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Amor ao trabalho

(CUMPRIMENTOS)

Boa noite a todos. O tema escolhido para esta noite é “O amor ao trabalho”,

mas por que falar do amor ao trabalho? O amor é o sentimento nobre que eleva do homem a
Deus, e trabalho é o instrumento quando útil que dignifica o homem. Jesus nos contou uma
parábola muito interessante a respeito do trabalho que diz o seguinte: Havia um senhor que
tinha a uma vinha e havia chegado o momento de fazer a colheita e precisava de
trabalhadores. Ele saiu na primeira hora do dia angariando trabalhadores. Encontrou alguns
homens e perguntou se queriam trabalhar para ele que pagaria um denaro ( moeda da época)
pelo dia de trabalho. Os homens pensaram e aceitaram esclarecendo que não tinham algo
mais importante para fazer. E da mesma forma aquele senhor fez até a quarta hora da
manhã isto é, angariando homens para colheita na sua vinha e assim prosseguiu até a última
hora dia se dirigindo a uma praça onde homens ficavam a espera de quem os contratassem.
O senhor chegando perguntou: Já e final do dia o que fazem vocês aqui parados ainda? Os
homens responderam: Estamos a procura de trabalho e não desistimos, não perdemos a
esperança de encontrá-lo, temos vontade, o que nos falta é quem nos contrate. O senhor os
chamou e levou-os à vinha. Chegando no final do expediente disse ao funcionário de sua
confiança entregando um saco de dinheiro: Pague-os conforme o combinado começando do
último trabalhador até o primeiro. Os primeiros trabalhadores vendo que os últimos estavam
recebendo um denaro cada um, acreditaram que receberiam mais porque estavam
trabalhando desde manhã, mas receberam como os outros, segundo explicação do senhor
que lhes disse: “Combinei em pagar um denaro pelo trabalho e um denaro recebeste. Não faço

injustiça portanto seus olhos são maus, por que eu não sou bom?”....
(OUÇA

INTEIRO TEOR DESTA PALESTRA BAIXANDO GRATUITAMENTE, CÓPIA FREE, O ARQUIVO ÁUDIO

DIGITAL QUE SE ENCONTRA NO SITE

www.uecpontodeluz.com.br na aba Palestras).

Obrigada a todos, e à casa e pelo convite.
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