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O PREGUIÇOSO IRRITA E DESGATA 

Provérbios 10.26 

 
1. Leitura: Salmos 61 

2. Cântico: Perdão 

IBSPLAY: https://youtu.be/WOTpZhJCsKw 

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 10.26 – O preguiçoso é extremamente irritante e 

desgastante. Ele não enxerga o quanto prejudica todos ao seu redor e o quanto 

ele desonra a Deus em sua conduta.  

Há alguns pecados que foram “normalizados” em nossos dias. Um desses 

pecados é o da preguiça! Basta percebermos que as pessoas se envergonham 

de confessar uma mentira, um roubo, quem sabe adultério etc., porém elas não 

se envergonham de dormirem demais, de procrastinarem, de protelarem, de 

“levar com a barriga” seus afazeres e obrigações. Contudo, a bíblia nunca verá 

o pecado como agradável e benéfico em nenhum aspecto. Em outras palavras, 

se você se orgulha da sua preguiça, está em oposição as Escrituras. A preguiça 

não é um pecado menos feio ou um pecado feio, mas arrumadinho. A preguiça 

é pecado e ponto!  

Neste provérbio, Salomão busca mostrar a intensidade da dor que a 

preguiça pode causar. Ele compara os resultados da preguiça com uma 

profunda dor de dente e com uma irritante ardência nos olhos. Assim, cabe nos 

perguntarmos: o que fazemos ao sentir essas sensações (dor de dentes, 

ardência nos olhos)? Imediatamente resolvemos! Não dá para passar a vida 

toda com dor de dente e ardência nos olhos! Portanto, assim será com o 

preguiçoso, ele, por sua insistente irritabilidade, deverá ser “resolvido”. Aliás, 

nenhum patrão que sofre com a preguiça e com a ineficiência do seu 

https://youtu.be/WOTpZhJCsKw
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funcionário permanecerá nessa “luta” durante muito tempo, mas procurará um 

profissional eficiente e dedicado para que tenha seu problema resolvido.   

Por fim, o amante da preguiça nunca se sentirá um agente do propósito 

de Deus. Ele sempre cairá no vazio do ócio. Ele nunca se sentirá parte daquilo 

que Deus vem fazendo no mundo. Nunca entenderá sua vocação. Ele passará 

por vexames que poderiam ser evitados caso ele fizesse seu trabalho. A 

verdade é que o preguiçoso nuca descansa verdadeiramente, por isso sempre 

está cansado. Ele só deseja descansar a todo tempo, mas nunca descansa de 

verdade. Pois, o melhor descanso só pode ser aquele que vem depois de um 

dedicado dia de trabalho. 

5. Aplicação:  

a) Pais, não sejam preguiçosos na condução do culto doméstico e nem seja 

negligente na formação espiritual do seu filho. Nenhum sucesso do mundo vale 

o fracasso da família. Lembre-se que sua maior missão não é formar um 

profissional, mas formar um ser humano que viva para a glória de Deus. Viver 

para a glória de Deus fará de seus filhos bons profissionais.  

b) Filhos, não sejam preguiçosos em seus afazeres. Façam todas as coisas 

para a glória de Deus. Busquem ser exemplos em casa, na escola, na igreja e 

na sociedade como um todo.  

c) Homens e mulheres de Deus, sejam os melhores profissionais que podem 

ser! Abandonem a preguiça e exerçam seu trabalho não como para homens, 

mas como para o Senhor! “Fazei tudo para a glória de Deus!”. 

d) Jovens, abandonem a preguiça em todos os aspectos de suas vidas. Não 

permitam que qualquer distração usurpe o lugar e a centralidade de Deus no 

seu coração.  

e)  Igreja, não terceirizem sua vida devocional com Deus! Devocionais não são 

tão descomplicadas, elas exigem trabalho e dedicação. Abandone a desculpa 

da falta de tempo (pois, por vezes, conseguimos acompanhar muitas 

“devocionais online”) e realize o roteiro de maneira dedicada, sem preguiça, 

com sua família.  



IGREJA BATISTA SHEKINAH 
Roteiro para o culto doméstico 

Endereço: Avenida Gabriel Correa Pedrosa n° 30 – Parque Dez - CEP: 69055-011 – Manaus – 

AM – Brasil – CNPJ: 63.694.988/0001-56 

3 

6. Intercessão: 

Deus todo poderoso e eterno, aumenta em nós a fé, a esperança e o 

amor. Inspira-nos a submetermos e amarmos a tua vontade. Por Jesus Cristo, 

teu filho, nosso Senhor, que oramos. Amém! 

7. Ore por missões – MIANMAR 

A irmã Cleide, do Paraná, pede orações pois faz tratamento contra 

depressão e passa por altos e baixos emocionais. Além disso, ela pede também 

pelo marido e filho, para que eles se convertam. 


