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Se a história do trabalho é a história da 
realização pessoal, então o trabalho é 

sobre construir uma reputação para você: 
é o caminho da obscuridade para a glória.
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Se a história do trabalho é a história do 
enriquecimento, então o trabalho é um meio de 

conquista: é a estrada da pobreza para a riqueza. 
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Se a história do trabalho é a história da 
sobrevivência, então o trabalho é um 

meio de subsistência: é o caminho da 
necessidade para a satisfação.
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Se a história do trabalho é a história de 
fazer do mundo um lugar melhor, então 

o trabalho é um meio de salvação: é a 
jornada da ruína para a restauração.
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A História de Deus 
sobre o Trabalho



A história do trabalho não 
começa após a queda e não 
termina quando Jesus voltar.

A história de Deus 
sobre o trabalho



A história do trabalho começa 
no Jardim do Éden, muito antes 
da queda, e continua no novo 

céu e na nova terra.

A história de Deus 
sobre o trabalho



1. Criação
2. Queda
3. Redenção
4. Restauração4atos

História de Deus sobre o trabalho



 Criação Ato 1

‣A história do trabalho começa com Deus 
“No princípio, Deus criou os céus e a terra”  (Gn 1.1)

‣Em Gn 1 e 2 aparece 12 x o verbo criar ou fazer. Moisés resume:
“No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e 
descansou de todo o seu trabalho”  (Gn 2.2)

‣Fomos criados para ser reflexo de Deus, representantes dele
“Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. 
Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre 
todos os animais que rastejam pelo chão”  (Gn 1.28)



 Criação Ato 1

‣Ato 1, Cena 1 - Gênesis 1: Trabalho de Criar
“No princípio, Deus criou os céus e a terra”  (Gn 1.1)

‣Ato 1, Cena 2 - Gênesis 2: Trabalho de Cuidar e de Ordenar - Jardim
“O SENHOR Deus colocou o homem no jardim do Éden para 
cultivá-lo e tomar conta dele”  (Gn 2.15)

‣Adão deveria trabalhar e cuidar do Jardim - Eva é ajudadora

““O SENHOR Deus disse: “Não é bom que o homem esteja 
sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete”. (Gn 2.18)



 Criação Ato 1

“  O Éden é a casa, onde eles vivem o casamento e 
criam a sua família. O Éden é o templo, onde eles 
se encontram com Deus. O Éden é o local de 
trabalho, onde se empregam produtivamente 
naquilo que Deus lhes deu para fazer. 



 Criação Ato 1

“ Naquele mundo incrível, o trabalho deles era tomar 
aquele jardim-casa-templo-local-de-trabalho e 
protegê-lo, cultivá-lo, fazê-lo florescer e crescer, até 
que o mundo inteiro, e não apenas aquele pequeno 
cantinho, tornasse um paraíso.



 Criação Ato 1

O propósito original do trabalho humano era 
o avanço do florescimento humano para a 
glória de Deus. 

Lição no 1



 Queda Ato 2

‣Adão e Eva caíram no trabalho
“A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia 
delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do 
fruto e o comeu. Depois, deu ao marido, que estava com ela, e ele 
também comeu.”  (Gn 3.6)

‣Perceberam que puseram tudo a perder
“Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam 
que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às 
outras para se cobrirem.” (Gn 3.7)



 Queda Ato 2

‣O chefe, Deus, aparece para inspecionar o trabalho, mas eles estão 
escondidos em um canto qualquer de algum escritório
“8 Quando soprava a brisa do entardecer, o homem11 e sua mulher 
ouviram o SENHOR Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele 
entre as árvores. 9 Então o SENHOR Deus chamou o homem e perguntou: 
“Onde você está?”.  (Gn 3.8-9)



 Queda Ato 2

17 E ao homem ele disse: “Uma vez que você deu ouvidos à 
sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não 
comesse, maldita é a terra por sua causa; por toda a vida, 
terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. 18 Ela 
produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de 
seus frutos e grãos. 19 Com o suor do rosto você obterá 
alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você 
foi feito do pó, e ao pó voltará”.

