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APRESENTAÇÃO  

 
 Não é a biografia de um garoto que perde o pai com 11 anos e precisa assumir o papel do 
‘homem da casa’ como aconteceu com muitos outros garotos.   
 O especial em Bob (o autor) foi que, ainda adolescente, decidiu verificar:  
Quais são meus pontos fortes: o que sei fazer BEM?   
 
 Constatou que não correspondia ao que ele gostaria de fazer  
 E teve o bom senso de se dedicar ao que sabia fazer BEM  
em vez de ... ficar se debatendo para conseguir o que queria...      

 Mas, também não deixou de lado seus sonhos_ apenas os colocou em tempo de espera, até 
surgir ocasião propícia: atividade paralela que seria melhor desenvolvida por causa da 
experiência adquirida.  

 No caso de BOB (o autor) ele quis que sua experiência e seu dinheiro estivessem a serviço 
de um compromisso profundo de fortalecer a presença de Deus na terra.  

 Antigamente, emprego / trabalho era apenas meio de sustento   
 Hoje, o trabalho dá significado à vida da pessoa   ☺ parece que a pessoa não existe sem 
suas realizações. É dilema crucial entre ser e fazer  
antigamente, a gente fazia porque era.... Hoje, se faz para ser...            

 O livro é bem abrangente em seus aspectos mais diversos   
     ☺ tem um pouco de tudo, como a própria vida. 
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  O autor acabou por fundar empresa de ‘ Rede de liderança’ _ agente catalisador que 
ajuda grandes igrejas pastorais a trabalhar eficientemente: identifica problemas, dá soluções 
viáveis e transforma energias latentes em atuação concreta       ☺  bela proposta!  

Que frase vc escolheria para seu epitáfio?   Quais poucas palavras representam sua vida?  

Agostinho disse que a idade adulta começa quando se questiona: 
           - Pelo que eu gostaria de ser lembrado?   pg 18 
           - que legado vc deixa para a próxima geração ? O autor diz que 100 x (cem vezes) ele 
queria que sua vida fosse exemplo vivo de uma semente que rendeu seu potencial ao máximo, 
como a semente que caiu em boa terra e rendeu cem por um. Sua ‘paixão’ era > multiplicar tudo 
o que Deus me dera, devolvendo ao próximo     pg 19  
  O autor teve oportunidades e sorte,  
       Crê que ‘a quem muito é dado, dele também muito lhe será requerido’    

       O autor compara vida a um jogo de futebol com dois tempos:   

Primeiro tempo: vai com tudo, afoito, tudo é possível, não se sabe o que vai dar   etc... 

        *Chega um tempo de intervalo: serve para avaliar a performance até ali   
                                                       e definir a jogada adequada para o 2º. tempo.  
         ☺ Na vida, geralmente o erro está em se passar do 1º. para o 2º tempo  
                                    _ sem esse tempo de intervalo.  
Segundo tempo: é decisivo! O jogo já está definido, há cansaço, mas experiência e já se tem 
uma perspectiva do onde vai dar.   

Na vida, no 1º. tempo busca-se sucesso, no segundo, a busca é por significado  
No jogo, como na vida, é no segundo tempo que se ganha ou se perde o jogo. 

É opinião geral é que após a maturidade, despenca-se para a velhice, mas o autor considera 
essa idéia uma lenda que quer desmistificar. Talvez este livro faça vc pedir um tempo para 
refletir, reavaliar a fim de continuar bem para chegar bem até ao final do jogo.  

Ver se está pronto para evoluir do simples sucesso para o significado, 
e que > seu legado será muito mais importante do que seu sucesso   _  pg 22  

 

PRIMEIRA PARTE  
 
    ‘ O verdadeiro teste de um homem não é quando ele assume o papel que ele quer para 
si, mas quando assume o papel que o destino (☺ Deus) escolheu para ele’  Vaclav  Havel  

01. OUVINDO A VOZ MANSA   

1Rs 19.11b-12 O Senhor NÃO ESTAVA NO VENDAVAL...NO TERREMOTO...NO FOGO _        
                                               (estava) numa voz mansa e delicada’  

  Aos 40 anos o autor entrou em pânico por causa de seu sucesso:  
- como era possível ser tão bem-sucedido, tão afortunado, mas profundamente insatisfeito???  

  Parando para avaliar, começou a pensar em termos de vida produtiva, e não apenas vida 
lucrativa.   

Suas indagações:  

1- Estou ouvindo a voz mansa e suave de Deus?  

2- Trabalho é o centro de minha vida e identidade?  

3- Enxergo a vida sob perspectiva eterna?  

4- Qual o sentido de eu existir: meu trabalho ou meu destino?  

5- O que significa realmente ‘ chegar lá’?  

6- Quero ser lembrado pelo quê? (Como serei lembrado?)   
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7-  como seria minha vida se realmente saísse BEM feita?   

BOB (o autor) cristão verdadeiro, anda com Deus, e Deus o estava levando a ter um 
segundo tempo significativo, melhor que o primeiro 

 
O autor compara a vida cristã com as bases do jogo de beisebol; 
            ☺ eles pensam que o mundo todo é americano e conhece bem o basebol 

Todos começam como espectadores:  

Aceitar Jesus por Quem ele é... FÉ faz chegar à  

1ª base: COMPROMETIDO COM O PERTENCER (buscador)    

 ☺   ‘Transformai-vos pela renovação da vossa mente’ Rm 12.1-2  
            ‘Fé afeta o coração, depois a mente’.  pg 28    
A fé  que muda o modo de pensar ( afeta a razão)  leva a  agir em amor, 1 CO 13.4-7  

             FÉ, ESPERANÇA E AMOR...   

- Desenvolvem maturidade espiritual: passa de ouvinte a praticante da Palavra  
o que leva à:  

2ª base: COMPROMETIDO COM A MATURIDADE                    

No jogo, aqui há um espaço para o INTERVALO! Encontrar seu ministério na igreja, leva à: 

  
3ª base: COMPROMETIDO COM O MINISTÉRIO (seguidor)   

Os gregos chamavam de destino, a missão de cada um no mundo  
    > Deus tem um propósito especial para cada filho Seu, Ef 2.8   

 A cada um compete buscar / achar sua missão no mundo, a vontade de Deus para si.    

               Cumprir essa missão no mundo (fazedor da Palavra) leva à: 

  
4ª base: COMPROMETIDO COM MISSÕES (construtor do reino)   

 
   O que acontece com uma sociedade que se diz cristã mas há pouca evidência prática 
do exercício da fé cristã? Tiago diz: fé sem obras (sem agir coerente) é morta. 

            O autor para fraseia o texto e diz: fé sem obras, morre!  

Por algum motivo, a maioria pára em algum lugar entre a 1ª e a 2ª base 

   No primeiro tempo, todos estão ocupados e empenhados em construir o futuro, criar 
família, progredir na vida.   Precisamos provar a nós mesmos e aos outros o nosso valor: 
(espiritualmente, é tempo de desenvolver a fé e aplicar a Palavra à realidade). 

