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                              FINANÇAS 

A- INTRODUÇÃO: 
1- As maneiras de lidar com o dinheiro: 

-A nossa maneira: ganhar e gastar 
-A maneira de satanás: comercio, negociatas  
(EZ. 28: 16 e 18)-  

“16Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. 18Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo, que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando.”  - A maneira de Deus: fidelidade  
(LC 16:11)- 

11”Assim, se vocês não forem fiéis em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês?” 
- “ A grande diferença”: deixar Deus no papel central 
-IS 55:8- 

8"Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos", declara o Senhor.” 
2- Porque Deus falou tanto sobre posses? 

-2.350 versículos na bíblia sobre dinheiro 
-três razões:  

1) Afeta nossa comunhão com Deus 
( MT 25:21) 

21"O senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!'”  
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2) As posses competem com Deus 

( MT  6:24) 
24"Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro.”  

3) Despendemos muito tempo para o uso do 
dinheiro: 
I. Ganhando II. Gastando III. Economizando IV. Investindo V. Contribuindo  

 
3- Conhecendo a Deus: 

 -Ele é Senhor do universo 
 (IS 40:26)- 

 26“Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha Cada estrela do seu exército celestial, E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder E tão imensa a sua força Que nenhuma delas deixa de comparecer!”  será que vocês não sabem?  - Ele é Senhor das nações  
(IS 40: 22-24)- 
  

22“Ele se assenta ao seu trono, Acima da cúpula da terra, Cujos habitantes São pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro E os arma como uma tenda Para neles habitar. 23Ele aniquila os príncipes E reduz a nada os juízes desse mundo 24Mal eles são plantados ou semeados, Mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, e eles murcham; um redemoinho os leva como palha.”  
- Ele é Senhor do indivíduo 
 (SL 139:3-4, 16)- 

3”Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. 
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 4Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.” 

 16”Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.”  
4- Dividindo as responsabilidades: 

- A parte de Deus e a nossa – experimentamos o 
“contentamento” quando entendemos que não precisamos 
carregar um fardo que é de Deus. 
( FL 4:11-12)- 

11”Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 12Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade.”  
-o contentamento é aprendido cada vez mais. 
-Deus não nos criou para carregar as responsabilidades  
que são “Dele” . 
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 B- A PARTE DE DEUS: 

- O Senhor é dono de tudo: 
 (1 CR 29:11-12) memorizar- 

11”Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás acima de tudo. 12A riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos.”  
-na bíblia Deus é chamado por mais de 250 nomes 
- a maneira que vemos Deus, determina como vivemos  
( ex. Jó e outros) 
 

1- Criador: “Nele tudo subsiste”... 
2- Proprietário: Ele é dono do nosso dinheiro e de tudo. 
(DT 10: 14) 

14"Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os 
céus e até os mais altos céus, a terra e 
tudo o que nela existe.” 

(SL 24: 1) 
1”Do Senhor é a terra e tudo o que nela 
existe, 
o mundo e os que nele vivem;” 

(SL 50: 10 e 12) 
10”pois todos os animais da floresta são 
meus,como são as cabeças de gado 
aos milhares nas colinas. 
12Se eu tivesse fome, precisaria dizer a 
você?Pois o mundo é meu, e tudo o que nele 
existe.” 
 

- O exemplo mais forte de renúncia é quando Abraão 
obedeceu à instrução de Deus quanto a Isaac, seu 
único filho. Mas o próprio Deus já tinha isto no 
coração para 2000 anos depois. 
 
-Reconhecer Deus como proprietário no traz o 
aprendizado de “contentamento”. Se cremos que 
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 somo donos de algo, então as circunstâncias   em 

torno deste algo vão afetar as nossas atitudes. Se a 
situação for favorável, estarei feliz. Se não, estarei 
triste.   
3- Controle:  
(IS 45: 7)- 

7”Eu formo a luz e crio as trevas, 
promovo a paz e causo a desgraça; eu, o Senhor, faço todas essas coisas.”  

1) Deus permite as tribulações por 3 razões: 
I. Cumprir suas intenções: ex. José 

 (GN 45: 7-8, 50:20) 
7”Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. 8"Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito.”  20”Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.”  
 

II. Formar nosso caráter: em caráter santo 
(RM 5:3-4) 
3Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; 4a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.  
 

III. Disciplinar seus filhos: quando desobedecemos 
 (HB 12:6, 10, 11) 
 
6”pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho". 
10Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor; mas Deus nos disciplina para o nosso 
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 bem, para que participemos da sua santidade. 11Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela (a disciplina) foram exercitados.   

4- Provedor: 
 (MT 6:33) 

33”Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.”  (1 TM 6.8) 
 
8por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos.  

-De quê? Das necessidades 
-Diferença entre necessidade X desejo: elementos básicos da vida X o que 
exceda à necessidade 
-Deus  “permite” que desejos se realizem, mas “ garantiu” suprir as 
necessidades 
 
 

 
5-“Doador”:  
(MT 25:15) 

15A um deu cinco talentos, a outro 
dois, e a outro um; a cada um de 
acordo com a sua capacidade. Em 
seguida partiu de viagem. 
 

