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FUJA DA PREGUIÇA 
Provérbios 20.4 

 

1. Leitura: Salmo 27.1 

2. Cântico: Oração 

IBSPLAY: https://youtu.be/1L7o48LNGtQ 

3. Confissão/Gratidão – Meu Deus, eu sinto que te agradar é o Céu, e ser o 

que Tu queres que eu seja. Oh, que eu fosse santo como Tu és santo, puro como 

Cristo é puro, perfeito como o Teu Espírito é perfeito! Estes, eu sinto, são os 

melhores mandamentos no Teu Livro, e devo desobedecê-los? Devo quebrá-

los? Estou sob tal necessidade, posto que eu vivo aqui? 

4. Leia Provérbios 20.4 – Este provérbio é uma advertência contra a preguiça 

e o amor pela ociosidade. 

A preguiça afasta os seres humanos das atividades mais necessárias, 

como arar e semear, na época adequada: o preguiçoso tem um terreno para 

ocupar; e tem a habilidade de fazê-lo, ele pode arar; mas não quer fazê-lo; uma 

desculpa ou outra ele poderá apresentar; para se livrar do trabalho, mas a 

verdadeira razão é o fato de que é inverno. O preguiçoso julga que o clima está 

frio demais para que ele saia de casa (considerando a nossa realidade, o 

preguiçoso diria: está chovendo muito, hoje não vou trabalhar). Por não arar a 

terra na estação própria, na época da colheita, ele não tem nada para ceifar. O 

preguiçoso não tem ânimo para realizar as tarefas mais simples, qualquer coisa 

serve como desculpa para a sua indolência. Ele sempre se esconde atrás de 

intérminas desculpas. Os que não desejam trabalhar no tempo de semeadura 

não podem esperar ter o que colher no tempo da sega. E por isso deverão 

mendigar o pão, enquanto os diligentes levam os frutos de seu plantio para casa 

com alegria. 

5. Aplicação 

https://youtu.be/1L7o48LNGtQ
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1. Lute contra a preguiça, pois indolência é pecado. Há quem trate a preguiça 

como um “comportamento indesejável”, mas deixam de encará-la como um 

pecado abominável. 

2. Aquele que não deseja se submeter ao trabalho, deverá se submeter à 

vergonha de mendigar. Considere o caso de pessoas que foram indolentes na 

juventude e que hoje vivem como parasitas, dependendo da ajuda de outras 

pessoas para sobreviver. 

6. 30 dias de oração pelo Afeganistão  
 

DIA 23: ORE PARA QUE DEUS ABRA AS PORTAS 

É um desafio transportar mercadorias, passar pelos postos de controle e 

ter acesso aos cristãos nos campos de refugiados para dar-lhes o apoio de que 

mais precisam. Transportar ajuda e trabalhar na linha de frente é repleto de 

dificuldades, mas louve a Deus por como ele continua abrindo portas para que 

seu trabalho prospere.  

Hoje, ore para que Deus continue a abrir portas para que nossos parceiros 

da linha de frente construam conexões no campo. 