   Há o conflito entre estar com a família e o desejo de grandes façanhas, mesmo que 
seja perseguir o sucesso profissional.  

               Após momento de reflexão, o INTERVALO:  

No segundo tempo, ‘a pressão diminui e a pessoa começa a fazer algo acerca da fé que 
desenvolveu ‘ pg 30-31 ‘ é mais arriscada pois se relaciona com viver além da realidade 
imediata. É hora de investir nossos talentos em benefício dos outros...envolve sair da área de 
conforto, sair do piloto automático: ☺ é como no caleidoscópio _ precisa dar um giro e ver como 
as peças vão se re-arranjar, após enfrentar questões como: 
            1-‘quem vc é, de fato? ‘ 
          2- Por que acredita no que diz crer?  
            3- O que faz para dar sentido e significado às atividades diárias e a seus 
relacionamentos?       
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Essa transição não é fácil: _ muitos a evitam a todo custo, 
Há os que arranjam formas das mais ridículas para superá-la 
As maiorias não sabem lidar com ela, ficam perdidos, descontrolados, 
                       -  pois as coisas já não são como antes. 
Uns poucos afortunados, bem-aventurados, buscam a Deus e acham o caminho   

SE SUA VIDA FOSSE ABSOLUTAMENTE PERFEITA, COMO SERIA?  Escreva!  
   Que imagem surge em sua mente? É como uma foto que dará direção e sentido a 
seus passos    mas só será adequada quando for resultado de ouvir a voz mansa e suave que 
lhe fala no íntimo: o projeto de Deus para a sua vida!  

02.  HORA DA CONVERSÃO INVERSA   

Há os que sabem exatamente o momento de sua conversão 
O autor foi achado por Deus desde tenra infância e parece que sempre creu em Jesus  

Situação Familiar: pai morreu deixando viúva jovem com três filhos para criar.  Batalhadora, 
conseguiu obter a concessão de emissora de rádio, o que lhe garantiu sucesso profissional, mas 
teve dois casamentos desastrosos foi exemplo marcante para os filhos. Mas também um peso, 
uma cobrança interior de ter de vencer, também... 

Dilema do autor: ser sucesso nos negócios da família, ou ser pastor?  

Momento crucial:  numa aula de inglês optou por ser um sucesso profissional     

Aos 34 anos, já no auge de suas conquistas no setor televisivo, uma pergunta o incomodava, 
bem no íntimo:   _ o que vc pode estar perdendo com todos esses ganhos?    

           A vida tinha de ser MAIS do que apenas negócios... 

03. TEMPO DE BUSCA E AUTO AJUDA  

* Dedicou-se a estudos de autoajuda e gestão empresarial. Então, com um bloco de papel, vai a 
um esconderijo, longe de tudo e de todos, para reflexão séria e avaliação profissional e pessoal,  

                     Visualizar onde queria chegar no fim da vida 
                     Traçar rumos e passos definidos para chegar lá! Perguntou a si mesmo:  
                     Se minha vida fosse absolutamente perfeita, quais seriam seus elementos?   pg 45   

Segue os seis pontos que definiram o rumo de sua vida a partir de então: 

1- Fazer a empresa crescer 10% ao ano  

2- Ter casamento vital (?) com sua esposa até à morte... 

3- Servir a Deus, servindo aos outros com o que sabia fazer BEM: 
              -  aconselhamento na igreja e comunidade   

4- Infundir alto grau de auto estima no seu filho,  
                  e especialmente infundir-lhe fé em Jesus  

5- Crescer culturalmente e intelectualmente  

6- Decidir o que fazer com o dinheiro que ganhava: 

       a) quanto é suficiente para vc?  

       b) como investir o restante?  

       c) quais causas nobres apoiar e incentivar???  

‘Queria ter certeza de que não estava trocando o que não tinha preço: amor da esposa, auto 
estima do filho, ampliar horizontes pessoais e servir a Deus                        pg 47   
  _ pelo que já possuía em super-abundância: dinheiro, poder, realização  

A lista não foi definitiva, teve remodelações e adaptações, mas continua basicamente a mesma 
através dos anos.  
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04. PÂNICO DO SUCESSO    

  Uma sensação aterradora que chega de repente, como a empolgação da escalar o 
Everest e a euforia de contemplar a vista da mais alta montanha do mundo, é seguida de terrível 
preocupação com o descer mais rápido possível, antes que o vento os varresse do topo !   Pg 50 
_  
     O Pânico do sucesso levou Bob a uma série de considerações importantíssimas:  

1- Colocar a linha de chegada mais adiante: assim poderia continuar na corrida e medir o tempo 
gasto para percorrer cada novo trecho.     

2- Estar aberto a novas possibilidades 

3- Ver o que há de construtivo na crise de meia-idade 

4- Depois do sucesso, o quê?  

  Bob era ‘fera’ no que fazia: dominava a cena com suas habilidades e gostava da 
adrenalina dos desafios.  Porém, novos objetivos em novas situações eram aterradores. Tinha 
medo de voltar a trabalhar na igreja, em ambiente e pessoas completamente opostos ao que 
estava acostumado e tinha vencido    A voz mansa, mas insistente pedia que reconsiderasse 
uma pergunta que Bob havia adiado e suprimido durante toda a vida adulta:   
          Percebe a diferença entre ser chamado e ser impelido?  Pg 51-52 

Bob precisava tomar a decisão fundamental de ter a coragem de pagar o preço e a glória de assumir suas 
crenças mais essenciais e seu comprovado talento 

05. LOCALIZANDO O PRINCÍPIO MOTOR  

    A graça de Deus conduz a um ateu competente.  
       Fazer o planejamento de uma empresa: e sentir o desafio e a glória de vencer as etapas 
propostas é diferente de elaborar um plano estratégico para sua própria vida com etapas difíceis 
de prever. O consultor conta o caso de fracasso estrondoso da COCA COLA quando mexeram 
no essencial motivo do sucesso da bebida: quiseram inovar quando os consumidores queriam a 
tradição americana.     

Muito importante é definir o que é fundamental; 
servir a Deus, servindo aos outros com o que sabia fazer de melhor. 
   ‘ Onde está seu tesouro, aí estará seu coração’.  

      > Defina o que é fundamental para você e terá a direção a tomar. 
         Se não, ficará sempre oscilante e chegará a lugar nenhum, desesperadamente frustrado   
Bob escolheu Jesus e teve de remodelar sua vida, delegar responsabilidades, treinar novos 
líderes e aprender a acompanhar a empresa à distância _  
☺ ater-se ao importante, e delegar os urgentes a pessoas capacitadas.   

