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Procrastinação e Preguiça 

Acabamos de passar por uma fase que sempre é um 

momento de promessas nas nossas vidas: a virada do 

ano! Quantas coisas você prometeu que faria assim 

que o ano começasse? Talvez começar uma academia, 

ler a bíblia todos os dias, comer melhor, economizar, 

falar uma nova língua, o que mais? Seja sincero(a), 

estamos no fim de janeiro e com tudo o que você 

prometeu, o que está realmente cumprindo? Creio que 

neste ano as coisas não estão sendo diferentes dos 

anos anteriores, muitas destas promessas não foram 

iniciadas ou já estão se perdendo no meio do caminho 

antes mesmo deste primeiro mês finalizar. 

Ano após ano temos uma recorrência muito grande 

deste comportamento, a psicologia traz a 

procrastinação como um transtorno que pode ser 

tratado e que ao menos 20% da população são 

procrastinadores crônicos onde ocorrem impactos por 

vezes irreversíveis nas suas vidas por agir desta forma, 

já 90% da população sofre com isso de forma 

esporádica. 

Mas afinal, o que é a procrastinação? 

Segundo o dicionário: “ato ou efeito de procrastinar; 
adiamento, demora, delonga”, mas podemos ter uma 
definição simples: “deixar para amanhã algo 
importante sem um bom motivo, para fazer algo 
menos importante mesmo sabendo das consequências 
negativas.” 
 
Fiz algumas pesquisas e vi algumas aulas de psicólogos 

para esta parte introdutória, de maneira resumida a 

procrastinação é uma decisão intencional que 

tomamos, é um hábito que nossa mente está 

acostumada a viver, quando uma tarefa importante (e 

na maioria das vezes morosa ou “chata”) precisa ser 

feita, sua mente automaticamente ativa algumas 

“crenças procrastinadoras”, exemplo: 

 
1. Eu faço a hora que eu quiser, eu tenho o 

controle da minha vida; 
2. A vida é curta demais pra isso, preciso focar 

naquilo que me dá prazer; 
3. Se não for pra fazer perfeito, não consigo 

(medo de falhar); 
4. Intolerância à incerteza. Exemplo: se é preciso 

tomar uma decisão que não sei qual será a 
reação de alguém, prefiro não fazer; 

5. Falta de energia. Só vou fazer quando estiver 
me sentindo bem; 

6. Falta de capacidade. Dizer a você mesmo que 
não é bom nisso; 

Tudo isso leva a um desconforto muito alto entre fazer 
ou não fazer algo importante e como consequência, 
nossa mente começa a querer “aliviar” este 
desconforto, iniciam-se então as “atividades 
procrastinadoras”, substituindo o que realmente 
precisava ser feito por algo prazeroso: 
 

1. Atividades que geram diversão; 
2. Atividades sociais (socializar com pessoas, 

conversar, bater papo, etc); 
3. Atividades fúteis, mas que geram uma 

“desculpa interna” para aquilo que não 
queremos fazer, exemplo: vou arrumar minha 
gaveta de meias ou então, vou organizar meus 
arquivos de fotos do computador; 

4. Algo que dê prazer ou alívio rápido como 
comida ou algum tipo de vício; 

 
Essas atividades geram consequências positivas ou 
negativas, a grande questão é que a consequência 
positiva vem mais rápido que a negativa, por exemplo, 
o prazer de comer um chocolate vem muito mais 
rápido que o resultado negativo de deixar uma 
atividade importante para depois. 
 
“A procrastinação não se trata apenas de ficar adiando 
as coisas para ficar ocioso e improdutivo. Ela também 
fala de pessoas que escolhem mal as atividades com 
que se ocupam. Não se trata apenas de preguiça ou de 
indecisão, mas de estar gastando o tempo com 
atividades sem sentido.” Fonte: Ramon Tessmann 
 
É mais ou menos assim: “Preciso fazer algo crítico, mas 

antes de começar vou dar uma olhada no Instagram, 

rapidinho...” Quando você menos espera, está no 

Youtube vendo vídeos sobre o por que o Titanic 

afundou em 1912, comendo chocolate e chorando 

lembrando da cena do filme com Leonardo Di Caprio e 

a Rose na proa do barco. Pode até soar engraçado, mas 

na verdade é uma situação bem complicada pois no 

fim, a atividade que era para ser realizada continua 

pendente e nós frustrados por viver algo aleatório/sem 

sentido. 

