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23/5/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1 Ts 4.11-12; Ec 4.8  

PALAVRAS CHAVE: Idolatria, indolência e culto 

OBJETIVO: evidenciar o perigo da idolatria e da indolência no trabalho, e 

apresentar o culto como remédio para ambos os perigos. 

 

Para entender a passagem 

O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes 

enriquece. 

Provérbios 10:4 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Não raramente tecemos críticas aos perigos da modernidade, porém vale 

considerar que é o problema mais antigo que temos, isto é, o pecado, que vem 

trazendo uma visão distorcida do serviço e da vocação do homem no mundo. 

Pode-se afirmar que, em razão da queda, o trabalho, originalmente criado bom, foi 

deturpado e teve seu significado reduzido no decorrer da história. Daí segue a razão 

pela qual o homem tende a enxergar o trabalho como maldição.  

Talvez seja difícil dizer o motivo pelo qual você possa estar insatisfeito no 

exercício do seu trabalho, mas sem sombras de dúvidas essa realidade parte de 

uma má compressão da sua vocação geral: um chamado para pertencer a Cristo 

e glorificá-lo em toda e qualquer circunstância (cf.1 Co 10.31), poderíamos assinalar 

essa postura pecaminosa como falta de contentamento (cf. Fp 3.14).  

Se enxergássemos as nossas vidas à luz da vocação de pertencer a Cristo 

evitaríamos muitos desgastes face a essa realidade do exercício profissional. O 

nosso trabalho teria propósito e sentido inerentes em razão de o estarmos realizando 

para o Rei! A pessoa para quem trabalhamos é mais importante do que aquilo que 

fazemos. Se mantivermos essa ideia principal em mente, mudaremos a forma pela 

qual enxergamos o trabalho. Por quê? Porque glorificar a Deus é a nossa motivação 

primordial e assim o nosso trabalho passa a ser doxológico, isto é, um ato de 

adoração.  

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: NEM INDOLÊNCIA, NEM IDOLATRIA 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/10/4+


 
 
 

 

 

23 de maio de 2021  Página 2 

Em contrassenso, face a uma crescente compreensão equivocada sobre o 

trabalho, nota-se da parte de muitos cristãos o exercício indolente de suas tarefas. 

Ainda, infelizmente, no outro extremo, temos aqueles que fazem do trabalho a 

razão última da sua vida, o exercendo de forma idólatra. Portanto na lição de hoje, 

mais uma vez, buscaremos olhar para essa faceta do trabalho pelas lentes do 

evangelho.  

I. DUAS POSTURAS: INDOLÊNCIA E IDOLATRIA______________________________________  

Existem duas posturas pecaminosas que comumente são adotadas no 

exercício de nossas diversas atividades - trabalho. Ambas, obviamente por serem 

pecaminosas, desconsideram o evangelho. Uma é o exato oposto da outra e 

ambas são o exato oposto do Evangelho. Vale considerar que em um exercício 

pecaminoso do nosso trabalho ou estaremos em uma ou estaremos em outra: 

Idolatria e indolência. Se por um lado, não podemos deixar que o nosso trabalho se 

torne um ídolo. Por outro lado, não devemos adotar uma postura indolente. 

Contudo, essas duas posturas parecem ser as únicas opções disponíveis, mas não 

são! 

Já vimos a verdade de que o nosso compromisso com o nosso trabalho se 

torna uma das principais maneiras pela qual expressamos o nosso discipulado ao 

nosso Senhor e o nosso amor por Ele. Uma verdade que deve ter ficado clara 

durante as lições anteriores é que nossa vida, em sua esfera profissional, deve refletir 

uma vida de adoração.  

Em razão dessa realidade, há uma pergunta que sempre devemos fazer: Será 

que tenho exercido o meu trabalho de forma idólatra ou indolente?  

a) A IDOLATRIA 

Primeiramente vamos definir a postura idólatra no trabalho: 

Muito provavelmente você já deve ter ouvido a expressão “Workaholic”. Essa 

expressão diz respeito a alguém que trabalha compulsivamente e que por essa 

razão tende a “pifar”. A principal doença relacionada ao desgaste no trabalho é o 

Burnout, esta doença está associada ao vício em trabalho. A ideia é que uma 

máquina nunca pode trabalhar com 100% de aquecimento, caso seja assim ela vai 

entrar em pane.  