      Mas não mudou seu estilo de vida, pois seu coração não estava nas coisas que 
possuía: 
        > ‘se suas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração ‘   

       O problema é: onde está seu coração? E não na riqueza ou na vida luxuosa  

   Deus tem um propósito ao nos fazer como somos e ao nos dar um estilo que vida que 
conquistamos _ pg 57    Deus usa os pontos fortes de cada um ☺  dá dons especiais para que  
   Seu corpo seja edificado, o Evangelho seja pregado. Habilidades precisam ser 
desenvolvidas e o trabalho feito com empenho  

        ‘É improvável que ele queira nos mandar para áreas em que não passaríamos de 
diletantes incompetentes ‘   pg 58  

   Consagre ao Senhor o que sabe fazer bem a serviço dos outros e sirva a Deus na 
medida de suas possibilidades, mas não deixe que a segunda metade de sua vida se arraste em 
tédio declínio e eficácia cada vez menor no seu trabalho em prol do Reino  

Olhe fundo, dentro de seu coração: o que há ‘na caixa’? 



6 
 

Só será realizado SE identificar corretamente o que há de fato ali, 

*E o conjunto de atividades virá em decorrência do que é fundamental  
          -  mas que não precisa ser necessariamente exclusivo.  
O importante é manter o foco principal em primeiro lugar  
☺ Ordenar prioridades cf a vontade de Deus para vc.  

06. ‘ADEUS, ROSS’  

Na vida, há coisas que vc sabe, coisas que vc desconfia e 
       -  outras que simplesmente nunca irá compreender  

*Aristóteles disse: que a alma opera em dois níveis:  

Racional _ apreende o que pode ser visto e medido  

Além do racional_ que desafia a compreensão humana: pertence ao domínio dos deuses  

Mas a vida tem suas surpresas; e Bob foi lançado a um redemoinho de desespero quando 
perdeu seu filho de modo estúpido e repentino, por causa de um desafio de jovens ao tentar 
atravessar a nado um perigoso rio. Nenhum planejamento pode prever o imprevisível.   

E Bob percebeu que não adiantava fugir, que não adiantava buscar meios de compensação:  
                    * isto é algo que vc deve confiar que irá superar pg 61   

Einstein disse: o incompreensível está além do limite da ciência; está no domínio de Deus’ Óbvio 
que a situação estava no domínio de Deus e Bob fez uma oração mais ou menos assim:  

 ‘Deus, de alguma maneira dê-me a capacidade de aceitar e absorver qualquer bênção que 
as pessoas possam me trazer nesta hora terrível    E foi assim... consolado por Deus através 
de pessoas e situações.  Mas precisou se apegar com fé e firmeza no verso que diz:  
’Confia no Senhor de todo teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento’ Pv 3                        
                   Foi me bom ter sido afligido pois aprendi... 

Bob conheceu, experimentou a Suficiência e graça de Deus que se ‘aperfeiçoa na fraqueza ‘      
’ que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ama a Deus...chamados segundo Seu 
propósito’ Rm 8.28   

Ross era convertido; sua curta vida deixou um testemunho inesquecível e serviu de inspiração 
ao pai, para viver cada dia com a melhor qualidade e maior esplendor possíveis.   pg 65 

SEGUNDA PARTE _ FINALIDADE do INTERVALO 
 
  Entender a si mesmo, enxergar o que Deus realmente quer que vc faça, encontrar a idéia  

(Ideal) pela qual vc possa viver e morrer.                          Soren Kierkegaard 

07. FAZENDO UM BALANÇO  

  Todo problema do homem advém de não saber ficar quieto, dentro de um quarto...Pascal   
pg 69  

Impossível ouvir a voz mansa e suave de Deus em nosso íntimo quando estamos correndo de 
um lado para o outro, cheio de afazeres: não temos tempo para ouvir a Deus!  
     Pensar que o trabalho é que dá sentido à vida tem provocado terríveis crises de meia-
idade, que desanimam de desorientam.  Aos 40 anos, a maioria, em vez de se sentir realizados 
com seus feitos, se sentem presos em empregos que detestam, presos em relacionamentos 
estagnados e presos nas consequências de escolhas mal feitas              . Pg 71  

  Workshop da Harvard: Idade das opções_ para avaliar onde estão e onde querem chegar 
na próxima fase da vida.  
  Quando aquela voz interior começa a questionar sobre   - ‘ onde sua vida vai dar? ‘ As 
reações são das mais diversas: uns tentam ignorar, outros fogem redobrando esforços, Há os 
que buscam diversões (busca desenfreada de prazer) A maioria entra em estado de 
sonambulismo que leva à decadência, à degeneração.   
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O segundo tempo pode ser melhor do que o primeiro SE vc parar para refletir: o que deu certo, e 
onde não deu certo?    Reformular o jogo, dispensando o que deu errado.  
                                     Programar as táticas adequadas para a finalidade almejada.  

Um bom segundo tempo depende do que aconteceu no INTERVALO.  

Fundamental é se conhecer: qual sua paixão? O que o motiva? 
                                   onde sente que é seu lugar?  No que acredito?    

OU: cf Drucker: quais seus valores? Suas aspirações? Seus rumos? 

O que fazer: mudar, aprender, reformular para me tornar capaz de atender minhas necessidades 
básicas e expectativas acerca da vida?  

CONCEITOS BÁSICOS E GERAIS  
 
1- FAÇA AS PAZES _ou   ‘ deixando o que para trás fica, prossigo para o alvo ‘ Fp .... 

Pare de se recriminar e de se lamentar já foi, já passou!  
Olhe para elas como fator de aprendizado: para não errar de novo     
Não se pode desfazer o passado; só há duas opções:  
                a) ficar se remoendo inutilmente  
                b) apropriar-se da graça de Deus e aprender com seus erros  

2-  CONTROLE SEU TEMPO!  - Seja dono do seu tempo!  

Dedique-se ao que é importante em vez de correr atrás do urgente 

  Requer disciplina e programar sua vida e precisa tomar tempo para isso   Meditação é o 
segredo ☺  não foi à toa que Deus instruiu quanto a guardar o sábado para descanso e reflexão 
sossegada. Jesus disse; Venham descansar, à parte!  ref.?    
                Se não se dispuser e fixar alvos, nunca irá reformular sua vida  

3- SEJA METÓDICO_ resultados não vêm a esmo: precisam ser estruturados, planejados, 
cronogramas precisam ser feitos, metas traçadas, alvos e etapas definidas. 
                Inclui ler a Bíblia, orar, ter tempo a sós com Deus      

Perguntas PARA MEDITAR:  

1-    Estou perdendo algo importante na vida?  
2-    O que me apaixona?    
3-    Quem sou eu?                           
4-    O que tem valor para mim?  
5     O que quero estar fazendo daqui a dez, vinte anos?  
6-    Quais dons que Deus me deu que aperfeiçoei como tempo?  
7-    Estaria disposto a morrer pelo quê?  
8-    O que me faz sentir prisioneiro: trabalho, família finanças. etc. 
9-    Quais mudanças reais (viáveis) podem ser feitas para mudar isso? 
10-  Aceitaria ganhar menos dinheiro para ser mais feliz/? (Baixar padrão de vida)  
11-  Quais passos concretos e específicos preciso dar amanhã, em direção a esses objetivos 
específicos?  

