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Eclesiastes 5 (ARA)

18 Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho,
com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu; porque esta é
a sua porção.
19 Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, e
receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus.
INTRODUÇÃO
Você já começou o trabalho de simplificar sua vida? Seguimos com nossa série SIMPLIFICANDO A
VIDA. Lembre-se de nossa máxima: Não é simples simplificar a vida, mas é possível! Grave isso!
Hoje vamos pensar um pouco sobre nosso trabalho. Aquilo que fazemos para nos sustentar!
Você sabia que a maioria das pessoas passa 1/3 da vida trabalhando? Quanto de seu dia você gasta
com trabalho? É claro que algo que toma cerca de 10h das 24h do dia, será determinante pra definir
nosso ânimo e caminhada. Estar em um trabalho miserável, esgotante, pode complicar a vida. Por
isso, examinar e tomar atitudes sobre seu trabalho é essencial pra simplificar sua vida! E tudo está
ligado a nossa fé! Está interessado? Vem com a gente!
ENTENDENDO O TEXTO
O que a Bíblia diz sobre trabalho? Separei alguns textos para a gente pensar um pouco. Eclesiastes
5.18-19 diz simplesmente que uma das maiores bênçãos da vida é amar o trabalho e satisfazer-se
com sua labuta diária. O texto diz que “ gozar do seu trabalho, … é dom de Deus”. Deus te deu esse
dom?!
Há outros textos que nos ajudam a entender os princípios divinos que deveriam nortear nossa vida
profissional!
II Tessalonicenses 3.5-13
Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos
ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande
desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes; pois vós mesmos estais cientes
do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós,
nem jamais comemos pão à custa de outrem; pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia,
trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós; não porque não tivéssemos esse direito,
mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando
ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato,
estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando;
antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus
Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis
de fazer o bem.

Provérbios 22.29 “Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição
diante de reis, não diante de homens comuns.”
Efésios 4.28 “Quem furta não furte mais; em vez disso, trabalhe arduamente, fazendo com as mãos
um bom trabalho, a fim de ter algo para repartir com alguém em necessidade.”
Eclesiastes 3.13 “Que todos comam e bebam, e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho
árduo. É a dádiva de Deus.”
Colossenses 3.23 “Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os
homens”
Eclesiastes 9.10 “O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na
sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem
sabedoria”.
I Tessalonicenses 4.11-12 “Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios
negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos; a fim de que andem
decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém”.
ADÃO E EVA E O TRABALHO
(trecho do livro O Evangelho no Trabalho, Greg Gilbert e Sebastian Traeger, Ed. Fiel)
Desde o princípio, a intenção de Deus era que nós trabalhássemos. O trabalho não é consequência
do pecado — embora nós experimentemos dias terríveis que nos tentam a pensar isso! Quando Deus
criou Adão e Eva, lhes deu trabalho pra fazer. Ele fez um jardim e lhes disse: “Trabalhem e tomem
conta disso” (Gn 2.15). O trabalho era prazeroso e gratificante. Não havia fadiga entediante,
competição impiedosa ou senso de futilidade. Faziam tudo como um serviço para o próprio Senhor,
em um relacionamento perfeito com Ele!
O pecado mudou isso. Quando desobedeceram e se rebelaram contra Deus, o trabalho deixou de ser
a colheita da abundância. O pecado de Adão e a maldição de Deus contra o pecado afetou o solo. O
trabalho se torna doloroso e necessário pra sobrevivência. O lugar onde antes a terra produzia
frutos vigorosamente agora se tornara mesquinho. A terra reteve suas riquezas, e os humanos foram
forçados a trabalhar de forma dura e penosa para obtê-las.
Compreender essa parte da história bíblica e o lugar do trabalho nela é, na verdade, crucial para nós
como cristãos, pois ajuda a explicar porque o nosso trabalho sempre será, em certo grau, marcado
pela frustração. O trabalho é difícil porque nós e o mundo fomos afetados pelo nosso afastamento
deDeus. Por causa disso, não deveríamos nos surpreender com o fato do trabalho ser às vezes difícil
e doloroso. Ele tem a tendência de nos desgastar, esgotar. E pode ser fonte de grande frustração.
Por outro lado, não deveríamos nos surpreender com o fato de que quando apreciamos nosso
trabalho, há o perigo real de que o trabalho nos consuma completamente — a ponto de nosso
coração ser definido pelos interesses do trabalho e sermos reduzidos a meros trabalhadores.
O trabalho é necessário, difícil e mesmo perigoso. Apesar disso, está claro que Deus se preocupa
com o que pensamos sobre o trabalho e como nos relacionamos com ele. O que fazemos e o modo
como o fazemos não estão fora do interesse de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou
para redimir um povo pra si mesmo, também se comprometeu a conformá-lo a Ele, cada vez mais,
pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele faz isso por meio de todas as circunstâncias de
nossa vida — incluindo o trabalho. O nosso trabalho é um dos principais meios que Deus pretende
usar pra nos tornar mais semelhantes a Jesus. Ele usa nosso trabalho pra nos santificar, desenvolver

