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 11 Então disse Deus: “Cubra-se a terra de vegetação: plantas que 

dêem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo 

com as suas espécies”. E assim foi. 

20 Disse também Deus: “Encham-se as águas de seres vivos, e voem 

as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu”. 

22 Então Deus os abençoou, dizendo: “Sejam férteis e multipliquem-

se! Encham as águas dos mares! E multipliquem-se as aves na terra”.  

24 E disse Deus: “Produza a terra seres vivos de acordo com as suas 

espécies: rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres 

vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie”. E assim foi. 
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 27 Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de 

Deus o criou; homem e mulher os criou.  

28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e 

multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre 

todos os animais que se movem pela terra”. 

 29  Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que 

nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as 

árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de 

alimento para vocês. 
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Indivíduo 

Gen 2:7 

Família 

Gen 2:18-25 

Sociedade 

Gen 1:26-17 



Sociedade | Wikipedia 

 Em sociologia, uma sociedade (do latim: societas, que significa 

"associação amistosa com outros") é o conjunto de pessoas que 

compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que 

interagem entre si constituindo uma comunidade. 

É um grupo de indivíduos que formam um sistema semi-aberto, no 

qual a maior parte das interações é feita com outros indivíduos 

pertencentes ao mesmo grupo. Uma sociedade é uma rede de 

relacionamentos entre pessoas. Uma sociedade é uma comunidade 

interdependente. O significado geral de sociedade refere-se 

simplesmente a um grupo de pessoas vivendo juntas numa 

comunidade organizada. 

Está implícito no significado de sociedade que seus membros 

compartilham interesse ou preocupação mútuas sobre um objetivo 

comum. Como tal, sociedade é muitas vezes usado como sinônimo 

para o coletivo de cidadãos de um país governados por instituições 

nacionais que lidam com o bem-estar cívico. 
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Sociedade | Antigo Testamento 

 6 Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O 

Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da 

terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. 

 7 O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem 

mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor 

de todos os povos. 

 8 Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que 

fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e 

os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. 

 9 Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; ele é o Deus 

fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles 

que o amam e obedecem aos seus mandamentos. 

 

Deuteronômio 7 
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Sociedade | Novo Testamento 

9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 

povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os 

chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

 10 Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de 

Deus; não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 

1 Pedro 2 
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Contribuição de Paulo para o Trabalho 

 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. Ao contrário, 

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

pesados a nenhum de vocês, 

 9 não porque 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 



Contribuição de Lutero para o trabalho 

É pura invenção [ficção] isso de o papa, os bispos, os 

sacerdotes e os monges serem chamados de “classe 

espiritual”, enquanto príncipes, lordes, artesãos e 

lavradores são chamados de “classe secular”. Na verdade, 

não passa de engodo e hipocrisia. Mas ninguém precisa 

temer tal coisa, e por esta razão: todos os cristãos são 

verdadeiramente da classe espiritual, e não há diferença 

entre eles exceto a do ofício [...] Todos somos sacerdotes 

consagrados pelo batismo, como São Pedro afirmou: 

“Mas vós sois [...] sacerdócio real, nação santa” (1Pe 2:9). 

O livro de Apocalipse diz: “Com o teu sangue compraste 

[...] e os constituíste reino e sacerdotes” (5:9-10)” 

Extraído do tratado “À nobreza cristã da nação alemã” por Martinho Lutero 



Conclusão 

 Deus nos envolve na criatividade divina. 

 Todo trabalho é digno. 

 Deus concede um mandato cultural ao ser humano. 

 A sociedade começa com a família. 

 Deus espera que criemos e desenvolvamos uma 

sociedade. 

 Uma sociedade só se estabelece com trabalho. 

 Todos nós devemos contribuir com a criação, 

desenvolvimento e manutenção desta sociedade. 