Diante dessa realidade, você considera possível que o trabalho seja um ídolo 

na sua vida? Acredite, poucas pessoas estão dispostas a admitir algo assim. 

Contudo, o que significa dizer que uma pessoa fez do seu trabalho um ídolo? 
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Significa apenas que alguém trabalhou muito? Será que apreciar aquilo que 

fazemos, ter prazer em nosso trabalho é ser idólatra? Amar aquilo que fazemos e 

desejar deixar uma marca no mundo, tal como a “maçã mordida” de Steve Jobs é 

ruim? Bom, nenhuma dessas coisas são erradas em si e podem até servir de bons 

motivadores para o trabalho. O problema começa quando a nossa busca por 

alegria, satisfação e significado está centrada naquilo que fazemos e naquilo que 

estamos realizando, no final das contas não encontraremos nada além de um 

vácuo (cf. Jr 17.5-8).  Quando confiamos nossa satisfação ao trabalho fazemos dele 

o nosso deus. A satisfação profunda e duradoura só pode ser encontrada quando 

nossa adoração é dirigida para o único que a merece – Jesus Cristo. 

Calvino acertadamente afirmou que “o coração humano é uma fábrica de 

ídolos”. Isso nos leva a encarar o fato de sermos pessoas caídas. A Bíblia 

enfaticamente no diz sobre como o nosso coração é desesperadamente propenso 

a adorar ídolos. Aliás, nós somos, por estrutura, pessoas que adoram. 

Independentemente do cenário, nós acharemos algo diante do que nos prostrar, 

algo para entregar nossa vida e devoção. O nosso trabalho pode ser esse ídolo. Ele 

facilmente pode aprisionar o nosso coração e tomar o lugar que é de Deus. Aliás, 

nós nos entregamos ao trabalho dia após dia. A Bíblia exorta a todos os cristãos que 

não se associem com as práticas idólatras e fujam terminantemente da 

idolatria (1Co 10:7,14; 1Jo 5:21). O Senhor Jesus alertou também para o perigo da 

adoração às riquezas, que personifica o dinheiro como um senhor, mamom, e torna 

o homem infiel. Jesus foi claro ao dizer que não se pode servir a Deus e as riquezas 

(Mt 6:24; Lc 16:13), e o mesmo também foi ensinado pelo apóstolo Paulo que 

colocou a avareza e a idolatria em conexão (Cl 3:5; Ef 5:5). A idolatria é apontada 

por Paulo como sendo uma obra da Carne, associada também a outras 

concupiscências e práticas malignas, como a bruxaria e a imoralidade sexual de 

todo tipo (Gl 5:19,20; cf. Rm 16:18; Fp 3:19). 

Lucas 18.18-29 nos ajuda a compreender melhor o que significa permitir que 

algo se torne um ídolo para nós. Nessa passagem conhecida do jovem rico, temos 

a história de um alguém que pode ser facilmente eu e você. O jovem rico é 

personificação daqueles que se acham perfeitamente cumpridores da lei e que por 

seu comportamento preenchem todos os requisitos para que sejam salvos, mas 

quando confrontados por Jesus a deixar tudo encaram a realidade de terem 

adotados ídolos, e por isso, são incapazes de verdadeiramente pertencerem a 

Jesus.  O que a história nos ensina? Algo deve ficar evidente: um ídolo sempre será 

https://estiloadoracao.com/o-que-significa-mamom-na-biblia/
https://estiloadoracao.com/historia-do-apostolo-paulo/
https://estiloadoracao.com/as-obras-da-carne/
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algo que desejamos mais do que desejamos Jesus. O fato é que o idólatra do 

trabalho busca uma satisfação que só pode ser experimentada em Deus (cf. Ec 4.8). 

