
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 

1 

A PREGUIÇA É ESCRAVIDÃO 

Provérbios 12.24 

 
1. Leitura: Salmo 96 

2. Cântico: Início de Culto – Pr. Paulo Fagiani 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

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 12.24 – Em toda a nossa vida não conseguimos “conquistar” 

algo sem trabalhar. Para alcançar a nota máxima na escola, precisamos estudar 

e nos esforçar em todas as matérias, com muita disciplina; para passar em uma 

faculdade, precisamos também estudar ao ponto de “sacrificar” momentos com 

amigos; para alcançar um cargo maior onde trabalhamos, precisamos praticar 

disciplina, organização, pontualidade, entre outros fatores; para alcançar um 

bem, precisamos trabalhar e economizar o máximo possível para tê-lo. 

Observando bem, tudo envolve trabalho e disciplina. 

  O sucesso é o resultado do esforço diligente e do trabalho abnegado. 

Aqueles que se dedicam aos estudos, que se esmeram no seu labor, que 

trabalham com diligência e que fazem tudo com excelência são conduzidos às 

posições de liderança em todas as áreas da vida.  

  O sucesso não é uma questão de sorte, mas de diligência. O preguiçoso, 

que faz corpo mole, que não se empenha nos estudos nem trabalha com 

dedicação, empobrecerá. Na verdade, aqueles cujas mãos são lerdas e 

remissas acabam sendo destinados aos trabalhos mais rudes e menos 

remunerados.  

  Na vida, nós colhemos o que plantamos. Aqueles que semeiam pouco 

têm uma safra medíocre, mas aqueles que semeiam com fartura ceifarão com 

abundância. Aqueles que cobrem a fronte de suor e trabalham com esmerado 

esforço terão sua recompensa. Honra e riquezas estão destinadas aos 

diligentes, mas pobreza e desprezo são a porção dos preguiçosos. O trabalho 

https://youtu.be/3P-K-xmlBuY


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 

2 

não é maldição, mas bênção. O trabalho não é um fardo, mas um deleite. O 

trabalho não mata; ao contrário, motiva-nos a viver de forma exponencial! 

  Devemos fazer nosso trabalho como se fosse ao Senhor (Cl 3.23). Esse 

é o princípio bíblico de nossas vidas, pois fomos criados para a glória de Deus. 

O preguiçoso falha em sua vocação, pois não entende que o que ele exerce 

glorifica a Deus. 

  Paulo, ao escrever sua carta aos Éfesos, deixa bem claro que devemos 

exercer nosso trabalho, não para agradar a homens, mas como servos de 

Cristo, assim também aos empregadores, façam sua função de líder do seu 

negócio com servo de Cristo (Ef 6.6-9). 

  O preguiçoso é escravo de sua indisciplina, de sua desobediência a 

Deus, pois a preguiça é ir contra a vontade de Deus estabelecida no Éden: de 

guardar e cuidar do jardim. Hoje, não temos mais o Éden, mas o Senhor nos 

deu algo muito mais precioso: nossa família. Não sejam escravos de sua 

preguiça, sejam cristãos que glorificam a Deus em tudo que fazem. 

 

5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

• Deixe a preguiça de lado. A preguiça é o resultado do pecado, pois nos 

leva ao contrário do que Deus estabeleceu na criação. Portanto, 

abandone a preguiça e sirva. 

• Aprenda e grave em seu coração que o trabalho é bênção de Deus. 

• Ensine seu(s) filho(s) a respeito do trabalho, mostre o valor e labor de 

exercê-lo, como o trabalho glorifica a Deus. 

6. Intercessão: Ore por missões – MALÁSIA 

Agradeça a Deus pela distribuição de Bíblias em áudio para cristãos na 

Malásia. Agora os seguidores de Jesus que vivem em tribos e aldeias podem 

ouvir a palavra de Deus e louvores em línguas nativa. 
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30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

12º Dia – SHIDEN 

Shiden* teve um encontro com Jesus no final da adolescência e quando 

tinha mais de 20 anos foi preso junto com outras 40 pessoas, por estarem 

adorando a Deus secretamente. Nos dez anos em que esteve preso, passou por 

três penitenciárias. Nesses locais ele enfrentou exposição a temperaturas 

severas, doenças causadas pela falta de saneamento básico e insultos para que 

deixasse a fé. Depois de passar muito tempo na solitária, Shiden foi mandado 

de volta pra casa, mas ele não era o mesmo jovem. Ele estava despedaçado 

emocionalmente, muito magro e gaguejava quando falava. O jovem havia 

perdido a chance de estudar, ter uma carreira profissional, se casar e ter filhos. 

O resultado disso foi depressão profunda e tendência suicida. Shiden tem 

melhorado gradativamente, mas ainda fica frustrado por ter perdido tantas coisas 

enquanto esteve na prisão. 

ORE para que Shiden tenha uma experiência profunda com Jesus e seja curado 

por ele. Peça que Deus restaure os sonhos do cristão e que ele viva a perfeita 

vontade do Senhor. 


