
André de Souza Lima – Plano de pesquisa 

Desenvolva individualmente os 4 passos sobre o tema: escravidão x liberdade. Vocês deverão postar 
aqui sua construção individual. 

I. Pesquisar: Estudo e palavras-chave 

a. Escravidão: 

1. Servidão; o estado de inteira sujeição de uma pessoa a vontade de outra. 

Escravidão é a obrigação ao trabalho para o benefício do mestre, sem contrato ou 

consentimento do servo. Paley 

Escravidão pode advir por crimes, por cativeiro ou por débito. Escravidão é também voluntária 

ou involuntária; voluntária, quando a pessoa vende ou entrega sua pessoa ao comando de 

outro; involuntária, quando ele é colocado debaixo do poder absoluto de outro sem seu 

consentimento. Escravidão não existe mais na Grã-Bretanha, nem no norte dos Estados Unidos 

da América. 

2. Os ofícios de um escravo; trabalho enfadonho. 

b. Sujeição, substantivo. 1. O ato de subjugar; o ato de conquistar e colocar sob o domínio de 

outros. 

A conquista do reino e a subjugação dos rebeldes – Hale. 

2. O estado de estar debaixo do poder, controle e governo de outro. A segurança da vida, 

liberdade e propriedade depende de sua sujeição às leis. As ilhas do leste da Índia são 

sustentadas pelos poderes da Europa. Nossos apetites e paixões deveriam estar sujeitas à 

razão, e nossa vontade deveria ser completamente sujeição às leis de Deus. 

c. Vontade: substantivo [Sax. willa; Goth. wilja; D. wil or wille; G. wille; Sw. vilje; Dan. villie; W. 

gwyll; Ir. ail; Gr. βουλη, counsel; Slav. volia.] 

1. A faculdade da mente pelo qual determinamos fazer ou conter uma ação; a faculdade que é 

exercida ao decidir entre dois ou mais objetos, os quais podemos aceitar ou possuir. A vontade 

é dirigida ou influenciada ao julgamento. O entendimento ou a razão compara diferentes 

objetos que opera como motivos; o julgamento determina o que é preferível, e a vontade 

decido o que aceitar. Em outras palavras, refletimos a respeito do valor ou importância das 

coisas; então julgamos o que é preferível, e nós decidimos pelo que tem mais valor. Essas são 

operações diferentes da mente, alma ou parte intelectual do homem. Há grandes disputas a 

respeito do livre arbítrio. 

Vontade é um pouco diferente de desejo. 

Um poder sob a subsistência do homem equivale ao poder sob sua vontade. 

2. Escolha, determinação. É minha decisão processar o invasor. 

3. Escolha, discernimento, prazer. 

4. Comando, direção. Nossas orações devem ser de acordo com a vontade de Deus. 

5. Disposição, inclinação, desejo. 

6. Poder disposição arbitrária. 

7. Determinação divina, propósito moral ou conselho. 

d. Consentimento: 1. O ato de permitir ou consentir. 2. Permissão, licença ou liberdade 

concedida. 

e. Comando: ter ou exercer suprema autoridade; possuir o poder de chefia; governar com 

dignidade e humanidade. 



f. Poder:, substantivo. [Fr. pouvoir; Norm. povare; from the root of Sp. Port. poder, It. 

podere; or rather the same word varied in orthography. The Latin has posse, possum, 

potes, potentia. The primary sense of the verb is to strain, to exert force.] 

1. No sentido filosófico, a faculdade de fazer ou executar algo, a faculdade de produzir numa 

mudança em algo, habilidade ou força. O homem levanta sua mão pelo seu poder, ou pelo 

poder move seu corpo. O exercer do poder procede da vontade, e estritamente, nenhum 

ser sem vontade ou inteligência pode exercer poder. Poder no homem é ativo ou 

especulativo. Poder ativo é aquele que move o corpo; poder especulativo é que por meio 

dele vemos, julgamos, lembramos, num sentido geral aquilo que pensamos. 

2. Poder deve existir sem esforço. Temos poder para falar quanto temos silêncio. Locke Reid 

3.  Poder também pode ser classificado entre ativo e passivo, o poder de fazer ou mover, o 

poder de receber impressões ou de sofrer. Num sentido estrito, poder passivo é absurdo. 

