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Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do 
teu companheiro: vai, humilha-te e importuna o teu companheiro; 

 

O assunto aqui é o de ser fiador de alguém. 

Provérbios 6:1-5:- “Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se 
te empenhaste por um estranho, estás enredado pelos teus lábios; estás 
preso pelas palavras da tua boca. Faze pois isto agora, filho meu, e livra-
te, pois já caíste nas mãos do teu próximo; vai, humilha-te, e importuna 
o teu próximo; não dês sono aos teus olhos, nem adormecimento às 
tuas pálpebras; livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave 
da mão do passarinheiro.” 

Fiança diz respeito a ser um consignatário de empréstimos, assumindo 
obrigações, ou garantindo o desempenho de outras pessoas. Quando 
assumido dolosamente, apressadamente ou excessivamente, se torna um 
pecado da imprudência. Deus deseja que você seja livre de riscos 
desnecessários ou de responsabilidades contingentes. Ele quer que você leve 
uma vida tranqüila. Homens sábios se alegram com esta regra!  

Salomão freqüentemente faz advertências a respeito de fianças 

Provérbios 6:1-5:- “Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se 
te empenhaste por um estranho, estás enredado pelos teus lábios; estás 
preso pelas palavras da tua boca. Faze pois isto agora, filho meu, e livra-
te, pois já caíste nas mãos do teu próximo; vai, humilha-te, e importuna 
o teu próximo; não dês sono aos teus olhos, nem adormecimento às 
tuas pálpebras; livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave 
da mão do passarinheiro.” 

Provérbios 11:15:- “Decerto sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador 
do estranho; mas o que aborrece a fiança estará seguro.” 

Provérbios 17:18:- “O homem falto de entendimento compromete-se, 
tornando-se fiador na presença do seu vizinho.” 
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Provérbios 20:16:- “Tira a roupa àquele que fica por fiador do estranho; 
e toma penhor daquele que se obriga por estrangeiros.” 

Provérbios 22:26-27:- “Não estejas entre os que se comprometem, que 
ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que 
tirariam a tua cama de debaixo de ti?” 

Provérbios 27:13:- “Tira a roupa àquele que fica por fiador do estranho, 
e toma penhor daquele que se obriga por uma estrangeira.” 

Considere a razão pela qual os filhos de reis eram alvo de constantes pedidos 
para que usassem de seus créditos, reputações, ou autoridade a favor de 
amigos, conhecidos, ou de bajuladores. Com um simples aperto de mãos, 
assinatura, telefonemas, ou emails, o jovem poderia rapidamente criar um 
grandes obrigações potenciais que poderiam comprometer os seus recursos 
e/ou relacionamentos.  

A prudência é uma porção grande da sabedoria. Homens prudentes são 
pessimistas, céticos, e trabalham bastante para evitar riscos e problemas 
futuros; homens tolos são otimistas, presunçosos, e acreditam quase em tudo 
o que ouvem. 

Provérbios 14:15:- “O simples dá crédito a tudo; mas o prudente atenta 
para os seus passos.” 

Provérbios 22:3:- “O prudente vê o perigo e esconde-se; mas os 
simples passam adiante e sofrem a pena.” 

Provérbios 27:12:- “O prudente vê o mal e se esconde; mas os 
insensatos passam adiante e sofrem a pena.” 

Um homem sábio sempre tem os olhos no future, para que as suas ações de 
hoje não lhe custam mais amanhã. 

Provérbios 23:5:- “Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão; pois 
fazem para si asas, como a águia, voam para o céu.” 

Provérbios 27:23-24:- “Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; 
cuida bem dos teus rebanhos; porque as riquezas não duram para 
sempre; e duraria a coroa de geração em geração?” 

Homens sábios são cautelosos, conservadores, críticos, deliberados, avesso a 
riscos e lentos. Você é assim? 

O provérbio de Salomão é dirigido a seus filhos. Ele queria que os seus filhos 
fizessem tudo que estivesse ao seu alcance para sair imediatamente de alguma 
obrigação financeira assumida para amigos. 
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Provérbios 6:1-5:- “Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se 
te empenhaste por um estranho, estás enredado pelos teus lábios; estás 
preso pelas palavras da tua boca. Faze pois isto agora, filho meu, e livra-
te, pois já caíste nas mãos do teu próximo; vai, humilha-te, e importuna 
o teu próximo; não dês sono aos teus olhos, nem adormecimento às 
tuas pálpebras; livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave 
da mão do passarinheiro.” 

