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ABANDONE A PREGUIÇA 

Provérbios 15.19 

 
1. Leitura: Salmo 1 

2. Cântico: Perdão e graça 

IBSPLAY: https://youtu.be/3saFpwTqcQ0 

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 15.19 – Já está mais do que claro até aqui que a preguiça é 

uma das marcas da tolice. Assim, caso você queira descobrir se é sábio ou tolo 

considere fortemente perguntar-se: “sou preguiçoso? ”.  

Nesse provérbio de hoje pelo menos dois aspectos nos chama a atenção, 

a saber: (1) O preguiçoso apesar do seu ócio não consegue ter paz; (2) O 

preguiçoso nesse versículo não é contrastado ao trabalhador, mas sim ao justo. 

Portanto, em primeiro lugar, todas as faltas cometidas pelo preguiçoso, todas 

suas desculpas, todas suas escolhas recaem sobre ele mesmo e funciona como 

uma aposentadoria e é assim que eles constituem sua herança. Dessa forma, 

se ele buscava viver no deleite das flores, na verdade o que ele tem são as 

indelicadezas dos espinhos. Em segundo lugar, temos que geralmente o tolo, 

preguiçoso, ímpio, etc., são sinônimos na literatura de proverbial. Assim, 

geralmente o tolo é comparado com o sábio e o preguiçoso com o trabalhador.  

Porém, nesse caso, o preguiçoso é comparado ao justo, desta forma 

podemos concluir que aquele que promove e levanta a bandeira da preguiça 

falha em testemunhar a obra da justiça de Deus em nós. O preguiçoso, 

absurdamente, falta com suas obrigações, não cumpre com seus deveres e quer 

receber ao final das contas por aquilo que não trabalhou, ou então finge que 

desempenhou suas funções quando, na verdade, apenas fingiu trabalhar. Assim, 

o preguiçoso é claramente uma pessoa desonesta, desleal e que em nada 

comunica a graça do Evangelho por meio da obra (trabalho) de Cristo. Por outro 

lado, e graças a Deus, o justo, aquele que trabalha duro, pode desfrutar e 

deleitar-se com paz ao saber que suas responsabilidades estão concluídas. Por 
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fim, poderíamos resumir que o preguiçoso busca, sem sucesso, a vida 

tranquila que o trabalhador obtém pelo seu esforço. 

 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

• Abandone a preguiça e imite a Deus em seu trabalho; 

• Testemunhe o Evangelho por meio do seu ofício profissional; 

• Nunca deixe uma tarefa inacabada a fim de prejudicar quem depende dela 

terminada.  

 

Ore por missões – LÍBIA 

Clame a Deus por Ahlém*, uma cristã na Líbia. Diversos jovens 

muçulmanos se aproximaram com desejo de casar com ela, mas a jovem não 

quer casar com um não cristão. Ore pelo cuidado e direção de Deus. 