Dizer que o ouro tem o poder ser derreter-se, é impróprio, ainda que a escolha da palavra 

seja mais apropriada, poder é sempre usado no sentido passivo, e é considerado duplo. 

4. Força, força animal; como o poder do braço, exercido ao levantar, movimentar. 

5. Força, energia; como o poder da mente, da imaginação, de imaginação. Ele não tem o 

poder genial adequado ao trabalho. 

6. Faculdade da mente, como manifestado por um modo particular de operação; como o 

poder de pensar, de comparar, de julgar. Os poderes da razão. 

7. Habilidade, natural ou moral. Dizemos, um homem tem o poder de fazer o bem; a 

propriedade dá a ele o poder de aliviar o estressado; ou ele tem o poder de persuadir 

outros ao que é bom ou não está em seu poder pagar seus débitos. O poder moral do 

homem é também seu poder de discernir em assuntos morais. 

8. Influência que pode mover a mente; como o poder dos argumentos de persuasão. 

9. Nas Escrituras, direito, privilégio, Jo 1; 1Co 9. 

10. Anjos, bom ou mau Cl1; Ef 6 

11. Violência, força, compulsão, Ez 4. 

12. Cristo é chamado de o poder de Deus, por ele e pelo evangelho Deus mostrou seu poder e 

autoridade em resgatar e salvar pecadores 1Co 1. 

13. Os poderes dos céus podem denotar luminares celestes Mt 24. 

14. Satanás tem o poder da morte, ele introduziu pecado, a causa da morte, temporal e 

eterna, e atormenta os homens com o medo da morte e de um futuro miserável 

 

g.Escravo, n. [D. slaaf; G. sclave; Dan. slave, sclave;Sw. slaf; Fr. esclave; Arm. sclaff; It. schiavo;Sp. esclav

o; Port. escravo; Ir. sclabhadh. Essa palavra é normalmente deduzida de Sclavi, Sclavonians, nome dado 

a pessoas que eram feitas escravas pelos vietnamitas. Mas isso não é confirmado. 

1. Pessoa que é totalmente sujeita a vontade de outra, alguém que não tem vontade 

própria, e fica totalmente sob controle de outro. O mundo no estado primitivo, e até hoje 

entre nações bárbaras, prisioneiros de guerra são considerados e tratados como escravos.  Os 

escravos dos tempos modernos são comercializados assim como cavalos e vacas. 

2. Aquele que perdeu o poder de resistência; ou que rendeu a si mesmo a outro poder; 

um escravo da paixão, da luxúria ou da ambição. 

3. Uma pessoa inferior; alguém no último estado da vida. 

Um servo; alguém que trabalha como escravo. 
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h. Controle  n. [Fr. controlle, a counter-register; contre and rolle, a roll, list or catalogue; Arm. counter 

roll.] 

1. Primariamente, um livro, registro ou narrativa, feita para conferir ou corrigir outro 

registro. Consequentemente, conferir, restringir; falar ou agir sem controle. Nossas paixões 

devem estar sob o controle da razão. 

2. Poder; autoridade; governo; comando. As crianças devem ficar sob controle dos 

pais. Os eventos da vida não estão sob nosso controle. 

3. Quem ou o que restringe. Burke. 
 

i. Liberdade: um estado de isenção do poder ou controle de outro; liberdade; isenção da 

escravidão, servidão, confinamento. A liberdade é pessoal, civil, política e religiosa. 

2. Privilégios particulares; imunidade 

3. Poder de desfrutar oportunidades 

4. Isenção do fato, necessidade ou qualquer consequência de predeterminação ou outros 

fatores, por exemplo, o livre arbítrio. 

5. Qualquer isenção de constrangimento e controle. 

6. Facilidade de fazer qualquer coisa. Ele fala e atua com liberdade. 

7. Franqueza, coragem. Ele se dirigiu ao auditório com liberdade. 

Fonte: Dicionário Webster 1820 – Logos Bible Software 

II. Pesquisar: Estudo bíblico 

ESCRAVO 

escravo 

 
  BEARA 

 
 NTLH 

 

Gênesis 
17.12 

 

O que tem oito dias será 
circuncidado entre vós, todo 
macho nas vossas gerações, tanto 
o escravo nascido em casa como o 
comprado a qualquer estrangeiro, 
que não for da tua estirpe.  
 

