua. Sintonize-se com a sua consciência guiada 
pelo Espírito e faça o que é certo.
 
Quem você é e o que você faz falam mais alto do que 
o que você diz. No domingo, ou no grupo de oração 
da igreja, você pode ser o Sr. ou Sra. Certinho, mas 
é mais difícil usar uma máscara no local de trabalho 
onde as pessoas te vêem todos os dias. Não há sen-
tido em apenas falar do Evangelho, na verdade nós 
temos que ser a mensagem. 



 
 

OS DONS DO ESPÍRITO  
NO LOCAL DE TRABALHO 

 
 
George O. Wood, o superintendente geral das 
Assembleias de Deus nos Estados Unidos, faz uma 
análise excelente sobre os dons do Espírito listados 
em 1 Coríntios 12:
 

Uma coisa sobre os dons é, talvez, surpreen-
dente: apenas alguns deles acontecem num 
culto da igreja. Se você olhar cuidadosamente 
para os dons do Espírito como eles ocorrem no 
livro de Atos, os dons acontecem em sua maioria 
no local de trabalho. A maioria deles ocorrem no 
serviço cotidiano a Cristo ou no funcionamento 
do Corpo fora do culto de adoração, no minis-
tério para o mundo. No local de trabalho – no 
trabalho ou para o trabalho.

 
Você está chocado ou surpreso em saber que o 



Os Dons Do Espírito No Local De Trabalho | 75

Espírito Santo se move no local de trabalho? Talvez 
você pense que o Espírito Santo deve apenas estar 
fazendo ‘coisas espirituais’ – de preferência no prédio 
da igreja ou no grupo de oração. Mas como vimos, o 
seu trabalho é coisa espiritual.
 
Saiba que o Espírito Santo está muito interessado no 
seu trabalho, então peça e espere.
 
Ativamente, eu tenho visto os dons de revelação e 
discernimento em minha vida de trabalho. Em mui-
tas ocasiões eu me ouvi dizer coisas que eram tão 
boas que eu senti que eu deveria tê-las escrito, tais 
coisas vem do Espírito Santo. Eu tive o que eu chamo 
de ‘flashes de sabedoria’, e uma vez tive o slogan para 
uma marca colocado na minha mente por Deus. Se 
eu soubesse que isto era possível quando eu era mais 
jovem, eu estaria alerta, pedindo e esperando, muito 
mais cedo na minha carreira.
 
Algumas revelações podem ser verdadeiramente 
incríveis. Eu li e ouvi sobre pessoas receberem fór-
mulas e designs dados a elas pelo Espírito Santo. 
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Pessoalmente, eu nunca recebi nada tão dramático 
quanto isto, mas isto acontece. Nós deveríamos pedir 
por estas coisas, e esperar para recebê-las. 
 
Eu penso que vale a pena repetir as palavras de Os 
Hillman que foram citadas anteriormente:
 

Cada um dos meus filhos e filhas tem um poder 
latente dentro de si para resolver os problemas 
da sociedade. Quando eles tocam neste poder, 
as pessoas testemunham minha glória e são 
atraídas para Mim e Meu Filho. Cada vez que 
você souber de um problema, pergunte-me 
como Eu posso querer resolver este problema 
através de você.

 
Aqui estão alguns testemunhos dos dons do Espírito 
em operação no local de trabalho. Seja encorajado e 
inspirado. Espere por mais.
 

A maior parte do tempo eu trabalho sozinho, 
então eu falo com Deus sobre todo tipo de 
coisas. Um dia, estava chovendo e eu estava 
trabalhando do lado de fora, limpando ao 



