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17  Hete. Cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus braços.  

18  Tete. Prova e vê que é boa a sua mercadoria; e a sua lâmpada não se 

apaga de noite.  

19  Iode. Estende as mãos ao fuso, e as suas mãos pegam na roca.  

20  Cafe. Abre a mão para o pobre; sim, ao necessitado estende as suas 

mãos.  

21  Lâmede. Não tem medo da neve pela sua família; pois todos os da sua 

casa estão vestidos de escarlate.  

22  Meme. Faz para si cobertas; de linho fino e de púrpura é o seu vestido. 

(JFA) Provérbios 31 
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Atitudes para com o trabalho 

Três mil anos atrás [...] as mulheres (e os homens) usavam roupas bem 

soltas. Para realizar trabalhos físicos precisavam segurar a roupa e 

prendê-la com um cinturão. Só assim poderiam movimentar-se 

livremente. Esse cinturão por cima da roupa era uma preparação 

necessária para o trabalho pesado e também para esforços prolongados. 

O ato de cingir-se ou de prender a roupa com o cinturão era também 

um fator psicológico para o trabalho. Da mesma forma que colocar um 

avental, roupa de faxina, roupa de ginástica, roupa para pintar ou roupa 

para cuidar do jardim, ou até mesmo arregaçar as mangas, o ato de 

colocar o cinturão significava preparar-se para o trabalho. Esse ato 

preparatório e a roupa apropriada incentivavam a atitude de “Vamos lá!” 

em relação à tarefa do momento. 

O cinturão é um símbolo da força mental e física que é adquirida quando 

se entra na arena do trabalho. 

GEORGE, Elizabeth. Bela aos olhos de Deus. Campinas, SP: Editora United 

Press, 2002. p. 117. 



17 Entrega-se com vontade ao seu trabalho; seus braços são fortes e 

vigorosos. 

18 Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa 

durante a noite. 

19 Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. 

20 Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. 

21 Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. 

22 Faz cobertas para a sua cama; veste-se de linho fino e de púrpura. 

 

Provérbios 31 

Atitudes para com o trabalho 



11 Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de 

fantasias não tem juízo. 

12 Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo 

floresce. 

13 O mau se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas 

dificuldades. 

 

Provérbios 12 

Trabalho vs. Vazio 

11  O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas o que segue os ociosos é 

falto de entendimento.  

12  Deseja o ímpio o despojo dos maus; porém a raiz dos justos produz o 

seu próprio fruto.  

13  Pela transgressão dos lábios se enlaça o mau; mas o justo escapa da 

angústia.  

 

(JFA) Provébios 12 
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“Eu amo comer KitKats ou 

cookies com sorvete. Eu preciso 

de açúcar, umas cinco vezes ao 

dia .“ 

Kim Kardashian  

“Da forma como eu vejo, você deve  

viver todos os dias como se fosse  

o seu aniversário “.  

Paris Hilton  

“A moda adotou o normcore e um dos 

maiores símbolos dessa tendência é o tênis. 

Confortável, o calçado virou queridinho dos 

fashionistas e ganhou adaptações de 

grandes estilistas, tipo a parceria 

de Riccardo Tisci com a Nike.” 

Lilian Pacce 

“Se eu tivesse fracassado, a 

indústria da celebridade iria 

demorar para se expandir no 

Brasil”  

Nelson Rubens 



6 Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós lhes ordenamos que se 

afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que 

receberam de nós. 

7 Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque 

não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, 

8 nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, 

trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados 

a nenhum de vocês, 

9 não por que não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um 

modelo para ser imitado por vocês. 

10 Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém 

não quiser trabalhar, também não coma. 

11 Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos; não trabalham, mas 

andam se intrometendo na vida alheia. 

12 A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que 

trabalhem tranqüilamente e comam o seu próprio pão. 

 

2 Tessalonicenses 3 

O trabalho como imperativo | ordenança 
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21 Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata 

com bondade os necessitados! 

22 Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Mas os que 

planejam o bem encontram amor e fidelidade. 

23 Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. 

 

Provérbios 14 

O resultado do trabalho 

21  O que despreza ao seu vizinho peca; mas feliz é aquele que se 

compadece dos pobres.  

22  Porventura não erram os que maquinam o mal? mas há beneficência e 

fidelidade para os que planejam o bem.  

23  Em todo trabalho há proveito; meras palavras, porém, só encaminham 

para a penúria.  

 

(JFA) Provérbios 14 
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Transliteração 

mowthar   

Part of Speech 

Substantivo masculino 

Etymologia 

De  ָיַתר( H3498) 

Dictionary Aids 

TWOT Reference: 936g 

Outline of Biblical Usage 

pre-eminência, abundância, lucro, superioridade 

abundance, plenty 

pre-eminence, superiority 

KJV Translation Count — Total: 3x 

The KJV translates Strongs H4195 in the following manner: 

profit (1x), plenteousness (1x), preeminence (1x). 

Gesenius' Hebrew-Chaldee Lexicon 

H4195 