De hoje em diante vocês 
circuncidarão todos os meninos oito 
dias depois de nascidos, e também os 
escravos que nascerem nas casas de 
vocês, e os que forem comprados de 
estrangeiros. 
 

Êxodo 21.2 

 

Se comprares um escravo hebreu, 
seis anos servirá; mas, ao sétimo, 
sairá forro, de graça.  
 

— Se você comprar um escravo 
israelita, ele deverá trabalhar seis 
anos para você. Mas no sétimo ano 
ele ficará livre, sem ter de pagar 
nada. 
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Êxodo 21.20 

 

Se alguém ferir com bordão o seu 
escravo ou a sua escrava, e o 
ferido morrer debaixo da sua 
mão, será punido;  
 

— Se alguém ferir a pauladas o seu 
escravo, e ele morrer na hora, o que 
bateu será castigado. Mas, se o 
escravo morrer só um ou dois dias 
depois, o dono não será castigado. 
Pois a perda do escravo já é um 
castigo para o dono. Essa lei vale 
também para as escravas.  
 

Deuteronô
mio 24.18 

 

Lembrar-te-ás de que foste 
escravo no Egito e de que o 
SENHOR te livrou dali; pelo que te 
ordeno que faças isso.  
 

Lembrem que vocês foram escravos 
no Egito e que o SENHOR, nosso Deus, 
os tirou dali. Por isso eu exijo que 
obedeçam a essa lei.  
 

Deuteronô
mio 24.22 

 

Lembrar-te-ás de que foste 
escravo na terra do Egito; pelo 
que te ordeno que faças isso.  
 

Lembrem que vocês foram escravos 
no Egito; é por isso que eu exijo que 
obedeçam a essa lei.  
 

Deuteronô
mio 32.36 

 

Porque o SENHOR fará justiça ao 
seu povo e se compadecerá dos 
seus servos, quando vir que o seu 
poder se foi, e já não há nem 
escravo nem livre.  
 

O SENHOR Deus terá pena do seu povo 
quando vir que eles estão fracos. Ele 
salvará aqueles que o servem, pois 
todos eles foram derrotados.  
 

1Reis 9.22 

 

Porém dos filhos de Israel não fez 
Salomão escravo algum; eram 
homens de guerra, e seus oficiais, 
e seus príncipes, e seus capitães, e 
chefes dos seus carros e dos seus 
cavalarianos.  
 

Nenhum israelita foi obrigado a 
trabalhar como escravo. Os israelitas 
serviram como soldados, oficiais, 
comandantes, capitães de carros de 
guerra e cavaleiros.  
 

1Reis 14.10 

 

portanto, eis que trarei o mal 
sobre a casa de Jeroboão, e 
eliminarei de Jeroboão todo e 
qualquer do sexo masculino, 
tanto o escravo como o livre, e 
lançarei fora os descendentes da 
casa de Jeroboão, como se lança 
fora o esterco, até que, de todo, 
ela se acabe.  
 

Por causa disso, eu vou trazer 
desgraça para a sua família e vou 
matar todos os seus descendentes do 
sexo masculino, tanto os jovens 
como os velhos. Vou varrer a sua 
família como se varre esterco. 
 

Provérbios 
17.2 

 

O escravo prudente dominará 
sobre o filho que causa vergonha 
e, entre os irmãos, terá parte na 
herança.  
 

O escravo sábio mandará no filho que 
envergonhou o pai e também 
receberá uma parte da herança.  
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Romanos 
7.25 

 

Graças a Deus por Jesus Cristo, 
nosso Senhor. De maneira que eu, 
de mim mesmo, com a mente, 
sou escravo da lei de Deus, mas, 
segundo a carne, da lei do 
pecado.  
 