Os Dons Do Espírito No Local De Trabalho | 77

longo de uma divisa. Tudo estava indo bem e eu 
tinha apenas mais alguns metros para limpar, 
quando eu descobri uma grande laje de con-
creto. Instantaneamente, eu sabia que eu não 
conseguiria levantá-la. Eu disse a Deus, ‘Bem, eu 
concordei em limpar todo o lixo e Tu és o Deus 
que mantém sua palavra, e eu sei que Tu esperas 
que eu também mantenha a minha, então eu 
preciso da Tua ajuda.’ Eu trouxe minha carreta 
para perto da laje, e disse, ‘Como?’ O Espírito 
Santo disse, ‘Coloque uma mão de cada lado’. 
Antes que eu percebesse, a laje estava em cima 
da carga! Eu não parei de louvar a Deus em todo 
o caminho para o depósito de lixo. Quando eu 
cheguei, eu me perguntei, ‘Ok. Como descarre-
gá-la?’ Então eu coloquei uma mão embaixo e 
outra em cima e, sem esforço, a coloquei de pé 
na carreta, e descarreguei no chão de concreto. 
O atendente veio até mim porque a laje fez o 
prédio tremer quando caiu. Ele olhou para a laje 
e ficou boquiaberto. Eu fiquei tão empolgado – 
eu glorifiquei a Deus todo o caminho para casa 
e ainda glorifico. – Roger Samsom (construtor)
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Eu fui chamado em uma empresa onde estava 
havendo um sério caso de roubo. Havia câmeras 
no lugar, mas elas não tinham conseguido pegar 
a pessoa, que estava se safando com grandes 
quantidades de estoque. Cada novo esforço não 
trazia resultados, por isso o chamado pelo pas-
tor! Eu fui até lá e orei.
 
Depois que eu orei, Deus identificou a pessoa 
dizendo-me como ele era e onde ele estava, assis-
tindo as garotas servindo. A partir da descrição 
e local, o dono imediatamente soube quem era 
a pessoa e ficou chocado. Ele era o estoquista 
que fazia as ordens e controlava o estoque, e é 
claro que ele tinha acesso ao equipamento de 
vigilância. Tendo identificado ‘quem’, os donos 
da empresa puderam descobrir o ‘quando’ e o 
‘como’. Na noite seguinte, um estoquista muito 
surpreso (que tinha secretamente removido 
parte do estoque e escondido atrás de um banco 
do lado de fora) deu de cara com dois grandes 
policiais quando ele retornou mais tarde com 
uma carretinha reboque para coletar os itens.
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Em outra ocasião, um homem de negócios me 
pediu para vir e orar por um dilema que ele 
estava passando. Ele precisava emprestar uma 
grande quantia de dinheiro para expandir seu 
negócio, mas ele teria que encarar a competi-
ção de um outro negócio que estava para abrir 
ao lado. Porque ele já tinha emprestado para 
uma casa nova, ele perderia tudo se o seu negó-
cio falhasse. Enquanto orava, eu me ouvi dizer 
ao homem que em um ano ele aumentaria seu 
lucro em 25 por cento. Ele me mostrou os núme-
ros de outros negócios similares e que nenhum 
estava atingindo este tipo de valor. Entretanto, 
ele aceitou o que eu disse como a palavra do 
Senhor, e tomou a decisão de pegar o financia-
mento e expandir seu negócio. Eu fui embora, 
orando furiosamente, e me preocupando que 
se a palavra não fosse de Deus nós estaríamos 
em um grande problema. Um ano depois, eu 
visitei o homem e ele me mostrou que os negó-
cios tinham aumentado em exatamente 25 por 
cento. Deus não decepcionou nenhum de nós.
 
Em outra situação, durante as férias, eu estava 
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ajudando o meu cunhado em um trabalho. 
Minha função era escalar um enorme duto, 
o polir, investigar se havia algum bloqueio e 
limpá-lo. Eu descobri que o bloqueio era, na 
verdade, um pedaço de alumínio circular que 
deveria abrir e fechar. Ele estava quebrado nos 
lados e agora estava emperrado. Eu removi 
aquela peça e ao fazer isto eu notei que, ainda 
que ela estivesse funcionando corretamente, ela 
apenas abriria um terço do que deveria. O defeito 
de projeto estava afetando a sucção através do 
duto. Eu pedi ao Senhor para mostrar-me como 
esta peça poderia ser projetada para permitir o 
fluxo máximo. Tendo recebido esta informação, 
eu fui até o patrão e expliquei a ideia de Deus a 
ele. Ele me enviou ao torneiro com este projeto. 
Entretanto, porque eu era ‘apenas um faxineiro’, 
o torneiro me disse onde ir de forma grosseira. 
Eu o aconselhei a ligar para o patrão. O patrão 
disse a ele para fazer o que eu disse. No início, o 
torneiro não estava feliz, mas quando eu expli-
quei os ajustes ele ficou interessado. Dito e feito, 
quando os ajustes foram feitos, o ar começou a 
passar em fluxo máximo. O torneiro então me 
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perguntou se eu realmente era um faxineiro. Eu 
disse a ele que, na verdade, eu era um pastor e 
expliquei que Deus me mostrou o projeto. Ele 
teve que admitir que foi engenhoso, mas ainda 
zombou de mim. – Ps Geoff Wiklund (Pastor 
senior)

