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TRABALHE E EDIFIQUE O LAR 

Provérbios 24. 27 

 

1. Leitura inicial: Salmo 95.1 

2. Cântico: Salmo 19 

IBSPLAY: https://youtu.be/P5gbLEO1OmU 

3. Confissão/Gratidão – Que o Senhor nos ajude a viver para tua glória, 

demonstrando tua sabedoria e santidade na maneira como vivemos de 

conformidade com a obra de Cristo em nosso favor. 

4. Leia Provérbios 24. 27 – Este provérbio aconselha aqueles que desejam 

formar uma família a se prepararem com antecedência e diligência. Uma 

paráfrase desse texto explica de uma maneira bem simples o versículo: “Cuide 

primeiro de seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a 

construir sua casa e formar sua família” (Bíblia Viva). 

Infelizmente temos visto uma geração que não é incentivada ao trabalho. 

Homens que são mimados e protegidos desnecessariamente por seus pais ou 

responsáveis, que acabam envelhecendo como crianças e não se preparam 

para formar uma família. Não são desafiados a prover sustento. Quando 

trabalham ou ganham algum dinheiro, muitos passam a gastar com coisas 

supérfluas e egoístas. Mas, à luz deste provérbio, o homem deve se preparar 

para constituir uma família, começando por trabalhar diligentemente.  

Além disso, aquele que deseja formar família deve se preparar com 

antecedência. Quando o texto fala em aprontar o campo ou lavoura, podemos 

entender como incentivo a poupar e construir alguns bens que ajudem a manter 

a família. O conselho é: cultive uma plantação que te dê alimento. Uma lavoura 

proveria alimento para a família no momento da colheita. Uma lavoura é um 

ótimo exemplo de trabalho e confiança em Deus. Aquele que planta, faz a sua 

parte, mas sabe que é Deus quem manda a chuva e dá o crescimento. Além 

disso, a plantação deve ser feita com antecedência, uma vez que seus frutos 
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demoram a ser colhidos. Com isso aprendemos a planejar, trabalhar e esperar 

em Deus. 

Precisamos ter cuidado com o extremo oposto. Enquanto de um lado 

existem pessoas acomodadas sem trabalhar e procurar juntar recursos para 

formar um lar, de outro há pessoas que adiam constantemente a formação de 

uma família porque esperam primeiro acumular muito dinheiro, casa, carro e 

confortos antes de casar-se. Mas não é isso que o texto está incentivando. O 

texto mostra que precisa haver planejamento e esforço, mas não um acúmulo 

desnecessário de dinheiro ou bens. Precisamos apenas do que é necessário, 

como Paulo afirma em 1 Timóteo 6:8: “Tendo sustento e com que nos vestir, 

estejamos contentes”.  

Se queremos cumprir a vontade de Deus para as nossas famílias, 

devemos estimular os mais novos a se prepararem para edificar seus lares com 

trabalho e diligência. Que o Senhor nos conceda a graça de vermos uma geração 

que se esforça e depende de Deus. 

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

1. Se você ainda não constituiu família: tenha como um valor na sua 

preparação para constituir uma família o trabalho diligente. 

2. Para aqueles que estão se preparando para formar uma família: 

trabalhem, esforcem-se, mas confiem em Deus, assim como um lavrador 

espera na ação de Deus sobre sua plantação. 

3. Se você tem crianças e/ou jovens sob sua influência, não estimule a 

infantilidade e retardo de sair de casa para formar família, antes os 

incentive a se prepararem para edificar um lar saudável, conforme a 

vontade de Deus. 

6. Pedidos de oração – Líbano 
 

ORE   
 

No Líbano, o evangelho pode ser compartilhado, e o país recebeu milhões 

de refugiados. Clame para que os cristãos aproveitam a oportunidade para 

anunciar o amor de Jesus pelo rádio e pela TV. 


