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A NECESSIDADE NOS FAZ TRABALHAR 

Provérbios 16.26 

 
1. Leitura: Salmo 29.2 

2. Cântico: Aclame ao Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/KPfN094Ay4I 

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 16.26 – O que inspira o trabalho árduo? A resposta simples 

e direta é a fome. A fome nos move ao trabalho. Até certo ponto, o trabalho árduo 

é inspirado simplesmente pela necessidade de ter o básico para que o corpo 

possa sobreviver. O conforto e a fartura podem gerar indolência e preguiça. Uma 

pessoa que não sabe o que é necessidade faz corpo mole e não adestra as mãos 

para o trabalho. A fome nos leva a grandes desafios. Em tempos de escassez e 

miséria, as pessoas perdem a vaidade. Abrem mão dos seus títulos e se dispõem 

a fazer os trabalhos mais simples e humildes para conseguirem o pão. Há uma 

grande diferença entre vontade de comer e fome. Uma coisa é sentir fome e ter 

a geladeira cheia. Outra coisa é sentir fome e não ter dinheiro ou provisão. 

Nessas circunstâncias, você aceita o trabalho mais humilde e come o alimento 

mais simples, porque a fome do trabalhador o faz trabalhar. 

O pano de fundo de tudo o que Provérbios diz sobre o trabalho é o livro 

de Gênesis, no qual vemos Deus com as mãos no pó (Gn 2.7,19), criando um 

paraíso para os seres humanos em que o trabalho em si é uma das coisas boas 

(Gn 2.15). Deus é feliz em seu trabalho, e nós fomos feitos à sua imagem. Não 

é de admirar que não haja nada mais humanizante do que um bom trabalho, e 

não admira que Deus o recompense.  

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

a) Trabalhe de forma diligente. 

https://youtu.be/KPfN094Ay4I
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Apesar do trabalho neste mundo caído ser cansativo e frustrante (Gn 3.19), o 

trabalho não é uma maldição, antes é um mandamento do Senhor Deus (Gn 

2.15).    

Devemos encarar o trabalho como um serviço prestado ao próprio Senhor que 

nos recompensará (Ef 6.7-8).   

b)  Não seja negligente com o trabalho  

O preguiçoso tem anseios, mas o seu apetite não é capaz de superar sua falta 

de vontade de trabalhar (Provérbios 13.4).  

As Escrituras ensinam que aquele que não quer trabalhar que também não coma 

(2Ts 3.10-12).  

c) De que maneira você pode demonstrar diligência com o seu trabalho (1 

Ts 4. 11-12)? 

a. Cumprindo horários. 

b. Procurando atingir as metas. 

c. Eliminando as distrações 

d. Sendo proativo 

d) Não reclame do seu trabalho 

Lembre-se que o seu trabalho é fruto da graça e da providência de Deus para 

sustentar a sua vida e família.  

e) Não confie demasiadamente no trabalho, pois o sustento procede das 

mãos de Deus (Deuteronômio 8.17-18).  

f) Não faça do trabalho um ídolo (Eclesiastes 4.8).  

Oração 

Senhor, eu amo, respeito e não posso viver sem trabalho. Ele é parte 

insubstituível da minha humanidade e, no entanto, é algo que agora nos 

desgasta (Gn 3. 17-19). Senhor, não é trabalhar pelo dinheiro, mas apenas 

trabalhar para ti – para teus olhos e tua honra – que me capacitará a trabalhar 

bem. Amém.  
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6. Ore por missões – LESTE DA ÁFRICA 

Interceda por Kade*, um jovem cristão que foi preso após a polícia 

descobrir que ouvia uma Bíblia em áudio. Ele vive em uma das ilhas na região, 

onde se converter ao cristianismo é contra a lei. 

 