 
Certa vez, eu trabalhava como eletricista para 
uma pequena companhia elétrica em Auckland.
 
Um dia, foi me dado o trabalho de consertar um 
fogão na parte oeste de Auckland. Rapidamente, 
eu peguei o cartão do trabalho, que continha o 
endereço, pulei na minha van e fui para o local.
 
Normalmente, eu tenho um livro de mapas 
na minha van e quando eu vou em direção a 
área onde eu penso que o trabalho é, eu paro e 
começo a procurar pelo livro – mas desta vez, ele 
não estava na van. Oops! ‘O que eu faço agora?’ 
Eu pensei. Isto aconteceu na época anterior aos 
telefones celulares e eu não tinha um telefone 
rádio no veículo.
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Não fazia muito tempo que eu havia sido bati-
zado no Espírito Santo e eu creio que Deus não 
apenas sabia de tudo sobre a minha vida como 
cristão, mas também estava interessado em 
cada parte da minha vida.
 
‘Oh bem,’ eu pensei, ‘Deus sabe onde é este 
lugar’. Então simplesmente eu pedi a Ele que me 
direcionasse. Eu comecei a dirigir novamente e 
cheguei em uma esquina. Eu perguntei a Deus 
por qual caminho seguir. ‘Em frente, esquerda 
ou direita?’ Eu estava em movimento, então eu 
tinha que ouvir o Espírito de Deus cuidadosa-
mente e rapidamente.
 
Eu ouvi em meu espírito, ‘Vire à esquerda, vire 
à direita, em frente, próxima à esquerda…’ e – 
você acredita nisto? – quando eu cheguei na 
esquina final, lá estava à direita a rua onde o tra-
balho era localizado. Isto pode soar um pouco 
brega e estranho, mas aconteceu exatamente 
deste jeito.
 
Eu parei de carregar um livro de mapas e isso 
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aconteceu novamente? Não, mas Deus me ensi-
nou que não há nada que ele não saiba. Se nós 
perguntarmos a Ele, Ele irá nos falar.
 
Alguns anos depois, eu comecei a trabalhar por 
conta própria. Pediram-me para colocar uma 
lâmpada de parede adicional na sala de uma 
senhora. Ela disse-me onde ela gostaria que a 
lâmpada fosse instalada.
 
O trabalho envolvia encontrar uma coluna na 
parede para parafusar a luminária, e então pas-
sar a fiação através da cavidade da parede até 
um interruptor já existente.
 
‘Simples’, eu pensei. Para salvar tempo, eu decidi 
perfurar a coluna em um ângulo para sair na 
cavidade, então ir para cima até o teto, perfurar 
para baixo através da viga superior em direção 
a cavidade, baixar uma corrente por dentro da 
parede, puxando-a com um gancho através do 
buraco do interruptor, e então puxar a fiação 
para cima com a corrente. Simples – Eu já havia 
feito isto muitas vezes.
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Pouco antes de eu começar a perfuração, eu 
pensei em perguntar a Deus para qual lado da 
coluna eu deveria perfurar. Para a esquerda ou 
para a direita? Nesta hora eu ainda não tinha 
subido no teto para ver o que havia lá.
 
Claro como o som de um sino eu senti em meu 
espírito, ‘Vá para a esquerda’, então eu o fiz.
 
