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TRABALHE PRIMEIRO E DESCANSE DEPOIS 

Provérbios 12.27 

 
1. Leitura: Salmo 90. 1-2 

2. Cântico: Não tenhas sobre ti 

IBSPLAY: https://youtu.be/K9jKHJT9_Zk 

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 12.27 – O preguiçoso não assará a sua caça 

O preguiçoso nem sempre é aquele que não faz nada. Em Provérbios, 

muitas imagens do preguiçoso estão ligadas a uma pessoa ficar totalmente 

parada, sem agir, mas, neste versículo o preguiçoso é mostrado como alguém 

que fez alguma coisa: ele caçou. O problema é que o preguiçoso não foi adiante 

em seus deveres e não assou o que caçou. A consequência não está dita 

explicitamente no versículo, mas podemos deduzi-la: sua caça estragou e ele 

não se alimentou. 

Muitas vezes até começamos bem alguma coisa que temos para fazer, 

mas deixamos a preguiça nos vencer e desperdiçamos o que já conseguimos. 

Mesmo tendo feito alguma coisa, a caça do preguiçoso estragou e ele não 

comeu. Aquilo que começamos e, por negligência, não terminamos acaba sendo 

desperdício de tempo, energia e dinheiro e, como consequência, deixamos de 

colher os frutos do que já foi feito. Este ensinamento lembra um outro de 

Provérbios que diz que o negligente é irmão do desperdiçador (Provérbios 18.9). 

Quantas vezes temos começado bem, mas negligenciado o que temos 

que fazer e terminamos sem nada, além de desperdiçar tempo e energia nosso 

e dos outros? Precisamos reconhecer esse pecado e nos arrepender, 

confessando que atitudes assim desonram nosso Pai. O Apóstolo Paulo ensina 

que devemos fazer nosso trabalho como para Deus e não para homens 

https://youtu.be/K9jKHJT9_Zk
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(Colossenses 3.23-24), por isso, quando fazemos mal feito estamos desonrando 

a Deus. 

Mas o bem precioso do homem é ser esforçado 

“O bem precioso do homem é ser esforçado”, é o que diz o final do 

versículo. Aquele que é diligente sabe tirar o devido proveito do que alcança. O 

que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Em outras palavras, o 

esforço do homem diligente é seu bem precioso. Sua dedicação para fazer o que 

chega em suas mãos traz valor a suas coisas. Ao mesmo tempo, o homem 

diligente valoriza tudo o que tem. Diferente do preguiçoso que desperdiça sua 

caça, o diligente valoriza sua caça, continua seu dever até o fim, assando e 

comendo aquilo que caçou. 

Isso significa que esforço e diligência são bens preciosos dados por Deus, 

ao mesmo tempo que promovem a valorização de tudo que temos. Aquilo que é 

construído com esforço e tempo naturalmente é valorizado por seu possuidor 

(Provérbios 13.11). 

Você tem honrado a Deus através de esforço e diligência em seus 

afazeres? Nos estudos, trabalho, uso do dinheiro e outros deveres? 

Com vistas a glorificar a Deus em tudo que fazemos, devemos pedir a Ele 

sabedoria e capacidade para cumprir nossas responsabilidades (Tiago 1.5). 

 

5. Aplicação:  

a. Você tem negligenciado o que tem que fazer, desperdiçando tempo e 

energia seu e dos outros? Entende que quando faz isso desonra a Deus? 

Arrependimento e confissão é o que nos cabe nesses casos. 

b. Devemos trabalhar com diligência e alegria, valorizando tudo o que o 

Senhor nos tem dado;  

c. Peça a Deus sabedoria e capacidade para cumprir suas 

responsabilidades. 
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6. Intercessão: Ore por missões – BANGLADESH 

Apresente em oração a vida e a família do pastor Karim em Bangladesh. 

O líder tem sido pressionado por extremistas e pela comunidade para abandonar 

a fé. Clame por proteção e encorajamento para ele. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

15º Dia – LAI JINQIANG 

Em dezembro de 2020, o empresário cristão compareceu ao tribunal de 

Shenzhen sob a acusação de vender Bíblias em áudio. Os dispositivos 

eletrônicos são populares entre os cristãos porque são fáceis de usar e, ao 

contrário das Escrituras impressas, estão disponíveis para compra na internet. 

Em 2018, o governo proibiu a venda on-line de Bíblias, apenas as igrejas 

aprovadas pelo Estado tinham autorização para vendê-las. Os negócios de 

Jinqiang chamaram a atenção das autoridades algum tempo antes do 

empresário ser acusado. Dois dias após o julgamento, outros quatro cristãos que 

trabalhavam vendendo as Bíblias em áudio compareceram perante o mesmo 

tribunal sob acusações de “operações comerciais ilegais” e também foram 

sentenciados a prisão. 

ORE para que Lai Jinqiang e outros cristãos que foram acusados de 

vender Bíblias digitais sejam consolados por Deus e não desanimem de 

compartilhar a palavra. 