Algumas das consequências negativas da 

procrastinação (Fonte: Ramon Tessmann): 

• Culpa: sensação constante de culpa por saber 
que deveria estar fazendo algo que não está; 

• Ansiedade: uma pessoa que vive adiando 
tarefas sempre vive com prazos apertados, 
vivendo em alto grau de estresse e ansiedade; 

• Físico: já foi comprovado cientificamente que 
o procrastinador tem maior probabilidade de 
sentir dores de cabeça, de estômago e de ter 
a imunidade mais baixa. Além disso, adiar 
exames, exercícios físicos e uma alimentação 
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saudável pode trazer inúmeros problemas de 
saúde; 

• Profissional: procrastinar no trabalho pode 
fazer a pessoa perder ótimas oportunidades 
na carreira e ter sérias frustrações com a vida 
profissional; 

• Relacionamentos: procrastinar no namoro ou 
no casamento pode fazer a pessoa perder um 
grande amor, ou, no mínimo, ter 
relacionamentos ruins; 

• Vida espiritual: alguém que procrastina no 
âmbito espiritual pode ter uma vida vazia, 
sem propósito, cheia de dúvidas e crises 
existenciais; 

 
Quantos já ouviram a frase “no final tudo se resolve”, é 
um modo clássico de justificar a procrastinação. É 
deixar para a última hora até que o estresse, a baixa 
qualidade da entrega e a ansiedade tome conta, tudo 
porque “no final tudo dá certo”. Tome cuidado com 
isso, é extremamente incorreto viver assim, no final, 
simplesmente acabou, mas não significa que foi da 
melhor forma. 
 
Procrastinação é pecado? 
 

Sim, é pecado e vamos entender alguns dos motivos: 

1. Gera desconforto ou maior trabalho para outras 

pessoas 

Na segunda carta de Tessalonincenses, Paulo 

repreende as pessoas desta igreja pois eles não 

queriam mais fazer nada, estavam crendo que a volta 

de Cristo aconteceria a qualquer momento. Com este 

entendimento não trabalhavam e não produziam nada, 

comendo às custas dos outros e sendo um grande 

problema para aquela igreja. 

Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam 

desordenadamente, não trabalhando, antes, fazendo coisas 

vãs.  

2 Tessalonicenses 3:11 

 

Veja só, estavam andando “desordenadamente” e 

fazendo coisas vãs, ou seja, procrastinando o que 

realmente precisava ser feito e ainda prejudicando 

outras pessoas, injusto não é mesmo? 

Outro problema sobre prejudicar alguém, é saber de 

alguma necessidade do seu próximo e poder ser um 

canal de benção na vida dele, mas por preguiça ou 

procrastinação, deixar para amanhã. Entenda, o 

amanhã nunca chega! Faça hoje! 

 

Não diga ao seu próximo: "Volte amanhã, e eu lhe darei 
algo", se pode ajudá-lo hoje. 

Provérbios 3:28 

 

2. Faz com que o Senhor não te use quando 
necessário: 

 
Se você procrastina tudo e com todos, como o Senhor 
pode contar algo com você? Como pode colocar algo 
na sua mão se você não vai querer ter o trabalho de 
começar a fazer? Ele tem pressa! 
 

Para não ficar muito extenso este estudo, em Mateus 

25:1-13 vemos a parábola das dez virgens que 

esperavam pelo noivo, todas elas estavam com suas 

candeias acesas, mas somente cinco(prudentes) se 

prepararam e levaram óleo em vasilhas adicionais para 

garantir suas candeias acesas (v4). Aqui já vemos o 

primeiro problema das outras cinco(insensatas), que 

provavelmente não quiseram se dar ao trabalho de 

carregar vasilhas adicionais de óleo devido ao peso, 

dificuldades de andar ou qualquer outro motivo. 

Vemos na parábola que assim que o noivo esta 

chegando, as cinco prudentes não puderam dividir o 

óleo que tinham, justificando que não seria suficiente 

para o encontro com o noivo, nisto, as prudentes 

instruem as cinco insensatas a irem comprar óleo e 

assim elas fizeram, porém, quando voltaram, já não 

dava mais tempo pois o noivo havia chegado. 

 

Ora, aqui temos o um outro problema e maior ainda 

com as cinco insensatas, além da preguiça de carregar 

óleo adicional, elas simplesmente não compraram 

antes pois não quiseram, afinal, dinheiro elas tinham 

não é mesmo? Tanto que foram comprar após a 

sugestão das prudentes, mas fizeram isso somente na 

última hora. 

