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Espiritualidade no mundo do trabalho
Provérbios 6: 6-11
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/

“Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio”
Provérbios 6:6
Como vemos o
trabalho
•

•

•

Trabalho como
OCUPAÇÃO, quando
fazemos algo somente por
dinheiro;
Trabalho como EMPREGO,
quando fazemos o que
sabemos;
Trabalho como CARREIRA,
quando os objetivos da
empresa e da pessoa são
compatíveis;
Trabalho como VOCAÇÃO.
Esta é a maneira como
Deus se manifesta através
de nós no mundo
profissional.

Continuando a nossa lição sobre o Valor do trabalho:
II – TRABALHAMOS PARA A GLÓRIA DE DEUS
a) O trabalho secular (I Coríntios 10:31). Tudo o que fazemos deve ser como para
o Senhor e não para os homens (Colossenses 3:23). Isso certamente inclui nossa
vida profissional. Não podemos dar lugar à preguiça, pois ela “faz cair em profundo
sono” (Proverbios 19:15). Ao contrário disso, o trabalho estimula a mente e torna um
homem bem desperto. Quanto mais um homem trabalha, tanto mais forte se torna.

b) O trabalho na igreja. De acordo com uma pesquisa, um bom projeto de trabalho
para a Igreja conseguirá envolver entre 25% e 30% dos seus membros. O que os
outros 75% estão fazendo para o Senhor? Precisamos refletir sobre o significado da
palavra igreja. O termo grego ekkleia (lê-se “Eclésia”) era usado para se referir à
igreja reunida à “Assembleia dos santos”. Em nossos dias, significa os cultos de
domingo à noite. Mas devemos pensar, também, na igreja como o povo de Deus
Trabalho como vocação
espalhado pela cidade. Em nossos dias isso significa o dia a dia, o comportamento
Quando um médico ajuda alguém no trabalho, na universidade, etc. Pense sobre o impacto na tarefa evangelizadora
em as enfermidade, Deus está se se os cristãos olhassem para o seu trabalho como o ministério que Deus lhes
expressando através da sua vida; confiou.
•

quando uma pessoa,
diariamente, passa em frente de
nossa casa varrendo a sujeira,
está cooperando com Deus para
colocar ordem no caso; da
mesma forma, quando o guarda
municipal ajuda a organizar o
trânsito quando a professora se
dedica a educar seus alunos,
etc...
Santos em circulação
Durante o governo de Oliver
Cromwel (1653-1658), a
Inglaterra começou a ficar sem
reservas de prata para a
cunhagem de moedas.

Cromwel enviou seus homens à
catedral local, em uma missão de
investigação, para ver se
encontravam algum metal
precioso ali. Depois da
investigação, relataram: a única
prata que pudemos encontrar
estava nas estátuas dos santos.
Cromwell determinou: “Derretam
os santos e os coloquem em
circulação”.

III – TRABAHAR É COOPERAR COM DEUS PARA COLOCAR ORDEM NO
CAOS (PROVÉRBIOS 24:30-33)
A preguiça é fortemente censurada pela Bíblia. O texto de Provérbios 24:30 nos
mostra um homem caminhando pelo campo de um preguiçoso. O cenário é de total
destruição; e o seu ambiente de trabalho é um caos total. A lei do preguiçoso é o
próprio lazer. Ele espera que as outras pessoas supram suas necessidades. A Bíblia
nos orienta a olhar o nosso trabalho de forma digna. Trabalhar é cooperar com Deus
para colocar ordem no caos. Muitas vezes, temos dificuldade de ver o nosso trabalho
como um ambiente espiritual. Veja algumas formas como vemos o trabalho:
a) Trabalho versus Ministério: Para muitos, o trabalho é concorrente de sua
dedicação a Deus. Por isso, abrem mão do trabalho para se dedicar mais a Deus.
b) Trabalho para financiar o ministério: O trabalho serve para captar recursos e
aplica-los no Reino de Deus e nos projetos da igreja, através dos dízimos e
ofertas. Serve para promover recursos.
c) Trabalho como campo para o Ministério: O trabalho é um lugar de testemunho
e evangelização. Falar sobre a igreja, entregar algum folheto, convidar algumas
pessoas para visitar a igreja.

d) Trabalho como Ministério: O seu trabalho é visto como vocação. Você entende
que foi pela sua vida profissional que Deus decidiu expressar-se através da sua
vida. Todas as vezes que você está servindo alguém em seu trabalho, você está
Nós, os santos em
glorificando a Deus, porque devemos entender que a única forma de servimos a
aperfeiçoamento, devemos entrar
em circulação. Precisamos ser
Deus é servindo as pessoas. Devemos entender que o nosso trabalho é uma das
visitados pela graça de Deus e
formas que Deus escolheu para se expressar.
impulsionados pelo projeto dele
para nossas vidas em nosso
trabalho.

