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NÃO SEJA FIADOR 

Provérbios 17.18 

 
1. Leitura: Salmo 150.1 

2. Cântico: Gênesis 

IBSPLAY: https://youtu.be/9vwQfxnLFgg 

3. Confissão/Gratidão – Ore engrandecendo ao Senhor, exaltando os atributos de 

Deus. Em seguida, peça perdão por seus pecados. Interceda pelos missionários e 

seus mantenedores. Ore ainda, pela liderança de sua igreja local, por todos os 

enfermos e seus familiares. 

4. Leia Provérbios 17.18 – Para quem está acompanhando o livro de Provérbios, 

este assunto não é novo. Não é a primeira vez que Provérbios nos alerta sobre o risco 

de ser fiador. Isto deve nos fazer refletir sobre a seriedade da questão.  

Como vimos na reflexão de 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.  

Lembremos que, pelas leis antigas, este compromisso poderia custar a própria 

liberdade, uma vez que o devedor poderia se tornar escravo para pagar sua dívida. 

Mesmo nos tempos de hoje, dívidas podem escravizar uma pessoa e toda a sua 

família, por isso devemos sempre evitar dívidas e compromissos financeiros que 

sufocam a família, muitas vezes feitos para manter padrões de vida irreais. Muitos se 

encontram em crise financeira por dívidas que contraíram e sofrem os efeitos na 

família, na saúde física e mental. Ora, se é tolo constituir dívidas para si mesmo, 

quanto mais assumir compromissos de outros. Por isso esse texto é direto em falar 

na tolice de ser fiador.  

Só pode ser fiador aquele que tem condições e está disposto a pagar a dívida 

do outro. Como no exemplo bíblico de Judá, que diante do seu pai, Jacó, se 

https://youtu.be/9vwQfxnLFgg
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comprometeu a garantir a vida do seu irmão Benjamim, dando a sua como penhor 

(Gênesis 43.9) e mostrou que estava verdadeiramente disposto a trocar sua vida pela 

do irmão diante do governador do Egito (Gênesis 44.32-33). Isto nos lembra o que 

Cristo fez pelos que ama: deu sua vida para que nossa dívida fosse paga. Suas 

riquezas são tão abundantes que são plenamente capazes de saldar as nossas 

dívidas (Hebreus 7:22, 25: "Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior 

aliança. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de 

Deus, vivendo sempre para interceder por eles"). Louvado seja nosso Redentor. 

5. Aplicação - Pensamentos para a devoção pessoal/familiar: 

a) Não assuma compromissos financeiros que não possa honrar. 

b) Não seja fiador se não pode honrar a dívida do outro, é tolice. 

c) Tenha uma vida financeira simples e saudável, isto honra a Deus.  

d) Você já reconheceu sua dívida impagável diante do Santo Juiz? Impagável para 

o pecador, mas quitada na cruz de Cristo para todo aquele que Nele crer 

(Colossenses 2.14). 

e) Se você já recebeu o perdão de Deus em Cristo, tem reconhecido a grandeza 

dessa salvação?  
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NIGÉRIA   
ORE PELA LISTA MUNDIAL DE PERSEGUIÇÃO 2022 

 

POPULAÇÃO: 211,4 milhões  

CRISTÃOS: 98 milhões  

RELIGIÃO: Islamismo e cristianismo  

GOVERNO: República presidencialista  

LÍDER: Muhammadu Buhari  

 

• COMO É A PERSEGUIÇÃO AOS CRISTÃOS NO PAÍS?  

Na região norte da Nigéria, os cristãos vivem sob a constante ameaça de 

ataques de grupos extremistas como Boko Haram, Estado Islâmico da Província da 

África Ocidental (ISWAP, sigla em inglês) e extremistas fulanis.  

Embora todos os cidadãos estejam sujeitos a ameaças e violência, os cristãos 

são visados por causa da fé em Jesus. O ISWAP e o Boko Haram querem eliminar a 

presença cristã na Nigéria e os extremistas fulanis atacam apenas as aldeias cristãs.  

Os cristãos do Norte vivem sob a sharia (conjunto de leis islâmicas) e são 

discriminados. Os cristãos ex-muçulmanos enfrentam rejeição da família, pressão e 

violência para renunciar à fé em Jesus.  

 

• PEDIDO DE ORAÇÃO  

• Interceda para que o presidente Buhari e os governadores estaduais trabalhem com 

diligência e transparência na busca por soluções para o agravamento da crise de 

segurança no Norte da Nigéria. 

 

 

 

SAIBA MAIS: https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/nigeria 
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