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TEXTO BÍBLICO BÁSICO

2 Reis 5:1-8
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“Como também eu em tudo 

agrado a todos, não buscando 

o meu próprio proveito, mas o 

de muitos para que assim se 

possam salvar...”
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TEXTO ÁUREO

1 Coríntios 10:33



que todas as ações 

do cristão, inclusive 

na realidade de 

trabalho, devem 

contribuir para a 

glória de Deus

ENTENDER

de que seu ambiente de 

trabalho deve ser 

utilizado para 

manifestar sua fé em 

Cristo e levar pessoas 

ao conhecimento da 

verdade 

CONSCIENTIZAR-SE

os métodos 

específicos de 

discipulado e 

evangelização em 

seus relacionamentos 

no trabalho

APLICAR
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OBJETIVOS DA LIÇÃO
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PALAVRA

INTRODUTÓRIA

O trabalho é um campo

missionário muito promissor.

Além disso, é o ambiente onde

passamos muito tempo de

nossas vidas.



I
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1. TRABALHO COMO EXERCÍCIO 

SACERDOTAL



O TRABALHO 

NÃO É MALDIÇÃO DE DEUS

❖ Deus criou tudo e no sétimo dia descansou (Gênesis 2:1-3);

❖ Jesus disse que o Pai trabalha até agora e Ele trabalha também (João 5;17);

❖ Deus criou o homem para cuidar da criação divina;

❖ Deus plantou um jardim e colocou o homem nele para o cultivar;

❖ Na teologia isso é chamado de “mandato cultural”.
❖ Sem um agricultor humano, todo jardim ou campo se degeneraria rapidamente, transformando-

se num deserto.

❖ Deus fornece o solo, a semente, o sol e a chuva, mas nós temos que arar, plantar e colher.
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O TRABALHO 

NÃO É MALDIÇÃO DE DEUS

❖ Deus criou o mundo numa semana regular de trabalho (Gn 2:1-3);

❖ O capítulo 2 de Gênesis descreve o homem trabalhando no

paraíso;

❖ Jesus disse que o Pai trabalha até agora (João 5:17);
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Toda planta do campo ainda não estava 
na terra, e toda erva do campo ainda 
não brotava; porque ainda o Senhor 
Deus não tinha feito chover sobre a 

terra, e não havia homem para lavrar a 
terra.

—Gênesis 2:5
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ד ֲעב ֹ֖



E tomou o Senhor Deus o homem e o 
pôs no jardim do Éden para o lavrar e 

o guardar

—Gênesis 2:15
ּה ָעְבָדָ֖
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RAIZ DA PALAVRA 

TRABALHO

עבד

As palavras em

hebraico derivam de 

raízes que ajudam

entender o signficado

de suas derivadas

ד ֲעב ָ֖
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TRABALHO | ADORAÇÃO

124 vezes de 289 ocorrências = 43% 



ʿā·ḇǎḏ

Verbo servir, trabalhar, 

ser um escravo, adorar

ʿā·ḇod

Lavrar, trabalhar a terra

Gn 2.5

ʿoḇdah

Lavrar, cultivar

Gn. 2.15

ʿā·ḇodah

Trabalho, serviço, 

adoração
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TRABALHO | ADORAÇÃO

עבד  ד ֲעב ֹ֖ ּה  ָעְבָדֹ֖ ָדה ֲעב 



ʿō·ḇǎḏ·yā(h)

Obadias, significa (Servo de 

Yahweh)

1 Reis 18:3

ʿǎḇēḏ neḡô

Servo de Nego

Daniel 1:7

ʿě·ḇěḏ-·mě·lěḵ

Servo do Rei

Jeremias 38:7-12

Jeremias 39:16

ַבְדָיה ע  ְנגֹוֲעֵבד  ֶעֶבד־ֶמֶלְך
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NOMES PRÓPRIOS DA MESMA RAIZ

OBADIAS ABEDE-NEGO EBEDE-MELEQUE



Então, disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a 
Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?

Deus lhe respondeu: Eu serei contigo; e este será o 
sinal de que eu te enviei: depois de haveres tirado o 

povo do Egito, servireis a Deus neste monte.

-Êxodo 3:11,12



Digo-te, pois: deixa ir meu filho, para que 
me sirva; mas, se recusares deixá-lo ir, eis 
que eu matarei teu filho, teu primogênito.

-Êxodo 4:23



Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao 
Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a 
quem serviram vossos pais, que estavam dalém do 

rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra 
habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao 

Senhor.

-Josué 24:15
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Então, disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está 
escrito: Ao Senhor, teu Deus, 
adorarás e só a ele servirás.

-Mateus 4:10

προσκυνέω
curvar-se

λατρεύω
servir, prestar culto



Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos 
de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho 

é a pregação e o ensino

-1 Timóteo 5:17
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Trabalho

❑ Todo trabalho honesto é 

importante, todo trabalho é 

digno. Seja lavrar a terra, 

limpar o chão, administrar 

uma empresa ou ministrar a 

Palavra de Deus.  

❑ O problema está na 

relativização deste mundo. 

Que tenta fazer o errado 

parecer certo.  Quando 

homens maus mudam o  

significado das palavras para 

que signifiquem outra coisa. 

Por exemplo, prostituição não 

é profissão, embora tenha 

sido regulamentada 

(profissional do sexo de 

acordo com o CBO).  



