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A PREGUIÇA MATA 
Provérbios 19.24 

 

1. Leitura: Salmo 48.1 

2. Cântico: Confissões 

IBSPLAY:  https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg 

3. Confissão/Gratidão – Oh, quão desejável, quão proveitoso para a vida Cristã 

é um espírito de santa vigilância e zelo de Deus sobre mim quando a minha alma 

nada teme, exceto o pesar de ofender-Te, Deus bendito, meu Pai e amigo, a 

quem eu amo e anseio com deleite, ao invés de ser feliz em mim mesmo! 

Sabendo, como eu sei, que este é o temperamento piedoso, digno da mais alta 

ambição, e a mais alta busca das criaturas inteligentes e Cristãos consagrados, 

que minha alegria se derive de glorificar a Ti e deleitar-me em Ti. 

4. Leia Provérbios 19.24 – Esse provérbio é uma descrição muito elegante, mas 

hiperbólica, de um homem que se entregou à preguiça; que se recusa a fazer as 

coisas mais fáceis como tirar a mão do peito, e tão necessária, quanto comer e 

beber. 

Entender o cenário desse provérbio torna-se importante para nossa 

compreensão. A referência do autor é a de um banquete oriental. Desta forma, 

não há facas, garfos ou colheres. Assim, todo hóspede, caso deseje comer, 

deverá estender sua mão e pegar do que desejar ou então, dentro de um 

contexto específico, ser servido pelo próprio anfitrião (cf. Jo 13.26).   

Outro aspecto importante do texto, que deve ser compreendido, é o uso 

de uma figura de linguagem conhecida como hipérbole (ou exagero). A hipérbole 

é um tipo de humor dos tempos bíblicos, mas que contêm por detrás do seu 

significado uma grande verdade. Essa verdade torna-se revelada por meio de 

uma ilustração exagerada. Derek Kidner destaca que o preguiçoso é “uma figura 

da tragicomédia, com sua preguiça totalmente animal (ele está mais do que 

ancorado à sua cama — é atado a ela com gonzos, 26.14), suas desculpas 

https://youtu.be/WZDbCw7Y7jg


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 

esfarrapadas (‘Um leão está lá fora!’, 26.13; 22:13) e sua incapacidade final” 

Dessa forma, nesse provérbio particularmente, estamos diante de um caso 

estranho em que um homem, por sua excessiva preguiça, prefere morrer de 

fome a se dar ao trabalho de comer. Ele prefere morrer de fome a estender as 

mãos em direção a mesa, pegar o alimento e consumi-lo. Em termos claros, o 

autor usa das palavras como quem diz: Qual seria o cúmulo da preguiça? E a 

resposta dentro do contexto do provérbio seria: Estar diante de um banquete e 

mesmo assim morrer de fome, pois não ter coragem sequer de levar a comida 

até a boca.  

Este parece um cenário distante? Não será se você compreender à luz da 

intenção de Salomão. Ele não se refere apenas a alguém que chega em casa 

cansado, não deseja cozinhar e então pede um ifood. Na verdade, esse 

provérbio é um paralelo a necessidade de trabalharmos para obter sustento. O 

problema tem a ver com o trabalho, ou melhor, com a falta dele. Seja por não se 

envolver com o trabalho que lhe supra as necessidades, ou por negligenciar suas 

responsabilidades profissionais, o preguiçoso passa carência por culpa própria, 

mas ainda assim se enxerga cheio de direitos e tem uma justificativa para tudo 

– Salomão em outro momento anterior já havia destacado as desculpas do 

preguiçoso (Pv 6.9,10).  

A verdade é que o preguiçoso precisa aprender com a pedagogia da 

formiga (Pv 6.6-8). Além disso, estar ciente do resultado do vício da preguiça (Pv 

6.11). O texto diz: “Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua 

necessidade, como um homem armado”.  

5. Aplicação:  

a) Devemos recordar que o trabalho é honroso, que é uma bênção e que a 

preguiça é um pecado. 

b) O trabalho é prerrogativa indispensável para o sustento (Leia - 2 Ts 3.10-12). 

Ninguém pode reclamar de não colher aquilo que não plantou.  

c) O trabalho não é castigo, mas dom de Deus. Mediante o trabalho, Ele nos 

convida a participar da Sua obra como mordomos da criação (cf. Gn 2.15). 
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d) Devemos imitar o exemplo de Deus: “Meu Pai trabalha sempre, e eu também 

trabalho” (Jo 5, 17). 

e) Trabalhe, mas não esqueça que todo sustento provém do Senhor (Dt. 8.17).  

 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão 

DIA 12: ORE CONTRA O AVANÇO DO EXTREMISMO 

Grupos islâmicos em toda a Ásia foram inspirados pela vitória do Talibã. 

E é possível que o extremismo, especialmente no Sudeste Asiático, aumente. 

Especialistas dizem que os grupos terroristas Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf e 

outras facções anteriormente ligadas à Al-Qaeda poderiam ser encorajados 

novamente a agir e incitar ataques terroristas na região. Os islâmicos linha-dura 

em Bangladesh também foram fortalecidos em sua determinação, tanto que 

declararam publicamente que viajarão ao Afeganistão para se juntar às fileiras 

do Talibã.  

Ore para que o Senhor confunda os planos dos radicais. Clame para que o 

extremismo não se espalhe no Sudeste 


