




VOCAÇÃO, JUVENTUDE E VIDA 

CRISTÃ 



A Influência da Igreja 

 O distanciamento do “mundo”. 

A dicotomia sagrado secular. 

 O conceito de vocação. 

 vocatio significa: chamado, convocação ou convite. 

 O conceito de mandato cultural – Gn 1:26-28 

 “O ser humano foi feito para governar a Terra para Deus, como mordomo da casa de 

Deus” (Darrow Miller) 



O Chamado de Deus é abrangente  

 

“Os reformadores compreenderam, o chamado de Deus não é 

fragmentado; é holístico, integrado e abrangente” – Darrow 

Miller 

 



Para Que Serve o Cristianismo  

 Resposta de Jovens filipinos a um missionário: 

“Senhor, o maoísmo oferece aos jovens em nossa situação atual quantas 
coisas essenciais: (1) uma visão unificada e coerente do mundo, da 
história e da realidade; (2) uma meta bem definida pela qual trabalhar, 
viver e morrer; (3) um chamado a todas as pessoas à fraternidade 
comum; e (4) um senso de compromisso e uma missão de divulgar aos 
que perderam as esperanças as boas novas de que existe esperança. É 
fato, senhor, que a fé cristã em toda a sua beleza parece ser incapaz de 
nos oferecer uma visão como essa”.  



Meu trabalho minha vocação? 

 Seu trabalho é seu campo missionário  

 “É preciso resgatar a visão do trabalho como uma vocação divina, a qual torna o 

trabalho cheio de significado” – Fábio Motta  

 “Visando a formação da cultura, ao nosso desenvolvimento pessoal e social, Deus concede 

habilidades ao ser humano a fim de que este, no seu legítimo uso destes dons, possa entre 

outras coisas, realizar-se como pessoa glorificando a Deus no progresso da sociedade, 

apresentando o fruto do seu trabalho como ato de culto, reconhecendo em Deus o doador e 

mantenedor de todas as coisas” – Hermistem Maia 



O trabalho é uma dádiva do Eterno 

1. A fé transforma nossa motivação para o trabalho; 

2. A fé transforma nosso conceito de trabalho; 

3. A fé provê éticas elevadas para o cristão no local de trabalho e  

4. A fé nos dá base para reconsiderar até a própria maneira em que 

nosso trabalho é realizado 

 



Conclusão 

 

Não podemos perder de vista a oportunidade 
de num mundo que caminha para um pós-

cristianismo deixar nossos jovens sem 
propósito no cristianismo. Este é um desafio 

que envolve todos.  