Anote as respostas e faça resumo diário dos fatos. Fale a verdade para si mesmo: deixe 
seu verdadeiro eu fluir    

  
 FINALIDADE DO INTERVALO: FAZER BALANÇO DA SITUAÇÃO  

4- COMPARTILHAR A VIAGEM_ faça de seu cônjuge seu melhor amigo compartilhe...peça 
opinião...conheça seu cônjuge, aceite como ele é!  Deixe que seu cônjuge faça parte de sua 
vida. Planejam juntos, sonhem juntos, trabalhem juntos em objetivos comuns. 

5- SER REALISTA _  
  * Expectativas irreais são a causa de muitas frustrações inúteis.   
  * Precisa encarar a realidade e buscar soluções viáveis    
  * Não adianta fantasiar a respeito de si mesmo: descubra quem vc realmente é.  
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6- SER PACIENTE ou DAR TEMPO AO TEMPO: mudanças não acontecem de um dia para o 
outro. Demorou para chegar aí, precisa de tempo para acertar o rumo. Precisa de tempo para se 
pintar um quadro: mas precisa começar e continuar pintando.... Se não, nunca estará pronto    

7- TER FÉ: APRENDER A CRER EM JESUS ‘como diz a Escritura’_  
Precisa aprender a ouvir a Palavra e o que Deus fala ao seu coração pela Palavra.  Ouça e 
confie!  João 7.38 

           Ah só saber não resolve: precisa PRATICAR > copiar do site... 

08.  VOCÊ ACREDITA EM QUÊ?   

  Todos pensam que acreditam em Deus, mas poucos se dedicam a conhecer a Deus pela 
Palavra    # Quer saber no que vc realmente crê?   

  Anote como ocupa o tempo, gasta dinheiro e o que prende sua atenção  

Busca primeiro o reino de Deus? Todos os momentos de sua vida, de modo prático?   
       # aliste princípios da Bíblia que moldam suas atitudes e atividades.       

A causa de muitos problemas é que ‘estão deixando que fatores externos decidam o que é 
importante e fundamental para sua vida, para você. Deixam que circunstâncias externas 
determinem por vc como a sua fé irá influenciar seus compromissos’ pg 85   

Uma pergunta que vc precisa encarar e responder honestamente é:  ‘o que está em sua caixa? ’              
                 O que é de fato fundamental, determinante em sua vida? 

09. DEFININDO O ESSENCIAL  

  ☺Há os que passam a vida super atarefados para preencher o vazio de não saber para 
onde estão indo. Pensam que ‘serem ocupados’ dá sentido às suas vidas. Mas é justamente 
esse excesso da ocupação desvairada que demonstra não saber para onde está indo.    

Meios de fuga: ganhar e gastar dinheiro / projetos e competição: vencer                              
                   Relacionamentos: amores, amizades.  
No coração do homem há um vazio no formato de Deus_ Pascal  

Só Deus dá sentido à vida: ’ Quando Deus está no lugar que Lhe é devido,  
                 > todas as coisas vão aos seus devidos lugares’  
Eficiência é fazer as coisas de modo correto 
        Eficácia é fazer a coisa certa, do modo certo.  Peter Drucker 

Se vc não toma tempo e isolamento para buscar a Deus não está pronto para encontrar o que 
dará sentido e significado à sua vida                                                          pg 92     

10. DO SUCESSO AO SIGNIFICADO  

Norte americanos são ‘vidrados’ no sucesso. Mas sucesso não é o suficiente  

          * Sinais de que sucesso não é o bastante: Copiar pg 95  

Deus tem um plano maravilhoso para a segunda metade de sua vida: que O sirva, servindo aos 
outros fazendo o que vc gosta de fazer, e sabe fazer bem.  

11.  ENCONTAR O CENTRO E FICAR NELE  

Conflitos que desestabilizam o equilíbrio: 

1- Servir a Deus vs     seguir a Mamom 
2- Amor    vs    competição  
3- Demandas das pessoas   vs   obrigações de lucro 
4- Família   vs    trabalho  
5- Manter perspectiva pessoal face ao sucesso 
6- Assistência   vs   riqueza  
7- Ser testemunha fiel em local de trabalho secular   
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Tensões sempre existirão: 
1- é preciso aceitá-las e aprender a lidar com elas com equilíbrio (ponderação) e fé  

2- Aprender a discernir o tempo> cf Ec 3     ‘de plantar e de colher...’ etc...  

3- Tudo fez formoso a seu tempo  

Querer estar no controle de tudo, o tempo todo é que gera a tensão, 

Encarar como naturais as oscilações do bom e do ruim, do emocionante e do rotineiro, do 
empolgante e do maçante, do trabalho e do ócio.  
          Mansidão é não brigar com as circunstâncias  
          Só Jesus nos leva a um ponto de equilíbrio: 
 ☺  ‘aprendi a estar contente em toda e qualquer situação’ Fp  

Colocar Jesus no centro extinguiu a sede do sucesso ‘pondo na taça uma doce bebida 
mais plena: o significado pg 106  

Estar no topo da montanha: eis a sua tentação: ver tentação de Jesus era deixar de lado a 
dependência do Senhor e partir para algo espetacular.  Mt 4  

12. FICA NO JOGO, MODIFICA O PLANO  

   O meu segundo tempo teve início quando saí do meu envolvimento com o 
   Trabalho de tempo integral, que ocupava todas as minhas energias.   
   No intervalo, a sua atitude para com o seu trabalho deve estar num lugar entre 
 “Amo o meu trabalho a ponto que o faria mesmo que não me pagassem” e 
 “Não aguento o que estou fazendo, não importa o quanto me paguem por isso”. 
Conta o caso de um excelente vendedor que dizia: ‘odeio o meu trabalho, mas amo o dinheiro’ 

   Algumas pessoas pensam que seus problemas estariam resolvidos se apenas 
pudessem se afastar de seu trabalho. De fato, este é um dos motivos pelos quais as pessoas 
não permanecem no primeiro tempo: elas cansam da corrida comercial e, ao invés de 
planejarem uma crise de meia-idade produtiva, abandonam o barco. 
   Cuidado com o desejo de “se safar de tudo isso”. Não é esse o sentido da segunda 
metade da vida. A chave para ter um segundo tempo bem-sucedido não é uma mudança de 
emprego, é uma mudança interior, uma mudança na maneira com que você encara o mundo e 
ordena a sua vida. 
 
