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SEJA DILIGENTE 

Provérbios 13.4 

 
1. Leitura: Salmo 9. 1-2 

2. Cântico: Ao único 

IBSPLAY: https://youtu.be/CPm1ZokQOVg 

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 13.4 – O preguiçoso mais uma vez é posto em contraste 

com o diligente. Ambos têm “desejos”, interesses, vontades e aspirações, 

contudo, os resultados são diferentes em cada um dos casos. Enquanto o 

preguiçoso sempre tem a sensação de mãos vazias, o diligente desfruta de 

um rico e satisfatório banquete. O preguiçoso deseja e nada tem – porque ele 

nunca se contenta diante de seus desejos preguiçosos, mas a alma do 

diligente será engordada – Ele será encontrado satisfeito. Vejamos!  

Como já é de nosso conhecimento, esse tema é recorrente em provérbios, 

e a razão, se dá pela facilidade de incorrermos nesse grave delito. Por vezes, 

tendemos a enxergar a preguiça como um pecado de menor gravidade, ou até 

mesmo, como um pecado aceitável. A verdade é que o pecado da preguiça é 

sempre destruidor e fatal.  

É inegável que estamos vivendo tempos de insatisfação; que por sua vez 

dá vazão a ansiedade e culmina em ingratidão. O ser humano tem se tornado 

incapaz de se alegrar com as pequenas coisas, como por exemplo, o almoço e 

o jantar na mesa. Assim, devido a tirania da urgência, por vezes, deixamos de 

enxergar o quanto somos providos. Portanto, ao falar de ter os desejos 

amplamente satisfeitos, o autor não se refere a uma alegria passageira baseada 

no conforto preguiçoso ou no acúmulo de bens, mas sim de uma alegria 

verdadeira baseada em servir ao propósito para qual o diligente foi 

chamado.  

https://youtu.be/CPm1ZokQOVg
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Quando o autor diz que o preguiçoso deseja, ele realmente está dizendo 

que o preguiçoso é consciente daquilo que deveria fazer (cf. Pv 21.25-26). 

Desejar significa não somente “querer”, mas traçar o caminho para obter o que 

se quer. Assim, o preguiçoso tem uma noção adequada do que é bom para si. 

Entretanto, apesar de aspirar por aquilo que lhe proporcionará esse bem 

idealizado, por causa da sua preguiça, ele sequer luta para alcançar aquilo que 

deseja. Ele protela, posterga, procrastina, todas essas palavras bonitas que na 

verdade querem dizer: “nada consegue”. Pois, apesar de por vezes ele concluir 

suas atividades, ainda assim ele não encontra satisfação, sua alma não é 

satisfeita, portanto, ele “deseja e nada consegue”.  Isso em razão de seu 

trabalho não corresponder com os resultados e ainda assim o preguiçoso sempre 

acha que deveria ter mais. Daí, a repreensão: vai ter com a formiga! (cf. 

Provérbios 6:6-8). 

Desta forma, o preguiçoso sempre acha que grandes conquistas podem 

ser conseguidas sem nenhum esforço. Contudo, é sua perspectiva de si mesmo 

que se encontra deturpada. Daí, ele desenvolve um otimismo bobo e vazio, ele 

acha que sempre conseguirá resolver seus problemas no limite do prazo, 

ele se acha um “gênio preguiçoso” (cf. Pv 24. 30-34). Quando fracassa, 

normalmente ele não atribui o fracasso à sua preguiça, mas sim as coisas que 

lhe cercam: Falta de material, incompreensão das pessoas, falta de 

oportunidade. Assim, fica evidente essa tendência de justificar os fracassos 

impondo as responsabilidades pelo desastre em um terceiro qualquer, que pode 

ser o governo, o seu amigo em quem confiou, em sua esposa que não lhe deu o 

apoio necessário, em seu marido que não agiu como esperado. 

Por outro lado, o diligente é como uma luz em um quadro barroco. Desta 

forma, quem é o diligente? Estes são os esforçados e sábios. São aqueles que 

se preparam para alcançar aquilo que almejam. Eles estão cientes da dura 

jornada, do esforço, do suor, paciência e determinação que precisarão exercer. 

Eles abrem mão dos prazeres imediatos a fim de alcançar aquilo que é mais 

valioso. Os diligentes são aqueles que tratam o esforço de hoje como um 

investimento que rende para o futuro. O diligente é plenamente satisfeito, pois 

sabe que o retorno pelo seu trabalho corresponde ao mesmo e até sobrepuja em 

https://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_6_6-8/
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abundante graça. O diligente não confia em si mesmo, pois sabe que os 

elementos essenciais para a vida se encontram disponíveis com fartura nas 

mãos bondosas de Deus (cf. Sl 128.1-3), essas mesmas dádivas não estão 

presentes para o preguiçoso (cf. Sl 128.1). 

5. Aplicação: 

Pergunte-se sinceramente: Estou fazendo o melhor que eu poderia fazer 

com o meu tempo e com os meus recursos? Tenho glorificado a Deus no 

exercício das minhas responsabilidades?  

Esse provérbio é sobre contentamento, mas também é sobre encarar a 

realidade. Quando chega o final do mês seu salário vale o seu trabalho? Seu 

trabalho corresponde ao seu salário? Seu trabalho e seu salário apontam para o 

cuidado de Deus? Seu estilo de vida corresponde ao quanto você é diligente?  

6. Intercessão: Ore por missões – SÍRIA 

Apresente em oração a igreja recém- -aberta em Latakia. Peça para que 

Deus use os cristãos para alcançar vidas e abençoar a comunidade, propagando 

a palavra de Deus. 

 

30 DIAS DE ORAÇÃO PELOS CRISTÃOS PRESOS 

19º Dia – PASTOR RACHID SEGHIR E NOUH HAMIMI 

Os dois cristãos foram condenados na Argélia por “proselitismo” em 27 de 

fevereiro de 2021. Como punição por compartilhar o amor de Jesus, eles devem 

ficar dois anos presos e pagar multas. O pastor Seghir é um cristão ex-

muçulmano e já tinha sido condenado em 2007 por prática ilegal de uma religião 

não islâmica. Ele e outro cristão foram acusados de orar em um prédio sem 

permissão para ser religioso. Além disso, os seguidores de Jesus foram 

denunciados por tentar compartilhar uma fé não islâmica entre os muçulmanos 

argelinos. Outros dois cristãos de origem muçulmana da área da Cabília também 

foram recentemente condenados por blasfêmia, recebendo sentenças de seis 

meses e três anos, respectivamente. 
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ORE pelo pastor Rachid e Hamimi para que eles recebam o consolo de 

Deus e sejam testemunhas do amor de Jesus dentro da prisão. Ore também 

para que sejam libertados em breve. 

 