 

Precisamos tomar cuidado com este tipo de estilo de 

vida, procrastinar, deixar para a ultima hora, isso tem 

total influência sobre o seu ministério e sobre aquilo 

que Deus tem para nós! 

 

3. Traz pobreza 

 

Este é um texto muito conhecido e também acredito 
que seja autoexplicativo sobre os impactos da 
preguiça/procrastinação:  
 
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 
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levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um 
pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua 

pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua 
necessidade lhe virá como um homem armado. 

Provérbios 6:6-11 

 

4. Desafia o próprio Deus 

Esse ponto mexeu muito comigo. Jonathan Edwards, 
famoso teólogo e pregador, disse que procrastinar 
é “desafiar a graça de Deus, rogando Dele um tempo 
futuro que podemos não ter.”  
 

Forte não é mesmo? O amanhã é tarde demais, na 

verdade, nada garante que estaremos aqui nos 

próximos cinco minutos. Existe uma frase que o Pastor 

Marcio Valadão usa muito: “Eu tenho planos até os 100 

anos, mas só tenho o hoje para viver”. 

Jesus disse: 

Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã 

se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu 

próprio mal". 

Mateus 6:34 

Sabemos que aqui o contexto era sobre não andarmos 

ansiosos com o dia de amanhã pois Deus está no 

controle de todas as coisas. Mas para o que estamos 

tratando aqui, percebemos que pessoas que 

procrastinam não estão preocupadas com o que virá 

no dia seguinte e sim com o que ela pode deixar para 

o amanhã, um amanhã que ela nem sabe se terá. 

Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a 

sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um 

pouco de tempo e depois se dissipa. 

Tiago 4:14 

Não deixe para amanhã o que você PRECISA fazer hoje! 

Se você tem dificuldades, comece com atividades 

simples, não tente mudar tudo de uma vez. Leia 5 

versículos por dia, vá 10 minutos fazer uma caminhada, 

assista uma vídeo aula somente por dia, mas comece 

ainda hoje! 

Talvez você tenha problemas no seu casamento que 

bastam ser tomadas pequenas decisões. Há quanto 

tempo falta um posicionamento simples de perdão? Há 

quanto tempo vocês não fazem algo diferente um com 

o outro por prioridades do dia a dia, como uma viagem, 

um jantar? Há quanto tempo vocês não param para 

orar ou jejuar juntos? Há quanto tempo pequenas 

mudanças estão sendo procrastinadas e 

silenciosamente deixando o seu casamento ruir? 

Talvez seja difícil olhar para um problema grande e 

querer que de um dia para outro seja resolvido, mas 

comece! 

Para um casamento que está à beira do divórcio, tentar 

resolver a situação como um todo de uma hora pra 

outra vai gerar frustração, e, a procrastinação vai fazer 

com que pequenas decisões que fariam total diferença 

no casamento sejam adiadas, por exemplo: deixar um 

bilhete de “Eu te amo” em algum lugar, dar um 

pequeno passo, depois, dê o segundo, o terceiro e 

assim por diante. 

Uma pequena ação todos os dias destrói a 

procrastinação e pode ter um grande efeito ao longo 

do tempo. Se restaurar o casamento é algo difícil, dizer 

“eu te amo” leva apenas dois segundos. Comece com 

isso. 

Para encerrar, vamos aprender com Jesus no 

Getsêmani sabendo de tudo o que estaria por vir, a 

situação mais terrível que pode ser imaginada com a 

morte de cruz, mesmo assim não procrastinou. Tão 

novo, poderia ter pedido mais tempo de vida a Deus, 

poderia estender seu ministério para fazer tantos 

outros milagres, mas no tempo necessário e em 

obediência ao Pai, fez o que tinha que ser feito 

morrendo por nós. 

Talvez a maior procrastinação da sua vida é ainda não 

ter entregue sua vida a Ele, não perca tempo, faça isso 

agora mesmo! 

 

 

 
Desafio da Semana 

 

Durante a leitura deste texto, se algo tocou em seu coração 

que você precisa mudar alguma atitude, tenha a consciência 

de que Deus está te mostrando isso para que você mude 

imediatamente. Ainda esta semana, faça pequenas ações, 

começando simples, mas que no futuro gerará grandes 

frutos para a sua vida e casamento! 

 

Texto para meditarem juntos 

Provérbios 27:1 