Quando subi no teto, eu encontrei uma viga 
enorme apoiada em cima da coluna. Esta viga 
acabava exatamente em cima da coluna, sig-
nificando que se eu tivesse perfurado para a 
direita eu teria que perfurar para baixo através 
desta grande viga e da viga superior da parede – 
não havia espaço suficiente para trabalhar com 
a furadeira e broca longa entre o topo da viga e 
o teto.
 
Porque eu havia perfurado para a esquerda e a 
grande viga terminava na coluna, eu tinha que 
perfurar apenas com uma broca curta através 
da viga superior da parede!
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Deus está interessado em tudo o que eu faço por-
que Ele é meu Pai e eu sou Seu filho e Ele nunca 
deixa de me amar. Ele nunca diz, ‘Isto é muito 
banal, faça você mesmo.’ Em vez disso, quando 
eu uso meu cérebro e planejo as coisas, eu ouço 
o Seu Espírito falar comigo e me dar sabedoria e 
percepção no caminho. Verdadeiramente, Deus 
é bom – em todo o tempo. – Brian Vincent (ele-
tricista aposentado)

 
Normalmente eu carrego meu cartão do banco 
na minha bolsa. Recentemente, eu fui pagar as 
minhas compras e percebi que ele não estava 
lá. Felizmente, eu tinha outro cartão reserva 
que eu pude usar. Eu procurei e procurei pelo 
cartão desaparecido, e finalmente eu perguntei 
a Deus onde ele estava. Por uma impressão, Ele 
me direcionou até uma pequena carteira que eu 
uso quando a bolsa é muito grande para alguns 
passeios, e lá estava meu cartão do banco.
 
Em outra ocasião, eu não encontrava meus 
sapatos e eu ia voar para o Havaí no próximo 
dia. Eu desfiz a minha mala – ainda sem sapa-
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tos. Eu perguntei ao Senhor onde eles estavam, 
mas fui dormir aquela noite sem saber. As 3 da 
madrugada eu acordei com uma voz audível 
dizendo que eles estavam no armário do cilindro 
de água quente, embrulhados no meu uniforme 
de trabalho. E, certamente, eles estavam lá. Foi 
uma palavra de conhecimento diferente.
 
Um dia, eu estava falando com uma amiga no 
telefone, e ela me disse que o seu marido estava 
muito doente, com gripe. Mais tarde, quando eu 
limpava as janelas, o Espírito Santo me levou a 
ligar para ela novamente. O Espírito Santo me 
mostrou como orar pelo marido dela. Ele estava 
de volta ao trabalho na manhã seguinte.
 
Por inúmeras vezes eu perdi coisas pela casa 
quando estava trabalhando apressada. Eu 
perguntava a Deus e Ele me dizia onde elas 
estavam. Algumas vezes, Ele me fazia procurar 
primeiro, como um jogo de espera, mas sempre 
há coisas a serem aprendidas. – Lesley Lillie 
(dona de casa)
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A vida pode ser diferente para uma mãe em 
tempo integral – das tarefas de casa seculares a 
diversão e alegria em assistir seus filhos peque-
nos crescerem e tornarem-se adolescentes e 
adultos. Eu só posso agradecer a Deus, que no 
meu chamado como mãe, Ele me mostrou e 
me ajudou com muitas coisas através do Seu 
Espírito Santo.
 
Como na maioria dos lares, a vida não é sempre 
fácil ou calma. Acabar com discussões através 
de uma palavra de conhecimento ou de sabe-
doria, ou a lembrança gentil da graça de Deus, 
tem sido usado ao longo dos anos em diferen-
tes situações na criação dos nossos filhos. Em 
tempos de incerteza sobre saúde ou finanças, 
eu aprendi, e ainda estou aprendendo, que Ele 
realmente conhece as nossas necessidades, não 
importa o quão mundana eu sinta que elas são. 
Deus se interessa. Se eu preciso de uma recarga 
de energia para me ajudar a fazer as coisas 
ou coragem para encarar as dificuldades, ou 
encontrar alguma coisa que eu guardei no lugar 
errado, eu apenas preciso parar e pedir, e entre-
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gar a situação para Jesus. Quando eu fiz isto 
nestas situações, eu percebi que o Seu Espírito 
Santo está sempre lá para guiar, ensinar ou dar 
uma palavra de sabedoria ou de conhecimento.
 
