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ABANDONE A PREGUIÇA 

Provérbios 24.30-34 

 

1. Leitura inicial: Salmo 97.12 

2. Cântico: Oferta agradável 

IBSPLAY: https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y 

3. Confissão/Gratidão – Senhor assim como Davi, no Salmo 51, reconheceu 

ter pecado contra ti, nós também reconhecemos que muitos dos nossos 

sofrimentos são consequência de nossas negligências. Mas pedimos teu 

perdão e restauração por meio de Jesus. Ajuda-nos a mudar.  

4. Leia Provérbios 24. 30-34 – Este provérbio chama a atenção para a 

preguiça e suas consequências.  

O preguiçoso, em geral, se tem alguma coisa, é porque recebeu por 

herança. Não trabalhou para adquirir o que tem. Mas, mesmo aquilo que 

lhe caiu no colo, sem nenhum esforço, é destruído por sua preguiça. O  

preguiçoso  e  o tolo, em vez de investirem para ter mais no futuro, perdem 

até o que têm. O trabalho é para eles  uma ameaça, e  não um compromisso.  

Fogem de qualquer responsabilidade, porque só pensam em 

usufruir, e nunca em trabalhar. Seu lema é descansar, e jamais trabalhar. 

Seu campo  é tomado de cardos, espinhos e abrolhos, e sua lavoura não 

consegue produzir, porque, enquanto seus vizinhos estão suando a camisa 

no esforço laborai, eles estão  dormindo  à  luz  do dia, dedicando todo o 

tempo a um descanso absolutamente ocioso. O  fim  da linha do preguiçoso 

e do  tolo, porém, são a pobreza irremediável e o vexame público! 

O preguiçoso é incorrigível em sua preguiça, mas ele deve nos 

ensinar a evitar com toda a pressa seu estilo de vida e sua conduta 

vergonhosa. O preguiçoso planeja cuidadosamente seu descanso. Divide 

bem seu tempo, e nessa agenda não sobra nenhum espaço para o trabalho. 

Todo o tempo é usado para dormir, toscanejar e encruzar os braços em 

repouso. O preguiçoso vive cansado.  Ele vê no esforço laborai uma ameaça 

https://youtu.be/dvYVDOG1D0Y


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 
2 

 

à sua integridade física. Consegue enxergar até mesmo animais 

predadores em seu caminho, caso resolva romper seu sagrado descanso. 

Com a mesma rapidez com que o preguiçoso planeja seu descanso, a 

pobreza o visitará. A pobreza virá sobre ele repentina e inesperadamente, 

tal qual a chegada de um ladrão.  Ele será emparedado pela necessidade, 

como alguém   que é encurralado por um homem armado e não consegue 

fugir da mira de suas armas. Oh, que triste destino tem o preguiçoso! 

Enquanto ele tiver um mísero centavo no bolso, desfrutará sem remorso 

desse recurso.  

Portanto, quando tudo, porém, acabar, seu desamparo será radical 

e sua necessidade será irremediável. Fugir do trabalho e tornar-se 

especialista em desculpas é um atalho perigoso. Feliz é aquele que come 

do fruto do seu trabalho. Esse é bem-aventurado com toda a sua casa. 

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

a) Não permita que sua terra produza cardos e que seus muros de pedra estejam 

em ruínas. Levante do seu sono e trabalhe, cuide do seu emprego, cuide do que 

Deus colocou em suas mãos; 

b) Fique atento quanto a procrastinação ela é numa aliada em potencial da 

preguiça; 

c) Desenvolva uma rotina, estabeleça suas ações durante a semana e depois 

reavalie e assim construirá uma produtividade. 

 
6. Pedidos de oração – Mianmar 
 
ORE   

Durante os conflitos políticos após o golpe militar, grupos radicais 

aproveitam para atacar cristãos e destruir igrejas. Clame para que Deus proteja, 

console e supra todas as necessidades de seus filhos. 


