
O servo do Senhor 
deve procurar 

administrar 
seus recursos 

com muito cuidado 
para não se tornar um 

escravo da dívida.
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A FAMÍLIA E O DESAFIO DAS DÍVIDAS

“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, 
não se assenta primeiro a fazer as contas dos 
gastos, para ver se tem com que a acabar? Para 
que não aconteça que, depois de haver posto os 
alicerces, e não a podendo 
acabar, todos os que a vi-
rem comecem a escarnecer 
dele.” (Lc 15.28,29)

Dívidas podem ser en-
tendidas como o con-

junto de compromissos 
financeiros que alguém 
tem de saldar em um tem-
po determinado. As dividas 
podem ter diversas origens. 
Muitas vezes uma pessoa 
pode se envolver em uma 
dívida em função de uma 
situação incontrolável a 
que foi submetida, a exem-
plo de um acidente. No entanto, o que mais te-
mos observado é a dívida fruto de uma maneira 
desorganizada de administrar os recursos da 
família. 

A Bíblia diz que devemos ser bons mordomos, ou seja, 
bons administradores de tudo o que vem a nossas 
mãos. O servo do Senhor deve procurar administrar 
seus recursos com muito cuidado para não se tornar 

um escravo da dívida. Como o 
texto acima demonstra, antes 
de alguém entrar em uma em-
preitada deve avaliar todos os 
riscos possíveis e os recursos 
disponíveis. Quem segue essa 
orientação com certeza al-
cançará bons resultados e não 
acumulará dividas.

Muitas pessoas iniciam com 
uma pequena dívida, vão se 
envolvendo mais e mais e 
terminam por serem escravi-
zadas pelas dívidas. O melhor 
caminho para não cair nessa 
armadilha é buscar a orienta-
ção do Senhor antes de qual-

quer comprometimento. Mas, se por uma razão 
incontrolável isso aconteceu, busque também a 
orientação do Senhor e a assistência de um profi s-
sional. Lembre-se: Deus nos criou para a liberdade.

Oremos
1. Pelas famílias endividadas.
2. Para que as famílias se organizem na maneira de administrar os recursos.
3. Para que as famílias tenham cuidado com a mordomia de tudo.
4. Para que as famílias escravizadas pela dívida encontrem os meios para a liberdade fi nanceira.
5. Para que os chefes de família aprendam a buscar orientação do Senhor antes de qualquer compro-

metimento.




