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Ao ler a história dos filhos do sacer-
dote Eli, certamente salta aos olhos a 
negligência generalizada no templo. 
Percebemos o quanto Hofni e Fineias 
foram negligentes com a responsabili-
dade e a honra que tinham como sacer-
dotes, em prol de viver uma vida total-
mente indiferente às leis de Deus. Em 
contrapartida, Eli foi negligente em não 
tomar nenhuma medida para impedir 
as atitudes inconsequentes de seus fi-
lhos. Segundo o dicionário, a palavra 
“negligência” tem diversos significados: 
“1. Qualidade de negligente. 2. Incúria, 
falta de diligência, desleixo. 3. Falta de 
atenções, menosprezo” (https://dicio-
nario.priberam.org/negligencia). 

Existem alguns tipos específicos 
de negligência atualmente, como: 
negligência emocional; negligência 
no trabalho; negligência médica. Em 
geral, a pessoa negligente sabe o que 
deve fazer, mas faz de forma deslei-
xada, isto é, trata-se de descuido, 
falta de cuidado, displicência, desa-
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tenção. Quem age assim, acaba sen-
do cobrado e responsabilizado por 
seus atos. Faz-se necessário, portan-
to, observar o que a Bíblia fala sobre 
a negligência. 

Vejamos a seguir:
1. FALTA DE APTIDÃO PARA O 

REINO DE DEUS - “E Jesus lhe disse: 
Ninguém que lança mão do arado e 
olha para trás é apto para o Reino de 
Deus”, Lc 9.62. Neste versículo, Jesus 
compara quem deseja segui-lo, mas 
primeiro quer se despedir de seus fa-
miliares, a alguém que pegou no ara-
do e olhou para trás. O arado era uma 
peça grande de ferro puro, que servia 
para revolver a terra e afofar o terreno 
para o plantio. Quem guiava o arado 
devia estar firme, para que a peça não 
saísse da rota e afofasse a terra da me-
lhor forma. Assim, quando Jesus fala 
sobre isso, ele está falando sobre a ne-
gligência do trabalho malfeito devido a 
outras preocupações, que nos levam a 
olhar para trás.

O mau exemplo
de Hofni e Fineias 
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2. BOAS INTENÇÕES NÃO ANU-
LAM AS CONSEQUÊNCIAS DA NE-
GLIGÊNCIA - “E, chegando à eira de 
Quidom, estendeu Uzá a mão, para 
segurar a arca, porque os bois tropeça-
vam. Então, se acendeu a ira do Senhor 
contra Uzá e o feriu, por ter estendido a 
mão à arca; e morreu ali perante Deus”, 
1Cr 13.9,10. Parece muito cruel que 
uma pessoa cheia de boas intenções em 
proteger a arca do Senhor tenha tido 
um fim trágico; entretanto, as conse-
quências da negligência são como uma 
fatura que não deixará de chegar. O Rei 
Davi, Usá e Aiô (que guiavam o carro dos 
bois) não tiveram o cuidado necessário 
na condução da Arca, e eles sofreram as 
consequências disso. 

3. O PAI NEGLIGENTE FORMA FI-
LHOS REBELDES - “Então, Adonias, 
filho de Hagite, se levantou, dizendo: 
Eu reinarei. E preparou carros, e cavalei-
ros, e cinquenta homens que corressem 
adiante dele. E nunca seu pai o tinha 

contrariado, dizendo: Por que fizeste 
assim? E era ele também mui formoso 
de aparência; e Hagite o tivera depois 
de Absalão”, 1Rs 1.5,6. Neste trecho 
bíblico, vemos o filho de Davi tentando 
tomar o seu trono. O mais interessante 
é que a Palavra de Deus relata sobre a 
negligência de Davi ao evitar falar dos 
erros que seu filho havia cometido. Isso 
deu a Adonias uma sensação de poder, 
fazendo com que ele se tornasse al-
guém completamente cheio de si, sem 
respeito pelo pai, que ainda reinava.

Esses exemplos mostram o quanto a 
negligência é nociva para o cristão. Ela 
faz com que as pessoas se acostumem 
com o erro, com a maneira errada de 
agir. Que a Igreja do Senhor não seja 
negligente com aquilo que tem recebi-
do de Deus. 

“Não te faças negligente para com o 
dom que há em ti, o qual te foi concedi-
do mediante profecia, com a imposição 
das mãos do presbitério”, 1Tm 4.14.


