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SEJA PRUDENTE 

Provérbios 22.26-27 

 

1. Leitura inicial: Salmo 25. 5-6 

2. Cântico: Digno é o Senhor 

IBSPLAY: https://youtu.be/e11gQW6gtBA 

3. Confissão/Gratidão – Que cada criatura seja boa para mim pela oração e 

pela Tua vontade. Ensina-me a utilizar o mundo e não abusar dele, para que 

melhore os meus talentos, redima o meu tempo, ande em sabedoria para com 

os de fora, e em bondade para com os de perto, para que faça o bem a todos 

os homens e, especialmente, aos meus irmãos Cristãos. E a Ti seja a glória. 

4. Leia Provérbios 22.26-27 – Este provérbio nos ensina sobre não servir de 

fiador, pois acabará indo a ruína. 

A questão de ser ou não fiador já foi abordada anteriormente por 

Salomão (Pv 6.1-5; 11.15; 17.18; 20.16). Ainda assim, ele separa esse tema 

para introduzi-lo entre este grupo de conselhos sábios.  

Pagar as contas em dia  é uma responsabilidade moral. Pagar as 

contas que outros fizeram é uma grande dor de cabeça.  Ser fiador é 

assumir o compromisso de que,  se o  outro  não pagar suas dívidas  no 

tempo certo, nós pagaremos.  

Não raro, pessoas bem intencionadas se tornam avalistas de 

pessoas desonestas que contraem dívidas com a clara intenção de não 

pagar.  O fiador torna-se, então, o responsável legal por saldar essa dívida 

caso o titular do débito se furte a fazê-lo.   

Assumir  esse compromisso é, portanto,  correr  um  risco  enorme, 

que pode trazer transtornos emocionais, interpessoais e financeiros  

irremediáveis.  O  texto  alerta  sobre  o  fato  de o fiador perder tudo que 

tem, inclusive a própria cama, deixando sua família desamparada. 

Algumas pessoas ficam constrangidas de dizer não  a  um  amigo  ou 
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familiar que lhes pede  esse encarecido favor.  Outras querem demonstrar 

uma bondade robusta e se oferecem para ser fiadoras. O resultado 

dessas posturas irrefletidas pode ser  fatal. A  falência financeira e o 

colapso dos relacionamentos podem ser os frutos amargos dessa 

decisão insensata. Não assuma compromisso pelos outros.  

 

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

a) Não assuma dividas de terceiros ou se comprometa servindo de fiador. 

b) Atente-se, caso assuma essa responsabilidade, não se espante quando 

todo o ônus bater em sua porta. 

c) Ensine seus filhos sobre gestão financeira e oriente-os sobre a honra de 

cumprir com seus compromissos. 

6. Pedidos de oração – Internacional 

ORE  

Hoje a Portas Abertas Internacional completa 67 anos de existência. 

Louve a Deus pelo sucesso do trabalho de apoio à Igreja Perseguida e peça 

que mais pessoas se comprometam com essa causa.  


