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 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? Quando se levantará de seu 
sono?  

Provérbio 6:6-9 
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 Inútil vos será levantar de madrugada, 
repousar tarde, comer o pão de dores, pois 
ele supre aos seus amados enquanto 
dormem.  

Salmo 127:2 
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 As mãos diligentes governarão, mas os 
preguiçosos acabarão escravos.  

Provérbios 12:24 
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 Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, 
ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava 
ocupada com muito serviço. E, aproximando-se 
dele, perguntou: "Senhor, não te importas que 
minha irmã tenha me deixado sozinha com o 
serviço? Dize-lhe que me ajude!" Respondeu o 
Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e 
inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma 
é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta 
não lhe será tirada".  

Lucas 10: 39-42 
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 Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes 
ordenamos isto: Se alguém não quiser trabalhar, 
também não coma. Pois ouvimos que alguns de 
vocês estão ociosos; não trabalham, mas andam 
se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas 
ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo 
que trabalhem tranqüilamente e comam o seu 
próprio pão.  

2 Tessalonicenses 3: 10-12 
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i. Trabalho muito? 

ii. Devo trabalhar muito? 

iii. Descanso o suficiente? 

iv. O que é descanso para mim? 

v. Gosto de trabalhar? Deveria gostar? 

vi. Como o SENHOR vê minha relação com o 
trabalho? 
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Algumas pessoas só trabalham 
como um cavalo quando o chefe 
as está cavalgando.  
    Gabriel Heatter 
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“Trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore 
como se tudo dependesse de Deus.“ 

Dwight Lyman Moody (1837-1899) 
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O verdadeiro chamado de um cristão não é 
fazer coisas extraordinárias, mas fazer as coisas 
comuns de uma forma extraordinária. 

 A. P. Stanley 
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Se lembra quando o velho morreu e o novo 
nasceu 
E a vida foi mudada, desmontou, rearranjou 
Nós viemos junto, caímos separadamente 
E partimos os nossos corações 
Se lembra quando 
 
Se lembre quando o som de pequenos pés 
era a música 
Nós dançamos semana a semana 
Trazido de volta o amor, nós encontramos 
confiança 
Juramos nunca deixarmos isto 
Se lembra quando 
 
Se lembra quando trinta parecia tão velho 
Agora olhando para trás, é só um degrau de 
pedra 
Para onde nós estamos, 
onde nós fomos 
Nós faríamos tudo novamente 
Se lembra quando 
 
Se lembra quando nós dissemos quando nós 
virássemos cinza 
Quando as crianças crescerem e se mudarem 
Nós não estaremos tristes, nós estaremos 
alegres 
Para toda a vida que tivemos 
E nós nos lembraremos quando 

Lembra quando eu era jovem, você também 
O tempo parou e o amor era tudo que 
conhecemos 
Você foi a primeira, eu também 
Nós fizemos amor e então você chorou 
Lembra quando 
 
Se lembra quando nós jurávamos os votos 
E caminhamos o caminho 
Demos nossos corações, fizemos o começo, foi 
difícil 
Vivemos e aprendemos, a vida lançou curvas 
Havia alegria, havia sofrimento 
Se lembra quando 


