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Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima terça-feira para você 

e todos os seus. Há quem associe o trabalho ao pecado e o argumento, 
simplista, seria o que reza Gênesis 3:17: “Você terá que trabalhar 
duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento 
suficiente para você”.  

 
Quem assim argumenta, parece esquecer o que encontramos, um 

pouquinho antes, em Gênesis 2:15: “Então o Deus Eterno pôs o homem no 
jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações”.  

 
Vê-se, assim, que o homem trabalhava antes mesmo do pecado 

da desobediência. Mas como tudo, para todo o trabalho deve haver um 
período de descanso. Deus nos deixou este ensino, já na criação do mundo, 
quando ao sétimo dia descansou “de toda a criação”.  

 
Você já ouviu falar em WORKAHOLIC? É uma expressão designada 

para os “viciados em trabalho”. Como eles surgiram? Através de um mundo 
competitivo e pela necessidade, cada vez maior, do consumismo. Tais pessoas 
têm uma qualidade de vida muito ruim, não conseguindo dissociar o trabalho 
de nenhuma outra atividade que faça. Mesmo em casa, fica matutando sobre 
os problemas enfrentados no trabalho. Numa roda de amigos, o assunto é o 
mesmo: trabalho. 

  
Meu paizinho é o associado número 2, da Associação Atlética do 

Banco do Brasil na Paraíba, mas quando estava na ativa disse que a 
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frequentava muito pouco. Por quê, perguntei a ele. Porque o assunto sempre 
era o mesmo: Banco do Brasil. Passava a semana toda no banco, trabalhando 
nos dois expedientes e quando chegava o final de semana a última coisa que 
desejava ouvir era sobre o trabalho. Muito sábio é meu pai. 

 
É preciso haver equilíbrio em tudo, inclusive para o trabalho. 

Sobre o tema, encontrei uma historinha que gostaria de compartilhar. Segue 
adiante: 

 

EQUILÍBRIO ENTRE O TRABALHO E O DESCANSO 
  
Um arqueiro caminhava pelas redondezas de um mosteiro quando 

viu alguns monges no jardim descansando e se divertindo. Não se contendo, o 
arqueiro disse aos monges: - Como vocês são cínicos! Dizem que a disciplina é 
importante e ficam se divertindo às escondidas! 

  
Ouvindo isso, o monge mais velho perguntou ao arqueiro: - Se 

você disparar cem flechas seguidas, o que acontece com o seu arco?  
 
- Meu arco se quebrará – respondeu o arqueiro.  
 
O monge completou: - Se alguém se esforça além dos próprios 

limites, também quebra sua vontade. Quem não equilibra trabalho com 
descanso perde o entusiasmo, esgota as energias e não chega muito longe.  

Portanto, faz bem, também para nós, nos divertirmos um pouco, 
além de trabalhar! (ALEXANDRE RANGEL, “As mais belas parábolas de todos os 
tempos”, Volume III, ed. Leitura). 

  
Que possamos meditar sobre isto. 

 


