G U I A PA R A O L Í D E R

SEMANA 8 | A SABEDORIA DA FORMIGA
Líder, fique a vontade para adaptar este material às necessidades do seu grupo. As perguntas do estudo
são sugestões para você conduzir a conversa com o grupo. Você pode reformulá-las para atender as necessidades específicas que as pessoas estão apresentando.

“

Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio!
Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante,
e ainda assim armazena as suas provisões no verão
e na época da colheita ajunta o seu alimento.
Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso?
Provérbios 6.6-9

PROCRASTINAR: adiar intencionalmente e habitualmente… deixar para outra ocasião
algo que deveria ser feito imediatamente. A maioria de nós conhecemos bem demais
o significado desta palavra, mas uma definição concisa ajuda a esclarecer o assunto.
O procrastinador, normalmente, tem razões lógicas, desculpas válidas e explicações
plausíveis para não agir. A definição direta do dicionário, no entanto, nos ajuda a
deixar as desculpas de lado, e faz com que nos concentremos no problema principal:
O procrastinador não faz o que deve ser feito. Ele diz, “Mais tarde”, enquanto pensa,
“Nunca”. A realização vem amanhã, amanhã... sempre amanhã.
Sejamos honestos: a procrastinação é, verdadeiramente, uma mentira para nós mesmos.
O fato é que temos um conjunto de prioridades e realmente realizamos aquilo que
genuinamente consideramos importante. Na verdade, a maneira como passamos o
nosso tempo revela claramente as nossas prioridades.
A procrastinação é somente um sintoma de algo mais profundo que mantém uma
verdadeira batalha em nosso coração: a preguiça. Ela cobiça, mas não realiza nada. Não
conclui nada. Ela adia o que pode e o seu grito de guerra é: “Talvez amanhã”. Ela tenta
nos convencer de que as consequências da inatividade são insignificantes e possíveis de
controlar. Ela comemora os benefícios do descanso e do relaxamento, e a importância
de desfrutar a vida agora, em vez de sempre nos sacrificarmos pelo futuro.
Não deixe para depois o que você pode fazer agora!
•

Procrastinação pode gerar mais bagunça. Ex: pilhas de papéis crescem a cada
minuto que são deixadas pra depois.

•

Nenhuma tarefa desagradável se torna menos desagradável se for feita no dia
seguinte, faça hoje.

•

Deixar um objeto perto do armário ou perto do lugar certo não é guardar o objeto.
Às vezes nos custa apenas 30 segundos extras para colocar algo no lugar certo.

•

Faça certo da primeira vez para não precisar repetir a tarefa.
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Para refletir e Compartilhar:
1.

Você é um procrastinador ou alguém diligente no dia a dia? Compartilhe com o
grupo como você lida com isso ou alguma experiência de procrastinação. (Explore o tema da procrastinação e da preguiça em contraste da diligência na vida dos
integrantes do grupo)

2. Se você pudesse destacar as suas 5 maiores prioridades, o que você colocaria no
topo da lista? (Cada um pode compartilhar a sua lista com o grupo)
3. Ao lado de cada uma das suas prioridades, descreva as consequências que podem ser enfrentadas se você negligenciar elas. (Compartilhe com o grupo)