Como o trabalho pode vir a ser idolatria? Geralmente começa ajustando 

algo 30 minutos depois do expediente. Depois 10 ou 15 minutos do almoço para 

resolver um problema “urgente”, pois “o mundo precisa de mim”, e meu almoço 

pode esperar. Em seguida estaremos levando trabalho para casa.  E assim, o 

trabalho passa a nos proporcionar um prazeroso senso de autorrealização, algo que 

almejamos sentir cada vez mais. 

O trabalho é algo bom e recompensador, Deus o criou. Mas, como tudo na 

vida, ele tende a se tornar um ídolo no momento em que deixamos que se torne o 

centro de nossas vidas. Isso ocorre de forma gradativa e inconsciente. É claro que 

ninguém planeja tornar o trabalho o centro de sua vida, mas quando ele passa 

tomar cada vez mais do nosso tempo e de nossas aspirações, ele se torna a fonte 

principal do nosso prazer e contentamento. 

Diante dessas verdades vale lembrar as palavras do salmista: "Quem tem o 

direito de subir o monte do Deus Eterno? Quem pode ficar no seu santo 

Templo?  Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora 

ídolos, nem faz promessas falsas." Salmo 24:3-4. Assim, de uma forma bem direta, a 

Palavra de Deus nos diz que quem pratica a idolatria não herdará o reino de 

Deus (1Co 6:10; Ap 22:15), bem como que a punição para os idólatras será 

a condenação no lago de fogo por toda a eternidade (Ap 21:8). Portanto, que a 

nossa oração seja a canção do salmista: “Eu te louvarei, de todo o meu coração; 

na presença dos deuses a Ti cantarei louvores” (Sl 138:1). 

b) A INDOLÊNCIA  

No outro extremo, temos a indolência. Essa postura diz respeito ao exercício 

indiferente, apático e fraco de suas atribuições. O indolente sempre procrastina as 

tarefas, posterga os prazos e busca justificar sua morosidade com um falso cansaço. 

Ele se cansa de não fazer nada. Geralmente ele é alguém que se reconhece como 

procrastinador, mas acha que isso é até bonito. Ele não se enxerga como um 

pecador, pois para ele o fato de não ser um idólatra já é o suficiente. Contudo, vale 

denunciar que, todas as vezes que adotamos uma postura indolente no exercício 

do nosso trabalho devemos considerar que estamos quebrando uma série de 

mandamentos e pecando de forma deliberada contra a pessoa de Deus. Ainda 

mais, a indolência sempre será a idolatria do ócio, o culto ao nada.  

https://estiloadoracao.com/o-que-e-o-inferno-na-biblia/
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Indolência é uma palavra sofisticada para a velha e conhecida preguiça. 

Uma das personagens principais do livro de Provérbios é o preguiçoso. O preguiçoso 

é o antagônico do sábio.  Em seu pequeno comentário sobre esse grande livro, 

Derek Kidner destaca que o preguiçoso é “uma figura da tragicomédia, com sua 

preguiça totalmente animal (ele está mais do que ancorado à sua cama — é atado 

a ela com gonzos, 26.14), suas desculpas esfarrapadas (‘Um leão está lá fora!’, 26.13; 

22:13) é o atestado da sua incapacidade”. 

Mas afinal, o que é a preguiça? Bom, preguiça é o pecado que leva a pessoa 

a viver em constante estado de negligência, sem nenhum empenho em realizar 

ações que contribuam para o bem pessoal e coletivo. O pecado da preguiça 

contradiz a ação do amor de Deus, que, no mistério da Criação, trabalhou seis dias 

e só descansou no sétimo.  

A Bíblia é clara quanto a reprovação ao preguiçoso (Pv 6.6,9-11; Pv 23.13; 

26.13). Quando Paulo escreveu sua primeira carta à igreja de Tessalônica, advertiu 

os crentes ociosos que eles deveriam trabalhar (1Ts 4.11), aconselhando os líderes 

da igreja a admoestar esses insubmissos (1Ts 5.14). Porém, estes não se 

arrependeram uma vez que Paulo precisou dedicar o restante de sua segunda 

carta para corrigir o mesmo problema, onde ele adverte quanto a uma atitude 

incompatível à mordomia cristã, que é a preguiça, a ociosidade (2Ts 3.6-15).  

