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A frustração de um local de 
trabalho caótico; em vez de ver o 
nosso trabalho como adoração, 

somos tentados a adorá-lo.

A dificuldade de trabalhar 
em um mundo caído



Adão e Eva escolheram trabalhar 
para si mesmos, priorizando aquilo 

que julgaram ser melhor e descartando 
o que Deus idealizou como perfeito.

A dificuldade de trabalhar 
em um mundo caído



O trabalho tornou-se: penoso, 
insignificante e compulsório.

A dificuldade de trabalhar 
em um mundo caído

Salomão descreveu a vida e o trabalho da seguinte forma: 
“É frustrante, nada faz sentido, nada faz o menor sentido, é 
como correr atrás do vento” (Eclesiastes 2.17-26).



Evangelhoo
noTrabalho

O problema com 
o trabalha



Observaremos que podemos facilmente 
tornar num ídolo o nosso trabalho.

Hoje | A idolatria do trabalho

Veremos como é fácil para nós nos 
tornarmos negligentes no trabalho.

Próxima | A indolênciacia no trabalho

 Perigos gêmeos
no local de trabalho



S e b a s t i a n  Tr a e g e r

" Eu me lembro da primeira 
vez que percebi que aquele 
trabalho havia se tornado 
um ídolo para mim…



? O que é um ídolo
O que significa dizer que uma 
pessoa fez do trabalho um ídolo? 

๏ Isso significa apenas que ela trabalha muito? 
๏ Será que apreciar aquilo que fazemos, ter 

prazer em nosso trabalho é ser idólatra?
๏ E se gostarmos demais daquilo que fazemos? 
๏ É errado querer deixar a nossa marca no mundo?



? O que é um ídolo
O problema começa quando a nossa 
busca por satisfação, influência ou 
prestígio no trabalho começa a fazer 
dele a fonte suprema de satisfação ou 
de significado para nós. Quando isso 
acontece, o nosso trabalho se torna o 
nosso Deus.



Lucas 4.8
Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele.

A nossa compulsão para adorar não é algo ruim. Deus 
nos fez para a adoração. A adoração é uma coisa muito 
boa, contanto que o objeto adorado seja digno dela. 

A nossa adoração deve ser reservada para Deus; somente 
ele deve dominar a nossa mais elevada devoção, e é em 

torno dele que devemos centralizar e organizar a nossa vida.



“ Quando esse lugar de destaque vai para 
qualquer outra coisa ou pessoa, nós estamos 

dobrando os nossos joelhos a um ídolo.



“ O nosso trabalho aprisiona o nosso coração e 
a nossa devoção. Nós nos entregamos a ele 

dia após dia, ele se torna o objeto principal de 
nossa paixão, de nossa energia e de nosso 

amor. Podemos não admitir isso de bom grado, 
mas adoramos o nosso trabalho.



Lucas 18.18-29
“Uma coisa ainda te falta”, afirma Jesus, “vende 
tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um 
tesouro nos céus; depois, vem e segue-me”. A 
Bíblia diz que quando aquele jovem ouviu isso, 
“ficou muito triste, porque era riquíssimo”.



?Você faz de seu 
trabalho um ídolo?

A sugestão social ao nosso redor 
nos força a encontrar a nossa 
identidade em nossa profissão – 
nas coisas que fazemos.



A Se a nossa busca por alegria, satisfação 
e significado estiver centrada “naquilo que 
fazemos” e “naquilo que estivermos 
realizando”, no final das contas não 
encontraremos nada além de um vácuo.

?Você faz de seu 
trabalho um ídolo?



?Você faz de seu 
trabalho um ídolo?

O nosso trabalho se torna um ídolo 
quando nos identificamos com ele em 
demasia, quando se torna o principal 
consumidor de nosso tempo, de nossa 
atenção e de nossa paixão, bem como o 
meio principal de medir nossa 
felicidade ou nossa insatisfação na vida. 



1O nosso trabalho é a 
fonte principal de 
nossa satisfação



1O nosso trabalho é a 
fonte principal de 
nossa satisfação

“ O nosso trabalho jamais foi planejado para 
carregar o peso de nos oferecer a satisfação 

suprema e duradoura. E quando tentarmos 
fazer com que ele carregue essa carga, logo 

ficaremos desapontados.” 



2O nosso trabalho diz 
respeito a fazer o 
nosso nome



2O nosso trabalho diz 
respeito a fazer o 
nosso nome

“ Até mesmo quando somos bem-sucedidos, a 
idolatria do sucesso pode nos deixar com o 

sentimento de que isso ainda não é bom o bastante 
– um perfeccionismo incessante. E se não formos 

bem-sucedidos, a idolatria do sucesso pode nos 
levar a um desencorajamento autodestrutivo ou a 

uma severa resignação desoladora.” 



3O nosso trabalho se 
torna principalmente 
uma questão de fazer 
diferença no mundo



“ 
Toda forma de idolatria – todo ato de adoração a algo que 

não seja digno da nossa adoração – gerará frutos 
amargos em nossa vida. Os desejos bons e piedosos 

podem ser rapidamente transformados em ídolos, 
produzindo avareza, insatisfação e uma competitividade 

incessante. A idolatria é a clássica propaganda 
enganosa. Os ídolos prometem gratificação, mas nunca 

oferecem isso. Somos abandonados com uma 
insatisfação crescente e um anseio frustrado.



S e b a s t i a n  Tr a e g e r

" Eu me lembro da primeira vez 
que reconheci essa verdade. 
Sendo um calouro da 
Universidade de Princeton, …



“ 
Eis o principal problema com o fato de deixar que 

nosso trabalho se torne um ídolo: há sempre mais a 
ser feito, mais a ser conquistado. Sempre haverá um 

“E o que vem depois?” a ser buscado. Sempre 
poderemos tornar a cidade um pouquinho melhor, 
tornar o nosso trabalho um pouco mais eficiente e 

um pouco mais fácil. A trave do gol continua se 
movendo, e a satisfação se comprova ilusória.



A solução para a idolatria do trabalho

Você precisa se arrepender!
Você precisa rejeitar essa forma de pensamento 

fútil e errônea, reconhecer sua idolatria do trabalho 
como ela realmente é e concentrar sua mente no 

trabalho como um ato de adoração a Deus. 



Cap. 1, pp. 29-43



Leia Lucas 18.18-29 e reflita 
sobre o encontro de Jesus 
com o homem rico.



A devoção ao seu trabalho é o 
principal princípio organizador 
de sua vida? O que aqueles 
que o conhecem bem (amigos, 
familiares) dizem?



Esta aula cita uma lista com 
diversas advertências sobre as 
maneiras de transformar o 
trabalho num ídolo, de forma 
pecaminosa. De que maneiras 
você tem transformado o seu 
trabalho num ídolo? Liste duas 
ou três possibilidades.



Fazer do trabalho um ídolo pode ser um 
pecado sutil, muitas vezes disfarçado 
numa forma que tem aparentemente boas 
intenções, como, por exemplo, trabalhar 
muito, ganhar dinheiro e assim por diante. 
Cite alguns hábitos práticos com os 
quais você pode se proteger para não 
fazer do trabalho um ídolo.



Pense num período de sua vida em que 
você esteve satisfeito com as 
realizações em seu trabalho. Quanto 
tempo durou essa sensação de 
realização? O que essa experiência sugere 
acerca da futilidade de transformar o seu 
trabalho num ídolo?



Quais são os “E o que vem depois?” de 
sua vida? Como você geralmente 
controla essas coisas?
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