UMA GRANDE LIÇÃO VINDA DE UMA PEQUENA CRIATURA
Tendo estabelecido que a humanidade traz a imagem de Deus, e possui a capacidade
de tomar decisões, estabelecer planos, e então, alterar nosso ambiente para realizar
nossos objetivos, Salomão recorre à natureza para uma lição muito necessária. Ele nos
leva a um passeio por um formigueiro, para descobrirmos algumas verdades a respeito
da motivação e da diligência.
Salomão nos instrui - gigantes, em comparação com essas minúsculas criaturas de seis
pernas - dizendo que devemos nos curvar e aprender com as formigas. E que grandes
lições elas têm a nos ensinar! Estas pedagogas em miniaturas exemplificam vários
princípios valiosos:
I. As formigas trabalham para a sobrevivência da colônia, uma motivação
convincente;
II. As formigas sabem o que devem fazer; elas não precisam de um superintendente
que as incite;
III. As formigas fazem primeiro aquilo que é essencial, para que possam descansar
depois;
IV. As formigas trabalham sem banda de música ou aplausos;
As formigas, individualmente, conhecem o seu dever, e a sua motivação é clara:
sobrevivência. Isto as conserva ocupadas, apesar da falta de recompensas de curto prazo.
Salomão advertiu que se não nos tornarmos pelo menos tão sábios quanto uma formiga
“... te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem
armado” (6.11). Os procrastinadores, no entanto, não acreditam, verdadeiramente, que
quaisquer consequências se apliquem a eles.
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Para refletir e Compartilhar:
4. Dos quatro princípios que podemos aprender com as formigas, qual você precisa
estar mais atento na tua vida e traz mais ensinamentos para você? Comente um
pouco sobre isso com o grupo… (Estimule a participação de todos os participantes
tendo em mente que o material do participante não contém as quatro características
aqui sistematizadas)

O TEMOR DO SENHOR É O ANTÍDOTO CONTRA A PREGUIÇA
O PREGUIÇOSO é mais um tipo de tolo em provérbios. Os sábios têm iniciativa,
precisando apenas de motivação interna, não de ameaças, para fazer seu trabalho
(v.7). Eles também não são impulsivos, mas praticam a gratificação postergada (v. 8). Já o
preguiçoso vive arranjando desculpas para lapsos aparentemente pequenos (um pouco...
um pouco... um pouco), mas depois fica surpreso quando é assaltado pela pobreza (v.
10 e 11). “Ele [...] se ilude com suas pequenas desistências. Então, de centímetro em
centímetro, de minuto em minuto, sua oportunidade se esvai.”
É errado trabalhar demais, movido pela necessidade de ter sucesso e agradar aos outros.
Mas é igualmente errado e devastador ser preguiçoso. Nesta, como em tantas outras
áreas, precisamos de ajuda divina para chegar ao equilíbrio piedoso.
Seguindo o exemplo que vemos em Mateus 22:37-39 e Efésios 5:18 a 6:9, nossas
prioridades devem seguir esta ordem: Deus, família, casa, igreja, carreira, comunidade.
Não podemos inverter nenhum item desta lista nem medir o sucesso destas relações
pela quantidade de tempo gasto com estas pessoas/coisas no nosso dia a dia. Podemos
até gastar muito tempo entre casa e filhos, por exemplo, ou talvez com o trabalho, com a
igreja, etc. Mas isto não quer dizer que eles estão no topo da nossa lista. Eles não podem
ir para o topo! A maneira com a qual nós tratamos nossos cônjuges e nossos filhos
tem a ver com nosso relacionamento com Deus, que está em primeiro lugar. Muita
bagunça se instala em nossos corações quando estas prioridades são trocadas.
Colossenses 3:23 “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor
e não para homens.”
O que nunca devemos tirar da nossa mente e coração é que a prioridade absoluta de
nossas vidas é temer a Deus em tudo o que fazemos e com tudo o que somos. Como
já falamos em outros momentos aqui nos Grupos Pequenos, quando tememos a Deus,
somos impulsionados a fazer tudo para honrá-lo e respeitá-lo, porque a nossa admiração
e amor por Ele nos conduz por esse caminho. O maior antídoto contra toda a preguiça
que possa se instalar na nossa vida nos levando a inverter prioridades e a procrastinar
ações necessárias e importantes é o temor do Senhor que nos lembra sempre de pra
quem nós fazemos tudo o que fazemos.
Para refletir e Compartilhar:
5. Qual é a maior lição prática aprendida no nosso texto de Pv 6.6-11? Compartilhe com
o grupo ideias de como colocar em prática no nosso dia a dia. (Leia o texto bíblico novamente com o grupo e deixe que as lições sejam listadas por cada um dos participantes)
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