O teste sísmico 

   Cita o exemplo de perfuradores de poços de petróleo que fazem testes sísmicos com 
aparelho especial de sonar para sondar o terreno e só perfurar onde é quase certo haver 
petróleo. 
   Assim, antes de tomar qualquer atitude drástica, sonde o terreno: peça a opinião de 
algumas pessoas confiáveis e idôneas a respeito de novas possibilidades para sua vida. 
Faça pesquisa de mercado.  
   Escutar é uma parte importante do teste sísmico, pois ajuda a descobrir áreas de 
utilidades. 
 

   Há duas questões-chave ligadas aos testes sísmicos: além de conselheiros confiáveis, 
Primordial é saber quem você é: você não pode atuar baseado numa força que Deus não lhe 
deu.   Acompanhe pessoas experientes no que você pretende fazer  
  Ponha seu talento a serviço do reino de Deus e invista-o com sabedoria que pede a Deus   

Sondagens de baixo custo: são explorações práticas no campo ou campos em que você acha 
que vai querer passar a segunda metade da sua vida para sentir a realidade e ver se combina 
com suas expectativas e habilidades. Precisa diminuir a velocidade, agir com cautela. Grandes 
empresas fazem pesquisa de mercado e usam planos piloto para testar a viabilidade do projeto     

A opção de meia velocidade 
   Se você ama o que faz, e é bem-sucedido já deve ter se tornado um expert no 
assunto. Pode arranjar um jeito de delegar funções, conseguir assessores ou tornar-se consultor 
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de meio período_ a fim de poder se dedicar a outra função mais gratificante e menos 
estressante nesse segundo tempo. 

 

13. CURVAS SOBREPOSTAS                       
   Um dos paradoxos do sucesso é que as coisas e os métodos que lhe permitiram 
alcançá-lo raramente são as coisas que lhe permitirão mantê-lo. ” Charles Handy 

   O problema é que a gente fica estagnado na segurança de sua zona de conforto;  
Todas as pessoas sentem a necessidade de mudança, mas poucos sabem como encarar essa 
fase de modo seguro.  

   Não fomos treinados para viver bem no segundo tempo da vida. Em geral se pensa em 
aposentadoria, mas não em uma atividade significativa de acordo com a nova realidade física 
em declínio 

Para piorar, acrescente a esse medo do incerto perguntas muito reais que nos perseguem:  
 
  1  como eu vou ganhar o meu sustento? (Necessidade de segurança financeira) 
  2- como você sabe que essa idéia vai funcionar? Parece arriscado (amigos racionais) 
  3- o que acontece: essa não é a pessoa com quem me casei (cônjuge preocupado) 
  4- Afina, o que você pretende ao certo?  (Filhos preocupados)  
 
   Cita livro ‘A era do Paradoxo’ de Charles Handy: o segredo do crescimento 
constante é iniciar uma nova curva sigmoide antes que a primeira morra. O bom momento para 
iniciar a segunda curva é no ponto “A” (abaixo), onde há tempo, junto com recursos e energia, 
para acompanhar a nova curva nos percalços iniciais antes que a primeira curva comece a 
decair. # muito complicado!!! 

        Cita Peter Drucker: se não desenvolveu atividade paralela antes dos 45 anos e não 
está seriamente envolvido nela aos 55 anos, nunca irá acontecer nada. Pensava-se que 
aposentados iriam se envolver em algum tipo de trabalho voluntário 

 

14. PULAR NO ABISMO 
  
   Devemos fazer o que queremos que o mundo seja. ”  M. Gandhi  

   O autor sugere que no segundo tempo de sua vida vc, cristão, planeje fazer algo 
significativo para o reino de Deus. 
   Quem pode?  Qualquer um que cansou da vida que está levando (e mesmo que não 
tenha cansado mas quer dar novo rumo face condições da idade) pode fazer algo para mudar as 
coisas para melhor. E se já tenho muita idade? Cita Albert Camus: 
     No meio do inverno finalmente aprendi que tinha dentro de mim um verão invencível”. 
Hag Hammarskjold diz que ao responder um apelo interior de entrega de sua vida, teve a 
certeza de que a existência faz sentido e, portanto, a minha vida passou a ter propósito.      

   Paulo descreve isso em Efésios 2:10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus 
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.  

   Num jogo de futebol real, você não pode sair do intervalo para voltar ao primeiro 
Tempo, na vida pode. E alguns fazem exatamente isso. Outros ficam no intervalo para sempre, 
esforçando- se o tempo todo para elaborarem um plano de jogo.  

   Outros ainda tentam permanecer no primeiro tempo, mas fazem incursões repetidas no 
segundo. Eles estão numa espécie de modalidade de teste sísmico permanente, olhando para a 
orla sem nunca pularem. Está na hora de pular 
Conta dois casos: 
   Um que ouviu a voz íntima dizendo ser o momento certo de se envolver em algo 
diferente, mas não deu ouvidos e está atolado em negócios que lhe sugam a existência. 
         Outro, sentiu o impulso interior e observou uma situação favorável: aproveitou ‘a deixa’ 
e agora está se dando bem,  
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TERCEIRA PARTE _ SEGUNDO TEMPO  

   Se um homem avançar confiante na direção de seus sonhos e procurar viver a vida 
que imaginou, encontrará um sucesso inesperado pelos padrões comuns. Ele ultrapassará uma 
fronteira invisível; novas leis, universais e mais liberais, começarão a se estabelecer em volta 
dele e no seu interior, e ele viverá com a liberalidade de uma ordem  
maior de seres. ”  Henry David Thoreau 
 

15. MISSÃO DE VIDA  

   O que verdadeiramente me faz falta é ter clareza do que devo fazer, não do que devo 
saber...  A questão é compreender a mim mesmo, enxergar o que Deus realmente quer que eu 
faça... encontrar a idéia pela qual eu possa viver e morrer. ”  
SØren Kierkegaa.  
   Para o segundo tempo ser significativo, vc precisa descobrir qual é sua missão na vida 
            (ler ‘vida com propósito)  
   Algumas perguntas ajudam a descobrir: Qual é a sua paixão?  O que você realizou?  O 
que você fez extraordinariamente bem? Como você está preparado? A quem você pertence? 
Quais são os “eu deveria” que perseguiram você durante o primeiro tempo? 
         Cita Stephen R Covey, autor de ‘Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes’ 
quanto à necessidade de se escrever uma declaração sua missão pessoal na vida.    
 
      A declaração do autor: ele possui as capacidades necessárias para ligar 
identificadores de problemas com os provedores de soluções.  E assim que fui configurado, 
portanto a minha missão de vida é: Transformar a energia latente na cristandade americana em 
energia ativa. Essa missão me liberta para ser eu mesmo, usando os talentos que eu já possuo.  

