O trabalho de Jesus
“Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Servo, o Justo, com o seu conhecimento
justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.” Isaías 53:11

Um trabalho precioso
Primeiro de maio é marcado como o Dia do Trabalho, separado como feriado nacional no Brasil e também em
outros países, com objetivo de nos fazer refletir sobre essa relação tão sensível entre empregador e empregado.
Sem diminuir a sua importância social, podemos utilizar essa data para nos fazer refletir sobre um trabalho
penoso que rendeu muitos benefícios ao homem e podem ser desfrutados sem qualquer mérito ou título: o
trabalho de Jesus na cruz.
O trabalho de Jesus foi planejado
“E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no Livro da Vida
que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo.” (Apocalipse 13:8). A palavra de Deus nos
mostra que Jesus morreu desde antes da fundação do mundo, ou seja, apesar da obra somente se revelar quando
ele encarnou e morreu por nossos pecados, essa obra não foi realizada sem um plano, de forma inesperada e
apressada, mas houve uma preparação da parte de Deus que enviou seu filho no momento certo (Gálatas 4.4).
O trabalho de Jesus exigiu renúncia
“Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E,
reconhecido em figura humana,”(Filipenses 2.7). Mesmo sendo Deus, Jesus se tornou homem para viver como
nós e se expôs inclusive à tentação mesmo sem pecar. Ele poderia ter usado seus direitos divinos, mas preferiu
não fazer isso. Poderia ter pedido para uma legião de anjos o ajudar na cruz (Mateus 26.53), mas preferiu
enfrentar a solidão. Foi um trabalho humilhante que exigiu renúncia.
O trabalho de Jesus teve um propósito
“Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida!” (Romanos 5.10). Jesus começou seu trabalho público aos
30 anos e terminou aos 33, se entregando em nosso favor. Esse é o tempo de sua vida que temos registrado e
revelado para o nosso benefício. Mas como um trabalho tão curto mudou toda a história humana? Uma palavra
poderia resumir isso: propósito. Ele trabalhou para redimir o homem que optou por se rebelar contra Deus. A
sua obra teve como fim o restabelecimento da relação do homem com o Pai, interrompida pelo próprio ser
humano. A paz com Deus foi restabelecida pelo precioso trabalho de Jesus.
Pare, pense e celebre o trabalho de Jesus
Todo ano muitas manifestações acontecem nesse dia e as relações trabalhistas permanecem tensas. Não é
errado participar desses momentos, mas será que nos dedicamos e nos "manifestamos" a Deus? Será que
exaltamos o maior trabalho ja feito na história e a favor de nós, ou colocamos a nossa esperança em uma
mudança política ou uma lei "libertadora" para experimentar alegria?