Com a Sua orientação, e por aprender a confiar 
nEle mais e mais, eu sinto a Sua paz e vejo a Sua 
mão trabalhando a medida que Ele revela o Seu 
plano e um caminho através de cada circuns-
tância. – Julie Samsom (dona de casa)

 
Estes são exemplos dos dons do Espírito operando 
no local de trabalho. É claro, um dos dons mais signi-
ficantes que ainda não foi mencionado é a cura, e ela 
pode ser usada no local de trabalho também – mas 
seja sábio com respeito a onde e como. Eu falo mais 
sobre este dom adiante.



 
 

OS DONS NO MERCADO  
DE TRABALHO

 
 
Os dons do Espírito podem ser utilizados em todos 
os espaços além das paredes da igreja. Este testemu-
nho maravilhoso de um amigo meu chamado Denis 
Stewart é um exemplo de como isso pode acontecer:
 

Alguns meses atrás, eu tinha uma consulta em 
um centro médico em um grande shopping cen-
ter na área em que eu morava. Enquanto eu saia 
do centro médico depois da consulta, um rapaz 
que eu nunca tinha encontrado antes chamou 
a minha atenção. Nos olhamos nos olhos e 
começamos a conversar. Foi estranho como isto 
aconteceu tão rápido. O Espírito Santo me mos-
trou que Ele queria me usar em algo especial, 
então este homem e eu rapidamente passamos 
a conversar sobre as coisas em que eu estava 
envolvido no Ministério Charisma. Eu já havia 
visto pessoas curadas de muitos tipos de dores. 
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O homem me explicou que seus joelhos estavam 
muito doloridos, então eu perguntei se ele me 
permitiria impor as mãos em seus joelhos pela 
cura, e ele permitiu.
 
Os joelhos do homem foram não somente cura-
dos, mas através disto eu pude compartilhar 
com ele o quanto o Senhor o amava e tinha um 
grande plano para a sua vida. Sim, a porta foi 
aberta para ele receber a Jesus Cristo como seu 
Salvador pessoal!

 
Este testemunho é similar a várias experiências que eu 
tenho tido usando os dons do Espírito Santo no mer-
cado de trabalho. Eu acredito que todos nós somos 
chamados para o ministério no mercado de traba-
lho. Como o exemplo acima, histórias são a melhor 
maneira de ilustrar como isso acontece. Então, aqui 
estão alguns exemplos cotidianos da minha vida…
 
Um dia eu fui a uma nova cabeleireira para cortar o 
cabelo. Enquanto nós conversávamos ela me disse 
que estava com uma infecção no tórax ou algum tipo 
de vírus; ela estava assim por meses e nada a curava. 
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Enquanto eu estava pagando, eu perguntei se eu 
poderia orar pela cura da infecção. Ela disse que sim. 
Quando eu retornei, algumas semanas depois, eu 
descobri que ela havia esquecido que ela já teve um 
problema no tórax; a infecção tinha sido curada com-
pletamente. Então, ela e eu conversamos sobre Deus.
 
Uma amiga de um membro da família, uma senhora 
judia, perguntou o que eu estava fazendo por estes 
dias. Eu disse a ela que eu orava pelas pessoas doen-
tes. ‘Oh,’ ela disse brincando, ‘você deveria orar por 
mim – eu estou com o pescoço ruim há muito tempo.’ 
Com um ceticismo animado, ela me deixou orar. ‘Eu 
vou pedir ao Judeu Ressuscitado para curar o seu pes-
coço,’ eu disse. E Ele o fez – na hora. Ela não dá o crédito 
da cura a Jesus, concluindo em vez disso que eu tenho 
‘mãos abençoadas’, mas a semente foi plantada.
 
