
Independente de qualquer que seja a profissão, todo bom profissio-

nal almeja chegar ao topo. Não há nenhum mal nisso, visto enten-

der que somos seres humanos e que buscamos a todo custo evo-

luir. O que precisamos compreender é que todo o processo de evo-

lução seja ele pessoal, espiritual ou até mesmo profissional é gra-

dativo e requer de nós muito empenho, sendo assim, chegar ao 

topo pode ser bem mais difícil do que pensamos.  

Podemos até acordar e decidir subir uma montanha, no entanto, 

sabemos que não é como ir ao shopping. Subir uma montanha 

requer de preparação e muita dedicação. Antes de dar início, preci-

samos adaptar o nosso corpo à altitude. O ar rarefeito exige capa-

cidade extra do organismo para funcionar com menos oxigénio. 

Sem a preparação, há riscos de edemas pulmonar e cerebral que 

podem levar à morte. Manter o corpo sempre hidratado é funda-

mental para minimizar os sintomas de enjoos, cansaço e dor de 

cabeça. 
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É preciso manter o foco e ter consciência de que no ambiente de 

trabalho damos a largada e diariamente percorremos esse cami-

nho rumo ao cume. E à medida que caminhamos, temos a oportu-

nidade de conhecer o trajecto, afinal de contas, nenhum de nós 

quer percorrer um caminho desconhecido e encarar perigos imagi-

náveis.  

A caminhada muitas vezes é longa, mas é necessário percorrê-la 

convictos de que não conseguiremos fazer isso sozinhos. 

O ambiente de trabalho é bastante competitivo, no entanto não é 

inteligente olhar para os outros profissionais como se fossem inimi-

gos, transformando o ambiente num verdadeiro campo de batalha, 

pois sem perceber, direccionamos o foco, deixando de investir em 

nós, na nossa preparação, para gastar energias impedindo que o 

colega avance. Qual o problema do colega avançar? Ele tem um 

objectivo e não podemos puni-lo por isso. 

Essa caminhada, não é uma caminhada que se faz sozinho, preci-

samos de pessoas que andem na mesma direção, dispostas a 

ajudar-nos, pois o caminho não se faz num dia. É importante 

aprender a valorizar o trabalho em equipa. Trabalhando em equipe, 

temos mais chances de alcançar o alvo, pois são pessoas diferen-

tes, com qualidades e talentos diferentes, unidos e decididos a 

alcançar um único objectivo, chegar ao topo. 

Se por acaso hoje decidisse escalar o Everest, teria coragem de o 

fazer sozinho? É perigoso, podemos passar mal, ser atacados, 

roubados e também corremos um grande risco de errar o caminho, 

mesmo que tenhamos um mapa. O que fazer?   

Quem é a pessoa mais indicada para nos acompanhar? Certamen-

te um guia, alguém que conhece o caminho e que possa levar-nos 

ao alvo. 

No ambiente de trabalho, quem é a pessoa ideal para ser o nosso 

guia? O nosso líder. Se quiser chegar ao topo siga os passos de 

alguém que já chegou lá, mas não se ensoberbeça a ponto de 

pensar que pode seguir sozinho. Como dizia Nietzsche: A vida vai 

ficando cada vez mais dura perto do topo. Quanto mais perto do 

topo nos aproximamos, mais ajuda precisamos.  

 



Pastor Superintendente:  
Dr. Brissos Lino 

E-mail: drbrissoslino@gmail.com  
 

Outros Pastores e Presbíteros: 
Susete Lino, Fernando Costa, Jacinto 

Lourenço, Cláudio Costa, Manuel António 
da Vinha,  

Filipa Lino, António Moinho. 
 

A Igreja do Jubileu é independente de 
denominações. Foi fundada em Setúbal 

em 1947 e é membro da Aliança 
Evangélica Portuguesa.  

Visite o nosso site: 
https://igrejadojubileu.wordpress.com/ 

 
Rua Frei António das Chagas, 47 

(Bairro Montalvão) 2900-092 SETÚBAL 
Telefone: 265238218 

E-mail: 
igrejadojubileu.setubal@hotmail.com  

 

 
Sábado, 4 Junho, 21H00 

Café-Teatro  
“Sala de Espera” (ICHTHUS) 

   
DOMINGO, 5 Junho, 10H00  

Celebração de Ceia do Senhor 

 
DOMINGO, 12 Junho, 10H00  

Celebração da Palavra 

 
Sexta, 17 Junho, 21H00 

Junho à Sexta no Cenáculo 
“À beira do Verão:  

os tempos e as estações“  

 
DOMINGO, 19 Junho, 10H00  

Celebração da Palavra 
Almoço-convívio  
(depois do culto)  

 

 

PONTOS DE LUZ 

Ministério com Crianças 

Aos Domingos 
 

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e 

até quando envelhecer não se desviará dele” 

(Provérbios 22:6).  
 

 

 

Contacto pastoral  

(em caso de urgência):  

968013921 

 
 

Próximas reuniões 

Inscreva-se já. É gratuito. 

Acompanhe as notícias da igreja no 
sítio da Internet: 
igrejadojubileu.wordpress.com/   
 
e no Facebook: Igreja do Jubileu. 
 
Conheça e apoie o trabalho social da 
igreja, através da Associação Jubileu 
Mais:  
http://jubileumais.wordpress.com/ 
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“Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus 

Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas.” 

 

                                                              (Tiago 2:1)  

Leia a Bíblia em 92 Semanas 

 Semana                        
34  

   At 21:1-36     Jz 16     Sl 42  

   At 21:37-22:29     Jz 17-18     Sl 43  

   At 22:30-23:22     Jz 19     Sl 44  

   At 23:23-24:9     Jz 20     Sl 45  

Estar perto do topo significa um longo caminho percorrido; é quan-

do o cansaço surge. O caminho torna-se estreito, íngreme e cheio 

de pedras que tendem a desestabilizar os nossos pés. Os passos 

precisam ser mais lentos e cuidadosos e é aí que o desafio real-

mente começa. Infelizmente muitos profissionais tendem a dispen-

sar a ajuda do líder no momento mais importante. É perto do topo 

que os ventos são mais fortes, as pedras insistem em rolar, a tem-

peratura e o nível de oxigénio começam a baixar. Precisamos respi-

rar com bastante cuidado, e logo o coração começa a acelerar. 

Com o nível de oxigénio baixo, a actividade cerebral é afectada e a 

capacidade de julgamento pode ser alterada. Misturam-se pensa-

mentos e ilusões, chegam os devaneios. Neste momento precisa-

mos de alguém experiente ao nosso lado, que transmita segurança 

e nos dê orientação.  

Muitos ficam muito perto do topo, mas não o alcançam pela arro-

gância de acharem que já estão prontos e podem seguir sozinhos, 

sem preparação, quando o cérebro é afectado pela altitude. 

Mônica Bastos 
Administradora de Empresas, Coach Executiva, Coach de 
Liderança, Coach Espiritual, Coach Política, Coach Life, 
Analista Comportamental, Palestrante de Liderança, Pro-
fessora de Escola Bíblica e Conferencista.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/22

