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UM SERMÃO CONTRA A PREGUIÇA 

Provérbios 6. 6-11 
 

1. Leitura: Salmo 63. 1-3 

2. Cântico: Porque Ele vive! 

IBSPLAY: https://youtu.be/yYIGopdsh8s 

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o Seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 6. 6-11 – O trabalho é bom, uma benção criada pelo próprio 

Deus que dignifica e enobrece o homem. A preguiça, é o oposto, um pecado 

que impede o homem de ser útil, produtivo, honrado e um meio de benção para 

outros. O trabalho faz parte do caráter do nosso Deus. Podemos observar isso 

no relato da criação, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis. Deus, de forma 

maravilhosa, cria os céus e a terra, e tudo que nela há, desde seres 

microscópicos, até ecossistemas extremamente complexos e perfeitos. Depois 

de muito trabalho, no sétimo dia Ele descansou, criando assim um padrão, um 

modelo que foi passado para sua principal criação, o homem. A relação do 

homem com o trabalho foi terrivelmente afetada pela entrada do pecado, mas 

o trabalho nunca deixou de ser algo bom. Como crentes, transformados pelo 

evangelho de Cristo, precisamos resgatar o sentido do trabalho, a luz da palavra 

de Deus, ou seja, precisamos de uma cosmovisão Cristã do trabalho. No trecho 

de hoje, Salomão nos mostra o contraste entre a formiga e o preguiçoso, nos 

alertando dos perigos que aguardam aqueles que levam a vida “numa boa”. 

Somos ensinados que a formiga tem iniciativa, atitude, um senso de 

responsabilidade que a faz agir, sem que haja alguém para ordenar. Ela pensa 

no futuro e trabalha para que haja mantimento nos tempos onde não há colheita. 

Já o preguiçoso, descansa sem ter se cansado. Ele leva a vida sem se 

preocupar com o futuro, não tem iniciativa, não possui este senso de 

responsabilidade. Aprendemos com a formiga sobre a prudência, já o 

preguiçoso, sobre a tolice. Para aquele que trabalha, assim como a formiga, 

https://youtu.be/yYIGopdsh8s
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haverá frutos a serem colhidos, mas para o tolo preguiçoso, restará miséria e 

pobreza, este é o sentido principal do texto. 

 

1. 5. APLICAÇÕES:  Jesus, nosso maior exemplo de zelo e trabalho! 

Aprenda com Cristo! Aquele que cumpriu cabalmente todo o desígnio do 

Pai é um exemplo máximo de trabalho e zelo. No evangelho de Marcos 

podemos vê-lo em ação. De um lado para o outro, de madrugada, 

ensinando, curando, pregando, fazendo milagres. Em Filipenses 2:5-11, 

Paulo nos exorta a termos a mesma postura de Cristo, que se humilhou, 

não considerou ser Deus, mas assumiu a forma de servo, e obedeceu 

até a morte e morte de Cruz. Deus o exaltou por isso, e deu a Ele um 

nome que está acima de todo nome, e o fez Senhor sobre tudo e todos, 

trazendo glória para o próprio Deus. Devemos seguir este exemplo. 

Busque glorificar a Deus com o seu trabalho, tenha em mente o exemplo 

de Cristo. O trabalho deixará de ser um peso, haverá gratidão em seu 

coração, e com isso o evangelho de Cristo irá brilhar. 

2. Não se acomode, mexa-se!!! 

A preguiça é um convite para deixarmos as coisas do jeito que estão, 

mas como vimos no texto de hoje, o resultado desta postura é terrível. 

Então mexa-se, não se acomode, pense, planeje, busque se aprimorar, 

reciclar seu conhecimento, estude, se esforce. Como crentes, devemos 

ser os melhores no que fazemos, pois refletimos o caráter de Deus. 

Fazemos isso não buscando nossa própria glória, e sim a glória do Pai. 

Não deixe a preguiça te estagnar, se arrependa, confesse e abandone 

este pecado e conte com a graça a Deus. Faça a sua parte e espere 

nEle, que no devido tempo, irá te exaltar. 

3. Ensine o valor do trabalho desde cedo! 

Ensine a seus filhos desde cedo a nobreza e importância do trabalho. 

Ensine-os sobre responsabilidade. Faça isso através do seu próprio 

exemplo, para que eles aprendam observando como seus pais lidam com 

o trabalho. Faça também de forma prática. Ensine que o estudo é trabalho, 

que ajudar nas tarefas do lar é trabalho, que servir na igreja é trabalho, e 

tudo deve ser feito para a glória de Deus. Trate a preguiça com firmeza, 
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assim como a bíblia o faz (“..Se alguém não quer trabalhar, também não 

coma.” - 2 Tessalonicenses 3:10b ), pois ela está no coração dos 

pequeninos. Molde o caráter e a visão dos seus filhos para que em sua 

vida adulta, eles saibam se relacionar com o trabalho de modo a refletir o 

caráter de Cristo. 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES – CORÉIA DO NORTE 

Ore pelas bênçãos de Deus para os cristãos das igrejas subterrâneas no Dia do 

Ano Novo Lunar, que acontece hoje. Clame para que Deus toque o coração de 

toda a população e a paz esteja com os cristãos. 