Quando eu estava fora da cidade, eu visitei uma 
amiga de um membro da família. Eu não a conhecia 
muito bem, mas eu disse, ‘Você parece estressada 
e chateada; você está bem?’ ‘Oh,’ ela respondeu, 
‘obrigada por perceber.’ ‘Posso orar por você?’, eu 
perguntei. ‘Oh, sim, por favor’. Logo em seguida, ela 
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estava chorando em meu ombro, e uma cristã des-
viada foi reconectada a Deus.
 
Na Nova Caledônia, minha esposa e eu visitamos um 
homem que eu mal conhecia. Quando estávamos 
indo embora ele reclamou sobre uma perna machu-
cada, que estava assim por algum tempo. Eu me 
ofereci para orar e ele concordou. Ele foi curado na 
hora. Alguns meses depois, o mesmo homem disse 
que queria parar de fumar. Eu orei pela sua libertação 
e, quando o vi no dia seguinte, ele disse que a von-
tade de fumar o tinha deixado.
 
Uma vizinha veio a nossa casa em uma noite. 
Normalmente, ela gostava de caminhar, mas ela 
estava dirigindo a todo lugar porque ela tinha rom-
pido um tendão, ou algo do tipo. Quando ouvi isso 
eu perguntei, ‘Posso orar pelo seu pé?’ Ela estava 
com ideias da Nova Era e sua resposta foi relutante. 
‘Hummm; ok.’ Eu fiz uma oração e então fiz com que 
ela caminhasse um pouco. O pé estava bem melhor. 
Eu orei novamente antes que ela partisse e ela deixou 
a casa caminhando normalmente.
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Eu estava em Fiji com uma amiga de ministério. Nós 
fomos numa loja e conversamos com uma mulher lá. 
Enquanto conversávamos, ela me disse que tinha um 
caroço em seu abdômen. Minha amiga tocou a área; 
o caroço era enorme! Perguntamos se podíamos orar. 
A mulher estava desesperada por ajuda e disse que 
sim. O caroço desapareceu.
 
Em Adelaide, Austrália, eu estava saindo de um café 
no topo do Monte Lofty quando uma senhora entrou, 
empurrando um andador. Ela estava com seu marido 
e eles eram parte de um grupo de turismo. Num 
impulso, eu perguntei a ela se a sua perna estava 
dolorida. ‘Não’, ela respondeu, ‘são minhas costas’. 
Eu perguntei se eu poderia orar por ela, mas ela não 
estava muito certa. Eu tentei convencê-la. ‘Ok’, ela 
finalmente concordou. Eu orei e então pedi a ela que 
deixasse o andador de lado e colocasse a fé em ação. 
‘Como estão suas costas?’, eu perguntei. ‘Estão um 
pouco melhor’, ela disse. Então, eu orei novamente, 
‘Mais poder, Jesus.’ De repente, com um olhar de sur-
presa, ela disse, ‘Eu posso ficar de pé e a dor se foi!’ 
Eu tive que me juntar aos meus amigos que estavam 
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esperando por mim. Ela e seu marido se juntaram ao 
grupo deles. Eu me pergunto o que ela disse a eles.
 
Eu poderia continuar adiante com histórias como 
esta. É maravilhoso como o Espírito Santo trabalha.
 
Eu fico assustado nestas situações? Sim, eu fico – Eu 
não sou bom em ‘quebrar o gelo’ com um estranho, 
embora eu esteja melhorando nisso. Eu lembro 
de um dia estar sentado em um café in Ansa Vata, 
Noumea. Eu tinha terminado meu café da manhã e 
estava me preparando para resolver o sudoku (um 
quebra-cabeça de lógica). Olhando para o outro 
lado, eu vi um homem sem-teto num banco do lado 
de fora. Ele tinha dormido lá a noite toda, e eu o havia 
visto antes. Eu senti que deveria fazer alguma coisa.
 
Eu não queria. Além do mais meu francês não é 
muito bom. O que eu diria? Eu tentei focalizar no 
sudoku. Mas, novamente, eu me senti impulsionado 
a fazer algo. Então, eu me levantei e comprei um 
croissant. Atravessei a rua e fiquei perto do banco. 
Eventualmente, ele me olhou nos olhos. ‘Você está 
com fome?’ Eu perguntei em meu francês básico. 



