
 

 

30 de maio de 2021  Página 1 

 

 

30/5/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Gn 2.1-3; Sl 8; Jo 5.17  

PALAVRAS CHAVE: Trabalho, cosmovisão, corrupção 

OBJETIVO: Apresentar  o Evangelho como relevante para o ambiente de trabalho 

 

Para entender a passagem 

Efésios 4:28  

Aquele que roubava não roube mais; pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos 

o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na ótica bíblica, todo o labor realizado pelo homem deve refletir a própria 

natureza do trabalho divino (Gn 2.1-3; Jo 5.17) , bem como a efetivação do 

mandato d´Ele (Gn 2.15). No hebraico, o termo usado para descrever a “obra” ou 

o “trabalho” de Deus (mela’khto) em Gênesis 2.2 é o mesmo para falar do “serviço” 

ou “trabalho” de José (Gn 39.11). Vimos que, no Jardim, o homem trabalhava com 

o propósito específico: “lavrar e o guardar” (Gn 2.5,15). O trabalho, portanto, é um 

meio de o ser humano desenvolver sua criatividade, potencialidade, transformar o 

mundo em cultura (“lavrar e guardar”) e realizar-se como humano, na plena 

efetivação da imagem de Deus no homem (Gn 1.26-28). Esse trabalho foi mal 

interpretado na história, a cosmovisão humanista classifica o trabalho como 

maldição que deve ser evitada a qualquer custo. Contudo, já vimos que essa 

perspectiva não coaduna com as verdades bíblicas. Antes, devemos adotar uma 

postura que glorifique a Deus no exercício do nosso trabalho. Em outras palavras: 

nem idolatria, nem indolência, mas acima de tudo culto ao Deus verdadeiro por 

meio do nosso viver.  

I. O TRABALHO E A CORRUPÇÃO__________________________________________________ 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO:  COSMOVISÃO APLICADA AOS DESAFIOS PRESENTES NO 

AMBIENTE DE TRABALHO. 
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O brasileiro, infelizmente, conhece muito bem a palavra corrupção. Vamos 

aos fatos: no ranking de percepção da corrupção da ONG transparência 

internacional, 2012, o Brasil ocupou a 69° posição, entre 176 países. Já no grau de 

propinas pagas, o país ficou no 14° lugar, entre 28 países analisados.  

Jairo da Cruz Moreira, promotor de justiça, aponta para os dez atos de corrupção 

que mais se fazem presentes no dia-a-dia do cidadão comum:  

- Não dar nota fiscal; 

- Não declarar imposto de renda; 

- Tentar subornar o guarda para evitar multas; 

- Fazer uso de documentos de terceiros; 

- Dar/aceitar troco errado; 

- Roubar assinatura de TV a cabo, aplicativos de streamer; 

- Furar fila; 

- Comprar produtos falsificados; 

- Falsificar assinaturas;  

- Bater ponto no lugar do colega de trabalho. 

A verdade é que algumas corrupções se tornaram “aceitáveis” e intocáveis 

em nossos dias. Uma infeliz “corrupção legalizada”. Contudo, como cristãos, face a 

esse triste cenário, deveríamos nos perguntar com sinceridade: O que se espera que 

seja a prática da igreja de Cristo diante da corrupção? Vejamos: Temos nas 

sagradas letras a verdade conhecida de que Deus criou o homem à Sua imagem 

e semelhança (cf. Gn 1.27). Além disso, temos que tudo o que Deus trabalhou, ou 

fez, era muito bom (cf. Gn 1.31). Ainda, no relato mais detalhado da criação, temos 

que, como já vimos, Deus trabalhou (Gn 2.1-3). Contudo, em razão da queda, o 

homem em aberta rebeldia abre as portas para uma cultura de violência e morte. 

O homem caído tem sua imagem e semelhança profundamente manchada, uma 

depravação total se apresenta (cf. Gn 6.11-12).  