Paulo, estava admoestando aqueles que, provavelmente por esperarem um 

rápido regresso de Cristo, haviam deixado de trabalhar e eram uma carga para os 

demais. Existiam alguns “irmãos” que viviam supostamente “pela fé”, esses crentes 

permaneciam ociosos (2Ts 3.11) e, ainda, esperavam que a igreja os sustentasse. Em 

relação a estes Paulo tinha um conselho explícito: “[…] que vos aparteis de todo 

irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós 

recebestes (2Ts 3.6). Para preservar padrões cristãos, os desordeiros têm de sentir a 

pressão do sentimento cristão contra tal conduta: “Mas, se alguém não obedecer 

à nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se 

envergonhe” (2Ts 3.14).  

Deus é trabalhador, por isso, deve ser próprio de cada pessoa fazer do 

trabalho uma forma de também participar do mistério da Criação divina. Para 

superar o pecado da preguiça, a Igreja propõe a virtude da diligência, que é ser 

dedicado na realização das coisas, assumindo as atividades com alegria e amor, 

sabendo que isso torna o mundo melhor. Fazer com amor e por amor todas as 

coisas, eis o testemunho que nós cristãos devemos dar ao mundo. 
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  A preguiça joga por terra toda essa riqueza. Querer viver sem trabalhar é 

como desejar a própria maldição nesta vida. O apóstolo Paulo disse aos 

tessalonicenses: “Procurai viver com serenidade, trabalhando com vossas mãos, 

como vô-lo temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente em presença 

dos de fora e não sereis pesados a ninguém” (1 Ts 4,11-12). 

TRABALHE COM DILIGÊNCIA:  Cada cristão deveria buscar ser o mais dedicado e 

eficiente trabalhador de sua empresa. Certamente a preguiça é um pecado a ser 

evitado (cf. 1 Ts 4.10-12; 2 Ts 3.10; Pv 6.6-8). 

II. O TRABALHO DO CRISTÃO É SEMPRE CÚLTICO___________________________________ 

Quando dizemos que o trabalho é cúltico, isto significa que o trabalho pro 

cristão sempre é um serviço e um descanso ao mesmo tempo. Quando falamos de 

trabalho inevitavelmente somos levados à ideia de culto, pois estas duas realidades 

estão intimamente ligadas, isso em razão da própria etimologia da palavra culto 

que ao pé da letra pode ser traduzida como serviço. 

A palavra “culto” deriva do Latim, cultu, e significa adoração ou 

homenagem a Deus. Etimologicamente, o termo latino cultu envolve a raiz colo, 

colere, que indica “honrar”, “cultivar”, etc. Classicamente, os reformados ortodoxos 

definiram “religião” como recta Deum colendi ratio, “a maneira correta de honrar 

a Deus”.   

Os principais termos que descrevem o ato/atitude de “culto” são o Hebraico, 

 e o Grego, προσκυνέω (proskuneo). Essas duas palavras e seus (shachah) הָחשָָׁ

derivados correspondem a 80% do uso cúltico bíblico. O primeiro vocábulo, 

shachah, significa “inclinar-se, prostrar-se”, como, por exemplo: “E acontecerá que 

desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne 

a adorar [lit. “prostar”] perante mim, diz o Senhor” (Is. 66:22). A segunda 

palavra, proskuneo, indica originalmente “abaixar-se para beijar”, vindo a indicar 

“prostrar-se para adorar”, “reverenciar”, “homenagear”, etc. O exemplo clássico 

sai da boca de Jesus: “Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram 

[προσκυνοῦντας] o adorem [προσκυνεῖν] em espírito e em verdade” (Jo. 4:24). 

