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“Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de
tolos; o que votares, paga-o.” Eclesiastes 5:4
I – INTRODUÇÃO
Se tem algo que o Senhor não gosta é quando o homem faz promessas, votos, e não os
cumpre. Para Ele isso, é tolice. E a Palavra de Deus fala muito sobre o tolo. Uma das coisas que
a Palavra mais condena é a tolice, pois tolice é o mesmo que burrice.
Tolice é coisa insignificante, sem valor. É asneira, patetice. Então, uma pessoa tola é
alguém que sua palavra não tem valor algum, é alguém que é como um pateta, insignificante.
“Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia.” Provérbios
26:11
II – VOTAR E NÃO CUMPRIR É TOLICE
Não podemos ser precipitados em nossas palavras, em fazer compromissos
impensados. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Quem assim procede,
fica desacreditado. E o Senhor o chama de tolo. E, como tolo significa “sem valor”,
“insignificante”, precisamos medir bem nossas palavras para não sermos taxados de tolos.
“E, até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que
é tolo.” Eclesiastes 10:3
Quantas vezes cometemos esse erro de prometer e não cumprir. Falamos: “pode
deixar, eu vou na sua casa fazer uma visita...” e, não vamos. Sabemos que não vamos poder ir,
mas mesmo assim prometemos. Isso é tolice. Quantas vezes prometemos para as pessoas que
“Vamos estar orando...” e não oramos. Isso é tolice.
Por isso, não podemos ser precipitados em nossas palavras. O que falarmos deve ser
acompanhado de “Verdade”, de “peso”, de “valor”, ou seja, nossa palavra tem de ter crédito,
tem de ter valor.
Por isso, muitos não recebem nada do Senhor, porque são as ondas do mar, agitadas
pelo vento, que são inconstantes na fé e na palavra. Temos de ter convicção na presença do
Senhor para recebermos Dele suas bênçãos.
“O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.” Tiago 1:8

Quando falamos com convicção, não voltamos atrás nem corremos o risco de não
cumprir o que prometemos. Quem promete e não cumpre é inconstante, ou seja, é vacilante.
Precisamos definir nossa posição diante do Senhor.
III – QUANDO SOMOS CONSTANTES, CUMPRIMOS NOSSOS VOTOS
Uma pessoa constante é aquela que tem convicção no que crê e no que diz. Não há
oscilação. Isso trás firmeza. Quando somos constantes ganhamos confiança em nós mesmos e
atraímos a confiança do nosso próximo.
“Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.”
Isaías 26:3
Quando temos convicção e firmeza, o Senhor nos conserva em paz.
“Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será
firme para sempre.” 1 Crônicas 17:14
O mesmo Deus que confirmou a Davi no trono por ser ele um homem de palavra firme
nos confirmará se também formos pessoas de palavra firme, que não duvida de Deus nem
promete e não cumpre o prometido.
CONCLUSÃO
Quando você abrir sua boca para prometer algo para Deus ou para os homens, pense
bem antes de prometer, porque Ele não se agrada de tolos. Lembre-se de que o tolo não tem
valor.
Somos pessoas de valor, somos filhos do Deus altíssimo. Ele é a nossa rocha, a nossa
firmeza. Nele não vacilaremos. Podemos prometer e com alegria cumprir nossos votos.
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