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2/5/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Trabalho, labor, bíblia  

PALAVRAS CHAVE: Apresentar a perspectiva pagã e cristã do trabalho 

OBJETIVO: Gênesis 3.17-19 

 

Para entender a passagem 

E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá 

a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua 

dor, e a tua conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, 

e ele te dominará. Gn. 3. 17-19 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

As visões de trabalho que alimentamos em nossos dias não são nenhuma 

novidade. Na verdade, nossa mentalidade é em muito afetada pelas diversas 

perspectivas de trabalho que foram desenvolvidas no decorrer da história. Sendo 

assim, nessa nova série, gostaríamos de lançar luz na doutrina da “mordomia 

profissional” e trazer para o centro da nossa atenção uma reflexão a respeito da 

banalizada integração fé e trabalho. Em nossa primeira lição, abordaremos a visão 

do trabalho no corredor da história. Nosso objetivo é responder a seguinte pergunta: 

O que é o trabalho?   

 

I. DEFININDO TRABALHO__________________________________________________________ 

Conforme o dicionário O verbo "trabalhar" é proveniente do latim 

vulgar tripaliar: torturar com o tripalium. Este é derivado de tripalis, cujo nome é 

proveniente da sua própria constituição gramatical: tres & palus (pau, madeira, 

lenho), que significava o instrumento de tortura de três paus. A ideia de tortura 

evoluiu, tomando o sentido de "esforçar-se", "laborar", "obrar".  

Em termos mais simples o trabalho pode ser definido como o esforço físico ou 

intelectual, com vistas a um determinado fim.  

Quando olhamos o corredor da história percebemos que essa perspectiva literal 

se fez presente no imaginário dos gregos e influenciou as gerações seguintes, 

vejamos: 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: O QUE É TRABALHO?  
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II. A PERSPECTIVA PAGÃ DO TRABALHO____________________________________________ 

a) Os gregos 

Como já adiantamos, o mundo ocidental é inegavelmente influenciado pela 

perspectiva helenística. Os gregos marcaram o modo como toda uma geração 

enxergava o mundo e a sociedade. Estamos falando dos filósofos da antiga Grécia 

que apesar de serem politicamente dominados pelos Romanos, dominaram os 

Romanos intelectualmente. Como diz o ditado, “os Romanos na verdade queriam 

ser gregos”. O incrível é que a nossa sociedade, ainda hoje, é influenciada pelas 

lentes dos gregos antigos. É por essa razão que é indispensável entendermos a visão 

deles sobre o trabalho.  

Como os gregos enxergavam o trabalho? 

Para os gregos não há nada de nobre no trabalho. O exercício de qualquer 

natureza de trabalho é algo mal, irremediável e ruim. Portanto, o labor deveria ser 

evitado a todo custo e isto independente do trabalho. Seja ele de qualquer 

natureza, como o exercício das artes ou mesmo o comercio, mesmo assim é 

desprezível. Desta forma, em linhas gerais, para os homens da Grécia antiga, o 

trabalho só roubava o tempo que deveria ser investido com prazeres, as coisas 

“boas” da vida. Para essa filosofia de vida dos gregos damos o nome de hedonismo, 

isto é, o prazer é o maior propósito da vida.  

Hesíodo, um dos maiores poetas gregos da Idade Arcaica, defendia a ideia 

de que o trabalho começou com Eris, a deusa da discórdia, e o labor veio da caixa 

de Pandora, como um castigo de Zeus. Cícero, filósofo responsável por introduzir a 

filosofia grega em Roma, considerava o trabalho sem valor e sórdido. 

Mas quem deveria realizar o trabalho?  

A verdade é que os gregos sabiam que o trabalho é inevitável. Alguém tem 

que trabalhar. Por essa razão eles não eram contra o trabalho, mas acreditavam 

que as pessoas livres não deveriam exercer qualquer ofício que os roubasse da vida 

de prazer. Eles não tinham nada contra o trabalho, desde que fosse realizado pelos 

animais ou pelos escravos. Os escravos vieram ao mundo para realizar o trabalho e 

não deixam marcas de sua existência, mas os homens livres devem se ocupar da 

filosofia, cidadania e degustação de prazeres. Os homens livres devem ter escravos 

que possam realizar o trabalho. 

