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Distribuição interna

Dia do
trabalho
Segundo o dicionário e�mológico1, a palavra
"trabalho" vem do la�m "tripalium", termo
formado pela junção de "tri" (três) com "palius"
(pau). "Tripalium" ou "três paus" era o nome de
um an�go instrumento de tortura romano
cons�tuído de três estacas de madeira, às quais
o torturado, em geral um escravo, era amarrado
para ser punido com sofrimento �sico. Era a
versão romana do "tronco" tupiniquim usado
por essas bandas com o mesmo ﬁm no mais
vergonhoso período da nossa história.
Muitos acreditam erroneamente que o
trabalho surgiu por causa do pecado, com a
queda do homem. Entretanto, antes mesmo da
queda, Adão já trabalhava bastante no Éden.
Além de todo o seu trabalho com as plantas,
pois foi incumbido por Deus de cul�var e cuidar
do
jardim2,
ele
também
trabalhou
extensamente com os animais, nomeando cada
um deles3. Portanto, o trabalho sempre fez
parte do plano de Deus para o homem.
Na verdade, o que a queda acrescentou ao
trabalho foi o sofrimento4. O pecado incorporou
ao "trabalho" uma certa iden�ﬁcação com o
"tripalium"! (Até que a e�mologia lusitana tem
algum nexo!). A obtenção do sustento através
do trabalho tornou-se, desde a queda, uma
a�vidade cansa�va e desgastante uma vez que
a natureza, afetada pelo pecado, passou a
diﬁcultar a subsistência humana.
Mas apesar deste viés extenuante e penoso
agregado pela queda, é justamente o trabalho
que desponta como um dos principais
contextos da vida para servir e honrar a Deus.
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Consideremos, assim, 6 a�tudes indispensáveis
para tal:
1. Combater o pecado da preguiça5, que é
potencializado pela natureza fa�gante do
trabalho. O apóstolo Paulo ordenou certa vez
que quem se recusasse a trabalhar, não deveria
comer6!
2. Buscar sempre a excelência da qual o
Senhor é digno, pois a rigor, é a Ele que
servimos enquanto trabalhamos7.
3. Inves�r con�nuamente na própria
especialização e aprimoramento proﬁssional,
para que nosso trabalho seja sempre essencial
e devidamente valorizado8.
4. Equilibrar as demandas do trabalho com
as demais demandas da vida para as quais Deus
tem expecta�vas muito bem especiﬁcadas na
Palavra
(casamento9,
maternidade10,
paternidade11,
ministério
na
igreja12,
conhecimento bíblico13, etc.).
5. Comportar-se com uma integridade
inegociável14, mesmo diante de aparentes
perdas, pois o ﬁm do trabalho é a glória de
Deus15 e não o enriquecimento ou a projeção
pessoal.
6. Desfrutar, de maneira sábia e
irrepreensível, de todos os "deleites" que o
trabalho viabiliza, pois Deus transforma o suor
do trabalho árduo em bênçãos abundantes16!
1h�ps://www.dicionarioe�mologico.com.br/trabalho/;
2Gn 2:15; 3Gn 2:19; 4Gn 3:17-19; 5Pv 15:19; 62Ts 3:10;
7Cl 3:22-24; 8Pv 22:29; 91Pe 3:7; 10Tt 2:4; 11Ef 6:4; 12Ef 4:16;
13Hb 5:12; 14Pv 11:1; 151Co 10:31; 16Ec 5:18-19;
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Marcas do ministério de Jesus

O Grande Plano | Lucas 8.40-56 - Fernando Leite
01.05.2022

Introdução

Is 53.3; Is 65.19-20; Lc 8.40

Marcas do ministério de Jesus
Acessibilidade - Lc 8.40-41

Disponibilidade - Lc 8.42

Os úl�mos doze anos...
Lc 8.42-43

Interrompibilidade - Lc 8.42-44
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Inexaus�bilidade - Lc 8.45-48

Poder - Lc 8.54-55

Fidelidade - Lc 8.49; Mt 9.18; Lc 8.50

Prioridade - Lc 8.56

Perspec�va - Lc 8.51-53

Conclusão
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