
Enquanto grande parte da humanidade está presa na “mira da mediocridade”, aqueles que adotam uma 
caminhada de excelência encontram as recompensas reais. Eles vivem em um nível totalmente novo, 
experimentando a verdadeira realização e a satisfação que muitos outros perderam. 

A fim de cultivar o desejo de chegar até mais alto e ser o melhor que podemos ser, precisamos ter um 
entendimento claro das diferenças entre ser preguiçoso, ser medíocre e ser excelente. Embora não possamos 
nos encaixar inteiramente na categoria de preguiçosos ou medíocres, creio que temos espaço para melhorar.

Sair do nível mais baixo de preguiça

Das três escolhas, preguiçoso é a mais destrutiva. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre o homem 
preguiçoso. Provérbios 24:30-31 diz: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de 
entendimento; e, vendo, eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu 
muro de pedras em ruínas. Essa descrição me faz lembrar muitas casas abandonadas que já vi. As janelas 
eram fechadas com tábuas, a grama não estava cortada e havia lixo em todo o jardim em cada lugar havia 
bagunça. É uma cena lamentável de se ver, mas é um exemplo perfeito do fruto da preguiça.

Um homem preguiçoso faz somente o que se sente bem em fazer, o que é geralmente nada. Ele quer que tudo 
seja fácil. Como resultado, ele acaba vivendo uma vida infeliz e geralmente cheia de ciúme, inveja e 
ressentimento. Ele é normalmente desatencioso, não planeja o futuro e falha em tomar conta das coisas. 
Cedo ou tarde, ele perde até o controle financeiro ao lidar com as despesas de seus filhos. Dizem as 
Escrituras: ... um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em 
repouso  assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. 
(Provérbios 24:33-34)

Mesmo que a maioria de nós não se encaixe inteiramente nessa categoria, creio que há certas áreas de nossa 
vida nas quais podemos ter uma atitude preguiçosa  somos passivos ao invés de ativos ao lidarmos com as 
coisas. Por um instante, podemos desejar ter um pastor com pregações poderosas, mas não estamos 
dispostos a fazer o esforço para orar por ele. Podemos desejar ter um governo melhor, mas não tiramos 
tempo para nos informarmos sobre as questões e votar. Ou podemos desejar ter vitória acima da tentação, 
assim como sobre a fofoca, a preocupação e o medo, mas não estamos dispostos a resistir a elas falando a 
palavra de Deus. Em outras palavras, reconhecemos que há um problema, mas não estamos dispostos a nos 
comprometermos e nos esforçarmos para solucioná-lo.

Vivendo a Vida 
E m  U m  N í v e l  T o t a l m e n t e  N o v o

Foi-nos dado um tremendo presente  a liberdade de escolha.E para cada escolha 
que fazemos podemos esperar uma conseqüência certa. Creio que há três escolhas 

principais que estão sempre  diante de nós: a escolha de ser preguiçosa, 
a escolha de ser medíocre e a escolha de ser excelente.
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Assista nosso programa de TV, Desfrutando a Vida Diária,

 de segunda à Sexta nas seguintes emissoras:

Lançando fora o homem medíocre

Embora muitas pessoas lutem com a preguiça, creio que a área na qual as pessoas lutam com mais freqüência é 
a da tentação de aceitar uma mentalidade “de ficar no meio do caminho”. Essa é uma atitude mental fixa que 
diz: “Estou bem  sou tão bom quanto qualquer outro. Além do mais, todo mundo está fazendo isso”. Esse tipo 
medíocre de pensar é o que está atormentando a maioria da nossa sociedade, até mesmo muitos cristãos. 

Mediocridade significa regular, statu quo, moderado para baixo em qualidade. O homem medíocre não é muito 
ruim, mas ele não é muito bom também ele não é pior que todo mundo, mas ele certamente não é o melhor. Ele é 
uma pessoa que fica no meio do caminho entre o fracasso e o sucesso, e, como resultado, ele é frustrado e 
insatisfeito. Esse “cara medíocre” faz somente o suficiente para conseguir, nunca vai mais longe.

O homem medíocre é o tipo de pessoa que usa indevidamente e 
abusa do quarto de hotel porque ele não tem que limpá-lo. Ele 
vai colocar uma bebida fresca (molhada) no móvel de madeira 
na casa de outra pessoa sem pensar duas vezes. Quando ele vai 
à mercearia e percebe que pegou mais do que ele pode pagar, 
ele tira as coisas fora da cesta e as coloca no primeiro local 
disponível. Ele vai colocar o pé de alface no congelador, o galão 
do creme de limpeza ao lado do pão e um cacho de bananas ao 
lado da comida do cachorro. Por quê? Porque ele não liga.

Ele pensa: “Este não é o meu trabalho, então por que deveria 
me preocupar sobre colocar as coisas de volta de onde 
pertencem?”. 

Lembro-me de um período, anos atrás, quando eu estava andando para o hall de entrada do hotel após terminar 
minha reunião. Parei para pegar uma xícara cheia de gelo da máquina e, assim que me virei para ir embora, um 
pedaço de gelo caiu da minha xícara no chão. 

Com as mãos cheias e os pés doendo, decidi chutar o gelo para o lado. Bom, chutei poucos metros para abaixo 
do hall e o Espírito Santo me disse: “Vá pegá-lo”. Respondi: “Não posso pegá-lo. Minhas mãos estão cheias e, 
além disso, meus pés estão doendo”. Novamente, Ele disse: “Pegue-o”. Eu disse: “Mas, Senhor, ele está sujo. O 
que eu deveria fazer com isso de qualquer jeito”? Ele disse: “Se este fosse seu hotel, você gostaria que as 
pessoas chutassem gelo para os cantos, deixando-o derreter e sujar o carpete”? De forma óbvia, minha 
resposta foi não. Então, coloquei minhas coisas no chão e peguei o gelo.