   A passagem o primeiro para o segundo tempo também se dá no modo como se 
organiza a vida há a transição das obrigações de trabalho para os comprometimentos ou 
compromissos:  
Os do autor são:  
   1- lealdade primária é com Jesus: dedico meus talentos a Seu serviço 
   2- comprometido a um casamento vital até à morte  
   3- emprego maior parte de tempo e dinheiro para cumprir sua FORMA (vida com propósito) 
    Transformar a energia latente na cristandade americana em energia ativa  
   4- Administrador eficaz dos recursos a mim confiados  
   5- bom amigo de dez pessoas 
   6- ter um bom renascimento no segundo tempo 
   7- obter satisfação em ajudar os outros 

   Cita Peter Drucker: duas perguntas que ajudam a descobrir seu papel na vida, o lugar 
único que Deus preparou de antemão para vc:  1- o que realizou: no que vc é competente?   
                                                                             2- Qual sua maior motivação (paixão)?   
   O objetivo é encontrar algo que uma as duas respostas: o que vc sabe fazer bem e 
que o deixa super motivado. 
      Não tenha pressa: ore, pergunte ao seu cônjuge, converse e com pessoa de várias 
atividades diferentes, dedique-se a fazer coisas que sempre quis fazer, ORE!   

16. RETOMANDO O CONTROLE   

   A menos que se assuma o controle deles, é provável que tanto o trabalho como o 
tempo livre resultem decepcionantes. ” Mihaly Csikszentmihalyi 
   Há dois tipos de capital a ser gasto: o econômico é o dinheiro e o tempo livre que você 
ganha com o trabalho. Dinheiro gasta-se com o sustento e luxo O capital social é o tempo, 
dinheiro e o conhecimento que temos para ser reinvestido ou gasto na comunidade que alimenta 
você. Em geral, as pessoas gastam dinheiro “à procura da felicidade”. Mas o conceito de capital 
social basicamente nos diz que o Senhor distribuiu a cada um de nós uma porção de tempo, 
talento e tesouro para serem investidos ao cumprir Seu primeiro e maior dos mandamentos: 
“Amarás o Senhor, teu Deus (...) e o teu próximo como a ti mesmo”. 

   O retorno do investimento em  capital  social é a  bem-aventurança, o que não é de 
surpreender, afinal,  “mais  bem-aventurado  é  dar  do que  receber”   
 O objetivo primordial de um intervalo e de um segundo tempo eficazes é criar capacidade, leia-
se: capacidade é o tamanho do vazio Ex: um frasco tem a capacidade de um litro quando está 
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VAZIO. Isso significa que vc tem de se esvaziar do que está lotando seu interior e seu tempo, 
assim como se deve dispor de tudo o que não está sendo usado em casa e nos guarda roupas.  

   No primeiro tempo, entra-se em roda viva para atender necessidades primárias de 
sustento e garantia do futuro, em torno das quais se gira de modo vertiginoso que impele cada 
vez mais longe do que realmente importa: família, trabalho significativo, atividades comunitárias, 
desenvolvimento profissional ou de habilidades especiais, lazer e chamado de Deus. Nesse 
momento, perde-se o controle da vida deixando –se levar pelo urgente e relegando o importante 
a segundo ou, até, em último plano 

   O segundo tempo tem a ver com a retomada de controle de sua vida o que requer 
revisão de prioridades e, especialmente, descartar o que está ocupando lugar do que realmente 
importa.  
 # o autor dá muitos exemplos de executivos bem-sucedidos que viviam só para o trabalho 
        . Talvez isso também ocorra com os que possuem negócio próprio, mas, o trabalhador 
comum, que tem horário de trabalho, seus fins de semana e feriados   fixados pela lei trabalhista 
tem tempo para organizar sua vida com atividades paralelas e gratificantes. Mas também estes 
podem reorganizar suas vidas de modo a ser mais gratificante, especialmente no caso de ‘não 
fazerem o que gostam’ em um emprego que garante o sustento da família. 

     Um segundo tempo significativo requer: (1) reduzir a velocidade (2) ganhar controle 
sobre a própria agenda e, também, é preciso desenvolver uma disposição mental, uma bússola 
interior orientada para as coisas que definem o seu eu verdadeiro. 
        Felicidade estar de bem com a vida, não a ver com dinheiro ou status: há ricos e 
pobres felizes. Pensadores e filósofos, em outras palavras, chegam às mesmas conclusões dos 
ensinos das Escrituras_ # acessível a todos os que têm fé em Jesus, selados com o Espírito  

     A Bíblia diz para, sermos como crianças (despreocupados, confiantes em Deus), a 
evitarmos as preocupações excessivas (evitar o controle por parte de demandas e posses, a 
priorizar o reino de Deus,) e não se deixar  controlar por  muitos mestres 9 serve a Deus  ou ao 
dinheiro?) . Aos romanos foi explicado a importância de controlar a vida interior para ter uma 
vida cheia de satisfação: “Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne; mas os 
que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a 
morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. ” Romanos 8:5,6  

   A ironia é que a igreja se tornou um elemento escravizador.  O cristianismo perdeu sua 
essência e se tornou mera religiosidade.  Perdeu-se a alegria do servir abnegado, até atividades 
na igreja (ministério) se faz como que ‘por obrigação. 

     ’  # é porque não descobrimos quem somos em Cristo e qual nosso lugar no corpo. 

   Ao descobrir sua FORMA (vida com propósito) e a missão da sua vida, você retoma o 
controle sobre os seus esforços de boa vontade no ministério da fé e terá a liberdade de preferir 
deixar que a luz da sua fé brilhe em vez de cumprir seu ministério como ‘um peso’. 
        Cita exemplos de igreja que estão dando aos seus membros essa visão libertadora de 
s serviço significativo para o Reino: A igreja comunitária de  Willow  Creek, em Chicago, 

A igreja comunitária de Saddleback Valley, em Mission Viejo, Califórnia, ajuda as pessoas a 
encontrarem sua SHAPE [perfil] (iniciais inglesas das palavras abaixo): FORMA de vida com 
propósito: Dons espirituais               Spiritual gifts  
                 Coração, Paixões            Heart, passions  
                 Habilidades                     Abilities  
                 Personalidade              Personality  
                 Experiência, know-how             Experience, know how  

De modo que cristãos tenham uma vida com significado e propósito em qualquer fase da vida.  

Questões práticas  
 
   Velhos hábitos são difíceis de serem mudados. Eis algumas coisas que eu fiz para 
retomar o controle sobre o meu próprio destino:  

1.  Delegue — no trabalho, no tempo livre e em casa. Você não pode fazer tudo sozinho e não 
deveria tentar.  Isso é particularmente importante para aqueles que no segundo tempo querem 
manter seu trabalho atual, porém exercê-lo “a meia velocidade”. Trabalhe mais esperto, não 
mais duro.  
2.  Faça o que você sabe fazer melhor; deixe de lado o resto.  Dedique-se aos seus pontos 
fortes.  
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3.  Saiba quando dizer “não”.  Não se deixe mover pelos outros você precisa seguir a sua 
missão, não a de outras pessoas.  
 