I
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1.1

A Teologia 
Medieval e a 

concepção 
de trabalho

Dualismo: Sagrado versus Secular





O que se refere ao presente

século

Secular

Todo trabalho relacionado à 

Igreja. Sendo considerado

superior aos demais trabalhos

Sagrado



I
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1.2

A Teologia 
Reformada e a 

ressignificação 
do trabalho
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TEOLOGIA DOS 

REFORMADORES

Jesus é Senhor, é soberano em todas as 

esferas da vida, então não tem área 

secular e sagrada. Não há um espaço 

onde Jesus não possa agir. Jesus não 

age somente na Igreja. 

“Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o 

mundo e aqueles que nele habitam”

-Salmos 24:1



Para onde me irei do teu Espírito ou para onde 
fugirei da tua face?

Se subir ao céu, tu aí estás; se fizer no Seol a minha 
cama, eis que tu ali estás também;

se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades 
do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra 

me susterá.

-Salmos 139:7-10



REI versus SACERDOTE

❖ Quem é mais importante?

❖ O Rei ou o Sacerdote?

❖ Patrocinador ou Patrocinado?

❖ Mantenedor ou Mantenedora?
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I
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1.3

O meu trabalho 
é para a glória 

de Deus



1.3 TRABALHO PARA GLÓRIA DE DEUS

No trabalho, a excelência é a melhor maneira de pregar o

evangelho, ou seja, através das nossas atitudes.

“Excelência é fazer coisas ordinárias 

de maneira extraordinária” 

John W. Gardner

REFLEXÃO: Como um professor universitário 

pode glorificar a Deus? 31
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2. ÁRVORES 

FRUTÍFERAS 

PLANTADAS 

PELO 

SENHOR
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2.1 Plantados para a 

Glória de Deus

Você foi plantado em seu local 

de trabalho como um ramo 

exertado na videira para 

produzir frutos, levando 

pessoas ao conhecimento de 

Jesus como Filho de Deus. 



Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e 
limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais 

fruto.
Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e 
eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer.

-João 15:1,2,5
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Carvalho de Justiça (Is 61:3b). O uso

desta árvore simboliza estabilidade,

permanência e abundância (Sl 1.3).

Mas, o que é um “carvalho de justiça”?

Enquanto você vive, deve exibir/refletir

a justiça de Deus, a qual é tanto sua

graça em salvar quanto seu poder em

capacitar um viver justo (Isaías

61.10,11; 62.1,2). Nossas vidas devem

demonstrar a beleza de Deus.

2.1.1 O que somos e 

para quem vivemos? 



01 Deus é soberano

Plantados pelo Senhor

02 Isaías 61:3

Carvalho de Justiça

03 “a fim de que se chamem carvalhos de justiça, 

plantados pelo Senhor para a sua glória” (Isaías 

61:3)

Vivemos para sua Glória

04 Eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, 

para que vades e deis fruto, e o 

vosso fruto permaneça (Jo 15:16)

Plantados para gerar frutos



3. COMO DISCIPULAR
NO MEU AMBIENTE 
DE TRABALHO
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01 Exemplo 02 Cordialidade

04 Piedade 03 Inconveniência

05 Convide

Como discipular no ambiente de trabalho



01 Antes de ser ouvido, o 

cristão é observado. 

Somos sal da terra e luz do 

mundo (Mt 5.13, 16)

“Sua vida fala tão alto que 

não posso ouvir o que você

diz”

Exemplo

Como discipular no ambiente de trabalho



02 A gentileza no trato abre

portas para a evangelização.

“Ninguém despreze a tua 

mocidade; mas sê o 

exemplo dos fiéis, na 

palavra, no trato, no amor, 

no espírito, na fé, na pureza”
-1 Timóteo 4:12

Cordialidade

Como discipular no ambiente de trabalho



03 Não seja inconveniente, 

saiba o seu lugar. 

Aproveite as oportunidades

para falar de Cristo. 

“Todo homem, pois, seja 

pronto para ouvir, tardio para 

falar, tardio para se irar”
-Tiago 1:19

Inconveniência

Como discipular no ambiente de trabalho



04 Ore pelos seus colegas de 

trabalho, apresente as metas

da empresa. 

Admoesto-te, pois, antes de 

tudo, que se façam 

deprecações, orações, 

intercessões e ações de 

graças por todos os homens,
-1 Timóteo 2:1

Piedade

Como discipular no ambiente de trabalho



05 Convide seus colegas de 

trabalho para os cultos

temáticos, use estratégias

para alcança-los. 

Convide

Como discipular no ambiente de trabalho
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CAPELANIA CORPORATIVA

❖ No Brasil esse tema é embrionário.

❖ Nos EUA existem algumas entidades que

apoiam esse tema nas empresas:

1. Corporate Chaplains of America,

2. Marketplace Chaplains e Workplace

3. Chaplains.

Capelania Corporativa é a prática de 

acolhimento e aconselhamento dos 

funcionários no ambiente de trabalho, 

sob a ótica espiritual, socorrendo as 

pessoas nos seus traumas e suas crises.



1. Coloque seus dons e talentos a serviço do 

Senhor Jesus! Use de estratégias para falar de 

Cristo em seu ambiente de trabalho. 

2. Não importa a função que você exerce. Foi

Deus quem abriu essa porta de trabalho e você é 

discípulo de Cristo.

Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para 

que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, 

que está nos céus.

-Mateus 5:16

Dons

Ferramentas
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CONCLUSÃO

APLICAÇÃO



Lição 11 – Livro de provérbios – Parte 3

Deus abençoe a sua vida e 

sua família.

Seja assíduo(a) à EBD.


