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SUA BOCA PODE TE APRISIONAR. 

Provérbios 6. 1-5 
 

1. Leitura: Salmo 89. 5 -8 

2. Cântico: Seja Engradecido 

IBSPLAY: https://youtu.be/b8t-eOMVi2Q 

3. Confissão/Gratidão: Em oração, reconheça a grandeza de Deus, clame ao 

Senhor confessando os seus pecados e agradeça o Seu perdão e sua 

providência.   

4. Leia Provérbios 6. 1-5 – A palavra de Deus nos ensina a sermos bons 

mordomos dos recursos que Ele, em Sua infinita graça e misericórdia, tem dado 

a cada um de nós. Essa mordomia, requer sabedoria, e não há fonte de 

sabedoria mais perfeita que a revelada nas Escrituras Sagradas. O livro de 

Provérbios é rico em prover a sabedoria do alto, alicerçada no temor ao Senhor, 

que direciona nossos passos, decisões, e a forma com que nos relacionamos 

uns com os outros. Nesta porção de hoje, Salomão nos alerta do perigo de ser 

fiador de alguém (garantir a dívida de outro) empenhando nossa palavra. 

Ao sermos fiadores de alguém, estamos empenhando nossa palavra de que, 

numa eventual falta deste devedor, iremos assumir esta dívida. Meu irmão e 

minha irmã, se você não tem condições de assumir uma dívida não paga, se o 

seu orçamento não comporta este imprevisto, seja sábio, não empenhe sua 

palavra, saiba dizer não, pois do contrário você estará preso, perderá o sono e 

a paz. Aqui o texto nos traz um senso urgência: “Meu filho se você...” está nesta 

situação (ser o fiador de alguém) procure diligentemente, sair desta obrigação, 

mas tenha consciência do peso de sua palavra, que uma vez dada, precisa ser 

cumprida. Quando entramos em situações como estas, muitas vezes teremos 

que contar com a misericórdia de Deus, pois não é simples sair desta “prisão” 

sem quebrar outros princípios, sem quebrar a própria palavra empenhada. 

Importante ressaltar que o texto não fala que ser fiador de alguém é moralmente 

errado, o alerta aqui é que, na maioria das vezes, essa atitude não é prudente. 

O texto também não fala que podemos quebrar nossa palavra para sair desta  
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situação, ao contrário, devemos buscar meios legítimos (conversa, negociação, 

insistência) para nos desvencilharmos desta obrigação. 

5. APLICAÇÕES:   

1. Temos consciência que Deus é o nosso provedor? 

Temos a tendência de achar que nosso sustento vem do nosso trabalho, 

isso representa parte da verdade, não sua totalidade. Deus é o nosso 

provedor, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos sustenta. (Leia 

Salmo 127:1-2). Quando esquecemos desta verdade, achamos que 

podemos usufruir desta provisão da forma que bem entendermos, sem 

a devida gratidão, sem sabedoria alguma, sem ponderar e sem exercer 

controle sobre nossa palavra, o que nos leva ao segundo ponto. 

2. Temos sido bons mordomos? 

Quando temos a consciência que tudo que temos provém de Deus, 

temos a responsabilidade de ser bons mordomos destas dádivas. 

Devemos ser sábios na administração destes recursos, visando não 

apenas o nosso sustento, mas o sustento do Reino de Deus e no amparo 

do necessitado. Não podemos empenhar nossos bens de forma 

irresponsável. Ser fiador de alguém é ter a consciência de que teremos 

os recursos necessários para assumir a dívida, na falta desta pessoa. O 

problema é que muitos crentes não têm o controle de sua vida financeira, 

e não conhecem seus limites e real condição. Se você está vivendo algo 

parecido, se arrependa, volte-se ao Senhor, peça sabedoria a Ele para 

glorificá-lo em suas finanças e peça conselhos e orientação de irmãos 

maduros espiritualmente nesta área. 

3. Sabemos o peso de nossa palavra? 

Vivemos num mundo caído onde a palavra não tem mais peso e nem 

importância. O que é falado hoje, é retirado amanhã com muita 

facilidade. A partir de uma cosmovisão Cristã, nossa palavra ganha peso, 

somos responsáveis pelo que dizemos, quando assumimos um 

compromisso, devemos ir até o final, logo, devemos ser sábios e pedir a 

Deus discernimento antes de empenhar nossa palavra. Seja prudente, 

avalie a situação, avalie os riscos, haja com sabedoria antes de 
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empenhar sua palavra, pois depois que isso ocorrer, o compromisso 

estará firmado. 

 

6. INTERCESSÃO: Na lista de orações, disponibilizada nos grupos da IBS, 

interceda pelos pedidos e agradecimentos de cada irmão. 

7. ORE POR MISSÕES –NIGÉRIA 

Vitor, um cristão nigeriano, foi atacado por locais e teve a perna direita amputada. 

Ore para que Deus esteja com ele, trazendo conforto e esperança de cura. 