Não importa o quanto será humilhante reverter uma posição assumida com 
um amigo, faça-o agora! Livre-se de uma promessa apressada! Rogue a ele 
para você sair da questão, agora! Se desembarace do contrato credor/devedor! 
Dobre os seus joelhos e implore pela sua liberdade! 

O que começou agradavelmente com glória e orgulho, deve agora ser mudado 
com dor, humildade e vergonha. Escolhas pecaminosas trazem conseqüências 
negativas; você não deve ficar surpreso. Você pode ficar pensando a respeito 
dessa questão durante algum tempo, antes de corrigi-la? Não! Nem mesmo 
permita a si mesmo dormir! 

Provérbios 6:4:- “Não dês sono aos teus olhos, nem adormecimento às 
tuas pálpebras;” 

Você pode, pelo menos, fazer um esforço educado e razoável? Não! Você 
deve procurar energicamente e freneticamente uma saída como um animal ou 
uma ave que cai numa armadilha!   

Provérbios 6:5:- “Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a 
ave da mão do passarinheiro.”  

Neste provérbio nós temos uma lição mais rica e abrangente; a lição que você 
poderá usar durante o resto de sua vida. Está pronto? O aspecto da urgência e 
da humildade requerida para rapidamente sair de uma situação de fiador, 
também se aplica a outras questões, também. Você quer ser mais sábio além 
de uma mera prudência financeira? Se apronte! Você vai se encontrar, em 
muitas ocasiões, em outras situações pecaminosas, e você deve usar do 
mesmo esforço intenso para se livrar delas. Se apronte! 

Se houver a mínima chance de você ter ofendido uma pessoa, vá 
imediatamente, humilhe-se, e recupere o seu irmão; não considere o sono ou a 
necessidade de adorar a Deus, pois tudo o mais pode esperar. 

Mateus 5:23-26:- “Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no 
altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 
deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu 
irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o 
teu adversário, enquanto estás no caminho com ele; para que não 
aconteça que o adversário te entregue ao guarda, e sejas lançado na 
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prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali 
enquanto não pagares o último ceitil.” 

Por outro lado, se alguém lhe ofendeu, e você não pode, em um glorioso 
amor, fazer vista grossa a ela, então vá, humilhe-se e aborde a pessoa que lhe 
ofendeu. 

Provérbios 10:12:- “O ódio excita contendas; mas o amor cobre todas 
as transgressões.” 

Provérbios 19:11:- “A discrição do homem fá-lo tardio em irar-se; e sua 
glória está em esquecer ofensas.” 

I Coríntios 13:4-7:- “O amor é sofredor, é benigno; o amor não é 
invejoso; o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta 
inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se 
irrita, não suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se regozija 
com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 

Mateus 18:15-17:- “Ora, se teu irmão pecar, vai, e repreende-o entre ti e 
ele só; se te ouvir, terás ganho teu irmão; mas se não te ouvir, leva ainda 
contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas 
toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja; e, se 
também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano.” 

Se você é solteiro e vive um relacionamento com um incrédulo, vá agora, 
humilhe-se, e saia desse jugo pecaminoso. 

I Coríntios 7:39:- “A mulher não está livre enquanto o seu marido 
estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem 
quiser, contanto que case com um cristão.” 

I Coríntios 11:11:- “Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a 
mulher, sem o varão, no Senhor.” 

II Coríntios 6:14:- “Não vos prendais a um jugo desigual com os 
incrédulos; pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? ou que 
comunhão tem a luz com as trevas?” 

