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LIÇÃO 05

Administrando bem a vida pessoal
Provérbios 10:4-5

/

/

“A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados.”
Provérbios 12:24
Planejar e administrar

Muitas pessoas sofrem terrivelmente porque são desorganizadas em sua vida
pessoal. Não sabem planejar, não tem alvos e, por isso, não terminam nem mesmo
Planejar é elaborar um plano
a simples leitura de um livro. Todos temos sonhos e, muitas vezes, não os
ou roteiro, fazer uma planta.
alcançamos porque não planejamos e nem estabelecemos prazos para atingirmos
Administrar é dar direção,
nossas metas. É importante saber onde, como e quando queremos chegar e o que
gerir, governar e reger. Foi
queremos alcançar. Chamamos isso de planejamento. No entanto, não basta
exatamente o que Deus disse a
planejar. É preciso ter disciplina. O livro de Provérbios é rico em ensinamentos para
Adão em Gênesis 1:28 “Sujeitai
administrarmos a vida pessoal em todas as áreas.
e Dominai”.
Para que nossa vida vá bem,
precisamos aprender a fazer as
duas coisas. Quem não planeja
fica sem saber para onde vai. E
o que administra mal põe a
perder tudo o que
eventualmente ele mesmo
conquistou ou que lhe foi
deixado.

I – PREJUIZO DA FALTA DE PLANEJAMENTO
PROVÉRBIOS 1:32
A falta de planejamento leva a pessoa ao fracasso, deixa-a sujeita a rotinas
intermináveis e enfadonhas e infeliz por não alcançar resultados satisfatórios.
Como consequência podem ocorrer a frustração pessoal, divórcios, desequilíbrio
financeiro e afastamento de Deus.
a) Prejuízo intelectual. A sociedade moderna exige excelência no que fazemos.
Quantos livros lemos por ano? Precisamos crescer em conhecimento. Para isso,
necessitamos ler a Bíblia e bons livros (Provérbios 1:7).

O preguiçoso e o diligente
O preguiçoso é aquele que tem
pouca disposição para o
trabalho; aversão ao trabalho.
Preguiça leva à demora ou
lentidão em fazer qualquer
coisa; é sinônimo de moleza;
morosidade, negligência.
Diligente é a pessoa ativa,
zelosa, ligeira cuidadosa,
solícita.

Aprendendo com as
formigas
“Numa colônia de formigas
cada indivíduo desempenha
um papel “específico”. As
operárias jovens realizam
melhor as tarefas dentro do
ninho, como cuidar das larvas,
ao passo que as mais velhas C
saem para a forragear em
busca de alimentos ou escavar
galerias.

b) Prejuízo profissional. Há pessoas que não foram ensinadas a trabalhar e nem
se esforçam em aprender. Tornam-se preguiçosas, passam a viver na
dependência dos outros. Há trabalho, mas não querem. “Não ames o sono para
que não empobreças; abres os olhos, e te fartarás de pão” (Provérbios 20:13 e
Provérbios 10:4).
c) Prejuízo Financeiro. O mercado profissional exige pessoas que querem
crescer, que estejam dispostas a melhorar e a galgar novas posições na empresa.
Para isso é preciso ter sonhos e fazer os sonhos acontecerem. O que temos feito
para melhorarmos nossas vidas profissionais? (Provérbios 15:19) Se você já é
aposentado, o que fez para melhorar sua vida profissional?
d) Prejuízo familiar. Essa talvez seja a área onde mais se constata o fracasso
pessoal como resultado de uma vida desorganizada. Famílias estão se
deteriorando por falta de investimento e administração dos membros. Não se tem
mais projetos para a vida em família. Quais os planos você tem feito para sua
família? Para os próximos dois, cinco, dez ou mais anos? (Provérbios 15:17).
e) Prejuízo Espiritual. Aquele que não é diligente e não planeja não terá sucesso
na vida espiritual, pois não terá tempo para oração, leitura da Bíblia e Jejum. Quem
tem projetos espirituais e administra as crises se desvia do pecado, Provérbios
22:1.

LEITURA DIÁRIA DA FAMÍLIA KALEO
DIA

TEMA CENTRAL

VERSÍCULOS NA BÍBLIA

Segunda

A mão preguiçosa empobrece

Provérbios 10:4-5

Terça

A mão dos diligentes dominará

Provérbios 12:24

Quarta

O preguiçoso espera e nada tem para sua fome

Provérbios 13:04

Quinta

O caminho do preguiçoso é como cerca de espinhos

Provérbios 15:19

Sexta

Não ames o sono porque ficarás pobre

Provérbios 20:13

Sábado

O desejo do preguiçoso causa sua morte

Provérbios 21:25

Domingo

O homem sem juízo

Provérbios 24:30-34

