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 A TIRANIA DO DESEJO 

Provérbios 21.25-26 

 

1. Leitura inicial: Salmo 121.1-2 

2. Cântico: Teu reino é sempre eterno 

IBSPLAY: https://youtu.be/AazdJXd-iho 

3. Confissão/Gratidão – Sou completamente dependente de Ti para apoio, 

conselho, consolo. Ampara-me pelo Teu espírito livre, e que eu não imagine 

ser o suficiente de modo a estar preservado de cair, mas que eu possa sempre 

prosseguir, sempre abundante na obra que Tu me dás a fazer. Fortalece-me 

pelo Teu Espírito em meu interior para todo o propósito da minha vida Cristã. 

4. Leia Provérbios 21.25-26 – Este provérbio atenta para o cuidado da 

zombaria do soberbo onde ele age sempre no calor de sua arrogância.  

O preguiçoso tem alergia ao trabalho. Sente urticária só em ouvir a 

palavra.  Isso não significa que ele seja uma pessoa conformada com a 

pobreza. O preguiçoso tem muitos desejos, muitos sonhos, muitos projetos. 

Consegue até mesmo discorrer sobre seus altos ideais. Compartilha com os 

outros seus sonhos audaciosos.  

Em geral, o preguiçoso é um indivíduo que tem um belo discurso, é 

articulado nas palavras e chega até mesmo a convencer as pessoas a respeito 

de seus empreendimentos arrojados. O problema é que os planos e desejos do 

preguiçoso estão apenas em sua cabeça. Ele não tira esses planos do papel.  

Ele não põe o pé na estrada para perseguir seus ideais, nem coloca a 

mão na massa para atingir seus alvos. O preguiçoso busca o resultado sem se 

comprometer com a causa. A riqueza, porém, é fruto do trabalho, e não da 

indolência. Os desejos se cumprem mediante o trabalho e o esforço. Porque 

suas mãos se recusam a trabalhar, os desejos do preguiçoso não passam de 

devaneios.  

 

https://youtu.be/AazdJXd-iho
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O preguiçoso morre desejando sem jamais alcançar o que deseja. Não 

tem coragem para estudar. Não tem ânimo para trabalhar. Não tem disposição 

para semear. O resultado é uma vida inteira de desejos e uma morte inevitável 

na pobreza. 

Deus chama você à produtividade, mas para o tipo certo de 

produtividade. Ele chama você para ser produtivo por causa dele, e não por 

causa de você e sua necessidade. Nenhum elemento de produtividade pode 

ser mais importante do que seu caráter e sua santidade. Não há planejamento, 

método ou ferramenta que venha a substituir seu caráter cristão. Todos os 

planos inclusivos dos preguiçosos devem ser para a glória do Deus.  

 

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

a) Seja produtivo, glorifique a Deus com o seu desempenho na sua casa, 

emprego ou em qualquer outra atividade. 

b) Deixe de procrastinar as suas responsabilidades. Não utilize a desculpa que 

“ainda dá tempo” para fazer as coisas nas pressas e em cima da hora. 

c) Manifeste seu zelo antecipando-se de cada etapa. Se organize, planeje-se, 

sonhe e execute para a glória de Deus. 

6. Pedidos de oração – Cuba 

 

ORE 

Clame pela vida dos pastores e líderes cristãos que estão na prisão por 

testemunharem o amor de Deus. Peça que sejam consolados, fortalecidos e 

encorajados a serem fiéis a Jesus. 


