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O SENHOR Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e 

cultivá-lo 

Gênesis 2:15 

Disse Deus: “Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a 

terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com 

sementes. Elas servirão de alimento para vocês.  

Gênesis 1:29 

Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves 

do céu, o SENHOR Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes 

chamaria; e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu 

nome. 

Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do 

céu e a todos os animais selvagens... 

Gênesis 2:19-20 

Perspectiva bíblica 



E ao homem declarou: "Visto que você deu ouvidos à sua mulher e 

comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, 

maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você se alimentará dela 

todos os dias da sua vida. 

Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das 

plantas do campo. 

Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, 

visto que dela foi tirado; porque você é pó, e ao pó voltará". 

Gênesis 3:17-19 

Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo 

essas coisas no sábado. 

Disse-lhes Jesus: “Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também 

estou trabalhando”. 

João 5:16-17 

Perspectiva bíblica 



O Plano de Deus para o Trabalho 

i. O design do trabalho 

ii. A dignidade do trabalho 

iii. O trabalho como serviço 



1. O trabalho é consequência da queda do homem? 

 

2. Por que precisamos trabalhar? 

 

3. Então, por que precisamos descansar do nosso trabalho? 

O Design do Trabalho | Perguntas 



 Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que 

neles há. 

 No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que 

realizara, e nesse dia descansou. 

 Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele 

descansou de toda a obra que realizara na criação.  

Gênesis 2:1-3 

 

 O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden 

para cuidar dele e cultivá-lo. 

Gênesis 2:15  

O Design do Trabalho | No princípio…, trabalho!?! 



 E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado 

muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã; esse foi o 

sexto dia.  

Gênesis 1:31 

 Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície 

do solo. 

 Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e 

soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se 

tornou um ser vivente. 

 Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, 

para os lados do leste, e ali colocou o homem que 

formara. 

Gênesis 2:6-8 

O Design do Trabalho | Satisfação no trabalho?!? 



 Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e 

multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre 

todos os animais que se movem pela terra". 

Gênesis 1:28 

Disse-lhes Jesus: “Meu Pai continua trabalhando até hoje, 

e eu também estou trabalhando”. 

João 5:17 

O Design do Trabalho | Chamada ao trabalho?!? 



 Deus tinha o propósito de oferecer trabalho ao ser 

humano antes da sua queda. 

 

 O trabalho nos liberta e nos dá senso de realização 

quando agimos dentro do propósito para o qual fomos 

criados! 

 

 O descanso do trabalho não tem apenas a função de 

recarregar nossas baterias, mas nos dar a oportunidade 

de contemplar e usufruir o fruto do nosso trabalho. 

 

O Design do Trabalho | Conclusão 



1. Que anseios do coração do homem natural o trabalho 

atende? 

 

2. Em que o trabalho mental se diferencia do trabalho 

braçal? 

 

3. Para Deus, quais desses é mais digno? 

 

 

 

A Dignidade do Trabalho | Perguntas 



 Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu; quando 

traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, 

 quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as 

fontes do abismo, 

 quando determinou as fronteiras do mar para que as 

águas não violassem a sua ordem, quando marcou os 

limites dos alicerces da terra, 

 eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto; dia a dia eu 

era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua 

presença. 

 Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a 

humanidade me dava alegria. 

Provérbios 8:27-31 

A Dignidade do Trabalho | Alegria & Realização 



 O trabalho, como continuidade da obra criadora de Deus, 

nos dignifica! 

 

 A libertação que a cruz de Cristo traz ao coração do 

homem, o liberta de buscar realização pessoal através do 

trabalho! 

 

A Dignidade do Trabalho | Conclusão 



1. Qual é o papel do trabalho do homem na história 

humana? 

 

2. Qual é a diferença entre trabalho secular e trabalho 

espiritual? 

 

3. Então, para que devemos trabalhar? 

 

 

O Trabalho como Serviço | Perguntas 



 Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o 

Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de 

Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas.  

1 Coríntios 7:17 

 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação 

santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 

grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz. 

1 Pedro 2:9 

O Trabalho como Serviço 



22 Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, 

não somente para agradá-los quando eles estão 

observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato 

de vocês temerem o Senhor.  

23 Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para 

o Senhor, e não para os homens,  

24 sabendo que receberão do Senhor a recompensa da 

herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 

25 Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não 

haverá exceção para ninguém. 

Colossenses 3 

O Trabalho como Serviço 



 Deus continua trabalhando, e nos chama a tomarmos 

parte da Sua criação! 

 

 Nosso trabalho deve buscar o serviço ao próximo, como 

reflexo da essência do nosso Criador, e do Seu Filho, que 

nos resgatou! 

 

 Todo trabalho deve ter como foco o SENHOR.  

 

 O trabalho é uma forma de apresentarmos o caráter de 

Cristo a outros. 

 

O Trabalho como Serviço | Conclusão 