Gênesis 3.17-19



 Queda Ato 2

17 E ao homem ele disse: “Uma vez que você deu ouvidos à 
sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não 
comesse, maldita é a terra por sua causa; por toda a vida, 
terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. 18 Ela 
produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de 
seus frutos e grãos. 19 Com o suor do rosto você obterá 
alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois 
você foi feito do pó, e ao pó voltará”.

O trabalho tornou-se penoso

- Gênesis 3.17-19



 Queda Ato 2

17 E ao homem ele disse: “Uma vez que você deu ouvidos à 
sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não 
comesse, maldita é a terra por sua causa; por toda a vida, 
terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. 18 Ela 
produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá 
de seus frutos e grãos. 19 Com o suor do rosto você obterá 
alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você 
foi feito do pó, e ao pó voltará”.

O trabalho tornou-se insignificante

- Gênesis 3.17-19



“ Nossa geração insiste que o trabalho seja satisfatório e 
frutífero, que se encaixe perfeitamente com nossos 
talentos e nossos sonhos, e que ‘faça algo incrível para o 
mundo’, como um executivo do Google descreveu a 
missão da empresa.

 Queda Ato 2



 Queda Ato 2

17 E ao homem ele disse: “Uma vez que você deu ouvidos à 
sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não 
comesse, maldita é a terra por sua causa; por toda a vida, 
terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. 18 Ela 
produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de 
seus frutos e grãos. 19 Com o suor do rosto você obterá 
alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois 
você foi feito do pó, e ao pó voltará”.

O trabalho tornou-se compulsório

- Gênesis 3.17-19



 Queda Ato 2

‣Gênesis 3 é Ato 2, Cena 1 da Queda
Na história de Deus sobre o trabalho, revela a mudança em nossas 
condições de trabalho - i.e: penoso, insignificante e compulsório.

‣Gênesis 4 é Ato 2, Cena 2 da Queda
Na história de Deus sobre o trabalho, revela a mudança em nós, 
trabalhadores - i.e.: não usamos mais o trabalho para adorar a 
Deus. Adoramos ídolos.



 Queda Ato 2

‣Gênesis 4.17-24 descendentes de Caim
Desenvolvem a agricultura, a pecuária, a música e a metalurgia. 
E tudo isso é muito bom. Mas o que a narrativa também nos mostra 
é que eles são definidos pelo seu trabalho; a identidade deles 
vem do trabalho.

‣Gênesis 4,25-26 descendentes de Sete
São definidos como aqueles que “começaram a invocar o nome 
do SENHOR”.



 Queda Ato 2

‣Gênesis 11.1-4 idolatria do trabalho
1 Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam 
a mesma língua e usavam as mesmas palavras. 2 Ao migrarem 
do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se 
estabeleceram. 3 Começaram a dizer uns aos outros: “Venham, 
vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo”. (Naquela região, era 
costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de 
argamassa.) 4 Depois, disseram: “Venham, vamos construir 
uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, 
ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo”.



 Queda Ato 2

‣ Quão longe do jardim nós chegamos!
O que começou como um meio de dizer “olhe para Deus” em 
adoração tornou-se um meio de dizer “olhe para mim”. Os 
portadores da imagem divina curvaram-se para si mesmos, como 
Agostinho colocou, procurando refletir sua própria glória para 
si mesmos, em vez de refleti-la de volta para Deus.



 Queda Ato 2

‣A idolatria do trabalho como identidade

Alguns de nós são tentados a se definir diretamente pelo 
trabalho, pelas realizações, pelo sucesso.

‣A idolatria da liberdade do trabalho como identidade
Outros são tentados a se definir pela sua liberdade do trabalho, 
pelo lazer, pelos hobbies, pela recreação. 



 Queda Ato 2

O fim da história de Babel é que Deus desce e julga 
aquela adoração idólatra do trabalho. Esse mesmo 
julgamento é o que todos nós merecemos. Mas, louvem a 
Deus, pois não é aí que termina a história do trabalho.

‣A seguir: redenção e restauração
 Ato 3  Ato 4



O problema com o nosso trabalho é que 
perdemos a conexão entre Deus, o 
trabalho e a adoração. 

Lição no 2

 Queda Ato 2
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