A corrupção é sempre uma danosa deterioração do bem e uma drástica 

manifestação do pecado. Em termos de violência, poderíamos definir a corrupção 

com uma das mais vis e cruéis. A corrupção é a violência contra a dignidade 

humana, pois facilita o crime, promove o descaso e incentiva a pobreza. Contudo, 

já sabemos que a corrupção não é novidade e que, na verdade, aflige a terra 
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desde do episódio da desobediência de Adão e Eva. Portanto, não é sem razão 

que muitos enxergam a corrupção como normal, inevitável, ou talvez, “um mal 

necessário para gerir os meus negócios”. Porém as Escrituras afirmam que a 

corrupção sempre será pecado, sempre será injustiça e, além disso, a Bíblia 

reivindica um posicionamento contra a corrupção.  

Na Bíblia, talvez, o relato de corrupção mais conhecido são os das 30 moedas 

de pratas dadas pelos sacerdotes judeus a Judas Iscariotes. Neste episódio, movido 

pela ganância, temos que Judas trai a Jesus o entregando aos seus opositores. 

Judas, observando apenas o ganho pessoal, entregou Jesus nas mãos daqueles 

que intentavam contra sua vida. Quando o discípulo traidor caiu em si e percebeu 

as consequências de sua traição, jogou as moedas no chão e cometeu suicídio (cf. 

Mt 26 e 27; Mc 14; Lc 22).  Assim, a corrupção de Judas terminou em morte motivada 

pela ganância. 

Essa corrupção em forma de suborno é condenada ao longo de toda 

Escritura Sagrada. O profeta Samuel condena um caso de suborno dentro do seu 

próprio lar. Ele acusou seus filhos de não andarem em seus caminhos. Foram 

avarentos, aceitaram propina, torceram a lei (cf. 1 Sm 8.3). A distorção da justiça é 

a pior consequência da corrupção e fere diretamente um atributo de Deus. A 

seguir, temos na vida de Samuel uma postura exemplar. Quando o profeta se 

despede do povo, no episódio da coroação do rei Saul, fica nítida a retidão e vida 

exemplar de Samuel (cf. 1 Sm 12.3). O povo então afirma a integridade deste 

homem de Deus (cf. 1 Sm 12.4).  

No salmo 24 temos uma pergunta retórica feita por Davi: “Quem subirá ao 

monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos 

e puro de coração. Que não entrega sua alma à vaidade e nem jura 

enganosamente”. No salmo 26, porém, um contraste impressionante nos é 

colocado. Esse homem do salmo 26 é alguém que tem a mão direita cheia de 

subornos, ele, por sua vez,  se opõe também ao homem de Salmo 15.5 que “não 

empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente”. O 

profeta Isaías elogia aqueles que não se entregam ao suborno (cf. Is 33.15). E o 

profeta Amós denuncia os que praticam injustiça (Amós 5.12). 
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Escrevendo sobre a Bíblia e a corrupção, Hermes C. Fernandes apresenta 

textos bíblicos categorizados em modos distintos de fraudes, mostrando como a 

corrupção é algo inaceitável diante de Deus: 

- Advertência contra a corrupção no funcionalismo público: Lc 3.12-13; 

- Advertência contra a corrupção policial: Lc 3.14; 

- Advertência contra a corrupção no Poder Judiciário: Dt 16.19-20; Ex 23.8; Pv 

17.23; Is 5.22,23; Sl 82.2-5ª; Lv 19.15; 

- Advertência contra a corrupção no Poder Executivo: Is 1.23; Pv 29.4; Pv 16.12; 

- Advertência acerca dos assessores corruptos: Pv 25.5; 

- Advertência contra a corrupção no Poder Legislativo: Is 10.1-4; 

- Advertência contra a corrupção e a ganância no meio empresarial: Ez 22.12-13ª; 

Pv 16.8; Pv 22.16; 

- Advertência contra juros absurdos praticados pelo Sistema Financeiro: Pv 28.8; Ez 

18.5,7-9; Ex 22.25; Sl 112.4-5,9; 

- Advertência acerca dos Direitos trabalhistas: Jó 31.13-14; Ml 3.5; Cl 4.1; Lv 19.13; 

- Advertência contra lucros desonestos: Os 12.7; Dt 25.13-16; Pv 11.1; Pv 16.11; Mq 

6.11; Lv 19.35-36. 

