Semana de palestras relaciona a Fé e a vida profissional

Profissionais de várias áreas se reúnem em evento on-line para contar como a Fé e o trabalho
podem ser relacionados

Boa parte do dia das pessoas é tomada por tarefas do trabalho e, muitas vezes,
a fé é deixada de fora de tantas atividades. Mas, você já parou para pensar que a Fé e o
Trabalho podem caminhar juntos? Com o propósito de ajudar nessa jornada e
ressignificar conceitos, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) realizará a Semana Fé e
Trabalho, entre 14 e 18 de setembro, às 10h, durante um evento on-line e ao vivo.
A Semana Fé e Trabalho reunirá profissionais renomados de diversas áreas para
abordar temas, como vocação, valores cristãos no trabalho, desenvolvimento
profissional, início de carreira e empreendedorismo. Entre os convidados para a
conversa estão o juiz federal e autor dos comentários da Bíblia Fé e Trabalho, William
Douglas, o diretor de marketing do McDonald’s, João Marcos Branco, o escritor e
colunista da Revista HSM Management, Davi Lago, e o escritor e coach executivo, Tiago
Brunet.
O evento faz parte da ação de pré-lançamento da Bíblia Fé e Trabalho, a nova
publicação da SBB que quer ajudar o cristão nessa caminhada, oferecendo conselhos e
orientações por meio de materiais escritos por William Douglas, com base na Palavra de
Deus.
Para participar, basta acessar o site www.sbb.org.br/biblia-fe-e-trabalho e se
inscrever.
Confira a programação!
14 de setembro - Vocação: Fé e Trabalho, encontrando sua vocação
Mediador: Rev. Erní Seibert, diretor-executivo da SBB
Convidados especiais: Antônio Cabrera, ex-ministro da Agricultura e William
Douglas, juiz federal e autor dos comentários da Bíblia Fé e Trabalho.
15 de setembro - Valores cristãos no trabalho: A presença feminina no ambiente de
trabalho
Mediadora: Emilene Araujo, gerente de Projetos Sociais da SBB
Convidados especiais: Ana Paula Barcellos, advogada e pós-doutora pela Universidade
de Harvard; Pr. Sócrates Oliveira, diretor-executivo da Convenção Batista Brasileira e
William Douglas.
16 de setembro - Desenvolvimento profissional: Vencendo os desafios na vida
empresarial
Mediador: Pr. Marcos Gladstone, secretário de Distribuição da SBB

Convidados especiais: João Branco, diretor de Marketing do McDonald’s e William
Douglas.
17 de setembro - Início de carreira e a busca pelo sucesso
Mediador: Rev. Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da SBB
Convidados especiais: Davi Lago, escritor e colunista da Revista HSM Management e
William Douglas.
18 de setembro - Empreendedorismo: O mercado de trabalho pós-pandemia
Mediador: Pr. Marcos Gladstone, secretário de Distribuição da SBB
Convidados especiais: Tiago Brunet, escritor e Coach Executivo e William Douglas.
Sobre a SBB
Desde 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) dedica-se a Semear a Palavra que
Transforma Vidas. A SBB é uma organização beneficente, sem fins lucrativos,
assistencial, educativa e cultural. Sua finalidade é divulgar a Bíblia e a sua mensagem,
tornando-a relevante para todas as pessoas.
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