Os Dons No Mercado De Trabalho | 95

Caminhei até ele e dei o croissant. Eu tentei ter uma 
conversa com ele, e eu acho que ele disse que não 
podia trabalhar por causa de um problema no cora-
ção e no ombro. ‘Eu sou neozelandês e cristão, posso 
orar por você?’ Eu disse. Ele disse que sim, então eu 
orei e perguntei, ‘Como está o ombro?’ ‘A dor passou, 
está bom,’ ele respondeu. Apertei sua mão, dei a ele 
um pouco de dinheiro e continuei em meu caminho.
 
Todos são curados? Não. Mas eu acredito que todos 
recebem algo de Deus. Alguns portadores de câncer 
por quem eu orei encontraram a maior cura de todas: 
a salvação. Eles não receberam aquilo por que oramos, 
mas receberam Jesus, que é muito mais importante. 
No começo eu vi poucas curas. Mas eu perseverei e 
ainda persevero. Eu tenho um pouco de treinamento 
em cura e libertação cristã, e passei tempo com pes-
soas que têm ministérios de cura. Estas coisas fizeram 
uma grande diferença, além do mais, Jesus treinou os 
seus discípulos antes de enviá-los.
 
A chave número um é lembrar Quem nós estamos 
carregando dentro de nós. Nós levamos o Espírito 
Santo onde quer que vamos; o poder que levantou 
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Jesus dos mortos está dentro de nós. O Espírito Santo 
quer ser conhecido através de nós. Ele está espe-
rando por nós para liberá-lo, em nome de Jesus. Nós 
somos os portais através dos quais Deus distribui o 
Seu amor e poder. Ele está contando conosco.
 

Deus, agita-nos para sair para o mercado de 
trabalho – fora das paredes da igreja – onde 
os homens, as mulheres e as crianças estão em 
necessidade. E que nós nos vamos no poder 
do Espírito Santo, como canais de Seus dons 
poderosos, para ajudar o nosso mundo deses-
peradamente necessitado. Em nome de Jesus. 
Amém.



 
 

COMO TORNAR-SE  
UM CRISTÃO

 
 
Este pequeno livro foi escrito para cristãos. Por ‘cris-
tãos’, eu não quero dizer apenas pessoas que são 
boas. Eu quero dizer pessoas que são ‘nascidas de 
novo’ pelo Espírito de Deus e que amam e seguem a 
Jesus Cristo.
 
As pessoas são feitas de três partes: espírito, alma e 
corpo. A parte do espírito foi planejada para conhecer 
e ter comunhão com um Deus santo, que é Espírito. 
Os humanos foram feitos para ter intimidade com 
Deus, espírito para Espírito. Entretanto, o pecado 
humano nos separa de Deus, resultando na morte do 
nosso espírito e perda da comunhão com Deus.
 
Consequentemente, as pessoas tendem a agir ape-
nas com suas almas e corpos. A alma compreende o 
intelecto, a vontade e as emoções. O resultado disso 
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é aparente no mundo: egoísmo, orgulho, ganância, 
fome, guerras e falta da verdadeira paz e sentido.
 
Mas Deus tinha uma plano para redimir a huma-
nidade. Deus o Pai enviou o Seu Filho, Jesus, que 
também é Deus, para vir a terra como um homem 
para mostrar-nos como Deus é – ‘Quem me vê a mim 
vê o Pai’ – e para tomar sobre Ele mesmo as consequ-
ências do nosso pecado. Sua morte terrível na cruz 
foi planejada desde o começo e foi prevista em deta-
lhes no Antigo Testamento. Ele pagou o preço pelo 
pecado da humanidade. A justiça Divina foi satisfeita.
 
Mas, então, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus 
prometeu que aqueles que crêem nEle também res-
suscitarão dos mortos para passar a eternidade com 
Ele. Ele nos dá o Seu Espírito agora, como uma garan-
tia, para que nós o conheçamos e caminhemos com 
Ele pelo resto de nossas vidas na terra.
 
