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Quantos de nós já não ouvimos 
a expressão: “Fechado para 

Balanço”? Você sabe o que ela 
significa e qual a importância 
do ato por trás deste ditado? 





Na contabilidade e no direito, a palavra 
"balanço" significa e decorre do equilíbrio 
ou da igualdade. 

A expressão: “Fechado para Balanço”, 
como comumente nos referimos, faz como comumente nos referimos, faz 
referencia a uma Prática Contábil (Análise 
Demonstração Contábil) que visa analisar 
a situação econômico-financeira de uma 
Entidade/Empresa.





EXEMPLOS BALANÇO:

- Balanço Patrimonial = Demonstra o 
Equilíbrio e a Situação Patrimonial da 
Entidade (AT = PA + CP)Entidade (AT = PA + CP)

- Balança Comercial = Demonstra, 
Analisa, Mede o equilíbrio entre 
Importações e Exportações



Uma das realidades na Contabilidade é 
que não se avança para outro período sem 
que o anterior seja “Fechado”; por outro 
lado, um período só é fechado quando:

a) É completamente analisado; 
b) É corrigida as distorções e erros; 
c) É extraída as informações e lições 





Em contrapartida a expressão: 
“Fechado para Balanço”, 

devemos utilizar, de forma 
geral, mas principalmente no geral, mas principalmente no 

espiritual, a mesma pratica em 
nossas vidas. Mas precisamos 

estar “Abertos” (para Balanço).



A intenção, porém, é a 
mesma:

a) Parar; 
b) Abrir-se; b) Abrir-se; 
c) Analisar-se;
d) Reavaliar



“Aprendemos a voar sobre a 
imensidão do céu e as 

profundezas do mar, mas 
ainda não sabemos viajar ainda não sabemos viajar 

para dentro de nós mesmos”

(desconheço autor)



“Examina-me, Senhor, e prova-me; 
esquadrinha os meus rins e o meu 
coração”. (Salmos 26:2)

“Esquadrinhemos os nossos caminhos, e 
provemo-los, e voltemos para o 
Senhor”. (Lm 3:40)Senhor”. (Lm 3:40)

“Mas prove cada um a sua própria obra, e terá 
glória só em si mesmo, e não 
noutro”. (Gálatas 6:4)



“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e 
assim coma deste pão e beba deste cálice... 
Porque, se nós nos julgássemos a nós 
mesmos, não seríamos julgados”. (1 
Co 11:28-31)

“Examinai-vos a vós mesmos, se “Examinai-vos a vós mesmos, se 
permaneceis na fé; provai-vos a vós mesmos. 
Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que 
Jesus Cristo está em vós? Se não é que já 
estais reprovados”. (2 Co 13:5)



POR QUE, O QUE, PARA 
QUE SE EXAMINAR/ 
ANALISAR?ANALISAR?



Paulo nos exorta a examinar e 
julgar a nossa vida e a nossa fé, 

com o fim a avaliarmos o caminho com o fim a avaliarmos o caminho 
que temos percorrido, para que não 

tenha sido em vão!



DEMAS

Filemon 1:24 / Colossenses Filemon 1:24 / Colossenses 
4:14



HIMENEU e ALEXANDRE

1 Timóteo 1:19



O que teria acontecido a 
Demas, Himeneu, Alexandre, 
Judas Iscariotes, ou melhor, o 
que teria faltado a eles?? Teria que teria faltado a eles?? Teria 
lhes faltando um auto-exame e 

um auto-julgamento??



CONCLUSÃO

À semelhança das Empresas e 
Entidades, neste final de ano, nós 
estaremos parando e reservando estaremos parando e reservando 

todos os Domingos de Dezembro 
para efetuar uma Análise mais 

profunda e geral de nossas vidas e 
comunidade. 



Assim como acontece na 
Contabilidade, não devemos 

avançar para outro período sem que 
“fechemos” o anterior, ou sejam, “fechemos” o anterior, ou sejam, 

sem que antes o tenhamos 
analisado, corrigido e extraído as 

informações e lições de tal período



QUEM E QUANTOS 
ESTÃO ABERTO ESTÃO ABERTO 

PARA BALANÇO??




