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CUIDADO COM AS MÃOS PREGUIÇOSAS 

Provérbios 10. 4-5 
 

1. Leitura: Salmos 104. 1 

2. Cântico: Nosso Deus é soberano 

IBSPLAY: https://youtu.be/Newz1WBov9g 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para 

a nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 10. 4-5 – Mais uma vez em Provérbios vemos uma 

advertência em relação a preguiça, porém, desta vez, o texto nos leva a 

observar que a preguiça não apenas pode ser atribuída aquele que não quer 

trabalhar, mas também aquele que trabalha sem empregar todo o esforço e 

dedicação possíveis. No versículo 4, vemos o contraste de duas atitudes morais 

em relação ao trabalho bem como suas consequências. A primeira atitude, a do 

tolo, trata o trabalho de qualquer jeito, com desleixo, com negligência, essa é a 

ideia da expressão “mão remissa”. O seu destino é a pobreza, estagnação, viver 

sem dignidade. A segunda atitude, a do sábio, trata o trabalho da forma como 

se deve, empregando todo esforço e comprometimento, de forma resoluta ele 

faz o que precisa ser feito e não mede esforços para isso, é o que nos diz a 

expressão “mão diligente”. Para este, o destino é a prosperidade, a riqueza.  

  Cabe aqui uma ressalva em relação ao conceito bíblico de riqueza, que 

em nada se assemelha ao conceito moderno de luxo e conforto que temos nos 

dias atuais. Ser rico e próspero naqueles dias, estava relacionado a uma farta 

colheita, filhos e filhas bem cuidados e alimentados que poderiam prover e 

alimentar suas futuras famílias. Logo o alerta aqui é: empregue todo o esforço 

possível em seu trabalho, faça o melhor, com dedicação, pois certamente você 

colherá frutos.  Já no versículo 5, observamos duas atitudes morais em relação 

ao trabalho, no que se refere ao uso correto do tempo. O texto sagrado nos 

alerta sobre a prudência de fazer o que precisa ser feito, no tempo que precisa 

ser feito. O filho sábio trabalha na época certa, com responsabilidade, para um  
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dia poder colher os frutos de seu esforço. O filho tolo, que dorme na colheita, 

simplesmente deixa passar as oportunidades, deixa a preguiça assumir o 

controle, e isso certamente o levará a vergonha e necessidade. Salomão, ao 

analisar todas as coisas debaixo do céu, também chega a uma conclusão 

interessante no que se refere a fazer tudo com excelência, aproveitando o 

tempo que Deus nos dá: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme 

as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, 

nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10.  

5. Aplicação:   

1. Como tem sido sua atitude em relação ao trabalho? 

Avalie se você tem feito o melhor onde quer que Deus o tenha colocado. 

Como cristãos, transformados e regenerados para uma nova vida, 

devemos espelhar nosso Senhor e Salvador, Cristo, buscando a 

excelência em todos os aspectos de nossas vidas, o que inclui o 

trabalho. Avalie se você tem realmente empregado todo o esforço 

possível em suas atividades, se arrependa e abandone este pecado caso 

isso não seja uma realidade. 

2. Faça uso correto do tempo. 

A preguiça nos impede de fazer o que precisa ser feito, no tempo que 

precisa ser feito. Como jovem estudante, que está se preparando para 

um dia formar sua própria família, não deixe a preguiça te impedir de se 

dedicar aos estudos, pois este é o tempo que Deus te deu para isso. 

Como trabalhador, responsável pelo sustento de um lar, não deixe que a 

preguiça o impeça de progredir em sua carreira, de se especializar, 

buscar novos conhecimentos, aprimorar o que você faz hoje. A forma 

sabia como usamos o nosso tempo, certamente irá glorificar nosso Deus. 

 

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

pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. Ore por missões – MALÁSIA Clame pelos cristãos secretos na Malásia, 

que deixaram a fé tradicional e enfrentam rejeição das famílias e comunidades 

caso descobertos. Ore para que se levantem líderes fortes e ousados entre 

eles. 


