G U I A PA R A O PA RT I C I PA N T E

SEMANA 8 | A SABEDORIA DA FORMIGA

“

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

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.
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.

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)
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…
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.
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