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AS FINANÇAS NO CASAMENTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OS 4 PILARES PARA A BENÇÃO DE DEUS NAS FINANÇAS DO CASAL 
 

1.O DINHEIRO NÃO DEVE SER FOCO PRINCIPAL  
A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é um grande mal. Leia 1 Tim 6.8-10 e escreva as consequências da sede por 
dinheiro:  ................................................................................................... 
"Ninguém pode .............................. a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará 
o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao ..................................". Mateus 6.24 
Conselho para os cristãos que possuem mais recursos financeiros - 1 Tim 6.17,18:  ......................................... 
 

2. TRABALHO DILIGENTE 
A provisão virá com trabalho - 1 Tes 4.11,12 - Esforcem-se para ter uma vida tranqüila, cuidar dos seus próprios 
negócios e .................................. com as próprias mãos, como nós os instruímos; a fim de que andem decentemente aos 
olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. 
 

Trabalhe com excelência e dedicação  
- Colossenses 3.23-24 - Tudo o que fizerem, façam de todo o .........................., como para o Senhor, e não para os 
homens, sabendo que receberão do Senhor a .......................... da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão 
servindo. 
 

O preguiçoso não prospera  
-  Prov 21.25 - O preguiçoso chega ao final da vida desejando as coisas, mas .................... consegue. 
 

Trabalho com integridade  
- Prov 13.11 - O dinheiro ganho com desonestidade .........................., mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais.  
Prov 28.18 - Quem procede com integridade viverá ........................., mas quem procede com perversidade de repente 
cairá.   
 

3. BOA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
Jesus ensina a planejar as finanças - Lucas 14:28-30 - Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta 
primeiro a ................................... as .............................., para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que, 
depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este 
homem começou a edificar e não pode acabar. 
Prov 21.5 - Os planos bem elaborados levam a ......................... O apressado acaba na miséria. 
 

Para planejar e disciplinar suas finanças você precisa fazer um orçamento doméstico. Por que: 
1. Dinheiro planejado vai mais longe. Pessoas não planejam falhar, falham por não planejar.  
2. Vai eliminar a maioria das brigas por motivos financeiros no seu relacionamento familiar.  
3. Trará mais segurança na família e vai eliminar o senso de culpa e medo por ocasião das compras.  
4. Vai mostrar se você está gastando de mais em determinadas áreas.  

 

Aprenda a poupar  
- Prov 13.11 - ... Aquele que poupa com a força do ................................. mais bens terá.  
- Prov 21.20 - Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o ....................... devora tudo que pode.  
- Faça um fundo de emergência – pelo menos 2 vezes a receita. Por que é importante?  
 

Cuidado! Fiador 
- Prov 11.15 - sofrerá severamente aquele que fica por .................... do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro.   
- Prov 27.13 “- Tome-se a ............................ de quem serve de fiador ao estranho...” ou seja, faça todo esforço possível e 
pague a conta sem reclamar já que não evitou ser fiador. 
- Sal 15.4 - “Cumpra o que ................................. mesmo com o prejuízo próprio.”  
Deus aconselha a não ser fiador. Porém, se você aceitar ser fiador de alguém honre a palavra empenhada. Se tiver que 
pagar a conta não brigue e não murmure. 
 

Evite empréstimos e honre suas contas  
- Prov 22.7 - ... Quem toma emprestado é ......................... de quem empresta.  
- Rom 13.8 - Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o ...............................  
 

O Espírito Santo reduz o consumismo 
- Gal 5.22-23 - Mas o ..................................... produz o amor, a alegria, a paz, a paciência ...  e domínio próprio. 
- O consumista desenfreado busca saciar uma alma inquieta e vazia com coisas materiais.  
 
Três perguntas importantes antes de comprar:  
1. Eu preciso ou desejo? Se preciso, porque? 
2. Este gasto cabe no meu orçamento, sem me endividar? 
3. Se eu não comprar o que vai acontecer? Que diferença vai fazer? 
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4. GENEROSIDADE 
A benção financeira segundo a Bíblia passa pela generosidade. A generosidade é um dos pilares. É necessário também 
não ser ganancioso, trabalho e boa administração. Eventualmente surgem pessoas questionando que estão sendo 
generosas, porém não tem sucesso financeiro. Isso acontece porque estão quebrando outros princípios de finanças, 
normalmente, na área de boa administração.  
                             
O generoso prosperará 
- O que Deus promete para aqueles que são generosos? Prov 11.24,25. ...................................................... 
 

Um exemplo de generosidade- contribuição na igreja da Macedônia - 2 Cor 8 
- Foram generosos mesmo na tribulação e com ....................................... dinheiro. V.2 
- Foram ..................................... do que podiam. Por iniciativa ................................................. V.3        
- É um ............................................ contribuir. V.4       - Entregaram-se primeiramente a ............................. V.5 
- Generosidade é uma prova de ............................... V.7, 8   
- Contribuíram de acordo com o que ......................................... V.12 
 
Lei da semeadura e da colheita - 2 cor 9 
- Você vai colher na proporção que .................................... V.6    
- Não por .................................., mas com ......................................... V.7 
- Deus acrescentará a sua ...................... em .................., em todo tempo, tendo tudo que é ......................... V.8 
- Deus é quem dá a ........................................ e a multiplica, mas temos que semear. V.10 
- Deus promete prosperidade de todas as formas, para sermos ........................................ em qualquer ocasião. E através 
dessa generosidade outros ...................................... a Deus. V.11,12 
 

Entendendo o dízimo: 
Antes da Lei de Moisés - Antes da Lei os homens de Deus já davam o dízimo. 
- ABRAÃO - Gen 14.20 - E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o 
_____________ de tudo. 
 
Na Lei de Moisés – a  
- Mal 3.10 - Tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me .......................", 
diz o Senhor dos exércitos e vejam se não vou abris as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem 
terão onde guardá-las. Também por amor de vocês repreenderei o ................. 
 

O Dízimo no Novo Testamento 
- Luc 11.42 - "Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, mas 
desprezam a ............................... e o ....................................de Deus! Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de 
................................... aquelas.” 
 
Jesus recebia contribuições para o seu ministério  
Lucas 8:3 - “Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam 
a ........................................... com os seus bens.”  
 

A verdadeira motivação para ser generoso: ................................ 
3 Motivações erradas: Ganãncia – generosidade pensando em ganhar muito; barganha com Deus. 
                                     Medo – contribuição com medo do devorador. 
                Reconhecimento – mostrar para os outros que é generoso. 
 
Conclusão:   10 Conselhos financeiros para o casal: 
1.Saiba quanto cada um ganha de salário. 
2.Faça um orçamento doméstico juntando as duas receitas. Planeje os gastos juntos. 
3. Não peça dinheiro emprestado. 
4.Aquele que for mais organizado, deve administrar as finanças. 
5.Gaste menos do você ganha. 
6.Economize o máximo que puder. Faça as 3 perguntas antes de comprar. 
7.Seja generoso e fiel a Deus. 
8.Tenha sempre uma reserva financeira. 
9.Não faça dívida antes de ter o dinheiro. 
10.Orem juntos pelas finanças. 
 
 

 

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. 
 

- Valor do teste desta matéria: 7,5          - Apostilas preenchidas: 2,5 
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