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A SEGURANÇA DO NÃO 

Provérbios 11. 15 

 
1. Leitura: Salmo 148 

2. Cântico: Rei das nações 

IBSPLAY: https://youtu.be/S1xihinmikM 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 11.15  – O fiador é aquele que dá garantias de que o 

devedor irá cumprir sua palavra e pagar suas dívidas; caso contrário, ele 

mesmo arcará com o ônus. O fiador empenha sua palavra, sua honra e seus 

bens, garantindo ao credor que o devedor saldará seus compromissos a tempo 

e a hora. O fiador fica, assim, obrigado, mediante a lei, a pagar em lugar do 

devedor, caso este não cumpra seu compromisso.  

  Multiplicam-se os exemplos dos muitos sofrimentos e prejuízos sofridos 

pelos fiadores. Há pessoas que perdem tudo o que granjearam com seu 

trabalho honrado, ao pagar as dívidas dos outros. Não poucos, de boa-fé, foram 

fiadores de gente desonesta e acabaram pobres e desamparados.  

  A Bíblia nos alerta de fugir dessa prática. Somos levados a compreender 

que ao dizer “não” glorificará mais a Deus do que dizer “sim” para tudo. O “não” 

se torna uma fortaleza impenetrável, quando bem usado, impedindo que você 

se coloque em situações de risco, que lhe deixem com a “corda no pescoço”. 

  Quem foge de ser fiador estará seguro. Não temos a responsabilidade 

de financiar a irresponsabilidade dos outros. Não podemos comprometer o 

sustento e a estabilidade financeira da nossa família para assegurar os 

negócios arriscados daqueles que nos pedem um aval. Fuja de ser avalista. 

Esse é um caminho escorregadio, e o fim dessa linha é o desgosto 

 

5. Aplicação:  

Agora, o que devemos fazer? O que precisamos decidir? 

https://youtu.be/S1xihinmikM
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• Aprenda a dizer não, quando você realmente não puder assumir a 

irresponsabilidade do outro. O não é pedagógico, o não é instrução, o não 

é escola para o cristão; 

• Não seja o credor de pessoas que possuem um histórico de mal 

pagadores, mal responsáveis. A eles o não se torna muito mais benéfico, 

do que dizer sim e continuar alimentando seu pecado; 

• Um não deve ser visto como a vontade de Deus para nossas vidas, pois 

Ele nos deu o não para que continue a nos conduzir em graça, pelos seus 

retos caminhos. 

 

6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – MALDIVAS 

Interceda pelos cristãos expatriados que vivem nas Maldivas. Peça ao 

Senhor que eles continuem a espalhar o amor de Deus pelo país, alcançando 

pessoas com a palavra, mas em segurança. 


