DIA DO TRABALHO
Colossenses: 3:22 – 4:1
“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor” (Cl. 3:23)
Em todo o capítulo 3 de Colossenses o apóstolo Paulo mostra como a vida com
Cristo transforma todas as áreas da nossa vida – inclusive a vida profissional.
Você que é empregado ou funcionário de uma empresa, seja privada ou estatal,
como encara o seu trabalho? E você, empresário, como vê o desempenho de
seus funcionários? Você consegue ver uma relação entre seu trabalho e sua vida
com Deus?
Nem sempre a relação patrão-empregado é amistosa. Conflitos nesta área têm
causado manifestações, paralisações e até greves prolongadas, provocando
desgastes e prejuízos para ambos os lados. Muitas vezes, os funcionários só
trabalham bem enquanto o supervisor ou patrão está presente. Na ausência
destes, passam a relaxar no seu serviço. Já o patrão, por desconfiança ou
insegurança, faz exigências desmedidas em relação ao rendimento dos
empregados. O resultado é um grande círculo vicioso (veja o v. 25). O problema
é que, para o empregado, o seu trabalho é apenas uma fonte de renda. Para o
patrão, o funcionário é apenas um meio de produção.
A Palavra de Deus apresenta um critério diferente do simples cumprimento de
obrigações. Ela diz que os empregados devem obedecer aos patrões, tanto na
sua presença como na sua ausência, e fazer isso com toda sinceridade, como se
Deus fosse o seu chefe. A recompensa do funcionário que ama a Deus não é
apenas o salário no fim do mês, mas a herança eterna que receberá do Senhor.
Já aos patrões, a Palavra de Deus ordena que tratem bem e paguem aos
empregados àquilo que for justo e direito. Afinal, todos – funcionários e chefes
– estão subordinados ao mesmo Senhor Deus. Se cada um, independentemente
de sua posição, agir conforme o princípio expresso no versículo em destaque, as
relações de trabalho com certeza passarão a ser mais produtivas e satisfatórias.
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“Seja empregado ou patrão, cada um deve trabalhar como se fosse para o
Senhor”