Conectando a lição: 

Não é difícil notar que a perspectiva grega de trabalho, que existe há muito 

tempo, influencia expressivamente a nossa compreensão de trabalho. É notório 

como essa visão continua viva. Essa perspectiva helenística se parece muito com a 

visão popular do trabalho como uma atividade árdua, que é realizada somente 

para a sobrevivência, trabalho é coisa de escravo.  Além disso, o bom da vida 



 
 
 

 

 

2 de maio de 2021  Página 3 

mesmo é se divertir e desfrutar dos diversos prazeres sem te que se preocupar em 

acordar cedo na segunda-feira, com os boletos ou com prazos.  

Mas será que é isso mesmo? O trabalho é apenas um mal inevitável? Um mal ao 

qual temos de nos submeter como escravos para ter o que comer e vestir? 

Sujeitamo-nos a ocupações próprias de animais simplesmente para abastecer 

nosso próprio corpo? 

b) Os medievais  

Os teólogos medievais davam pouco valor ao trabalho e essa perspectiva, 

em certa medida, tem influência dos filósofos gregos. O fato é que esse modo de 

enxergar o trabalho tem bastante influencia em nossos dias.  

Os cristãos do medievo acreditavam que o trabalho é bom em razão dos seus 

resultados. Em outras palavras, o trabalho alimenta o corpo, humilha a alma e 

agrada a Deus, mas, para aqueles cristãos, o trabalho não tem valor em si mesmo. 

Portanto, se a tivesse com o que se sustentar, não precisava trabalhar. É claro que 

essa opinião sobre o trabalho, como já vimos, era muito influenciada pela filosofia 

grega. 

Vemos aqui, mais uma vez, que os cristãos tiveram grande dificuldade de 

conciliar e integrar a fé com o trabalho, assim acontece hoje. Dentro dessa visão, 

quando o trabalho não passa de uma atividade puramente secular, os cristãos 

desconsideram as implicações de sua fé para o seu exercício profissional. Sabemos 

que não devemos trapacear, nem burlar dados, mentir no trabalho e até temos a 

compreensão que devemos testemunhar a nossa fé. Contudo, deveríamos nos 

questionar: Minha fé afeta aquilo que faço? Meu compromisso com Cristo influencia 

a maneira como lido com minha função? Minha participação na aliança da graça 

afeta a maneira como enxergo meu salário e meus lucros? 

III. A INTEGRAÇÃO FÉ E TRABALHO_________________________________________________ 

 

a) Os renascentistas  

No período denominado Renascimento, os cristãos tinham uma visão do 

trabalho que admitia uma relação nítida entre o trabalho e a fé cristã. Para estes 

irmãos, Deus não é passivo em sua relação com o mundo criado. Em outras 

palavras, os cristãos do Renascimento criam em um Deus que se relaciona 

ativamente com sai criação. 

O pensamento presente apesar de simples é totalmente verdadeiro: Deus 

demonstrou seu poder e sabedoria ao criar o universo. Se Deus é um exímio criador 

e artesão do universo devemos imitá-lo em nosso empenho e dar valor a nossa 

habilidade profissional. Portanto, resumidamente o trabalho para o cristão 

renascentista era bom porque fazia os homens desenvolverem suas habilidades, 

capacidades criativas. 
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O Renascimento contrariou a opinião grega de que o trabalho se tratava 

apenas de uma atividade própria dos animais e escravos. Todos os homens 

trabalham e este trabalho expressa a vontade de Deus, à medida que usamos a 

imaginação, planejamos e executamos ações. Assim, há um sentido em que o 

trabalho é um reflexo do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de 

Deus. 

b) Os reformados  

A Reforma levou a afirmação do trabalho um passo mais à frente. Na ética 

do trabalho, Lutero (1483-1546) e Calvino (1509-1564) estavam acordes quanto à 

responsabilidade do homem de cumprir a sua vocação através do trabalho. Não 

há lugar para ociosidade. Com isto, não se quer dizer que o homem deva ser um 

ativista, mas sim, que o trabalho é uma "bênção de Deus". Lutero teve uma 

influência decisiva, quando traduziu para o alemão o Novo Testamento (1522), 

empregando a palavra "beruf" para trabalho, em lugar de "arbeit". "Beruf", acentua 

mais o aspecto da vocação do que o do trabalho propriamente dito. As traduções 

posteriores, inglesas e francesas, tenderam a seguir o exemplo de Lutero. A ideia 

que se fortaleceu, é a de que o trabalho é uma vocação divina. Calvino, diz: “Se 

seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber 

que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente 

respeitado e importante ante os olhos de Deus.” Martinho Lutero declarou que “o 

fazendeiro, removendo esterco, e a criada, tirando leite da vaca, agradam a Deus 

na mesma intensidade que o pastor que prega ou ora, se todos estiverem fazendo 

seu trabalho fielmente.” 