-Deus dá bens a quem ele quer e quanto ele quer 
-Deus também retira de quem e quanto ele quer  
(Jó 1:20, 21) 

20Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, 21e disse: "Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou; louvado seja o nome do Senhor ". 
 -Então, o Senhor não criou as pessoas para 

carregar as responsabilidades, que só Ele é 
capaz de carregar. 
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(MT 11: 28-30) 
28"Venham a mim, todos os que estão 
cansados e sobrecarregados, e eu darei 
descanso a vocês. 
29Tomem sobre vocês o meu jugo e 
aprendam de mim, pois sou manso e 
humilde de coração, e vocês encontrarão 
descanso para as suas almas. 
30Pois o meu jugo é suave e o meu fardo 
é leve".  

 
 
 
 

C- A NOSSA PARTE: 
1CO 4:2- 

2” O que se requer desses 
encarregados é que sejam 
encontrados fiéis.” 

GN 14:22-23 – 
23”que não aceitarei nada do 
que pertence a você, nem 
mesmo um cordão ou uma 
correia de sandália, para que 
você jamais venha a dizer: 'Eu 
enriqueci Abrão'.” 
 

- A palavra que melhor descreve “ a nossa parte” é 
mordomo, ou gerente. É quem tem a responsabilidade e 
administra as posses do seu mestre. 
 (SL 8-6) 

6”Tu o fizeste dominar sobre 
as obras das tuas mãos; 
sob os seus pés tudo puseste:” 
 
 



8 
 

 
1-Dois elementos da nossa responsabilidade: 

1°- Ser fiel:  
(MT 25: 14-30) 

14"E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 15A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um; a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. 16O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco. 17Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. 18Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19"Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. 20O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: 'O senhor me confiou cinco talentos; veja, eu ganhei mais cinco'. 21"O senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!' 22"Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: 'O senhor me confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais dois'. 23"O senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!' 24"Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: 'Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. 25Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor'. 
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26"O senhor respondeu: 'Servo mau e negligente! Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? 27Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. 28" 'Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. 29Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 30E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes'.”  

-O Senhor exige fidelidade ( fruto do espírito )com o pouco 
ou muito 
-O Senhor exige prestação de contas 
- O Senhor recompensa a fidelidade, e não o quanto 
produziu. 
- A fidelidade agora é sobre 100% das posses e não mais de 
10% como antigamente 
-Do que adianta ser fiel em 10% e despender os 90% com a 
perspectiva do mundo? 
-As conseqüências são dolorosas:  
 

 (Os 4:6) 
 

6Meu povo foi destruído 
por falta de conhecimento. 
"Uma vez que vocês rejeitaram 
o conhecimento, 
eu também os rejeito 
como meus sacerdotes; 
uma vez que vocês ignoraram 
a lei do seu Deus, 
eu também ignorarei seus filhos. 
 
 

2°- fidelidade em oito áreas: 
1) Dívidas (evitar) 
2) Conselho (buscar) 
3) Honestidade (absoluta) 
4) Contribuições (generosas) 
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5) Trabalho (árduo) 
6) Investir (economizando) 
7) Filhos (treinar) 
8) Gastos (sábios) 

 
2- 4 benefícios da fidelidade financeira: 
1°- Comunhão mais intima com Cristo: 
 (MT 25:21) 

21"O senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!' 
 

2°- Provação do nosso caráter (refino): 
-o dinheiro será benção ou maldição, dependendo como o 
uso... 
-o uso do dinheiro envolve conseqüências eternas 
-nos tornamos mestres do dinheiro ou o mesmo nos 
escraviza 
-Deus usa o dinheiro para nos testar 
-Deus usa o dinheiro para nos moldar “ao seu coração” 
-o dinheiro é considerado um medidor do caráter. Basta 
olhar o contracheque de alguém: 
 
 
Ex:    -Gastar para o retiro ou comprar um celular? 
-Gastar para doar ou comer fora? 
-Gastar comigo ou com o próximo? 
-Comi a semente que Deus me deu? (ou talvez eu nem saiba a diferença entre semente e comida?) 
-o uso do dinheiro está me ensinando a renunciar a mim mesmo? 
-o dinheiro está me prosperando segundo a Deus? 
(frutificando Cristo em mim? Ou me levando para longe de Deus?) 

3°- Colocará nossa casa financeira em ordem: 
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(com o uso dos princípios) 
 
4°- A vida eterna com Cristo, de acordo com o que estamos 
vivendo agora. 

 
 
3- 3 PRINCÍPIOS DE FIDELIDADE: 
1- Se desperdiçarmos, o senhor nos removerá: 

 (LC 16:2) 
 

2”Então ele o chamou e lhe perguntou: 
'Que é isso que estou ouvindo a seu 
respeito? Preste contas da sua 
administração, porque você não pode 
continuar sendo o administrador'.” 

-Quando desperdiçamos as nossas posses  -> produz mau 
testemunho e Deus retirará da posição de mordomos. 
 
2- Fidelidade nas pequenas coisas:  
(LC 16:10) 

10"Quem é fiel no pouco, também é 
fiel no muito” 

-A criança que cuida do seu brinquedo, cuidará do carro, da 
casa, etc. 
 
 
 
3- Fidelidade com posses de outra pessoa:  
(LC 16:12) 

12”E se vocês não forem dignos de 
confiança em relação ao que é dos 
outros, quem lhes dará o que é de 
vocês?” 

-Você devolve um bem emprestado melhor do que estava? 
-Você é descuidado com material de escritório do patrão? 
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-Você gasta mais papel, água, luz, quando na casa de outro, ou 
no hotel? 
     

 
 

 
 
 
      

 
 
 

 