Que Deus seja louvado, pois ele fará 
isso por meio do nosso Senhor Jesus 
Cristo! Portanto, esta é a minha 
situação: no meu pensamento eu 
sirvo à lei de Deus, mas na prática 
sirvo à lei do pecado.  
 

1Coríntios 
7.21 

 

Foste chamado, sendo escravo? 
Não te preocupes com isso; mas, 
se ainda podes tornar-te livre, 
aproveita a oportunidade.  
 

Você era escravo quando Deus o 
chamou? Não se preocupe com isso. 
Mas, se você pode se tornar livre, 
então aproveite a oportunidade. 
 

1Coríntios 
7.22 

 

Porque o que foi chamado no 
Senhor, sendo escravo, é liberto 
do Senhor; semelhantemente, o 
que foi chamado, sendo livre, é 
escravo de Cristo.  
 

Pois o escravo que foi chamado pelo 
Senhor é agora um homem livre que 
pertence ao Senhor. Assim também o 
homem livre que foi chamado por 
Cristo é escravo de Cristo. 
 

1Coríntios 
9.19 

 

Porque, sendo livre de todos, fiz-
me escravo de todos, a fim de 
ganhar o maior número possível.  
 

Sou um homem livre; não sou 
escravo de ninguém. Mas eu me fiz 
escravo de todos a fim de ganhar 
para Cristo o maior número possível 
de pessoas. 
 

Gálatas 3.28 

 

Dessarte, não pode haver judeu 
nem grego; nem escravo nem 
liberto; nem homem nem mulher; 
porque todos vós sois um em 
Cristo Jesus.  
 

Desse modo não existe diferença 
entre judeus e não-judeus, entre 
escravos e pessoas livres, entre 
homens e mulheres: todos vocês são 
um só por estarem unidos com Cristo 
Jesus. 
 

Gálatas 4.1 

 

Digo, pois, que, durante o tempo 
em que o herdeiro é menor, em 
nada difere de escravo, posto que 
é ele senhor de tudo.  
 

Digo mais isto: enquanto é menor de 
idade, o filho que vai herdar a 
propriedade do pai é tratado como 
escravo, mesmo sendo, de fato, o 
dono de tudo. 
 

Gálatas 4.7 

 

De sorte que já não és escravo, 
porém filho; e, sendo filho, 
também herdeiro por Deus.  
 

Assim vocês não são mais escravos; 
vocês são filhos. E, já que são filhos, 
Deus lhes dará tudo o que ele tem 
para dar aos seus filhos.  
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Colossenses 
3.11 

 

no qual não pode haver grego 
nem judeu, circuncisão nem 
incircuncisão, bárbaro, cita, 
escravo, livre; porém Cristo é tudo 
em todos.  
 

Como resultado disso, já não existem 
mais judeus e não-judeus, 
circuncidados e não-circuncidados, 
não-civilizados, selvagens, escravos 
ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e 
está em todos.  
 

Filemom 16 

 

não como escravo; antes, muito 
acima de escravo, como irmão 
caríssimo, especialmente de mim 
e, com maior razão, de ti, quer na 
carne, quer no Senhor.  
 

Pois agora ele não é mais um 
escravo, porém muito mais do que 
isso: é um querido irmão em Cristo. 
De fato, para mim ele é muito 
querido. E para você agora ele é mais 
querido ainda, não só como escravo, 
mas também como irmão no Senhor.  
 

2Pedro 2.19 

 

prometendo-lhes liberdade, 
quando eles mesmos são escravos 
da corrupção, pois aquele que é 
vencido fica escravo do vencedor.  
 

Prometem liberdade a essas pessoas, 
mas eles mesmos são escravos de 
hábitos imorais. Pois cada pessoa é 
escrava daquilo que a domina. 
 

Apocalipse 
6.15 

 

Os reis da terra, os grandes, os 
comandantes, os ricos, os 
poderosos e todo escravo e todo 
livre se esconderam nas cavernas 
e nos penhascos dos montes  
 

Então os reis do mundo inteiro, os 
governadores e os chefes militares, 
os ricos e os poderosos e todas as 
outras pessoas, escravas ou livres, se 
esconderam nas cavernas e debaixo 
das rochas das montanhas. 
 

