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LIDAR COM A 
DÍVIDA 

Verso Áureo 
“O rico domina os 

pobres, e o que toma 
emprestado é servo 

do que empresta”. 
(Provérbios 22:7) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
Se já lhe aconteceu, emprestar uma grande quantidade de dinheiro a alguém, pode 
dizer-nos como é que as coisas se passaram?  
 

APROXIMAR: 
 
Estes versículos falam-nos do facto de se «tornar fiador de alguém». O fiador é 
tornado como responsável pelo que está em dívida, s e este não cumprir as suas 
obrigações. A garantia pode ser em dinheiro, um bem que pertence ao fiador, o 
mesmo o próprio corpo do fiador. 
 
Deus confiou a Terra aos homens, que se tornaram os seus gestores. A generosidade 
pode fazer parte integrante de uma boa gestão, mas se a sua generosidade corre o 
risco de vos levar à ruína, é necessário que faça algo de imediato, segundo os versos 
de Provérbios 6:4-5.  
 
O extrato para o estudo de hoje engloba alguns conselhos sobre a forma de 
recuperar a liberdade nesse caso. Provérbios 6:3 fala de pessoas que caíram sob a 
influência de alguém. Os capítulos de Provérbios 5 a 7, tratam especificamente das 
consequências de cair sob a influência da «mulher ligeira». É o Rei Salomão, rei de 
Israel, quem escreveu ao longo do século X a.C., ou compilou, a maioria dos 
Provérbios (veja Prov.1:1) 
 

     OBSERVAR:  
 
Aparentemente, Salomão pode constatar pessoalmente que ser fiador de outra 
pessoa não deixa de ter alguns riscos. 

 
• Quais são as duas imagens que Salomão utiliza em Prov.6:5, para comparar 

o «próximo» mencionado no verso 1, do qual ele se tornou fiador? 
 

• Qual é a advertência que Salomão fez em Prov.11:15, 17-18 e 22:26? 
 

• Como é que podemos conciliar estes versos com Prov.14:21? 
 
Judá, filho de Jacob, tinha indicado por duas vezes, bem antes da existência de 
Salomão, que ele desejava ser o fiador do seu irmão mais novo, Benjamim 
(Gén.43:9 e 44:33), aceitando os riscos. 

 
• Que semelhança encontra entre Judá e Jesus neste aspeto? 

 
• Nos versos de Prov.6:1-5, é questão do «meu filho». O que implica isto no 

que diz respeito aos conselhos dados acima (veja Prov.1:8-9)? 
 

Ser um bom gestor implica igualmente prudência. 
• Daria um dos seus órgãos a uma pessoa que fosse responsável pela sua 

patologia e não quisesse mudar a sua atitude? 
 
 

Deute.15:1-5 -   
“Este, pois, é o modo da 

remissão: que todo o 
credor, que emprestou 

ao seu próximo uma 
coisa, o quite; não a 

exigirá do seu próximo 
ou do seu irmão, pois a 

remissão do Senhor é 
apregoada… somente 
para que entre ti não 

haja pobre; pois o Senhor 
abundantemente te 

abençoará na terra que o 
Senhor, teu Deus, te dará 

por herança, para a 
possuíres .” 
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ADERIR:  
Se alguém contraiu uma dívida que se tornou impossível de reembolsar no 
momento desejado, não lhe prometa e não lhe dê demasiado dinheiro ao ponto de 
se encontrar você mesmo em problemas. 
 
Mantenha na sua mente que a outra pessoa não é capaz de reembolsar o total dessa 
dívida, e que seria você quem sofreria as consequências. 

 
• Dê alguns exemplos da forma como pode ser  fiador de alguém. 

 
Em algumas situações, o credor é irracional, e esse é um problema que deve ser 
resolvido. Infelizmente, é recorrente encontrar esquemas de enriquecimento rápido 
que levarão à ruína financeira aqueles que são apanhados neles. Uma tragédia 
adicional nestes planos desonestos, é que, em muitos casos, os indivíduos têm, 
inicialmente, de pedir dinheiro emprestado para se envolverem neles. 

 
• O que faria se algum dos seus familiares entrasse num destes esquemas 

ilegais para ganhar dinheiro rapidamente? 
 
É correto tomar conta dos pobres e ajudá-los, mas sem se colocar a si mesmo em 
problemas. 

• Tem alguma fórmula ou meio de usar o dinheiro que ganha, de forma 
responsável, ou mesmo aquele que tem no banco? 

 
Jesus veio á terra para enfrentar a nossa culpa: a sua e a minha. Por meio da sua 
vida e da sua morte, ele tornou-se nosso fiador. Aquilo que não pode fazer sozinho, 
é Ele quem faz por si! 
 
ORAR:   
Senhor, Jesus, obrigado por seres o meu fiador, devido á tua via, o que faz com que 
não tenha que ter mais medo do futuro. Ajuda-me, enquanto pessoa resgatada, a 
colocar os outros em contacto contigo, para que também eles sejam aliviados dos 
seus fardos.  Amém.  
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