Esdras 10:1-44:- “Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, 
chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de 
Israel, uma grande congregação de homens, mulheres, e crianças; pois o 
povo chorava amargamente. Então Seeanias, filho de Jeiel, um dos 
filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: Nós temos sido infiéis para 
com o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os 
povos da terra; contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para 
Israel. Agora, pois, façamos um pacto com o nosso Deus, de que 
despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme 
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o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandamento do 
nosso Deus; e faça-se conforme a lei. Levanta-te; pois a ti pertence este 
negócio, e nós somos contigo; tem bom ânimo, e faze-o. Então Esdras 
se levantou, e ajuramentou os principais dos sacerdotes, os levitas, e 
todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra; e eles juraram. Em 
seguida Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e entrou na 
câmara de Joanã, filho de Eliasibe; e, chegando lá, não comeu pão, nem 
bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos do 
cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que 
vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém; e que todo 
aquele que dentro de três dias não viesse, segundo o conselho dos 
oficiais e dos anciãos, toda a sua fazenda se pusesse em interdito, e 
fosse ele excluído da congregação dos que voltaram do cativeiro. Pelo 
que todos os homens de Judá e de Benjamim dentro de três dias se 
ajuntaram em Jerusalém. Era o nono mês, aos vinte dias do mês; e todo 
o povo se assentou na praça diante da casa de Deus, tremendo por 
causa deste negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou 
Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, e casastes 
com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, 
fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu 
agrado; separai-vos dos povos das terras, e das mulheres estrangeiras. E 
toda a congregação respondeu em alta voz: Conforme as tuas palavras 
havemos de fazer. Porém o povo é muito; também é tempo de grandes 
chuvas, e não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um dia nem de 
dois, pois somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ponham-
se os nossos oficiais por toda a congregação, e todos os que em nossas 
cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos 
apontados, e com eles os anciãos e juízes de cada cidade, até que se 
desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus no tocante a este negócio. 
(Somente Jônatas, filho de Asael, e Jazéias, filho de Ticvá, se opuseram 
a isso; e Mesulão, e Sabetai, o levita, os apoiaram.) Assim o fizeram os 
que tornaram do cativeiro: foram indicados o sacerdote Esdras e certos 
homens, cabeças de casas paternas, segundo as suas casas paternas, 
cada um designado por nome; e assentaram-se no primeiro dia do 
décimo mês, para averiguar este negócio. E no primeiro dia do primeiro 
mês acabaram de tratar de todos os homens que tinham casado com 
mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes acharam-se estes 
que tinham casado com mulheres estrangeiras: dos filhos de Jesuá, filho 
de Jozadaque, e seus irmãos, Maaséias, Eliézer, Jaribe e Gedalias. E 
deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres; e, 
achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua 
culpa. Dos filhos de Imer: Hanâni e Zebadias. Dos filhos de Harim: 
Maaséias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. E dos filhos de Pasur: Elioenai, 
Maaséias, Ismael, Netanel, Jozabade e Elasa. Dos levitas: Jozabade, 
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Simei, Quelaías (este é Quelita), Petaías, Judá e Eliézer. Dos cantores: 
Eliasibe. Dos porteiros: Salum, Telem e Úri. E de Israel, dos filhos de 
Parós: Ramias, Izias, Malquias, Miamim, Eleazar, Hasabias e Benaías. 
Dos filhos de Elão: Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. 
Dos filhos de Zatu: Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e 
Aziza. Dos filhos de Bebai: Jeoanã, Hananias, Zabai e Atlai. Dos filhos 
de Bani: Mesulão, Maluque, Adaías, Jasube, Seal e Jerimote. Dos filhos 
de Paate-Moabe: Adná, Quelal, Benaías, Maaséias, Matanias, Bezaleel, 
Binuí e Manassés. Dos filhos de Harim: Eliézer, Issijá, Malquias, 
Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de 
Hasum: Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. 
Dos filhos de Bani: Maadai, Anrão e Uel, Benaías, Bedéias, Queluí, 
Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaasu. Dos filhos de 
Binuí: Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sasai, Sarai, Azarel, 
Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo: Jeiel, 
Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. Todos estes tinham 
tomado mulheres estrangeiras; e se despediram das mulheres e dos 
filhos.” 

Se você está até mesmo levemente tentado a adulterar com qualquer pessoa, 
vá agora, humilhe-se, e faça o que for necessário para se distanciar o mais que 
puder daquela pessoa e da tentação. 

Provérbios 4:14-15:- “Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo 
caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele; desvia-te dele e passa 
de largo.” 

Provérbios 5:8:- “Afasta para longe dela o teu caminho, e não te 
aproximes da porta da sua casa;” 

Mateus 5:28-30:- “Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para 
uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com 
ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois 
te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu 
corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-
a e lança-a de ti; pois te é melhor que se perca um dos teus membros do 
que vá todo o teu corpo para o inferno.”  

Se a televisão está afetando a sua família, vá agora, humilhe-se, e arranque o 
fio da tomada de trás. 

Salmos 101:3:- “Não porei coisa torpe diante dos meus olhos; aborreço 
as ações daqueles que se desviam; isso não se apagará a mim.” 

Se você se sente amargurado com o seu cônjuge, vá agora, humilhe-se, a 
clareie a situação completamente. 
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Efésios 5:33:- “Todavia também vós, cada um de per si, assim ame a 
sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu 
marido.” 

