
Ter Iniciativa Não É Tão Complicado 
 

"O preguiçoso diz: 'Há um leão lá fora!' 'Serei morto na rua!" (Provérbios 22.13). 

"O preguiçoso diz:'Lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas!" 

(Provérbios 26.13). 
 

        Quem é bom em inventar desculpas e justificativas, raramente é eficiente 

em outra coisa na vida e também acaba caindo em descrédito com as pessoas. 

Muitas vezes, antes mesmo de se envolver em alguma atividade ou demanda, o 

preguiçoso já tem uma desculpa pronta para não começá-la. É complicado, pois 

a pessoa que vive neste processo viciante de procrastinação, compromete 

todos os segmentos da sua vida e  acaba prejudicando outras pessoas. Diz o 

ditado: "O caminho chamado 'Amanhã' leva à cidade chamada 'Nunca'". Só a 

atitude de sonhar e falar não é o suficiente. Resultados futuros estão também 

relacionados ao ato de planejar, de fazer boas escolhas e das ações a que nos 

lançamos hoje. 

        Fico preocupado com pessoas que estão estagnadas, paradas na vida e 

esperando algo que nem elas sabem descrever com precisão o que seja. Por 

que não se movimentam? Medo do "leão" que está na no caminho e rugindo 

nas ruas. É o rugido da concorrência, do desânimo, da apatia, da suposta idade 

avançada para algumas conquistas, da falta de recursos, da idealização do 

momento correto e por aí vai. 

        A Bíblia nos exorta: "O preguiçoso não ara a terra na estação própria; mas 

na época da colheita procura, e não acha nada" (Provérbios 20.4). É triste uma 

vida sem realizações e sem nenhuma conexão com um projeto maior que nos 

livre deste imobilismo que nos impede de realizar e de sentir-se realizado na 

vida. 

        Não estou defendendo a ideia de que você precisa sair pelo mundo 

fazendo qualquer coisa, mas sim que você pense nas possibilidades que estão 

abertas diante dos seus olhos e você não percebe. Vamos "arar" a terra, vamos 

adoçar as raízes para provarmos a doçura dos frutos. Não perca a oportunidade 

da "estação" própria, a nossa vida é breve! 
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