 

Dentro dessa perspectiva, adentrando as Escrituras, temos no primeiro século, 

depois de Cristo, o apóstolo Paulo se recusando a pagar suborno ao govenador 

romano Félix. A autoridade apesar de reconhecer que Paulo não tinha nada de 

errado, ainda assim, manteve-o em prisão porque “esperava que Paulo oferecesse 

a ele algum dinheiro” (cf. At 24.26). Logicamente, Paulo se recusou a aceitar o 

suborno. Portanto, diante dessas questões temos que o suborno foi sempre 

considerado pecado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. O pecado do 

suborno sempre será uma subversão e uma perversão da justiça santa. 

Podemos compreender que a corrupção desonra a Deus e é a exata a 

antítese do amor ao próximo. Ainda mais, a corrupção é moralmente errada, mas 

não somente isso. Ela mina o desenvolvimento econômico. Podemos enxergar 

nitidamente essa realidade no ambiente de trabalho. 

II. O TRABALHO INDOLENTE PROMOVE CORRUPÇÃO_______________________________  
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Paul Freston sabiamente nos diz que: “A cosmovisão cristã mantém um 

equilíbrio entre a renovação individual (a criação de pessoas novas em Cristo) e a 

renovação institucional (a criação de instituições e leis adequadas). Ambas são 

igualmente importantes e se fortalecem mutuamente, inclusive no combate à 

corrupção. 

Essa fala de Freston nos cobra uma reflexão apropriada de Efésios 4.28.  

Contundo, antes de recorrermos ao texto sagrado vamos dar uma olhada em uma 

pesquisa realizada nos EUA (Universidade da Pensilvânia). A pesquisa constatou 

que: Trabalhadores admitem usar cerca de 37% do tempo em atividades não 

relacionadas ao trabalho. Do tempo gasto no trabalho, em atividades não 

relacionadas ao trabalho: 44% é desperdiçado na internet e isso equivale a 

1h20min/dia. Se fizermos as contas veremos que isso equivale a 6h40min/semana, 

30h/mês, 330horas/ano, 41 dias/ano. Mas não para por aí. 23,4% é gasto ainda em 

bate-papo, que equivale a 42min/dia, 3h30min/semana, 15h45min/mês, 

173h25min/ano, 21 dias/ano. Assim, somando esses dois dados, temos que o 

trabalhador deixa de trabalhar 2,8 meses de trabalho/ano. Ainda, segundo o 

Instituto de Tecnologia em Washington, com a ascensão das redes sociais, calcula-

se que  a produtividade no ambiente de trabalho, durante o horário de trabalho, 

caiu em 25%. Desta forma, as palavras de Paulo devem ecoar ao dizer que “o que 

furtava não furte mais; antes trabalhe”. Diante desses dados, vemos quão 

assustadora é a corrupção no ambiente de trabalho. Agora podemos retornar para 

ideia de Efésios 4.28 e lê-lo à luz de Êx 20.15.  Neste texto podemos notar uma 

evidência muito clara de que a corrupção é promovida pela desvirtuação do 

trabalho. Temos uma clara exortação: “o que furtava não furte mais; antes 

trabalhe”. Esse trabalho diz respeito há um engajamento numa tarefa que 

demanda esforço. Energia mental e física em prol de um serviço. A exortação 

prossegue dizendo: “fazendo algo útil com as mãos”. A natureza da ação, bem 

como seu resultado, é moral e socialmente boa. Quando trabalhamos, somos os 

dedos de Deus, os agentes de seu amor providencial aos outros. A seguir, temos 

mais à frente a respectiva ideia, Paulo nos apresentará um dos objetivos do 

trabalho: “para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade”. Essa 

fala do apóstolo responde adequadamente a pergunta: “Por que trabalhar e gerar 

riqueza?”. Neste ponto poderemos destacar duas posturas em relação ao fruto do 
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nosso trabalho: (1) Acumular o suficiente para se viver bem; (2) Ser livre para exercer 

a generosidade.   

Sobre a generosidade  

A maioria de nós estamos cientes sobre o acumular o suficiente para vivermos 

bem, mas, infelizmente, não estamos com a mesma consciência quanto a exercer 

a generosidade de maneira deliberada. Assim, vale destacar três problemas para 

o exercício da generosidade:  

(1) A má gestão do dinheiro gera dívidas, as quais geram o aprisionamento que 

impede o exercício da generosidade; 

(2) A grande maioria das pessoas ricas resistem em reconhecer que o são 

quando o assunto é generosidade (cf. 1 Tm 6.10); 

(3) Pesquisas revelam que quanto mais ricas as pessoas se tornam, menos 

propensas à generosidade são (cf. 1 Tm 6.17-19; Lc 21.1-4).  