Colosenses 3:19:- “Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não as 
trateis asperamente. 

Se você negligenciou o treinamento spiritual de seus filhos, vá agora, humilhe-
se, e comece tudo de novo. 

Salmos 34:11:- “Vinde, filhos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do 
Senhor.” 

Efésios 6:4:- “E vós, pais, não provoqueis à ira vossos filhos, mas criai-
os na disciplina e admoestação do Senhor.” 

Se você tem um problema com as tentações da internet, vá agora, humilhe-se 
e diga ao seu pai ou ao seu cônjuge para colocar filtros com senhas protetoras, 
para salvá-lo do mal. Se você tem sido descomedido com alimentos e bebidas, 
vá agora, humilhe-se, e passe uma lei com testemunhas próximas, para uma 
limitação santa na comida e na bebida. 

Provérbios 23:2:- “E põe uma faca à tua garganta, se fores homem de 
grande apetite.” 

I Corintios 9:24-27:- “Não sabeis vós que os que correm no estádio, 
todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de 
tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, exerce domínio 
próprio em todas as coisas; ora, eles o fazem para alcançar uma coroa 
corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não 
como indeciso; assim combato, não como batendo no ar. Antes 
subjugo o meu corpo, e o reduzo à submissão, para que, depois de 
pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado.” 

Se você não tem feito nada para os seus pais recentemente, vá agora, humilhe-
se, e leve-os para jantar fora hoje à noite. 

Efésios 6:1-3:- “Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, 
porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro 
mandamento com promessa), para que te vá bem, e sejas de longa vida 
sobre a terra.“ 

I Timóteo 5:8:- “Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente 
dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. 

Se você está em atraso com as suas dívidas, vá agora, humilhe-se, e pague a 
dívida hoje, ou diga ao credor quando é que você vai poder pagar. 
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Provérbios 3:27-28:- “Não negues o bem a quem de direito, estando no 
teu poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo: Vai, e volta, amanhã to 
darei; tendo-o tu contigo.” 

Romanos 13:8:- “A ninguém devais coisa alguma, senão o amor 
recíproco; pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei.” 

Se você não fez nada por seu irmão nos últimos dois dias, vá agora, humilhe-
se, e faça alguma coisa boa ainda hoje. 

Hebreus 3:12-13:- “Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de 
vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus 
vivo; antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo 
que se chama Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano 
do pecado;” 

Atos 20:35:- “Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é 
necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor 
Jesus, porquanto ele mesmo disse: Coisa mais bem-aventurada é dar do 
que receber.”  

Se você está atrasado com a confissão dos seus pecados, de orar ou ler a sua 
Bíblia, vá agora, humilhe-se diante de Deus, e confesse, ore ou leia agora.  

Salmos 32:5:- “Confessei-te o meu pecado, e a minha iniqüidade não 
encobri. Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu 
perdoaste a culpa do meu pecado.” 

Salmos 55:17:- “De tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me 
lamentarei; e ele ouvirá a minha voz.” 

Salmos 119:72:- “Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares 
de ouro e prata.” 

Não permita que o trabalho, família, lazer, ou sono interfira. 

Jó 23:12:- “Nunca me apartei do preceito dos seus lábios, e escondi no 
meu peito as palavras da sua boca.” 

Salmos 66:18:- “Se eu tivesse guardado iniqüidade no meu coração, o 
Senhor não me teria ouvido;” 

Se você não tem ouvido música sacra recentemente, vá agora, humilhe-se, e 
cante ao Senhor! 

Salmos 47:6-7:- “Cantai louvores a Deus, cantai louvores; cantai 
louvores ao nosso rei, cantai louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra; 
cantai louvores com salmo.” 
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Quando a questão é o de obedecer o abençoado Deus, não permita que outras 
obrigações ou orgulho entre no seu caminho. Davi disse,“Apresso-me sem 
detença a observar os teus mandamentos.” 

Salmos 119:60:- “Apresso-me sem detença a observar os teus 
mandamentos.” 

O Senhor Jesus Cristo está vindo brevemente com os Seus poderosos anjos; 
Ele vai lhe encontrar confiantemente justo? 

I John 2:28-29:- “E agora, filhinhos, permanecei nele; para que, quando 
ele se manifestar, tenhamos confiança, e não fiquemos confundidos 
diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo 
aquele que pratica a justiça é nascido dele.” 

Vá, humilhe-se, e garanta o seu Senhor!  

Romanos 12:1-2:- “Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a 
este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 
Deus.” 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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