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NÃO AME O SONO 
Provérbios 20.13 

 

1. Leitura: Salmo 46.1 

2. Cântico: Cristo ajudará 

IBSPLAY: https://youtu.be/zKEuISjtkRM 

3. Confissão/Gratidão – Quando eu estiver com medo dos males que virão, 

conforte-me ao mostrar que em mim estou prestes a morrer, desgraçado e 

condenado, mas em Cristo eu estou reconciliado e vivo; que em mim mesmo eu 

acho insuficiência e nenhum descanso, mas em Cristo há satisfação e paz; que 

em mim mesmo eu sou fraco e incapaz de fazer o bem, mas em Cristo eu tenho 

capacidade de fazer todas as coisas. Embora agora eu tenha Tuas graças, em 

parte, logo tê-las-ei perfeitamente naquele estado onde Te mostras totalmente 

reconciliado, e tão suficiente, eficaz, amando-me completamente, com o pecado 

abolido. Oh, Senhor, apresse esse dia. 

 

4. Leia Provérbios 20.13 – Esse Provérbio nos alerta, mais uma vez, sobre a 

necessidade de trabalharmos a fim de granjear o pão. A ideia presente é que 

aquele que dorme demais, trabalha de menos.  

Algumas pessoas creem que seu sustento virá de uma forma mágica. 

Pense agora, por exemplo, naqueles que são recém-casados. Nós não 

esperamos que um guarda-roupa comece a brotar no quarto enquanto o casal 

dorme, ou que surja uma máquina de lavar enquanto se tira um cochilinho. Bom, 

não é mesmo assim! Acontece que algumas pessoas já adultas, mesmo 

solteiras, não plantam nada no hoje, mas esperam colher no amanhã. 

Infelizmente o resultado é trágico (Pv. 20.4).  

Algumas pessoas creem que fé e confiança em Deus é incompatível com 

o trabalho. Bom, Deus nos deu a fé, é um presente dEle, mas Ele também nos 

presenteou com o trabalho. Uma coisa não exclui a outra. Outras pessoas 

acreditam que o fato de saber que Deus tem um propósito para sua vida significa 
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que tudo acontecerá, independente da postura que tiver. Se você pensa assim, 

pare agora! Não podemos nos esquecer que a preguiça é a mãe da pobreza e a 

necessidade é a filha única dessa mãe desleixada. Provérbios 6.6-11 trata nos 

aprofunda bem quanto a esse assunto. 

Por fim, dorme sem trabalhar não é nem justo. Na atual circunstância de 

nossas vidas já deveríamos compreender, e precisamos compreender, que o 

melhor descanso é aquele que provém do cansaço do trabalho.  

 

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

a) Procure um emprego. Se prepare para exercer com excelência o seu 

trabalho.  

b) Se você está buscando inserir-se no mercado de trabalho, saiba que o 

tempo em que você procure por emprego ou se prepara para um emprego 

também glorifica a Deus.  

c) Não permita que o sono plante a pobreza que você colherá amanhã. Peça 

o auxílio do Senhor para estudar e para trabalhar. Busque glorificar o 

nome d´Ele com o seu estudo e com o seu trabalho. 

d) Não exerça o seu trabalho atual de maneira preguiçosa e desinteressada. 

O trabalho é uma bênção de Deus.  

6.  Ore por missões – Egito 
 

Interceda por maturidade espiritual e emocional aos jovens egípcios. A 

maioria está presa a telas de dispositivos. Isso os afasta da palavra de Deus e 

faz com que lidem mal com os próprios desejos. 