 

LIBERDADE 

LIBERDADE 

 
  BEARA 

 
 NTLH 

 

Isaías 61.1 

 

O Espírito do SENHOR Deus está 
sobre mim, porque o SENHOR me 
ungiu para pregar boas-novas aos 
quebrantados, enviou-me a curar 
os quebrantados de coração, a 
proclamar libertação aos cativos e 
a pôr em liberdade os algemados;  
 

O SENHOR Deus me deu o seu Espírito, 
pois ele me escolheu para levar boas 
notícias aos pobres. Ele me enviou 
para animar os aflitos, para anunciar 
a libertação aos escravos e a 
liberdade para os que estão na 
prisão.  
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Lucas 4.18 

 

O Espírito do Senhor está sobre 
mim, pelo que me ungiu para 
evangelizar os pobres; enviou-me 
para proclamar libertação aos 
cativos e restauração da vista aos 
cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos,  
 

“O Senhor me deu o seu Espírito. Ele 
me escolheu para levar boas notícias 
aos pobres e me enviou para 
anunciar a liberdade aos presos, dar 
vista aos cegos, libertar os que estão 
sendo oprimidos  
 

Atos dos 
Apóstolos 
16.36 

 

Então, o carcereiro comunicou a 
Paulo estas palavras: Os pretores 
ordenaram que fôsseis postos em 
liberdade. Agora, pois, saí e ide 
em paz.  
 

Então o carcereiro disse a Paulo: — 
As autoridades mandaram soltá-los. 
Podem ir embora em paz.  
 

Atos dos 
Apóstolos 
16.37 

 

Paulo, porém, lhes replicou: Sem 
ter havido processo formal contra 
nós, nos açoitaram publicamente 
e nos recolheram ao cárcere, 
sendo nós cidadãos romanos; 
querem agora, às ocultas, lançar-
nos fora? Não será assim; pelo 
contrário, venham eles e, 
pessoalmente, nos ponham em 
liberdade.  
 

Mas Paulo disse aos policiais: — Eu e 
Silas somos cidadãos romanos e, 
mesmo assim, sem termos sido 
julgados, fomos surrados em público. 
E depois nos jogaram na cadeia. E 
agora querem nos mandar embora 
assim em segredo? Isso não! Que as 
próprias autoridades romanas 
venham aqui e nos soltem!  
 

Romanos 
8.21 

 

na esperança de que a própria 
criação será redimida do cativeiro 
da corrupção, para a liberdade da 
glória dos filhos de Deus.  
 

Um dia o próprio Universo ficará livre 
do poder destruidor que o mantém 
escravo e tomará parte na gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus. 
 

1Coríntios 
8.9 

 

Vede, porém, que esta vossa 
liberdade não venha, de algum 
modo, a ser tropeço para os 
fracos.  
 

Mas tenham cuidado para que essa 
liberdade de vocês não faça com que 
os fracos na fé caiam em pecado. 
 

1Coríntios 
10.29 

 

consciência, digo, não a tua 
propriamente, mas a do outro. 
Pois por que há de ser julgada a 
minha liberdade pela consciência 
alheia?  
 

Não estou falando da sua própria 
consciência, mas da consciência do 
outro. Mas alguém pode perguntar: 
“Por que é que a minha liberdade 
deve ser diminuída pela consciência 
dos outros? 
 

2Coríntios 
3.17 

 

Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde 
está o Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.  
 

Aqui a palavra “Senhor” quer dizer o 
Espírito. E onde o Espírito do Senhor 
está presente, aí existe liberdade. 
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Gálatas 2.4 

 

E isto por causa dos falsos irmãos 
que se entremeteram com o fim 
de espreitar a nossa liberdade que 
temos em Cristo Jesus e reduzir-
nos à escravidão;  
 

Porém alguns tinham se juntado ao 
nosso grupo, fazendo de conta que 
eram irmãos na fé, e queriam 
circuncidá-lo. Eram homens que 
tinham entrado para o grupo como 
espiões a fim de espiar a liberdade 
que temos por estarmos unidos com 
Cristo Jesus e para nos tornar 
escravos de novo. 
 

