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VALORIZE O TRABALHO 

Provérbios 14.4 

 
1. Leitura: Salmos 147:1-7 

2. Cântico: Livre acesso 

IBSPLAY: https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 14.4 – A bíblia não foi escrita para nós. Calma, não estou 

aqui iniciando uma heresia ou contestando a suficiência ou inerrância da palavra 

de Deus com esta afirmação. De fato, a bíblia não foi escrita para nós, 

originalmente. Seus ouvintes eram de uma cultura, época, costumes, língua, 

totalmente diferentes dos dias atuais em diversos aspectos. Mas é nesse ponto 

que a Bíblia se reafirma como palavra de Deus, viva e eficaz (Hebreus 4:12), 

pois apesar de não sermos os ouvintes originais, ela nos impacta de tal forma 

como nenhum outro livro conseguiu ou conseguirá, não somente hoje, e 

continuará assim até a volta de Cristo.  

A bíblia atravessou eras e permanece desta forma, pois ela é a Palavra 

do Deus Vivo e Eterno, escrita e preservada para nós. Alguém disse que poderia 

estar trancafiado em uma prisão, por muitos anos, mas com a Bíblia, seria capaz 

de dizer exatamente o que se passa no mundo. Essa é a beleza e singularidade 

das escrituras sagradas, ela é relevante e atual. Não deixe que as ideias deste 

mundo digam o contrário. Olhando nosso texto de hoje, talvez para muitos, 

principalmente para os mais jovens, a figura do boi e o contexto agropastoril seja 

de difícil entendimento. O texto aponta para uma realidade da época onde o boi 

era uma ferramenta fundamental no cultivo e atividades relacionadas com o 

campo. Não havia máquinas, sistemas complexos de irrigação, energia elétrica, 

tudo era artesanal e manual (apesar de Salomão ter revolucionado sua época 

através de técnicas de irrigação e cultivos, mas este é um outro assunto...). Sem 

o boi, que simboliza aqui a força e capacidade de produzir e preparar o campo 

https://youtu.be/3Pmb8iz8Q_A
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para o plantio, produção e transporte, certamente os celeiros ficariam vazios. O 

texto ressalta uma verdade que para seus ouvintes originais era clara: 

Resultados vem com trabalho duro, portanto, valorize o trabalho, dedique-se, 

faça tudo que for possível e use com sabedoria os recursos que Deus te 

concede, faça sua parte, e descanse na providência de Deus para que não haja 

falta de recursos.  

A bíblia é relevante pois esta verdade se comunica conosco hoje. De igual 

modo, precisamos confiar na providência de Deus e fazer bom uso de todos os 

recursos (estudo, experiência, recursos, trabalho) que Ele, de forma graciosa, 

nos concede. Façamos bom uso destes recursos, nos dedicando e fazendo 

nossa parte do trabalho com esforço, dedicação, alegria e gratidão, pois é desta 

forma que nosso Deus nos sustenta em toda e em qualquer situação. 

 

5. Aplicação:  

a. Seja grato... reconheça o cuidado e providência de Deus em sua vida. 

O crente sábio reconhece com frequência o cuidado de Deus e os 

recursos que Ele nos dá. Ser grato é dar glória a Deus não somente pelo 

que Ele faz, mas também pelo que Ele é. A gratidão nos aproxima de 

Deus e nos afasta do orgulho e vanglória.  

 

b. Faça sua parte... o trabalho dignifica o homem. Como é triste o homem 

que não entende isso ou que foge desta responsabilidade. Um homem 

sábio lida com o trabalho de modo a agradar a Deus, na medida certa, 

sem idolatria (vicio em trabalho), com esforço e dedicação. De nada 

adiante ter os recursos (bois) sem que você faça sua parte e trabalhe. 

Portanto, valorize com sabedoria o trabalho duro. 

6. Intercessão: Ore por missões – BRUNEI 

Neste mês, o sultão do país comemora seu 75º ano de vida. Enquanto a 

oração islâmica em massa acontece, ore por ele e pelo país para que a luz e a 

verdade de Jesus abram os olhos da população. 


