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Veja com os olhos de D’’ 



 John F. Kennedy: “Não pergunte o que o 
seu país pode fazer por você. Pergunte o 
que você pode fazer pelo seu país.” 
 

 Martin Luther King Jr: “O problema não é 
a ação dos maus, mas a omissão dos que 
deviam fazer alguma coisa pelo bem.”  
 
 



 

“O Senhor dá passo firme e certo            
ao homem bom.” Sl 37:23 



 

    “As decisões de D’’ são sábias                     
 e profundas como o mar.” Sl 36:6 





Profissões do futuro?  
 

 Já ouviu falar em Ciências 
Atuariais?  

 
Taxa de Aderência?                         
(Estágio + Absorção imediata ) 



Mais altas: Eng.; TI; Adm.;  
 

As médias: Medicina e 
Direito 
 

As mais baixas: Jornalismo e 
Eng.Ambiental. 



 Profissões do futuro? 
 Taxa de Aderência? 

 Mercado de trabalho:  Saturado? Sim ou 
Não? 

 A importância social e remuneração? * 

 Tipos de trabalho e habilidades ? 

 Afinal, como discernir  a vontade                 
                        de D’’? 



 A sua escolha não tem que ser  “para sempre”. 
 Você não é prisioneiro do seu diploma.  D’’ nos guia 

e conduz!  
 Há falta de bons profissionais  em diversas áreas.  
 A vida é curta demais para você fazer o que não 

gosta.* (Prazer em Servir e Servir com Prazer) 
  Deus tem um plano para você repleto de alegria, 

felicidade  e paz duradoura.   
 

    “A nossa suficiência vem de D’’ “ (2 Co 3:5)    

    “ O único poder que possuímos e o êxito que  
   obtemos vêm de D’’ “  (2 Co 3:5)  
 



 
A RESPOSTA CERTA É... 



Segredo  do Sucesso:  
“Servi ao Senhor com alegria.” 
“Obedeçam a Ele de coração alegre.” 



 

Geração Restaurada diz 
                               SIM ! 

 





 Quando Ele nos chama, o desejo 
permanece.  
 

 Não tem idade para cumprir o Chamado.  
 

 Você sente ENTUSIASMO !         
       

                            Veja esse quadro:  
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 “No Direito, há sempre muito a aprender. 
Esses cinco anos foram maravilhosos e eu só 
tenho a agradecer à Fadipa. 

 O meu desejo é ajudar a sociedade. Sei que 
a minha idade não me dá muito prazo. Por isso, 
o que eu quero é ser útil a quem me procurar, 
compartilhar o conhecimento. E se eu não 
souber responder algo, orientarei a pessoa a 
buscar quem saiba. 

 A gente sempre pode aprender, mesmo que 
seja a conviver melhor com as pessoas.” 
 



 



 Se você tivesse  TEMPO E DINHEIRO  sobrando, como você gostaria de 
servir à humanidade ou comunidade local?   

 

  Como você gosta de ajudar pessoas?  Que tipo de prestação de serviço 
você faz naturalmente (sem esforço)?  

 

 No quesito “profissões”, o que faz seus olhos brilharem? (identificação)  

 

 Você é  excelente em quê? Se tivesse que lutar por algo , o que  
defenderia?  (Ex: Barragem de Mariana / Lama)                                                         
*Equilíbrio e saúde emocional para todos. Justiça para todos.  

 

 Quais assuntos chamam o seu interesse?    

  Quem são as pessoas que você admira? O que elas fazem?  

                                                            Já parou para    
             pensar sobre isso?                                   



 A verdadeira VOCAÇÃO: seguir o modelo de Yeshua 
(caráter /qualidades/ ser luz)  Ex: SS/ LH/ MTC  

 
 “Os dons que Ele dá, nós devemos demonstrar e        

tornar mais frutíferos.” 
 

 “Aos que o buscam, bem                                          
nenhum lhes faltará.” Sl 34:9-10 

 
 O que é que você já tem?   

 

 



 D’US nos chama para fazer o bem e sermos bons 
naquilo que fazemos, refletindo a Imagem d’Ele.   
 

 “Cada um de nós veio ao mundo com certos 
talentos naturais, habilidades específicas. Esses 
dons nos foram dados por uma razão: usá-los e 
compartilhá-los atendendo a um chamado. 
Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes 
são aqueles que exploram ao máximo esses 
talentos.”     Os Segredos da Mente Milionária 





 D’’ dá ideias que trazem o suprimento diário. 
 

 Ideias (inteligências;tipos de raciocínio;         
consciência ampliada = Presentes de D’’)  
 

 Para cada “inteligência” tem uma “virtude”* 
(reflete a qualidade do caráter de Yeshua)  
                 

 Segredo: alinhar o desejo, as inteligências 
          e as virtudes para fazer o bem.*  
 



 



 

    “Podemos muito bem fazer planos para o   
 futuro, mas o resultado final é o   

 Senhor que produz.” Pv. 16:1 



 D’’ dá a semente ... E vc decide o que                
fazer ... 
 
•SE investirá em qualificação para ter 
credencial para atuar como profissional. 
 
•SE “guardará” o talento (força              
potencial para servir). 
 



 Facilidade de  expressão oral e escrita. 
 Sensibilidade para entender pontos de vista   
 Boa articulação de ideias / comunicação. 

 
 Escritor, Poeta, propagandista, publicitário, 

jornalista, apresentador de TV, radialista, 
professor universitário, orador, tradutor, 
advogado, promotor de justiça, defensor público, 
juiz de Direito, diplomata  e todos os executivos e    
             diretores. 