Há ainda dois importantes termos que expressam ideias de culto. O primeiro 

é ָָׁדַבע (abad), “servir”, “trabalhar”. Por exemplo, Yaweh diz a Moisés: “Certamente 

eu serei contigo; e isto te será por sinal de que eu te enviei: Quando houveres tirado 

do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte” (Êx 3:12). A segunda palavra é 

λατρεία (latreia), “servir”, como visto no diálogo de Cristo com o Diabo: “Então 
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ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque está escrito: Ao Senhor teu Deus 

adorarás [προσκυνήσεις - proskuneo], e só a ele servirás [λατρεύσεις - latreia]” (Mt 

4:10). É interessante notar que um dos locus classicus de adoração e culto utiliza 

este termo para descrever a entrega do corpo a Deus como “culto racional” 

[λογικὴν λατρείαν – logico latreia] (Rm. 12:1). 

O que se pode concluir deste rápido estudo etimológico? “Cultuar” envolve 

tanto a ‘homenagem ou reverência’ a Deus, quanto o ‘serviço’ a sua Pessoa! 

Serviço mútuo (At 2.45; Cl 3.16) 

Essencialmente, na Bíblia, culto é serviço, algo que fazemos para outros. 

Primeiramente, o culto cristão é um ato divino. Respondemos ao favor de Deus 

concedido a nós, seus filhos. Ele veio ao nosso encontro, chamou-nos, aceitou-nos, 

deu-nos o Seu perdão e nos trouxe à Sua presença. À medida que, corretamente 

motivados, servimos o nosso próximo, estamos servindo a Deus.  

O culto é um trabalho, pois a igreja do Senhor se reúne para servi-lo. No 

decorrer do culto não são somente os pastores e as equipes de louvor, mídia, 

projeção, etc que trabalham, mas toda a igreja que se reuniu para o serviço. Por 

esta razão que o cântico é congregacional, a igreja canta, pois o culto é um 

serviço, de TODA a igreja, dedicado ao próprio Deus. A igreja também deve orar, 

ler a palavra e celebrar as ordenanças, batismo e ceia, de maneira comunitária.  

Dia do Senhor 

Há um Dia separado para o serviço público a Deus, chamamos de Dia do 

Senhor, o domingo. Esta ideia não é inventada ou criada, mas sim bíblica. O quarto 

mandamento fala de um dia de descanso e de adoração – serviço ao Senhor. Deus 

julgou essa questão tão importante que a inseriu em sua lei moral. O descanso 

requerido por Deus é uma prévia da redenção que ele assegurou para o seu povo 

(Dt 5.12-15). Os israelitas foram levados em cativeiro (Jr 17.19-27) por haver 

repetidamente desrespeitado este mandamento. O Dia do descanso é anterior a 

lei, vejamos: Deus requerendo o descanso e cessação de trabalho durante a 

peregrinação no deserto, quando ele alimentava o seu povo com o Maná, antes 

da dádiva dos dez mandamentos. Estes seriam recebidos somente por Moisés no 

monte Sinai (cf. Ex 16.29, 30). 

No Novo Testamento, logo na igreja primitiva, vemos o dia de ressurreição de 

Cristo marcando o dia de adoração e descanso. Isso é: o domingo passa a ser o 

nosso "dia de descanso". Os apóstolos acataram esse dia como apropriado à 
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celebração da vitória de Jesus sobre a morte (At 20.7; 1 Co 16.2; Ap 1.10). A igreja 

fiel tem entendido a questão da mesma maneira, ou seja: não é a especificação 

"do sétimo", que está envolvida no mandamento, mas o princípio do descanso e 

santificação. Paulo nos deixou, além das prescrições de suas cartas, um exemplo 

pessoal – reuniu-se com os crentes no domingo (At 20.6-12), na cidade de Trôade, 

na Ásia Menor.  

Os principais eventos da era cristã ocorreram no domingo: 

• Jesus ressuscitou (Jo 20.1) 

• Jesus apareceu aos dez discípulos (Jo 20.19) 

• Jesus apareceu aos onze discípulos (Jo 20.26) 

• O Espírito Santo desceu no dia de pentecostes, que era um domingo (Lv 23.15, 

16 – o dia imediato ao sábado), e nesse mesmo domingo o primeiro sermão sobre 

a morte e ressurreição de Cristo foi pregado por Pedro (At 2.14) com 3000 novos 

convertidos. 