4.  Defina limites.  Reduza suas obrigações ou tempo de trabalho. Ex: Se costuma ficar uma 
hora a mais após o fim do seu expediente, vá para casa na hora certa; se você faz doze viagens 
de negócios por ano, reduza para seis ou oito remaneje seu tempo para poder realizar a sua 
missão e cuidar das questões essenciais.  
 
5.  Proteja o seu tempo pessoal: escreva-o em sua agenda: tempo de reflexão e também de 
leitura bíblica. Deus diz: considere seus caminhos. Pergunte-se:  onde isso me leva?   
 
6.  Trabalhe com pessoas de quem você gosta.  Trabalhe com pessoas que acrescentam 
energia à vida, não com aqueles que sugam energia da gente”.  
 
7.  Estabeleça prazos. Deus ensina a planejar? Sem cronograma a missão está destinada a se 
tronar desejos frustrados. 
  
8.  Elimine o supérfluo. Fique com o que realmente importa a você em relação a Deus. 
 
9.  Brinque um pouco.  Saia da rotina, ex: dar uma fugida do escritório para pegar um jogo de 
futebol durante a semana ou de levar a esposa ao cinema ao invés de participar de uma reunião 
do comitê da igreja lembra vc de quem está realmente no controle de sua vida.  Brincar é 
atividade importante do segundo tempo, mesmo que não ocupe uma parcela considerável de 
seu tempo.  
 
10.  Desconecte o telefone.  Não necessariamente ao pé da letra (pelo menos, não sempre), 
mas precisa aprender a se esconder com elegância.  A menos que você seja um cirurgião 
cerebral de plantão 24 horas, não me parece necessário deixar que todo mundo saiba onde 
você está o tempo todo.  
     Com Peter Drucker aprendi três princípios fundamentais que orientam o meu trabalho 
no Leadership Network e me ajudam a manter o controle sobre a minha vida:  

1. Construa sobre as ilhas de saúde e força:  parece contradizer os termos do conceito 
filantrópico de ajudar os mais fracos. Porém, investir na saúde e na força é mais produtivo, 
porque significa promover a independência, ao invés de estimular a dependência. 
  
2. Trabalhe apenas com aqueles que são receptivos ao que você está tentando  
fazer.  Livre- se dos que lhe são contrários. Não gaste suas energias com eles.  
 
3. Trabalhe apenas em projetos que farão uma diferença muito grande em  
caso de sucesso. Só desejar não resolve: precisa criar a capacidade de concretizá-lo. Dedique-
se ao que realmente importa no sentido d elevar ao sucesso seu projeto de vida. 

  

17. INDIVIDUALISMO SAUDÁVEL  

   Parece contraditório ao ensino cristão: negue-se a si mesmo, mas de fato, tomara 

cruz é negar o eu decaído para assumir sua posição libertadora em Cristo.  

   Cristãos ao encorajados a serem fortes e determinados, como atletas ou, soldados à 

frente de combate.  2 Tm 1.6-7 A idéia do segundo tempo é a do eu libertado para ser o que 

Deus planejou para vc. 

1- Priorizar o reino em vez de estar preocupado em construir mais celeiros, Lc 12.20-21  

2- Aprender a viver em unidade e interdependência com outros membros do corpo. 

    1 Co 12.12.15-21 
3- Pergunte a si mesmo quanto ao seu próximo: como posso ser útil a vc ?  
    Verá surpreso que não se aproveitarão de vc. 

Eis alguns sinais para avaliar o seu próprio sentido de individualismo:   

Individualismo saudável .................................Individualismo doentio  
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Parte de um time .............................................. Arrogante e solitário   

Com Deus (rico para com Deus) .....................  Sem Deus  

Trabalha a partir dos s/pontos fortes .............. . Funcionando a partir das fraquezas 

Capaz de confessar  ........................................  Paralisado por vergonha e culpa   

Auto-realização e comunidade .......................... Mais sucesso  = mais isolamento,  
                                                                                                      menos comunidade 

18. APRENDER DURANTE TODA A VIDA  

     O sistema de ensino está voltado a preparar para o primeiro tempo da vida. Não 
desperta o prazer de aprender. Na virada ao segundo tempo começa-se a compreender a 
maravilha do aprendizado que enriquece a vida e nos empobrecemos ao parar de aprender  
        O autor descobre o prazer de aprender para saber mesmo que não traga benéficos 
financeiros nem seja ferramenta para o serviço secular.  
    1- Aprender torna a pessoa aberta a mudanças, a incorporar novas idéias o que facilita 
incorporar novas maneiras de lidar com as coisas e situações. 

   2- Aprender liberta da doutrina da especialização: só saber bem o que é da sua área. 

   3- Aprender mantém a mente aguçada, antídoto contra a senilidade. 

   4-  Aprender evita o que diz aquele dito popular: MENTE VAZIA, OFICINA DO DIABO 
   Remete ao caso que Jesus citou da casa vazia e adornada Lc 11.24-26 
   Se não nos ocupamos com bons pensamentos, a mente fica exposta a todo tipo de 
influências do mundo, da TV e até do inimigo.  
 
O QUE APRENDER?  
   Matérias que ajudem vc a cumprir o propósito de Deus para sua vida. 
     Há algumas práticas que fazem bem à alma como o descanso faz bem ao corpo: boa 
música, interessar-se por arte ir a museus, palestras educativas ou edificantes.  
       Boa intenção, só, não resolve: precisa adquirir os conhecimentos necessários para 
desenvolver bem o que pretende realizar. Pode fazer um curso regular ou apenas frequentar as 
aulas como ouvinte.   
RECURSOS: perguntar, observar e ouvir _ tudo o que a web oferece: mídia, fitas, vídeos 
Livros. Ver entrevistas na TV. Assistir programas educativos e canais instrutivos. Viagens.  
Participar de Grupos de discussão ou cine, debate. 

  

 19. RESPEITAR OS FATORES EXTERNOS  

   Todos os resultados são externos. No interior, só custo e esforço’ Peter Drucker  
   Fatores externos são realidade que não podemos mudar: temos de aceitar e nos 
adaptarmos a eles. Muitos passam a vida lutando contra moinhos de vento como d Quixote.  
   Há sutil diferença entre ambição e teimosia. Uma das coisas que possibilitaram você a 
vivenciar o intervalo foi perceber que você não estava fazendo nenhum progresso batendo de 
frente com condições externas sobre as quais não tinha nenhum controle.  

   No segundo tempo, você aprende não só a aceitar as condições externas, mas 
também a respeitá-las, pois é através do respeito que começa a abrir caminhos para transformar 
esses fatores externos em oportunidades.  

   Quando o autor se viu no impasse de adotar transmitir pornografia a fim de ter 
condições de permanecer com lucro no ramo de TV a cabo, percebeu ser o momento de pular 
fora. E o fez. 
 