 
 



 Alta capacidade de memória 
 

 Talento para lidar com matemática  (lógica 
e cálculos em geral).  
 

 Facilidade para solucionar problemas 
complexos. 
 

 Engenheiro, estatístico, matemático, 
atuário, físico, químico, bancário,  
contador,  analista de custos, analista,  
 auditor  financeiro e áreas afins.  
 



 Capacidade de identificar seres vivos 
(plantas, animais); 
 

 Sensibilidade para lidar com  fenônmenos da 
natureza e  história natural  (nuvens, 
formações rochosas, raízes).  

 Botânico, oceanógrafos, geólogo, agrônomo, 
engenheiro ambiental, engenheiro florestal,  
engenheiro alimentar, veterinário, 
paleontólogo,  historiador, prof. de     
  gastronomia, nutricionista,       
   farmacêutico etc. 



 Capacidade de manipular objetos e usar 
uma variedade de habilidades físicas 
 

 Envolve um senso de “tempo certo” e 
perfeição de habilidades através da 
união mente-corpo. 

  Atleta, dançarino, bailarino, 
coreógrafo, médico, dentista, 
enfermagem, fisioterapeuta, educador 
  físico, cirurgião, artesão e  
     outros.        
       



 Talento em expressão corporal com 
uma noção espantosa de espaço, 
distância e profundidade.  
 

 Atleta de alta performance, 
educador físico, cirurgião, policial, 
  delegado e áreas afins. 



 Facilidade para criar, imaginar e desenhar 
imagens 2D e 3D (diferentes perspectivas) 

 Sensibilidade, noção de espaço e posicionamento. 
 

 Arquiteto, marinheiro, piloto de avião, escultor, 
cirurgião plástico, pintor, produtor de moda,  
fotógrafo, analista de sistema, paisagista,  
engenheiro, desenvolvedor de web, engenharia 
de software para jogos eletrônicos, profissional 
de informática, tecnologia da  informação,     
                           policial, delegado.   

   



 Facilidade para escutar músicas ou sons 
em geral e identificar diferentes 
padrões e notas musicais.  
 

 Capazes também de criar novas músicas 
e harmonias inéditas. 
 

 Compositor, maestro, músico,   
  sonoplasta, vocalista e outros 
    profissionais da área. 
  



 Identificam qualidades das pessoas e extraem  
o melhor delas, organizando equipes. 

 Facilidade  de comunicação; Sabem lidar com 
suas próprias emoções e as dos outros. 
 

 Professor, advogado, pedagogo, psicólogo, 
médico, assistente social, ator, político, líder 
espiritual, vendedor, relações públicas, 
administrador de empresa, empreendedor, 
profissional de marketing  multinível, gestor 
           de franquia, empresário, etc.  



 Facilidade para entender o que as pessoas 
pensam, sentem e desejam.  

 Exercem liderança de um modo mais 
indireto, através do carisma, e 
influenciando as pessoas através de ideias. 

 Alto poder de reflexão e análise. 
 

 Psicólogo, psicanalista, coach, lider 
espiritual, filósofo, sociólogo, professor, 
 palestrante e outros. 





 Princípio da Coerência: “Sem estar 
preparados (para as oportunidades), não 
podemos receber (oportunidades).” 
 

 Na sociedade da transparência:            
“Aquilo que é bom é notado e o que é 
ruim, também.” 
 

 O que “tira o sono” de um Presidente de 
empresa? - Perder o seu melhor 
profissional:“Aquele que é competente,       
    resiliente e é de confiança.” 

  
 



  Adote a atitude de: “Em primeiro lugar 
servir bem.” 
 

 A semente do dinheiro na profissão (em 
qualquer que seja ela) é o bom serviço. 
 

 Dinheiro: SÍMBOLO DE TROCA       
     (GRATIDÃO PELO SERVIÇO) 
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+ Você fala  

- Sentido tem  

= Então, para que falar? 
 

 Quem pode dizer o que é                 
melhor para alguém?                                                            
     Quem conhece o futuro? 
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 “QUEREMOS CONTRATAR VOCÊ.                                 
    Qualifique-se! Você já está avisado.  
 

 Pagamos bem, damos muitos benefícios.            
Temos muitas vagas em aberto.  
 

 Nosso único requisito é a competência.       
Não há “carta de recomendação” e avisamos o 
que será exigido nas provas.  
 

 Todos podem trabalhar conosco e prestar um            
         bom serviço ao próximo.” 



 “Sou o Criador do mundo e supro todas as suas 
necessidades. No meu Reino tem um lugar específico para 
você trabalhar e frutificar. Fique quieto para escutar o 
meu chamado. Você pode trabalhar para ajudar pessoas 
no seu lar ou em qualquer lugar.Pode ajudar pessoas 
como empreendedor (a), como gestor (a) de franquia, 
empresário(a), lider espiritual, funcionário(a) de uma 
empresa privada ou do governo. Você pode ter mais de 
uma função. Sou Eu quem distribuo os dons, inteligência, 
sabedoria e tudo o mais. Sua tarefa é fazer o bem. Sou 
o Restaurador de Almas. Eu coloco o meu desejo no seu 
coração. Dou vida plena e paz. Eu quero VOCÊ refletindo 
a minha imagem, hoje e sempre.                        
    Não tenha medo. Confie em mim.              
            Você é meu filho (a) muito amado (a).”  



 

MUITO OBRIGADA.  
SHALOM! ELINÊS COSTA 


