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Introdução: 



Compreensões do 
mundo antigo 



18 Escravos, sujeitem-se a 
seus senhores com todo 
o respeito, não apenas 

aos bons e amáveis, mas 
também aos maus. 

1Pe 2 



Novas percepções 
sobre o trabalho 



18 Escravos, sujeitem-se a 
seus senhores com todo 
o respeito, não apenas 

aos bons e amáveis, mas 
também aos maus.  

1Pe 2 



19 Porque é louvável que, 
por motivo de sua 

consciência para com 
Deus, alguém suporte 

aflições sofrendo 
injustamente. 

1Pe 2 



26 Irmãos, pensem no que 
vocês eram quando foram 
chamados. Poucos eram 

sábios segundo os padrões 
humanos; poucos eram 

poderosos; poucos eram de 
nobre nascimento.  

1Co 1 



27 Mas Deus escolheu as 
coisas loucas do mundo 

para envergonhar os sábios, 
e escolheu as coisas fracas 

do mundo para envergonhar 
as fortes.  

1Co 1 



28 Ele escolheu as coisas 
insignificantes do mundo, 
as desprezadas e as que 
nada são, para reduzir a 

nada as que são,  

1Co 1 



    





5 Escravos, obedeçam a 
seus senhores terrenos 
com respeito e temor, 

com sinceridade de 
coração, como a Cristo.  

Ef 6 



6 Obedeçam-lhes não apenas 
para agradá-los quando eles 

os observam, mas como 
escravos de Cristo, fazendo 

de coração a vontade de 
Deus.  

Ef 6 



7 Sirvam aos seus 
senhores de boa 

vontade, como ao 
Senhor, e não aos 

homens,   
Ef 6 



8 porque vocês sabem 
que o Senhor 

recompensará a cada 
um pelo bem que 

praticar, seja escravo, 
seja livre.  

Ef 6 



19 Porque é louvável que, 
por motivo de sua 

consciência para com 
Deus, alguém suporte 

aflições sofrendo 
injustamente.  

1Pe 2 



20 Pois que vantagem há em 
suportar açoites recebidos 
por terem cometido o mal? 
Mas se vocês suportam o 

sofrimento por terem feito o 
bem, isso é louvável diante 

de Deus.  
1Pe 2 



Para que isso? 



21 Para isso vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu no lugar de 

vocês, deixando-lhes 
exemplo, para que sigam 

os seus passos. 
1Pe 2 





Lições para hoje: 



19 Porque, embora seja 
livre de todos, fiz-me 

escravo de todos, para 
ganhar o maior número 

possível de pessoas.  

1Co 9 



18 Escravos, sujeitem-se 
a seus senhores com 
todo o respeito, não 
apenas aos bons e 

amáveis, mas também 
aos maus.  

1Pe 2 



19 Porque é louvável 
que, por motivo de sua 
consciência para com 
Deus, alguém suporte 

aflições sofrendo 
injustamente. 

1Pe 2 



20 Pois que vantagem há em 
suportar açoites recebidos 
por terem cometido o mal? 
Mas se vocês suportam o 

sofrimento por terem feito o 
bem, isso é louvável diante 

de Deus.  
1Pe 2 



21 Para isso vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu no lugar de 

vocês, deixando-lhes 
exemplo, para que sigam 

os seus passos. 
1Pe 2 