Observe os dados de uma pesquisa feita pela Cufa neste período de 

pandamenia: A pesquisa feita com 3.321 moradores de 239 favelas de todo 

Brasil mostra que 80% das famílias estão vivendo com menos renda e, mesmo 

assim, são mais solidárias. Elas estão doando mais que o restante dos 

brasileiros. Seis entre 10 moradores pobres já fizeram algum tipo de doação 

durante a pandemia. 

Para o homem que não teme a Deus (1 Rs 21.1-4) 

O homem que não teme a Deus acha que pode comprar tudo. Inclusive a 

dignidade, a reputação e a honra do próximo. Usa a riqueza somente para 

alimentar seus interesses pessoais, como Acabe, rei de Israel.  

Para o crente infiel (At 5.1-10) 

Um dos relatos mais tristes da igreja apostólica está no texto acima. O dinheiro 

para Ananias e Safira representou o apego às coisas materiais, à aparência de 

piedade cristã e à mentira camuflada de generosidade. 

Para o crente fiel (At 4.36-37) 

O Senhor é o dono de todas coisas (cf. At 17.25).  
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Assim, devemos, diante de tudo isso, lembrar daquilo que o Senhor Jesus nos disse: 

“a quem muito foi dado, muito será exigido; e a quem foi confiado, muito mais será 

pedido.  Portanto, a postura do cristão no trabalho deve ser de fidelidade ao Senhor 

no exercício do seu trabalho afim de glorificar a Deus, testemunhar o reino vindouro 

e ser generoso.  

III. O TRABALHO IDÓLATRA PROMOVE CORRUPÇÃO________________________________ 

Uma das visões pecaminosas de mundo visa aplicar a ideia do evolucionismo 

de Darwin em todas as esferas da vida. A seleção natural não diria respeito a 

apenas uma teoria, mas algo inerente a toda realidade da espécie humana. Assim, 

o trabalho torna-se uma competição e ao invés de visar a glória de Deus acaba 

por promover discórdia, partidarismo, fofoca, inveja, orgulho, etc. Dentro desse 

ambiente, não é estranho que existam pessoas dispostas a fazerem de tudo para 

ascenderem a um novo cargo. Neste cenário, não é de assustar o número de 

pessoas dispostas a abandonar suas igrejas, a negociar o domingo, a se 

responsabilizar por tarefas a mais do que dariam conta, a mentirem, assinarem 

papéis ilícitos, cobrarem de forma desonestas, etc.  

Em Wall Street — O Dinheiro Nunca Dorme, sequência do filme de 1987, o 

personagem Gordon Gekko, vivido por Michael Douglas, tem como lema “a 

ganância é boa”. Não são poucos que alimentam esse lema em suas vidas.  Face 

a essa realidade, a Justiça da França, em outubro, condenou a cinco anos de 

prisão Jérôme Kerviel, ex-operador do banco Société Générale, acusado de 

fraudes que totalizam 4,9 bilhões de euros. Na Europa, ele tornou-se símbolo da 

cobiça que quase levou o sistema financeiro ao colapso em 2008.  

Contudo, o cristão deve trabalhar com submissão e honestidade. Justamente 

porque somos cristão, devemos ser melhores trabalhadores, e isso para a glória de 

Deus. Visto que, aos que servem a Deus, não existe bipolaridade entre o secular e o 

sagrado, por essa razão assim exorta o apóstolo Paulo: “Vós, servos, obedecei a 

vosso senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso 

coração, como a Cristo” (Ef 6.5). Obedecer com tremor e temor não quer dizer 

terror servil, mas, antes, o espírito de solicitude de quem possui o verdadeiro sentido 

de responsabilidade. É o cuidado de não deixar nenhum dever sem ser cumprido. 

“Com sinceridade de coração”, refere-se a fazer o trabalho com realismo, sem 
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duplicidade e sem fingimento. O empregado precisa ser honesto, precisa honrar 

sua empresa, seu patrão, cumprindo seu papel com fidelidade (Gn 39.3-9; Dn 6.3-

5), como disse o apóstolo: “não servindo à vista, como para agradar aos homens, 

mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus” (Ef 6.6; Cl 3.22). 

