
 

 

 

PASTORAL VICTOR GIOVANNIi  

Evangelizando no local de trabalho 

Perdido e achado no local de trabalho 

Doze anos trás, eu era um pesquisador em uma firma de consultoria de médio porte em Washington, DC. Eu era 
um hindu autoconfiante, autossuficiente e profissionalmente próspero. Você não diria que eu era espiritualmente 
inseguro. Francamente, eu não sabia que eu era espiritualmente inseguro. Eu realmente não era um cara que estava me 
esforçando para buscar Cristo. 

Entra meu colega cristão, Hunter. Bem conhecido e querido no escritório, Hunter era um vendedor de alto 
desempenho com uma gama de interesses. Alguém me disse: “Ele é cristão, sabia?” Nenhum de nós sabia por certo o 
que isso significava, mas ambos acreditávamos que isso era relevante o suficiente para acrescentarmos um tendencioso 
“Hum…”. 

Eu sabia que Hunter não se encaixava no molde de um cristão que eu tinha construído mentalmente. Cristãos eram 
“legaizinhos”, antiquados, hipócritas, monótonos. Hunter não era assim. Então comecei a observá-lo. 

Nós nos tornamos amigos. Nós passávamos tempo juntos e conversávamos sobre diversos tópicos: Os 
Simpsons, O Senhor dos Anéis, Cristo, Krishna, café, trabalho. Enquanto o Senhor usava o Hunter para me buscar, eu 
nunca me senti como um projeto, mas sim um amigo. Como só Deus é capaz de fazer, ele providenciou que Hunter 
estivesse comigo no mesmo momento em que ele orquestrava uma crise espiritual na minha vida. E ele deu a Hunter a 
sabedoria e a ousadia para falar a verdade à minha vida quando eu mais precisava. 

Comportamentos de um evangelista no local de trabalho 

Embora ele mesmo fosse jovem na fé na época, há muito no exemplo de Hunter que qualquer crente pode aplicar no 
contexto do ambiente de trabalho. 

1. Lance Cristo sobre a mesa 

Primeiro, lance Cristo sobre a mesa. Visto que pode ser raro conhecer cristãos no local de trabalho, é essencial que as 
pessoas no seu escritório saibam que você é um seguidor de Cristo. Assim, você pode se disponibilizar para crentes mais 
fracos e ser um exemplo para incrédulos. Foi um colega não cristão que me disse sobre a fé de Hunter. Obviamente nós não 
devemos fazer isso de forma ofensiva ou irresponsável, mas falar sobre o fim de semana, descrever um estudo bíblico do qual 
participa ou compartilhar como você ora pelos outros fará com que as pessoas logo saibam que você é cristão. 

2. Trabalhe com excelência 



 

 

Segundo, trabalhe com excelência. Quando você lança Cristo sobre a mesa, espere ser estudado pelos seus 
colegas assim como eu estudei o Hunter. Trabalhe de uma maneira que reflita a criatividade, o propósito e a bondade 
de Deus. Demonstre fidelidade e integridade. Trabalhe “sem murmurações nem contendas” (Fp 2.14). Submeta-se 
àqueles em autoridade e sirva humildemente. 

Isso, em si mesmo, não é evangelismo, mas o conteúdo das nossas vidas no trabalho deve reforçar, não 
enfraquecer, o conteúdo da mensagem do evangelho que compartilhamos. 

3. Ame os seus colegas 

Terceiro, ame os seus colegas. Invista em amizades com não cristãos no seu local de trabalho, não de forma 
superficial como “projetos”, mas amando-os como tendo sido feitos à imagem de Deus. Não subestime a importância da 
confiança. Considere que foi um ano e meio depois de Hunter e eu termos nos conhecido que nós estudamos a Bíblia 
juntos e Deus me deu ouvidos para o evangelho. 

Use o seu horário de almoço estrategicamente. Quando possível, faça uso generoso da hospitalidade, onde você 
possa compartilhar a sua vida com um colega longe do escritório e das brincadeiras e conversinhas de escritório. 

4. Prepare-se para evangelizar 

Quarto prepare-se para evangelizar. Por mais bobo que isso possa parecer, certifique-se de que você sabe 
facilmente explicar o evangelho. Pratique se for preciso. 

Quando o Senhor fornece uma oportunidade, você não quer a sua voz interna gritando com você por não ser 
claro — você quer a sua mente livre para ouvir o seu colega e o que ele está lutando para entender. Afinal, é o 
evangelho que salva, não a nossa perspicácia e profundo conhecimento de apologética. Eu louvo a Deus pela clareza, 
ousadia e confiança no poder do evangelho que Hunter possuía. 

5. Ore 

Quinto, ore. Ore pelos seus colegas regularmente. Ore por boas oportunidades de compartilhar o evangelho. 
Ore para que você cresça em ousadia. Ore para que Deus seja grande e o homem seja pequeno — todos nós somos 
culpados de misturar os dois. 

E convide irmãos e irmãs da sua igreja para  orar também. Hunter mais tarde me disse que seu grupo de estudo 
bíblico de homens estava orando por mim desde o momento em que eu perguntei a ele a respeito da fé cristã que ele 
tinha. 

Um chamado à fidelidade 

Conforme os locais de trabalho ficam cada vez mais hostis para o cristianismo, essas práticas básicas se tornam cada vez 
mais essenciais. O Senhor tem sido bom em responder minhas muitas orações por boas oportunidades e por palavras 
para falar. Ser conhecido como cristão, viver a minha fé profissionalmente e de forma interpessoal, e amar os meus 



 

 

colegas como portadores da imagem de Deus me deram oportunidades de falar abertamente sobre a minha fé. E, em 
sua maravilhosa graça, Deus escolheu me usar para trazer um colega à fé. 

Nós devemos esperar que o Senhor responda as nossas orações e nos conceda oportunidades de falar de Cristo, 
então ore por ousadia. E esteja disposto a gastar seu “capital relacional”. Deus colocou você onde está por um propósito. 
 
Ashok Nachnani é membro da First Baptist Church em Durham, Carolina do Norte, e executivo de estratégia de uma empresa 
multinacional de gestão de energia. 

 
 


