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ORE E TRABALHE 

Provérbios 12. 11 

 
1. Leitura: Salmo 148 

2. Cântico: Antífona – 001 CC 

IBSPLAY: https://youtu.be/yEmPxAF6uZo 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 12. 11 – O texto em questão faz uma constatação simples 

de atitude em relação ao trabalho: vale à pena se dedicar diligentemente ao 

trabalho. Vários textos de Provérbios nos incentivam ao trabalho duro e 

diligente e este utiliza a imagem de um lavrador que se dedica no trabalho de 

lavrar a sua terra, tendo como resultado uma colheita abundante. A figura da 

agricultura é muito esclarecedora quanto ao nosso relacionamento com o 

trabalho: deve ser um misto de trabalho duro e dependência de Deus. Isto 

porque todo lavrador, por mais esforçado que seja, depende da ação de Deus 

com chuvas abundantes na hora certa para sua lavoura prosperar e ele colher 

bons frutos. 

Podemos lembrar que o próprio Jesus cumpriu fielmente seu trabalho, a 

missão recebida do Pai, sendo fiel até a morte de cruz (Filipenses 2.8) e ele 

também colhe e colherá o fruto do seu “penoso trabalho” com satisfação: “Ele 

verá o fruto do penoso 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). 

Devemos nos dedicar com sabedoria e esforço àquilo que Deus coloca 

em nossas mãos para fazermos, mas ao mesmo tempo esperar que Ele, em 

sua graça, nos faça prosperar e colher os frutos do nosso trabalho. Nunca 

devemos confiar meramente em nossa capacidade e trabalho. 

https://youtu.be/yEmPxAF6uZo
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A segunda parte do versículo diz que “quem corre atrás de coisas sem 

valor não tem juízo”. Coisas sem valor ou coisas vãs. A tradução também pode 

ser “seguir pessoas vãs (ociosas ou inúteis). Assim, pode-se concluir que o 

texto se refere à uma atitude de esperar ganhar as coisas facilmente, sem 

esforço, seja através de seguir conselhos de ganhos fáceis ou por viver em 

ociosidade e preguiça à custa dos outros. Mas veja que o sábio diz que esta 

atitude é tolice, falta de juízo. 

Hoje se multiplicam os gurus, conselheiros, cursos ou palestras com 

promessas de ganhos fáceis, de enriquecimento rápido e muitos têm caído e 

perdido dinheiro, tempo e paz na esperança de ganhos rápidos e fáceis. 

A procura por bênçãos em igrejas que apregoam a teologia da 

prosperidade também é um bom exemplo para o que o texto está falando. 

Pessoas buscando bênçãos imediatas através de ofertas, promessas, compra 

de artefatos, orações exigentes, declaração de palavras positivas ou outras 

coisas semelhantes. Tudo isso é utilizar o nome de Deus em vão com objetivo 

de conseguir bênçãos materiais sem esforço e trabalho. Que triste que muitos 

que se dizem cristãos têm reduzido o evangelho a isso!  

A busca ansiosa por mais dinheiro e prosperidade é um alerta para onde 

está o nosso coração. Jesus apontou: “Porque onde estiver o teu tesouro, aí 

estará também o teu coração” (Mt 6.21). 

Trabalho duro e diligente ou buscando ganhos fáceis, como você está? 

5. Aplicação:  

a) Devemos trabalhar com diligência e alegria, confiando que Deus é 

que nos dá os bons frutos do nosso trabalho;  

b) Precisamos sondar constantemente nosso coração em busca de 

pecados como ganância e preguiça que nos levam a decisões e 

ações tolas; buscar arrependimento e orientação de Deus quanto às 

atitudes erradas percebidas. 
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6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – BRUNEI 

Hoje é celebrado o Dia das Forças Armadas de Brunei. Ore pelos 

governantes e militares do país, para que Deus lhes dê sabedoria para liderar, 

visando o bem e a proteção de toda a população. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

1º Dia - IRÃ 

A República Islâmica do Irã é composta por 98,3% de muçulmanos e 1% 

de cristãos. Por isso, a minoria que segue a Cristo está submetida à sharia, 

conjunto de leis islâmicas. Apesar da presença cristã histórica no país, os 

cristãos são considerados cidadãos de segunda classe e não têm os mesmos 

direitos que os seguidores de Maomé. Como consequência, quando um cristão 

decide viver integralmente a fé em Jesus, ele passa a ser visto como uma 

ameaça tanto pelo Estado, como pelos líderes religiosos muçulmanos – o que 

pode levá-lo à prisão, já que compartilhar a fé cristã com um muçulmano é 

proibido e considerado um crime pela Constituição iraniana. Pelo menos 115 

cristãos iranianos foram presos por motivos religiosos ou pela identidade cristã, 

de acordo com o relatório realizado pelo departamento de pesquisa da Portas 

Abertas, em parceria com organizações de liberdade religiosa como CSW, 

Middle East Concern e Article18. Esse dado coloca o Irã em terceiro lugar no 

ranking de países que mais prendem seguidores de Jesus. 

ORE pelos cristãos iranianos que foram presos por obedecerem a Cristo, ao 

compartilharem o evangelho e viverem conforme a vontade de Deus. Que eles 

sejam fortalecidos e consolados pelo Senhor. 

 


