
CADERNO DE ANOTAÇÕES



CAPÍTULO 1

Excelência  em  
Todas as  Coisas



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Em suas palavras, explique por que o mandato de “excelência 
em todas as coisas” deveria nos levar a um trabalho mais focado



CAPÍTULO 2

Proc lamando as  
Excelências  de Deus



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Em suas palavras, explique por que os cristãos devem ter os 
melhores padrões de excelência em seu trabalho.

Escreva uma oração louvando a Deus por seu caráter de exce-
lência e lhe pedindo para te orientar a buscar a maestria no 
seu trabalho para a glória dele.



CAPÍTULO 3

O Ministér io  da Excelência



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Faça uma lista dos seus produtos favoritos, aqueles que fazem 
até mais do que o esperado.

Escreva uma coisa que você poderia fazer no seu trabalho 
para ir além dos padrões mínimos e servir seu empregador, 
empregado ou cliente com mais excelência.



CAPÍTULO 4

Comece com a  
“Única Vocação” em Mente



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Aqui estão alguns exemplos de “únicas vocações” amplas e 
específicas de certos mestres descritos pelo livro. Você acha 
que a sua “única vocação” será ampla ou específica? Escreva 
as paixões, os dons e as oportunidades que o Senhor já te 
revelou até agora.

MESTRE ÚNICA VOCAÇÃO AMPLA OU 
ESPECÍFICA

C.S. Lewis Ensinar Ampla
Sheila Goskie Diretora de música infantil na 

Idlewild Baptist Church 
Específica

Jordan Raynor Empreendedorismo Ampla
David Boudia Mergulhar Específica
Emily Ley Criar produtos que ajudam 

mulheres a simplificar suas 
vidas

Ampla

Fred Rogers Mister Rogers’ Neighborhood Específica





CAPÍTULO 5

Explore



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Se você ainda está procurando aquilo em que você terá maestria 
por vocação, passe algum tempo escrevendo algumas hipóteses 
sobre o que isso poderia ser.

Escreve como você aplicaria os cinco princípios para experi-
mentação no caso do trabalho que você gostaria de ter maestria.



CAPÍTULO 6

Escolha



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Como a história de Fred Rogers encorajou você a encontrar, 
se focar e ser mestre da sua vocação?

Se você estiver pronto para escolher sua vocação (ou já a esco-
lheu), escreva aqui uma fórmula fixa do seu compromisso: 
“Minha única vocação é...”



CAPÍTULO 7

Elimine



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Quem que você conhece que você poderia pedir para ajudar 
a focar na sua única vocação?

Permita-se dizer “não” ao que não é essencial na sua vida para 
que você possa focar em dizer “sim” pessoalmente e profissio-
nalmente. Faça uma lista de projetos, compromissos ou rela-
cionamentos que você irá eliminar a fim de focar na maestria.



Aqui está uma lista de atividades comuns não essenciais para 
ajudar a desencadear ideias do que você pode precisar cortar:

• Compromissos recorrentes que você nunca se perguntou 
se há real necessidade

• Projetos que não estão alinhados com sua vocação
• Reuniões recorrentes
• Atividades extracurriculares
• Amizades casuais que você não está se comprometendo 

a aprofundar
• Aplicativos e redes sociais que não adicionam muito valor 

a sua vida
• Entretenimento que você consome meramente por hábito 

(podcasts, séries, revistas, etc.)



CAPÍTULO 8

Domine



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Aqui está uma cópia do modelo que sigo para minha agenda 
diária. O meu último bloco quase sempre se enche de reuniões 
e chamadas, mas, pela maior parte, os meus primeiros três 
blocos permanecem intactos, garantindo que eu terei cerca 
de 4 a 5 horas de trabalho focado todos os dias.

Se você está procurando implantar o princípio do trabalho 
(RoT)1  focado na sua agenda, passe um tempo escrevendo 
um modelo de como seria um horário padrão

1  Para saber mais, leia o outro livro de Jordan Raynor sobre produtivi-
dade: Redimindo o seu tempo, também publicado pela Pilgrim 



Escreva o elemento de prática de propósito que você mais 
precisa desenvolver, junto com ações específicas que você irá 
tomar para tornar isso parte de seu processo regular de trabalho.



CAPÍTULO 9

Sal  e  Luz



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Escreva uma oração pedindo ao Senhor para lhe tornar sal e 
luz no seu local de trabalho.

Faça uma lista de pessoas que você admire por causa de seu 
compromisso a um trabalho de excelência. Separe um minuto 
para permitir que essa lista lhe inspire a buscar a maestria 
como uma forma de ser sal e luz para seus colegas de trabalho.



CAPÍTULO 10

A Sala  em que  
as  Coisas  Acontecem



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Quais pessoas na sua vida estiveram em posições de poder 
para lhe servir quando você estava relativamente impotente?

Escreva exemplos específico de como maior maestria de seu 
ofício poderia lhe fazer ter mais poder para gastar sacrificial-
mente em favor de outras pessoas.



CAPÍTULO 11

Par t ic ipa da Alegr ia  
do teu Senhor



ANOTAÇÕES



RESUMO

APLICAÇÃO

Escreva uma verdade, ideia ou citação que você gostaria de 
lembrar sobre este capítulo.

Ao chegar ao fim deste livro, separe um momento para escrever 
as maiores mudança que você fará no seu trabalho depois de 
ler Maestria.

Escreva uma oração articulando ao Senhor o seu compromisso 
de um trabalho de maestria para a felicidade dele e a alegria 
do seu próximo.



RECURSOS ADICIONAIS

Se você gostou de Maestria,  
você vai amar alguns desses outros recursos:

Minhas devocionais no Youversion sobre Maestria e 
Chamados para criar.

Meu podcast, em inglês, chamado Mere Christians  
entrevistando mestres em seu ofício.

Meus outros livros, disponíveis em audiolivro, ebook e 
físico, Chamados para criar e Redimindo o seu tempo,  

todos disponíveis na plataforma Pilgrim.


