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O TRABALHO DIGNIFICA 

Provérbios 22.29 

 

1. Leitura inicial: Salmo 27.1 

2. Cântico: Não tenhas Sobre Ti 

IBSPLAY: https://youtu.be/K9jKHJT9_Zk 

3. Confissão/Gratidão – Oh, sempre vigilante Pastor, conduz-me, guia-me, 

cuide de mim neste dia; sem Teu cajado de restrição eu erro e me perco. Limite 

o meu caminho para que eu não vagueie em nocivo deleite, e beba seus fluxos 

venenosos; dirige os meus pés para que eu não seja enredado nos laços 

secretos de Satanás, nem caia em suas armadilhas ocultas.  

4. Leia Provérbios 22.29– Esse provérbio falará sobre a dedicação o 

esforço que conduz à satisfação no trabalho. Na verdade, o autor fala de 

algo mais profundo, em poucas palavras, somos levados a refletir sobre 

nossa vocação. Resumidamente, portanto, o que está em voga aqui é o 

esforço pessoal para se aperfeiçoar no que faz e abandonar a 

mediocridade. 

Salomão nos leva a refletir em uma máxima sobre o trabalho.  Se 

formos habilidosos naquilo que fazemos e exercemos isso ainda poderá ser 

um motivo de murmuração para nós, mas se formos verdadeiramentes 

habilidosos e esforçados o cenário mudará.   

O autor está falando que a habilidade garante satisfação, mas o 

esforço garante resultado. O que normalmente acontece é que os 

resultados colhidos pelas pessoas vêm diretamente daquilo que elas 

mesmas plantaram. Muitas pessoas habilidosas desanimam em razão da 

sua própria preguiça. Por isso, Salomão chama a atenção dos seus leitores 

para o “homem” que é “habilidoso em seu trabalho”. Isso, em parte, se 

refere àquela aptidão natural que alguém tem em certa área. Entretanto, até 

essas habilidades naturais se tornam infrutíferas se não houver 

esforço e treinamento por parte daquele que as possui.  

https://youtu.be/K9jKHJT9_Zk
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Por fim, a habilidade te garante ampla cocorrencia, mas o esforço te 

garante aprovação. Para vencer as barreiras naturais de uma jornada pela 

proficiência, o escritor dá um grande incentivo, dizendo que o homem hábil 

“será promovido ao serviço real”. Devemos lembrar que o reino era a esfera 

mais respeitável na epoca. Isso, em nossos dias, é o mesmo que conseguir 

um bom emprego e boa colocação no mercado, na sociedade ou em 

qualquer comunidade em que esteja. Em vez de trabalhar “para gente 

obscura”, ele garante que trabalhos nobres serão realizados por aquele que 

se esforçou para se especializar no que faz. 
 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Pare de reclamar que “suas habilidades não são reconhecidas”. Se esforce 

bastante, capacite-se mais e entregue mais, para a glória de Deus (cf. 1Co 

10.31).  

b) Substitua a reclamação por preparação. Mantenha-se dedicado e alinhado, 

fortalecendo as habilidades que te foram concedidas por Deus. 

c) Não seja ganancioso! De nada vale ganhar um lugar de prestígio e perder a 

alma.  

6. Pedidos de oração – Iraque 

ORE  

No Dia da República do Iraque, clame para que os cristãos de origem 

muçulmana sejam fortalecidos e encorajados a permanecerem firmes na fé em 

Jesus. Peça que sejam protegidos e guardados por Deus.  


