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1 Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois[a] e os enviou dois a 

dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes 

a ir.  

2 E lhes disse: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 

Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua 

colheita.  

3 Vão! Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos.  

4 Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias; e não saúdem 

ninguém pelo caminho. 

5 “Quando entrarem numa casa, digam primeiro: Paz a esta casa.  

6 Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele; se 

não, ela voltará para vocês.  

7 Fiquem naquela casa, e comam e bebam o que lhes derem, pois o 

trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. 

8 “Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for 

posto diante de vocês.  
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9 Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: O Reino de Deus está 

próximo de vocês.  

10 Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam 

por suas ruas e digam:  

11 Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra 

vocês. Fiquem certos disto: o Reino de Deus está próximo.  

12 Eu lhes digo: Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que 

para aquela cidade. 

13 “Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que 

foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo 

elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de 

cinzas.  

14 Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.  

15 E você, Cafarnaum: será elevada até ao céu? Não; você descerá até o 

Hades[b]! 
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16 “Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos; aquele que os 

rejeita, está me rejeitando; mas aquele que me rejeita, está rejeitando 

aquele que me enviou”. 

17 Os setenta e dois voltaram alegres e disseram: “Senhor, até os demônios 

se submetem a nós, em teu nome”. 

18 Ele respondeu: “Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago.  

19 Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre 

todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano.  

20 Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas 

porque seus nomes estão escritos nos céus”. 

21 Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: “Eu te louvo, Pai, 

Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e 

cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. 

22 “Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem 

é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e 

aqueles a quem o Filho o quiser revelar”. 

Lucas 10 
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11 Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de 

explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender.  

12 Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês 

precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios 

elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e 

não de alimento sólido!  

13 Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem 

experiência no ensino da justiça.  

14 Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo 

exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o 

bem quanto o mal. 

Hebreus 15 
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Dez anos atrás, o Facebook não existia. Dez anos antes disto, 

nós não tínhamos a web. Então, quem sabe qual o emprego 

vai nascer daqui a uma década? Embora o desemprego 

esteja em alta nos últimos 25 anos, o trabalho acabará por 

voltar. Mas não vai ser o mesmo. Ninguém vai te pagar só 

para você aparecer. Veremos uma forma de trabalho mais 

flexível, mais autônoma, mais colaborativa e muito menos 

segura. Este modelo será exercido por uma geração com 

novos valores - e as mulheres estarão cada vez mais no 

controle. 

 

Extraído da Revista Time de 14/05/2009 do artigo “O Futuro do Trabalho” 

O Futuro do Trabalho | Tendências 



 Mudança nos Padrões Demográficos 

 

 O Ritmo da Mudança Tecnológica 

 

 O Caminho da Globalização Econômica 
 

Extraído da “The Future at Work — Trends and Implications” por Rand Corporation 

O Futuro do Trabalho | As Grandes Tendências 



 







 



Descolamento do tecido social/econômico 

O Futuro do Trabalho | Consequências 



Reflexões como igreja 

 Qual o nosso compromisso para com aqueles que estão 
entrando neste novo mercado de trabalho? 

 

 Muitos ficarão para trás e não acompanharão as mudanças. O 
que faremos com estes? 

 

 Alguns se descolarão para cima. Qual o compromisso destes 
para com os outros? Algo muda? 

 

 Qual o papel da igreja local neste processo? É possível ir além 
do assistencialismo? 

 

 Até que ponto isto pode comprometer nosso testemunho como 
igreja e indivíduo? 