Quando o cristão exerce corretamente sua mordomia do trabalho sendo um bom 

funcionário, isso redunda em glorificação do nome do Senhor (1Co 10.31). 

Devemos trabalhar com coerência e prudência. O fato de tanto um 

empregado quanto seu patrão serem cristãos não é desculpa para que qualquer 

uma das partes trabalhe menos. Observemos a expressão de Paulo: “[…] servos, 

obedecei a vosso senhor segundo a carne […] como a Cristo” (Ef 6.5). A expressão: 

“como a Cristo”, quer dizer que o empregado deve encarar a obediência ao seu 

patrão como uma espécie de serviço prestado ao próprio Senhor Jesus. Essa é a 

mesma essência da submissão da esposa ao marido (Ef 5.22), dos filhos aos pais (Ef 

6.1) e, dos empregados aos patrões (Cl 3.23). Eles devem obedecer porque são 

servos de Cristo. Eles devem ser leais aos patrões por causa do compromisso que 

têm com Deus. A melhor maneira de testemunhar no local de trabalho é demonstrar 

diligência e competência em suas atividades. Assim, o empregado deve realizar 

seu trabalho “de coração”, pois está servindo a Cristo e fazendo a vontade de 

Deus. Por vezes, aqueles servos cristãos tinham de realizar tarefas que não fossem 

tão confortáveis, mas, ainda assim, deviam cumpri-las, desde que não fossem 

contrárias à vontade de Deus; uma vez que determinadas atitudes e/ou “trabalhos” 

vis e desonestos, são incompatíveis com a fé cristã (Dt 23.18; Lc 19.8; 1Co 10.23), 

pois, como servos de Deus só devemos realizar trabalhos honrados (Ef 4.28). 

Ainda, o cristão como patrão. Após falar da dedicação dos servos, Paulo 

volta sua atenção aos senhores: “Senhores, tratai os servos com justiça e com 

equidade, certos de quem também vós tendes Senhor no céu” (Cl 4.1). Paulo 

combate aqui a exploração dos servos e empregados pelos seus senhores e 

patrões. Os empregadores precisam tratar os empregados com justiça e equidade. 

Explorar os empregados, sonegar-lhes o salário (Tg 5.4-6), oprimi-los, ameaçá-los ou 

tratá-los como seres inferiores é um grave pecado contra Deus (Ef 6.9).  
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IV. MARCAS DO TRABALHO CRISTÃO______________________________________________ 

a) Determinação para não reclamar 

Não reclamar no trabalho é um testemunho raro e poderoso. Por essa razão, 

alguém se destaca quando não fala reclamação. Dizem que a nossa língua 

materna é murmuração, mas a do cristão não (cf. Fp 2.14-16).  

b) Submissão alegre à autoridade  

Se a primeira recomendação busca controla a língua, a submissão alegre 

tende a atingir o coração. Contanto que os chefes não nos peçam algo que seja 

ilícito e pecaminoso, devemos-lhes obediência com “singeleza de coração” (cf. Cl 

3.22-23). 

c) Humilhação não fingida  

Por vezes pensamos: “não deveriam me pedir para fazer isso”, pensamos. 

“Tenho muito mais valor do que isso!”. Que lugar esse tipo de pensamento tem na 

vida de um cristão genuíno? Aqui ecoa o exemplo do próprio Cristo que se dispôs 

a realizar uma obra humilhante para nos salvar. Não importa quão seja a tarefa nos 

nunca desceremos tão baixo quanto o Cristo redentor.  

d) Uma competitividade piedosa 

O Evangelho nos liberta da necessidade de competir com nossos colegas de 

maneira ímpia. Ele reorganiza e regenera nossas ambições. Em vez de sermos 

levados a supervalorizar a nós mesmos, somos levados a supervalorizar Jesus em 

tudo o que fazemos.  

APLICAÇÃO_____________________________________________________________________ 

1. Resgate seu trabalho como expressão de seu compromisso com o Reino de 

Deus  

2. Deixe-se desafiar, pense criativamente e ouse viver de forma mais generosa  

3. Combata a corrupção não apenas com a indignação. Tenha atitudes e 

influencie outros na mesma direção. 

 

 