nosso caráter cristão e nos ensinar a amá-lo mais e a servi-lo melhor, até que nos unamos a Ele no
dia final, no descanso de nossos trabalhos.
Na verdade, o NT considera importante a forma como devemos pensar a respeito do nosso trabalho.
As seguintes passagens das Escrituras são cruciais, se quisermos ter uma compreensão bíblica sobre
o trabalho e o propósito dele no plano de Deus na redenção.
Efésios 6.5, 7, Paulo nos diz para realizar o trabalho “na sinceridade do vosso coração, como a
Cristo… servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens”. Colossenses 3.22-24, diz
que devemos fazê-lo “em singeleza de coração, temendo ao Senhor”. “Tudo quanto fizerdes” — Paulo
continua — “fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens… A Cristo, o Senhor,
é que estais servindo”.
Que declarações maravilhosas! Perceba o que a Bíblia diz acerca de seu trabalho: Tudo quanto você
fizer, você deve fazê-lo “como ao Senhor e não como a homens”. Você deve trabalhar “de todo o
coração, como para o Senhor e não para homens”. Você percebe a incrível importância dessas
expressões? O trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. O seu
trabalho é na verdade um serviço que você presta ao próprio Senhor!
Você pensa dessa maneira em relação ao seu emprego? Você percebe que não importa qual seja a
sua profissão ou o que você faça nela; não importa quem seja o seu chefe ou o chefe do seu chefe; o
que você faz em sua profissão é feito, na verdade, como um serviço para o Rei Jesus! Ele é quem o
colocou lá neste momento de sua vida, e é para Ele que você trabalha basicamente.
O QUE OS TEXTOS DIZEM PARA NÓS HOJE
De inquieto a satisfeito: Talvez a gente não queira dar atenção mas isso é muito importante. Por
exemplo, já percebeu como é fácil descobrir quem está em um trabalho ruim? Toda vez que as
encontramos nos lembram o quanto são miseráveis contando como são infelizes no trabalho. Não é?!
Em uma escala de 1 a 10, qual seu nível de satisfação no trabalho? O que você faz com isso?!
Energia – Um trabalho ruim suga todas suas energias! Quando chega em casa você não tem muito
ânimo para gastar com as pessoas que ama ou com atividades que poderiam te encher novamente.
Ao contrário, um trabalho gratificante vai te encher cada vez mais para viver o restante do seu dia
tomando as melhores escolhas porque você ainda está vivo!
Paz – O mesmo acontece em relação a nossa paz. Um trabalho onde vivemos conflitos, frustração,
desânimo, dificilmente deixaremos isso tudo no trabalho quando vamos embora. Levamos com a
gente no trânsito, no coletivo, em casa e isso acaba com a gente e nossos relacionamentos mais
básicos.
Autoconfiança – Um trabalho ruim terminará por acabar com nossa autoconfiança. É difícil seguir
em frente e pensar em mudar porque nem você acredita em si mesmo. E um ambiente ruim de
trabalho só vai te afunar mais.
Isso tem que mudar em sua vida. Em Deus podemos viver dias melhores! Ore, tenha fé. Empenhe
seus melhores esforços. Uma das melhores experiencias na vida é amar o seu trabalho e sentir que
vive o propósito para o qual Deus te criou. Jesus nos salvou para vivermos uma vida plena!
CONCLUSÃO
Cristo não nos salvou para vivermos de qualquer maneira. A santidade está ligada a uma vida
prática, vivida no dia a dia. Lembre que a vida é curta e não podemos nos permitir viver nem um só

dia ignorando a voz de Deus nos chamando para caminhar sobre as águas. As ondas e o vento podem
nos amedrontar. Mas essa é a hora de viver pela fé. Dar passos, ainda que pequenos, mas que te
movam em direção ao que Deus tem falado ao seu coração. É tempo de realinhar cada área da nossa
vida as coisas que Deus tem nos falado nesses dias. E o que eu vou fazer com o meu trabalho é
fundamental para definir como minha vida será amanhã. Volto a dizer: saia daqui com uma ou duas
decisões práticas. Ou a força desse momento se perderá e você vai deixar para lá tudo o que Deus
falou com você!
DESAFIO
Quem Deus te criou para ser? Qual é a sua paixão? Passe essa semana pensando em que mudanças
você pode fazer, ainda que a longo prazo, para viver o trabalho dos seus sonhos (curso, estudar,
currículo, faculdade?)!

