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“… estamos nos encaminhando para uma validação ainda 

maior da sacralização do indivíduo, mas nossa 

capacidade de imaginar uma estrutura social que 

mantenha as pessoas unidas está desaparecendo […] A 

sacralização do indivíduo não é equilibrada por nenhuma 

noção do todo ou preocupação com o bem comum”. 

 

Hábitos do coração, Robert Bellah 

A sacralização do indivíduo 



“Para que a diferença seja real […] teria de haver uma 

reapropriação do conceito de vocação ou chamado, um 

retorno à noção de trabalho sob uma nova ótica que o 

veja como contribuição para o bem comum, e não 

meramente como um meio para o progresso individual”. 

 

Hábitos do coração, Robert Bellah 

A sacralização do indivíduo 



trabalho tarefa 

trabalho 
chamado 

vocação 

Uma nova noção de trabalho 



i. promovendo justiça social no mundo. 

ii. sendo honestos e evangelizando os colegas. 

iii. executando-o com toda a nossa capacidade. 

iv. criando algo belo. 

v. exercendo sua profissão com motivação cristã para a 

glória de Deus, buscando engajar-se na cultura e 

influenciá-la com esse propósito. 

vi. exercendo sua profissão com coração agradecido, 

alegre, transformado pelo evangelho, sejam quais 

forem as circunstâncias. 

vii. fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo. 

viii. obtendo o maior lucro financeiro possível, para, 

então, ser tão generoso quanto possível. 

O modo de servir a Deus no trabalho é ... 



9 Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, 10 mas o 

sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não farás 

nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, 

nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem 

o teu estrangeiro que está dentro das tuas 

portas. 11 Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a 

terra, o mar e tudo que neleshá e ao sétimo dia 

descansou; portanto, abençoou o SENHOR o dia do 

sábado e o santificou. 

 

Êxodo 20 

A semana de trabalho 



9 Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, 10 mas o 

sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não farás 

nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, 

nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem 

o teu estrangeiro que está dentro das tuas 

portas. 11 Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a 

terra, o mar e tudo que neleshá e ao sétimo dia 

descansou; portanto, abençoou o SENHOR o dia do 

sábado e o santificou. 

 

Êxodo 20 

A semana de trabalho 



9 Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, 10 mas o 

sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não farás 

nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, 

nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem 

o teu estrangeiro que está dentro das tuas 

portas. 11 Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a 

terra, o mar e tudo que neleshá e ao sétimo dia 

descansou; portanto, abençoou o SENHOR o dia do 

sábado e o santificou. 

 

Êxodo 20 

A semana de trabalho 

H5647  

‛âbad  

aw-bad'  

1. trabalhar, servir  

um. (Qal)  

1. laborar, trabalhar, fazer o trabalho  

2. trabalhar para outro, servir a outro pelo trabalho  

3. para servir como sujeitos  

4. servir (Deus)  

5. servir (através do serviço levítico)  

b. (Niphal)  

1. a ser trabalhado, ser cultivado (de terra)  

2. fazer-se um servo  

c. (Pual) a ser trabalhado  

d. (Hiphil)  

1. compelir-se ao trabalho, causar o serviço  

2. causar o serviço como sujeito  

e. (Hophal) ser conduzido ou persuadido a servir  

Origem: uma raiz primitiva  

Twot: 1553  

Partes do discurso: verbo 



9 Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, 10 mas o 

sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não farás 

nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, 

nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem 

o teu estrangeiro que está dentro das tuas 

portas. 11 Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a 

terra, o mar e tudo que neleshá e ao sétimo dia 

descansou; portanto, abençoou o SENHOR o dia do 

sábado e o santificou. 

 

Êxodo 20 

A semana de trabalho 

H4399 

me lâ'kâh  

mel-aw-kaw'  

1. ocupação, trabalho, negócio  

a.. ocupação, negócio  

b. propriedade  

c. trabalho (alguma coisa feita)  

d. performar uma tarefa 

e. servir, ser útil  

f. negócios públicos  

1. política 

2. religião  

Origem: a partir do mesmo como H4397  

Twot: 1068b  

Partes do discurso: substantivo feminino 



9 Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, 10 mas o 

sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; não farás 

nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, 

nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem 

o teu estrangeiro que está dentro das tuas 

portas. 11 Porque em seis dias fez o SENHOR os céus e a 

terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia 

descansou; portanto, abençoou o SENHOR o dia do 

sábado e o santificou. 

 

Êxodo 20 

A semana de trabalho 

nûach  

noo'-akh  

Raiz primitiva; descansar, ou seja, se acalmar; usado em uma 

grande variedade de aplicações, literal e figurativamente, 

intransitivamente, transitivamente e causativamente (habitar, 

permanecer, deixar cair, deixar para lá, retirar-se, dar conforto, 

etc.)  

KJV Uso: cessar, ser confederado, deitar-se, baixar a guarda, 

ficar quieto, permanecer, repousar, se assentar 

* Cuidado com descanso para restaurar forças! SENHOR não descansou para restaurar suas forças. 



Trabalho (6) 

 

• Eficiência 

• Valor 

• Produtividade 

• Metas 

Trabalho x Descanso 

Descanso (1) 

 

• Contemplação 

• Gratidão 

• Celebração 

• Reflexão 



i. Qual sua aderência à propostas de Êxodo 20:9? 

ii. Qual o seu trabalho? Para quem você trabalha? 

iii. Qual sua disposição para o trabalho? 

iv. Qual sua disposição para buscar trabalho? 

v. Quão útil você é no seu trabalho? 

vi. Quem se beneficia do seu trabalho? 

vii. Você respeita o descanso? 

viii. Como você respeita o descanso? 

ix. Quão satisfeito você está com seu trabalho? 

x. Quão satisfeito os outros estão com seu trabalho? 

Uma análise sobre o trabalho 


