
Quando nos referimos ao trabalho, entendemos o 

quão importante é para o crescimento como pessoa, 

pois valoriza as conquistas, supera pecados como o 

da preguiça e do engano e demonstra agradecimento 

a Deus por ter a oportunidade de tirar o seu próprio 

sustento e muitas vezes de uma família inteira.

Interessante é que para que seu trabalho seja bem 

sucedido na vida secular, basta seguir as mesmas regras 

que se é utilizada para o serviço cristão. Esse serviço 

tem características próprias, pois a sua eficácia não 

está ligada simplesmente na ação e sim na maneira, na 

intenção com que se presta esse serviço.

O serviço cristão deve primeiro ser feito com amor.

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos 

anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que 

soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom 

de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a 

ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que 

transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada 

seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para 

sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu 

corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada 

disso me aproveitaria”. (1Co 13.1-3)

O serviço cristão deve ser feito com humildade.

“E houve também entre eles contenda sobre qual 

deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos 

gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade 
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sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis 

vós assim; antes, o maior entre vós seja como o menor; 

e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior: 

quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é 

quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como 

aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido 

comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o Reino, 

como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à 

minha mesa no meu Reino e vos assenteis sobre tronos, 

julgando as doze tribos de Israel”. (Lc 22.24-30)

O serviço cristão deve ser feito por temor ao Senhor 

e com alegria.

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e 

na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 

Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e 

sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam 

estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam 

suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, 

segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando 

unânimes todos os dias no templo e partindo o pão 

em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de 

coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o 

povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja 

aqueles que se haviam de salvar”, At 2.42-47.

Seja o serviço cristão ou o secular, devemos lembrar 

que fazer com amor, humildade e temor do Senhor, 

trará sucesso incontestável.
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