• Em Trôade os crentes se juntaram para adorar (At 20.7). 

• Paulo instruiu aos crentes para trazerem as suas contribuições (1 Cr 16.2). 

• Jesus apareceu para João, em Patmos (Ap 1.10). 

O culto é o remédio para o idólatra e para o indolente 

Assim, temos que o próprio Senhor estabeleceu o Domingo como o dia de 

“descanso-servil”. Desta forma o culto é um remédio tanto para IDOLENTE quanto 

para o IDÓLATRA. Pois, para o idólatra o culto deve ser um descanso e para o 

indolente o culto deve ser um serviço. Contudo, o culto para um idólatra que não 

se arrepende nunca será um descanso, e, bem como, para o indolente não 

arrependido nunca será um serviço ao Senhor. Desta forma, precisamos amar o 

culto e o Dia do Senhor. Essa postura fará de nós, ao mesmo tempo, menos idolatra 

e menos indolentes.  

Considere que alguém adote a postura indolente. Esse pode ser eu ou você. 

No Dia do Senhor essa pessoa será desafiada a se organizar, a resolver suas tarefas 

inteiras durante a semana para vir até a igreja e servir ao Senhor com seus lábios, 

mente e coração. Ela repetirá isso de forma contínua, em conformidade com a 

liturgia. Isso promoverá disciplina. Agora, considere um idólatra. Esse pode ser eu e 

você. Ele deverá fechar seu negócio aos domingos, ele deverá deixar de fazer um 

extra nesse dia, ele deverá negar ir a qualquer atividade que o deixará enfadado 

e, portanto, deverá se organizar para descansar no Senhor. Ele deverá servir a sua 

família neste dia, deverá parar para ouvir o sermão, deverá ver a igreja trabalhando 
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e servindo a ele. Por fim, devemos considerar seriamente que o culto é uma bênção. 

Ele nos molda ao Evangelho. Sendo assim, no culto nós temos deleite, isto é, um 

verdadeiro descanso produtivo. Glórias a Deus!  

APLICAÇÃO_____________________________________________________________________ 

Uma pergunta: Qual a razão de você desejar mudar de ramo? Qual a razão 

de você empreender em um novo negócio?  No exercício do seu trabalho você 

busca Glorificar a Deus e servir ao próximo oferecendo um serviço de qualidade? 

Somos convidados a viver uma vida de culto. Glorificar a Deus no exercício 

do nosso trabalho. Isso nos afastará tanto da indolência, quanto da idolatria; 

Descanse, lembre-se que Deus te criou com limitações. Descansar é mais do 

que uma escolha, é uma necessidade; 

Não leve o trabalho para casa, respeite seus limites; 

Ao chegar em casa, se desligue do trabalho. Deixe de lado as mensagens, os 

e-mails e as preocupações, eles estarão lá amanhã esperando por você; 

Cumpra seus horários de trabalho, tire tempo para o café e para o almoço; 

Não se torne escravo das urgências, alguns problemas podem esperar; 

Não negligencie sua alimentação, alimente-se bem e coma sem pressa, seu 

trabalho não é mais importante que sua saúde; 

Ore e confie em Deus; 

Não se sinta frustrado quando seus esforços parecerem inúteis, dias assim são 

oportunidades de nos gloriarmos nas nossas fraquezas e nos deleitarmos na 

soberania de Deus. 

Fuja da procrastinação, seja diligente e evite acumular tarefas 

desnecessariamente; 

Não idolatre a sexta-feira. Ela antecede o descanso e essa expectativa nos 

causa euforia, mas não devemos supervalorizá-la em detrimento dos outros dias 

que o Senhor nos dá. Devemos render graças a Deus todos os dias, inclusive na 

segunda-feira. E mais importante, não desperdice o Domingo, Dia do Senhor! 

Não negligencie seu tempo devocional. Se a Palavra de Deus e a oração 

não imperarem em nosso coração, os ídolos o farão. 

 