As Escrituras nos ensinam que Deus nos criou para o trabalho (Gn 2.8,15). O 

trabalho, portanto, faz parte do propósito de Deus para o ser humano, sendo objeto 

de satisfação humana: “Em vindo o sol, (...) sai o homem para o seu trabalho, e para 

o seu encargo até à tarde” (Sl 104.22-23). Na concepção cristã, o trabalho dignifica 

o homem, devendo o cristão estar motivado a despeito do seu baixo salário ou do 

reconhecimento humano; embora as Escrituras também observem que o 

trabalhador é digno do seu salário (Lc 10.7). Seu trabalho deve ser entendido como 

uma prenda feita a Deus, independentemente dos senhores terrenos; deste modo, 

o que de fato importa, não é o trabalho em si, mas sim o espírito com o qual ele é 

feito; a dignidade deve permear todas as nossas obras, visto que as realizamos para 

o Senhor. A prestação de contas de nosso trabalho deverá ser feita a Deus; é Ele 

com o seu escrutínio perfeito e eterno Quem julgará as obras de nossas mãos, daí a 

recomendação do Apóstolo Paulo:  

"E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do 

Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus (...). Servos, obedecei em tudo aos 

vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão-

só agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo 

quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para 
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homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, 

o Senhor, é que estais servindo; pois aquele que faz injustiça receberá em troca a 

injustiça feita; e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai aos servos com 

justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu" (Cl 

3.17,22-4.1; Ef 6.5-9). 

Portanto, não há desculpas para a fuga do trabalho, mesmo em nome de 

um motivo supostamente religioso (1Ts 4.9-12; Ef 4.28; 1Tm 5.11-13). 

Um comentarista bíblico, resume bem o espírito cristão do trabalho, 

afirmando: “O trabalhador deve fazê-lo como se fosse para Cristo. Nós não 

trabalhamos pelo pagamento, nem por ambição, nem para satisfazer a um amo 

terreno. Trabalhamos de tal maneira que possamos tomar cada trabalho e oferecê-

lo a Cristo.” (1Tm 6.1-2). 

Lamentavelmente, o conceito Protestante do trabalho, no pensamento 

moderno, foi secularizado, abandonando aos poucos a concepção religiosa que 

lhe dera suporte, tornando-se agora apenas uma questão de racionalidade, não 

necessariamente de "vocação" ou de "glorificação a Deus".  

Por fim, reconhecidamente muitos trabalham porque se conformam com os 

papéis que a sociedade impõe a eles. A sociedade premia os trabalhadores e pune 

os preguiçosos. Mas fazemos mais do que ganhar dinheiro e status social com nosso 

trabalho. O trabalho é afetado pela maldição a que está submetido pelo pecado 

(Gn 3.17-19) e pela irritação de trabalharmos com outros pecadores, tão limitados 

e tão imperfeitos quanto nós mesmos. No entanto, ele ainda tem valor intrínseco, 

porque Deus trabalha e nos convoca para sermos seus companheiros de trabalho. 

 

IV. CONCLUSÃO_________________________________________________________________ 

Os gregos e os pensadores da Idade Média tinham uma visão distorcida do 

trabalho que afeta o conceito de trabalho até os nossos dias. Com o Renascimento 

e a Reforma Protestante, esse conceito foi revisto, para se adequar ao que ensina 

a Escritura. Os cristãos da atualidade devem manter essa visão bíblica do trabalho 

e transmiti-la pelo ensino e testemunho pessoal. 

V. APLICAÇÃO__________________________________________________________________ 

Honre a Deus no exercício do seu trabalho. Nenhum lugar de trabalho é 

absolutamente secular. Por mais degradado que um lugar possa ser, Deus o 

reivindica. Temos o dever de honrar nosso trabalho com um exercício profissional de 

boa qualidade. Exercite sua fé enquanto trabalha. Haverá situações no seu trabalho 

que te moldarão. Você terá de exercer misericórdia, graça, humildade, etc. Deus 

nos reforma por meio de nosso labor. Esses princípios nos capacitam a viver como 

seus filhos no local de trabalho e a exercer seu reinado ali.  