Esta é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Se 
você reconhecer e confessar o seu pecado, se você 
acreditar que Jesus levou sobre Si a sua punição na 
cruz e que Ele ressuscitou dos mortos, Sua justiça será 
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imputada a você. Deus enviará Seu Espírito Santo 
para regenerar o seu espírito humano – isso é o que 
significa ‘nascer de novo’ – e você poderá começar a 
conhecer e ter comunhão com Deus intimamente – 
que, desde o início, é a razão pela qual Ele te criou! 
Quando o seu corpo físico morrer, Cristo te ressusci-
tará e te dará um corpo glorioso e incorruptível. Uau!
 
Enquanto você continuar nesta terra, o Espírito Santo 
(que também é Deus) trabalhará em você (para lim-
pá-lo e fazê-lo mais parecido com Jesus em caráter) e 
através de você (para ser uma bênção para os outros).
 
Aqueles que escolherem não receber o que Jesus fez 
irão para o julgamento com todas as suas consequ-
ências. Você não quer isso.
 
Aqui está uma oração que você pode fazer. Se você 
orar sinceramente, você irá nascer de novo.
 

Querido Deus no céu, venho a Ti em nome 
de Jesus. Eu reconheço diante de Ti que sou 
um pecador. (Confesse todos os seus pecados 
conhecidos.) Eu estou verdadeiramente arre-
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pendido pelos meus pecados e pela vida que eu 
tenho vivido sem Ti e preciso do Seu perdão.
 
Eu creio que Seu único Filho, Jesus Cristo, der-
ramou Seu precioso sangue na cruz e morreu 
pelos meus pecados e, agora, eu estou disposto 
a abandonar o meu pecado.
 
Você disse na Bíblia (Romanos 10:9) que se nós 
confessarmos que Jesus é o Senhor e crermos em 
nossos corações que Deus ressuscitou Jesus dos 
mortos, seremos salvos.
 
Agora, eu confesso que Jesus é o Senhor da 
minha alma. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus 
dos mortos. Neste exato momento, eu aceito 
Jesus Cristo como meu Salvador pessoal e, de 
acordo com Sua Palavra, agora eu sou salvo. 
Obrigado, Senhor, por tanto me amar a ponto 
de morrer em meu lugar. Tu és maravilhoso, 
Jesus, e eu te amo.
 
Eu peço que me ajude, através do Seu Espírito, a 
ser a pessoa que Tu planejastes para mim desde 
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antes do começo dos tempos. Guia-me a amigos 
cristãos e a igreja de Sua escolha para que eu 
possa crescer em Ti. Em nome de Jesus, amém.
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Obrigado por ler este livreto.
 

Eu ficaria muito feliz em receber testemunhos de 
como ele mudou você, seu trabalho, seu ministério 
no mercado de trabalho ou aqueles a quem você 

tenha ministrado.
 

Por favor, faça contato através do e-mail:
richard@richardbruntonministries.org

 
E visite:

www.richardbruntonministries.org





Em anos recentes, alguns livros 
excelentes foram escritos sobre a fé 
no local de trabalho. 

Mas conversando com cristãos comuns, eu descobri 
que poucas pessoas parecem realmente acreditar e 
abraçar esta verdade, de que o Espírito Santo quer 
ajudar os crentes em seus trabalhos diários da mesma 
forma que Ele ajuda quando eles contribuem na igreja. 
Ele quer vir conosco para o escritório, para a obra, o lar, 
ou onde quer que seja o nosso local de trabalho.

Quando entregamos nossas habilidades de trabalho 
para Ele, Ele irá adicionar amor, inspiração, criatividade 
e beleza no que produzimos. Eu acredito que Deus se 
deleita grandemente nesta parceria. Afinal, nós fomos 
criados por Ele para alegria e intimidade.

Este é um convite para entrar num mundo 
emocionante e realizador, onde o sobrenatural tem 
um poderoso impacto 
no local e mercado de 
trabalho.
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