Algumas pessoas podem pensar que estou sendo ridícula, mas não acho. Mediocridade pode ser aceitável na 
sociedade, mas não creio que isso seja aplaudido no céu. Se quisermos que nossa vida tenha impacto naqueles 
ao nosso redor, então temos de nos mover para além da mediocridade.

Pense sobre isso. Em média, pessoas medíocres não são lembradas. Os heróis encontrados nos livros de 
histórias e na Bíblia não são pessoas medíocres eles fizeram coisas extraordinárias. Eles são os únicos que foram 
para cima e para além daquilo que era esperado deles. Se quisermos ser lembrados, teremos de escolher ser 
pessoas de excelência.

Se quisermos 

que nossa vida 

tenha impacto naqueles

ao nosso redor,

 então temos de

 nos mover 

para além da 

mediocridade.



Carta à JOYCE
Testemunho 

“Acabei, hoje, de ler seu livro Beleza em vez de Cinzas e posso dizer que era isso que faltava para eu 

poder dizer que sou feliz! Tenho muitas coisas para compartilhar, mas o quero dizer agora é que por 

muitos anos da minha vida sofri as conseqüências devastadoras do abuso. Assim como você, Joyce, 

tive sérios problemas dentro de casa e quando li sua história parecia estar lendo minha própria 

história, com poucos detalhes diferentes... muito poucos! Como cresci dentro de uma igreja 

evangélica, sabia que um dia eu precisaria perdoar-lhe para que Deus pudesse me abençoar e 

realizar na minha vida tudo o que Ele tinha me prometido, mas isso era impossível para mim.

Em dois anos de casada, Deus usou meu esposo, assim como usou Dave na vida de Joyce, para 

começar algumas mudanças em mim. Foi quando tudo começou a complicar, pois eu sabia que 

muitas vezes não agia certo, mais também não entendia por que agia daquela forma, e por que eu 

tinha que mudar e as outras pessoas, não... Foi quando minha sogra me deu um presente inspirado 

por Deus: o livro de Joyce!

Ele abriu meus olhos. Parece que uma janela abriu-se dentro de mim, e eu comecei a ver todo o 

entulho que lá estava me fazendo sofrer por anos, por que ele estava lá e como eu poderia tirá-lo de 

lá. O mais importante é que eu poderia tirá-lo de lá. Isso me trouxe uma alegria tão grande que me fez 

parar para pensar quanto Deus me ama. Hoje posso dizer que sou feliz e estou caminhando para as 

bênçãos de Deus. Quero ser tudo aquilo que Ele quer que eu seja, sem tentar mudar minha 

personalidade, sem pensar que não posso, sem criar muros, mais, sim, pontes para, assim como 

você, Joyce, ajudar outras pessoas que tenham esse tipo de problema. 

Obrigada, Joyce, por ter obedecido à voz de Deus. Só Ele sabia quão grande era a obra que tinha para 

realizar na sua vida. Se você não tivesse obedecido a Ele, talvez hoje eu não pudesse estar 

escrevendo estas palavras com tanta felicidade. 

A paz do Senhor e um grande abraço! 

Pam!”
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Neste livro Joyce compartilha experiências pessoais como o abuso que sofreu do 
pai, dificuldades financeiras e como Deus transformou as cinzas que haviam em 
sua vida em beleza. Receba a beleza de Deus para suas cinzas.
 (266 páginas - 13,5 x 20 cm)
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Beleza em vez de Cinzas
Livro:

Campo de Batalha da Mente
Bestseller

Livro:
Eu e Minha Boca Grande
Livro:

A Formção de um
Líder

Livro:

Neste livro Joyce compartilha 
experiências pessoais como o 
abuso que sofreu do pai, 
dificuldades financeiras e como 
Deus transformou as cinzas 
que haviam em sua vida em 
beleza. Receba a beleza de 
Deus para suas cinzas.
 (266 páginas - 13,5 x 20 cm)

Este l ivro traz elementos 
indispensáveis para a formação 
de um líder segundo o coração 
do próprio Deus. Aqui, você 
acompanhará a história de um 
líder que recebeu do Senhor um 
s o n h o  q u e  l h e  p a r e c i a  
humanamente impossível.  
(383 páginas - 15 x 21 cm)

Há uma guerra se desenrolando 
e sua mente é o campo de 
b a t a l h a .  D e s c u b ra  c o m o  
re co n h e c e r  p e n s a m e nto s  
prejudiciais e ponha um fim a 
qualquer influência em sua vida!   
(331 páginas - 15 x 21 cm)

Coloque sua língua em um curso 
de imersão para a vitória. Você 
pode controlar as palavras que fala 
e fazê-las trabalhar para você! 
Eu e Minha Boca Grande mostrará 
a você como treinar sua lingua 
para dizer palavras que o colocarão 
em um lugar superior nesta vida. 
(219 páginas - 15 x 21 cm)
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E você ainda leva de brinde o livro, A Raiz da Rejeição!

A Raiz da Rejeição
Neste livro Joyce Meyer lhe mostrará que Deus 
tem poder para libertá-lo de todos os efeitos 
danosos da rejeição. Nosso Pai providenciou um 
meio para que nós,  como seus filhos, sejamos 
livres da raiz de rejeição.
 (125 páginas - 13 x 20 cm)

Na compra do nosso Kit promocional você ganha o livro Raiz da Rejeição

Aproveite o Natal para transformar vidas!