Gálatas 5.1 

 

Para a liberdade foi que Cristo nos 
libertou. Permanecei, pois, firmes 
e não vos submetais, de novo, a 
jugo de escravidão.  
 

Cristo nos libertou para que nós 
sejamos realmente livres. Por isso, 
continuem firmes como pessoas 
livres e não se tornem escravos 
novamente.  
 

Gálatas 5.13 

 

Porque vós, irmãos, fostes 
chamados à liberdade; porém não 
useis da liberdade para dar 
ocasião à carne; sede, antes, 
servos uns dos outros, pelo amor.  
 

Porém vocês, irmãos, foram 
chamados para serem livres. Mas não 
deixem que essa liberdade se torne 
uma desculpa para permitir que a 
natureza humanadomine vocês. Pelo 
contrário, que o amor faça com que 
vocês sirvam uns aos outros. 
 

Filemom 8 

 

Pois bem, ainda que eu sinta 
plena liberdade em Cristo para te 
ordenar o que convém,  
 

Por isso, como seu irmão em Cristo, 
eu sei que tenho o direito de exigir o 
que você deve fazer. 
 

Hebreus 
13.23 

 

Notifico-vos que o irmão Timóteo 
foi posto em liberdade; com ele, 
caso venha logo, vos verei.  
 

Quero que saibam que o nosso irmão 
Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier 
logo, eu o levarei comigo quando for 
ver vocês.  
 

Tiago 1.25 

 

Mas aquele que considera, 
atentamente, na lei perfeita, lei 
da liberdade, e nela persevera, 
não sendo ouvinte negligente, 
mas operoso praticante, esse será 
bem-aventurado no que realizar.  
 

O evangelho é a lei perfeita que dá 
liberdade às pessoas. Se alguém 
examina bem essa lei e não a 
esquece, mas a põe em prática, Deus 
vai abençoar tudo o que essa pessoa 
fizer.  
 

Tiago 2.12 

 

Falai de tal maneira e de tal 
maneira procedei como aqueles 
que hão de ser julgados pela lei da 
liberdade.  
 

Falem e vivam como pessoas que 
serão julgadas pela lei que nos dá a 
liberdade. 
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1Pedro 2.16 

 

como livres que sois, não usando, 
todavia, a liberdade por pretexto 
da malícia, mas vivendo como 
servos de Deus.  
 

Vivam como pessoas livres. Não 
usem a liberdade para encobrir o 
mal, mas vivam como escravos de 
Deus. 
 

2Pedro 2.19 

 

prometendo-lhes liberdade, 
quando eles mesmos são escravos 
da corrupção, pois aquele que é 
vencido fica escravo do vencedor.  
 

Prometem liberdade a essas pessoas, 
mas eles mesmos são escravos de 
hábitos imorais. Pois cada pessoa é 
escrava daquilo que a domina. 
 

III. Raciocinar 

1. Qual a diferença entre o sistema escravagista bíblico e o sistema implantado 

no mundo contemporâneo? 

É muito interessante notar que dentro da cosmovisão do Antigo Testamento o 

controle permanente é apenas de Deus. O controle do dono sobre seus 

escravos é transitório. Ao ler Êxodo 21.2,20, fica claro que a condição de 

escravidão não era perpétua e que o escravo deveria ser tratado com justiça. 

Na perspectiva da lei, o dono não tinha total controle sob todo o escravo, já 

que não podia ferir seu corpo. A escravidão no Brasil e em outros países do 

mundo foi tratada de forma bem diferente. O escravo era rebaixado a objeto e 

tratado como lixo. O filme 12 anos de escravidão mostra isso claramente. Veja 

a sinopse do filme: 

“Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) é um escravo liberto, que vive em paz ao 

lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra 

cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, 

Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao 

longo de doze anos ele passa por dois senhores, Ford (Benedict Cumberbatch) 

e Edwin Epps (Michael Fassbender), que, cada um à sua maneira, exploram 

seus serviços. (Fonte http://www.adorocinema.com/filmes/filme-196885/). 

