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DEUS E O DINHEIRO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Objetivo: O aluno deve conhecer os princípios bíblicos de finanças e aplicar na sua vida pessoal. 
 
Muitas pessoas vivem sem paz por não saberem usar o dinheiro. Algumas estão atoladas de dívidas 
e não sabem como resolver esse problema. Vivem numa verdadeira prisão financeira. Precisam 
aprender e praticar os princípios de Deus nas finanças para serem abençoadas e terem a libertação 
financeira. Você gasta tempo e trabalho de sua vida para ganhar dinheiro. Normalmente, um terço 
do nosso dia é destinado ao trabalho com o objetivo de ganhar dinheiro para o sustento. Se Deus 
não é o Senhor do nosso dinheiro, Ele não é Senhor de um terço da nossa vida. Ele deseja ser 
Senhor por completo, porque não é possível servir a dois senhores. A Bíblia ensina que tudo o que 
fazemos deve glorificar a Deus – “Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, 
façam tudo para a glória de Deus” (1 Co 10:31). Assim, nós devemos glorificar e honrar a Deus 
através do dinheiro que recebemos. A Palavra de Deus tem muitas orientações sobre dinheiro. Isso 
porque Deus sabia das dificuldades, pressões e tentações que iríamos enfrentar nesta área.  

QUEM É O DONO DE TUDO?  
Ag 2:8 - "Tanto a prata quanto o ouro me ____________", declara o Senhor dos Exércitos.  
Sl 24:1 - Do __________ é a terra e _________ o que nela existe, o mundo e os que nele vivem.   
Dt 8:18 - Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a __________________ 
de produzir _______________, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme 
hoje se vê. 
 
O PLANO DE DEUS PARA O DINHEIRO                                                                                                                                                             
1.   Suprir nossas necessidades: 
 Fp 4:19 - O meu Deus, segundo as suas riquezas, _____________ todas as vossas necessidades 
em glória, por Cristo Jesus.  
 Mt 6:31-33 - Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber’? ou 
‘que vamos vestir’? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o ________________ 
sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o _______________________ e 
a sua _________________, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. 
 
2.   Suprir necessidades de outros por nosso intermédio:  
Ef 4:28 - O que furtava não furte mais; antes _____________, fazendo algo de útil com as mãos, 
para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.  
2 Cor 9.11 - Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser 
_________________ em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em 
ação de graças a Deus. 
 
3.   Sustentar a obra de Deus no mundo:  
Mt 28:19-20 – “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações... ensinando-os a obedecer a 
tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 2 Co 8:7 -Todavia, 
assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa 
e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de ________________. 
 
CUIDADO COM O AMOR AO DINHEIRO 
Jesus sabia que muitas pessoas consideravam o dinheiro o seu grande tesouro e que estavam com 
o coração totalmente nisso. 
 Mateus 6:19-21 - "Não acumulem para vocês tesouros na ____________, onde a traça e a ferrugem 
destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no ________, 
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onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde 
estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” 
Escolha desde cedo a quem você vai querer servir. Quando atribuímos ao dinheiro um valor 
desproporcional, ou seja, um poder além do que lhe é devido, cometemos uma forma de idolatria.  
 
Leia Mt 6:24 e conclua sobre o que Jesus disse:   ______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é um grande mal. Leia 1Tm 6:9-10 e escreva as 
consequências da sede por riqueza:   
1-............................................................................. 
2-............................................................................. 
3-............................................................................. 
4-............................................................................. 
5-............................................................................. 
6-.............................................................................. 
 
Pv 28:20 - “A vida da pessoa fiel será cheia de felicidade, mas quem tem ____________de 
enriquecer não fica sem castigo”. 
Após ler este versículo o que você acha sobre jogar em loterias? __________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Sl 62:10 - “Ainda que as suas riquezas aumentem, não ponham o ______________ nelas.”  
O que significa por o coração nas riquezas? ___________________________________________ 
 
Ec 5:10,11 - Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama as riquezas jamais ficará 
_______________ com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os 
bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, 
senão dar um ______________ de ______________ aos seus olhos? 
 
Cl 3:5 - Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, 
impureza, paixão, desejos maus e a ________________, que é ____________________ 
 
1Tm 6:6-8 - De fato, a ________________ com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada 
trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar; por isso, tendo o que comer e com que 
vestir-nos, estejamos com isso ____________. 
 
Conselho bíblico para os cristãos ricos - 1 Tm 6:17,18 
1-............................................................................. 
2-............................................................................. 
3-............................................................................. 
4-............................................................................. 
5-............................................................................. 

AVALIAÇÃO  

- - Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.   

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com 
o limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 
6,0 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS E TAREFAS (3,0) + TESTE (7,0) – TOTAL: 10,0 
 
      
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/3/5+#v5