O PAPEL DA AUTORIDADE      
   Você pode escolher o jogo, mas não dita as regras.   De certa forma, todos temos de 
nos submeter a autoridades:  seja o governo, sejam regras de mercado. No primeiro tempo, 
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temos de nos submeter às regras do patrão e da empresa que nos dá emprego. No segundo 
tempo, somos mais flexíveis; é mais fácil fazer escolhas legítimas sobre quem e o que será 
autoridade em nossa vida. Se vc é cristão, terá aceitado que Deus é a autoridade máxima a ser 
respeitada, a Quem se submete por amor. Então, se submeter às demais contingências da vida 
se torna mais fácil   e aprende a lidar com elas com a sabedoria e escape que Deus dá. 1 Co 
10.13 
          . Aceite a vida como ela é: coragem para mudar o que pode, aceitação e adaptação 
quanto ao que não pode ser mudado e sabedoria para reconhecer a diferença. 

20. JOGAR COM TUDO    

   “Escolhe, pois, a vida, para que vivas (...) amando o SENHOR, teu Deus, dando 

ouvidos à sua voz e apegando-te a ele; pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. ”  
Deuteronômio 30:19,2  
   A fase de transição pode não estar bem clara, pode durar anos. Pode ser empurrado a 
ela por vicissitudes da vida (no caso do autor, ter de apelar para a pornografia para não ir à 
falência e a morte de um filho). Não há fórmulas mágicas. O autor compartilha idéias que o 
ajudaram a enfrentar essa fase de modo a se sair bem, a ser bem-sucedido 
   O segundo tempo é apenas parte do jogo. Precisa jogar todo o tempo regulamentar 
que, no caso, é o tempo de nossa vida. Possamos chegar no fim e dizer como Paulo: 2Tm 4.7 
             ‘ Combati o bom combate, acabei a [carreira], guardei a fé’ ‘ deixemos todo embaraço, e 

o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a [carreira] que nos está 

proposta ’ Hb 12.1  
            Você não precisa correr atrás de coisas fora de você para se realizar. Diante de uma 
tarefa monumental, Deus deu a Moisés a estratégia correta:  Ex 33.14  
               ‘irá Minha presença contigo e Eu te darei descanso’    
   O que passamos a ser no segundo tempo é o resultado de investimentos feitos no 
primeiro tempo; não aparece por acaso e nem em um passe de mágica.  
      Deus não criou vc de um jeito para, depois usar vc de um modo contrário ao seu modo 
de ser.  
   A cruz expurga a personalidade do ranço do pecado para vc poder desabrochar de 
modo esplendoroso para a glória de Deus.  

21. UMA PROPOSTA MEIO A MEIO     

   O autor começa o livro com o que gostaria de pôr no epitáfio dele: 100x. Significando 
que ele multiplicou ao máximo o que Deus lhe concedera. 
         Quer terminar o livro com outra expressão: meio a meio. 
   A idéia surgiu em um projeto de melhoria do ensino público quando foi sugerido que as 
igrejas investissem apenas metade de seus recursos com ela mesma e a outra metade fosse 
canalizada em benefício do bairro. 
   No primeiro tempo, todos as forças e recursos estão voltados para si mesmo, em 
construir um futuro, um patrimônio uma aposentadoria digna. Chega um momento que tudo isso 
parece não ser suficiente ou não satisfazer como era esperado.  É tempo de refletir e reformular 
em direção ao segundo tempo.  

   Dê uma olhada nesta lista de valores e atitudes conflitantes e pergunte-se:  

De que lado quero estar durante o segundo tempo da minha vida?  

Vida segregada                                                                Vida integrada  
1.  Fé pessoal, privada .................................................... 1. O ministério da fé faz parte da vida  
2.  Dogmatismo .............................................................. .2. Paradoxo  
3.  Acredita no quê .........................................................  3. O que fazer com o que acredito  
4.  Fé significa renúncia .................................................  4. Fé significa aumento, abundância,           
                                                                                                                                     inteireza  
5.  Nós/eles: Aquilo que nos separa ............................... 5. Nós: Aquilo que nos une  
6.  Esporte individual ...................................................... 6. Esporte de equipe  
7.  Independência ..........................................................  7. Interdependência  
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8.  Lei ...........................................................................8.  Graça  
9.  Obrigação .............................................................. 9.  Escolhas pessoais  
10. Abordagem externa ..............................................10. Abordagem interna  
11. Baseado nas aparências ......................................11. O pensamento faz o homem  
12. Liderança autoritária .............................................12. Líder servidor  
13. Cristandade dominical ..........................................13. Cristandade sete dias por semana  
14. Guiado pela doutrina ............................................14. Guiado pelo propósito  
 

   A igreja meio a meio se estende para servir a comunidade em volta, vivenciando nos 
fatos a proclamação do Evangelho, ao invés de impor ao outros uma ideologia hostil. Opera 
primeiro pelo exemplo e, depois, pela proclamação.  
   Todos os fiéis, tenho certeza, se debatem com isso o desejo que o cristianismo 
influencie e modifique a sociedade e, verdadeiramente desejam ver o Evangelho transformando 
a nossa cultura.  Então, por que não acontece?  
          O mundo, o bairro, precisa ver testemunhas de Jesus: a responsabilidade é pessoal, 
mais cedo ou mais tarde, o primeiro tempo termina. O relógio chega ao fim.  

   Quando acontece de forma inesperada, se você não aceitar a responsabilidade de 
entrar no intervalo e ordenar a sua vida para que o segundo tempo seja melhor que primeiro, 
você se juntar aos que lentamente decaem rumo à aposentadoria sem significado.  

   Entretanto, se você aceitar a responsabilidade de como irá jogar no resto do jogo, 
começará a vivencia a vida abundante que nosso Senhor preparou para você. Todo cristão 
verdadeiro anseia ver o cristianismo revolucionando o mundo, mas não sabe como fazê-lo.  

   A missão de vida do autor é * encontrar, de alguma forma, modo de transformar aquela 
energia latente da cristandade dos Estados Unidos em energia ativa. A intenção do autor é 
despertar uma centelha dentro de cada leitor de modo que este venha a se desvencilhar de 
todas as coisas que o tolhem e impedem de ser a pessoa que Deus planejou que ele seja. Mas 
é decisão de cada um.  
           * Não apenas um sopro de boas intenções, mas um furacão de comprometimento’ 
             * Cheguei à conclusão de que a responsabilidade individual é a chave para transformar 
a Igreja. Posso descrever- lhe um programa eficaz e viável que o colocará no terreno do 
significado, mas, no fim das contas, é você que precisará escolher como quer viver.  Você 
tem a liberdade de decidir se quer que o resto da sua vida seja também o melhor da sua vida.  
   O autor ora para que cada um tenha a coragem de cumprir o plano de Deus para sua 
vida. E, de uma forma ou de outra, todos nos encontraremos no fim do jogo –x-  

 

Fim do livro  