Deuteronômio 24.22 é outro texto que deve ser levado em conta. Israel é 

chamado a refletir sua experiência de libertação da condição de escravo como 

paradigma de gratidão e obediência. Nos sistemas de alforria dos escravos no 

mundo contemporâneo não houve preocupação com a continuidade da vida 

pós escravidão, gerando racismo e problemas sociais que persistem até nossos 

dias. 

 

2. Há diferença entre o conceito de escravidão entre o Antigo e o Novo 

Testamento? 

Há pontos em comum e pontos divergentes. O ponto em comum é instruir 

como os escravos deveriam ser tratados já que eram irmãos em Cristo. Aqui há 

uma curiosidade para se pensar, como ficaria a situação de um dono de 

escravo que foi eleito presbítero na igreja que próprio dono participa? 

Os conceitos divergentes é que o At vê a escravidão como possível e com 

regras a serem seguidas pelos donos, o Nt desencoraja a escravidão 

incentivando a igualdade que todos têm em Cristo. 

IV. Relacionar 

Se nos dias de hoje não vivemos oficialmente em regime de escravidão como esse 

assunto pode ser relacionado à nossa vida? Há algumas dimensões a considerar. 
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1. A dimensão social. Embora abolida oficialmente a escravidão ainda continua 

sendo praticada em algumas regiões de nosso país. Podemos ver a reportagem 

sobre bolivianos em São Paulo. 

SP: bolivianos trabalhavam em regime de escravidão para grifes famosas 

Trabalhadores viviam em regime de escravidão, trabalhavam 12 horas por dia e 

recebiam R$ 4 por peça de roupa de marcas conhecidas 

Fiscais do Ministério Público do Trabalho e da Receita Federal encontraram 29 

bolivianos que trabalhavam em regime de escravidão em uma oficina clandestina 

na zona leste de São Paulo. Eles trabalhavam mais de 12 horas por dia, de 

segunda-feira a sábado, e recebiam R$ 4 por peça de roupa, que levavam a grife 

de marcas conhecidas, como Cori, Emme e Luigi Bertolli, que pertencem a 

empresa GEP. As informações são do SPTV.  

A empresa terá de pagar multa de R$ 1,1 milhão. Cada trabalhador deve receber 

entre R$ 23 mil e R$ 24 mil, além de terem a situação profissional regularizada. O 

grupo GEP afirmou que desconhecia as condições de trabalho dos bolivianos, que 

eram funcionárias de uma empresa terceirizada. A empresa disse que irá reforçar a 

fiscalização nas fábricas terceirizadas. 

Como cristãos qual deveria ser nossa postura? Se você trabalhasse numa empresa 

que sustenta esta prática o que deveria fazer? Como a escola/igreja podem fazer 

projetos para ajudar tais pessoas? 

2. A dimensão ideológica. Algumas filosofias de governo escravizam 

ideologicamente as pessoas que são submetidas ao seu cuidado. Elaboram 

programas que enganam as pessoas e as levam a fazer coisas sem pensar, 

apenas incentivada por uma troca. Ao invés de casa comida, a escravidão hoje 

é mantida pelo dinheiro apadrinhado por programas sociais.  

Como cristãos podem ajudar o próximo demonstrando que governar pode ser 

sem interesse apenas individual? 

De que forma Deus como soberano e doador de todos os recursos deve ser 

honrado nessa administração? 

 

3. A dimensão espiritual. A situação da escravidão ilustra nossa condição 

espiritual. Antes, escravizados pelo pecado não tínhamos escolha de ação. 

Uma vez libertos, temos a escolha de nos sujeitar a Deus, debaixo do controle 

dele, de modo a abrirmos mão do controle de nossa vida de maneira 

voluntária, mas ao mesmo tempo, cheios dele sermos responsáveis por 

dominar a nossa velha natureza e viver como ele viveu. 

 

V. Registrar 

Ao estudar o assunto me dei conta de como somos acomodados em determinadas 

áreas do convívio humano. A ignorância impede nossa ação. No caso, percebo que 

devemos ser mais ativos em oração e ação quanto a problemas sociais de 

“escravidão” libertando por meio do conhecimento da Palavra. 

Também devemos sempre manter um espírito de gratidão ao Deus que nos livrou 

da escravidão do pecado e nos permite viver em liberdade plena em nosso dia a 

dia. 


