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AULAS DO NOSSO CURSO

1. Introdução

2. Bênçãos espirituais

3. O eterno propósito de Deus 

4. A supremacia de Cristo

5. A suficiência de Cristo

6. A salvação pela graça

7. Judeus, gentios e igreja: a paz de Deus

8. Unidade da igreja

9. Maturidade cristã

10. A vida do novo homem

11. Relacionamentos familiares

12. Relacionamentos com a sociedade

13. Armas espirituais

Hoje



EFÉSIOS 6.5-9

5. Escravos, obedeçam a seus senhores 
terrenos com respeito e temor, com 
sinceridade de coração, como a Cristo.

6. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los 
quando eles os observam, mas como 
escravos de Cristo, fazendo de coração a 
vontade de Deus.

7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, 
como ao Senhor, e não aos homens,

8. porque vocês sabem que o Senhor 
recompensará a cada um pelo bem que 
praticar, seja escravo, seja livre.

9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da 
mesma forma. Não os ameacem, uma vez 
que vocês sabem que o Senhor deles e de 
vocês está nos céus, e ele não faz diferença 
entre as pessoas



COLOSSENSES 3.22 – 4.1

22. Servos, obedecei em tudo ao vosso senhor 
segundo a carne, não servindo apenas sob 
vigilância, visando tão somente agradar 
homens, mas em singeleza de coração, 
temendo ao Senhor.

23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o 
coração, como para o Senhor e não para 
homens,

24. cientes de que recebereis do Senhor a 

recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, 
é que estais servindo;

25. pois aquele que faz injustiça receberá em 
troco a injustiça feita; e nisto não há acepção 
de pessoas.

1. Senhores, tratai os servos com justiça e com 
equidade, certos de que também vós tendes 
Senhor no céu.



ESCRAVIDÃO

ESCRAVIDÃOVISTA COMO LEGÍTIMA POR GREGOS E 
ROMANOS

1. “Política 1.1-7” e “Ética a Nicômaco 8.11”
2. “Sêneca, Cartas 47”

REGIME INSTITUÍDO DE TRABALHO NO MUNDO
GRECO-ROMANO

GREGOS: A ESCRAVIDÃO É NATURAL, BIOLÓGICA. 
ARISTÓTELES CHAMA DE “FERRAMENTA VIVA”1

ROMANOS: A ESCRAVIDÃO É PRODUTO DO DESTINO2



TRABALHO

• A escravidão está acabando, graças a Deus!

• Toda escravidão gera, a médio e longo prazos, retrocesso social e econômico

• Não se deve demonizar o empregador, como muitos querem fazer

• Há leis que regulamentam o labor para equilíbrio das relações

• Sem separação entre santo e profano

• Os princípios bíblicos para o trabalho permanecem válidos



PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA O TRABALHO

EMPREGADOS
• Como servindo a Cristo

• Respeito

• Autoridade

• Sinceridade

• Dedicação

• Boa vontade

EMPREGADORES
• Comportando-se como Cristo

• Sem ameaças (assédio)

• Sem acepções

• Respeito

• Boa vontade

• Justiça

• Equidade



A VISÃO DO NOVO HOMEM:
CRISTO É O PRINCIPAL E O ESSENCIAL

20. Cada um deve permanecer na 
condição em que foi chamado por 
Deus.

21. Foi você chamado sendo escravo? 
Não se incomode com isso. Mas, 
se você puder conseguir a 
liberdade, consiga-a.

22.Pois aquele que, sendo 
escravo, foi chamado pelo 

Senhor, é liberto e pertence 
ao Senhor; semelhantemente, 
aquele que era livre quando 
foi chamado, é escravo de 
Cristo.

23. Vocês foram comprados por alto 
preço; não se tornem escravos de 
homens.

I Co 7.20-23



COMO TRATAR A TODOS
COLOSSENSES 4.5,6

5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora; aproveitem ao máximo todas as 
oportunidades.

6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como 
responder a cada um.

Sabedoria Testemunho Equilíbrio



COLOSSENSES 3.8-11

8. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e 
linguagem indecente no falar.

9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas 
práticas

10. e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do 
seu Criador.

11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, 
bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos.



PRÓXIMA AULA:
ARMAS ESPIRITUAIS

QUE DEUS NOS ABENÇOE


