
 
 

 Segunda-feira: Firmes, independentes da situação 
➔Leia em voz alta: "Sei 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."(Filipenses 4.12). Leia Filipenses 4.12-19. 
➔Leia: Estamos passando momentos difíceis na economia mundial e precisamos entender bem que 
Deus pode usar isto para nos moldar. É claro que cada caso é um caso e o momento difícil que você 
está passando pode ter outra causa. Para entendermos bem tudo isso, para analisar e consertar 
problemas em nossas vidas nesta área e para que estejamos preparados para cumprir a vontade de 
Deus em nossa vida financeira, vamos aprender juntos o que Deus fala e ensina. Talvez as lições não 
sejam muito agradáveis para a maioria de nós, mas como filhos obedientes precisamos aceitá-las e 
praticá-las, pois, como já aprendemos anteriormente, Deus quer que meditemos neste assunto não 
porque Ele quer nos testar e, sim, porque Ele já sabe o que vem pela frente ou o que estamos 
passando. Aprendamos, pois, esta lição. Mesmo que no momento você não tenha dificuldades 
financeiras. Louve a Deus por isso! Deixemos Deus nos falar. E a primeira lição já é como uma 
espada aguda que penetra na alma: Sejam firmes e contentes, independentes da situação. 
Financeiramente falando, isto significa que devemos: 1) Saber que Deus está no controle e é dono de 
tudo. 2) Saber viver fazendo a vontade de Deus, não importando as coisas que estão acontecendo 
(olhando para o alvo) 3) Saber tirar proveito da situação e estar contente por poder passar por isso, 
pois é a vontade de Deus e não há nada melhor que isso. Pense na sua dificuldade financeira e tente 
visualizá-la através destes passos. 
➔Leia os textos e associe-os  com o princípio que aprendemos..   
(1) 1 Timóteo 6.7-8 (   ) Alimentos e roupas são as necessidades básicas que Deus prometeu suprir. 
(2) 1 Timóteo 6.10 (   ) Devemos ser alegres na fraqueza, pois é aí que somos fortes. 
(3) Mateus 6.31-32 (   ) Se temos comida e roupas já devemos ficar contentes. 
(4) 2 Coríntios 12-10  (   ) Não devemos amar o dinheiro, pois isto traz males sobre nós. 
➔Reflita para a sua vida: Uma criança que viajava de trem pela primeira vez ouviu que teria que 
cruzar vários rios até chegar em seu destino. Quando pensava na água se sentia perturbada e tinha 
medo. Porém, cada vez que o trem se aproximava de um rio, sempre havia uma ponte que permitia 
cruzar com toda segurança. Depois de passar sem problemas por vários rios e correntezas, a menina 
se recostou em seu assento dando um suspiro de alívio. Então se dirigiu a sua mãe e disse: "Já não 
estou preocupada, alguém colocou pontes por todo o caminho." Quando nos encontramos em águas 
profundas de tristeza e necessidades, nós também descobriremos que Deus, em sua graça, "nos tem 
colocado pontes em nosso caminho.” Assim, não temos que temer os abismos dos desesperos e da 
ansiedade, nem mesmo quando começar a faltar as coisas em casa. Deus é fiel e Ele proverá. De 
maneiras encantadoras, porém, muitas vezes difíceis de entender, Ele vai prover para nós e nos 
ajudará a "passar" por todas as nossas dificuldades até chegar ao outro lado. Ainda que não 
entendamos como vai suprir as nossas necessidades, podemos estar seguros de que vai proporcionar 
os meios. (extraído da internet) ➔ Não esqueça uma coisa: Quando Deus nos dá condições de 
ajudar, Ele nos usa pra isso. Sempre que você puder, ajude quem precisa. Talvez você não imagine o 
valor de uma lata de leite, de uma carona ou até de um vale transporte para quem está passando 
dificuldades. Quando os irmãos se ajudam, a vontade de Deus acontece.➔Decida: Neste momento, 
você vai reler o versículo de hoje (leia agora). Inspire profundamente suas verdades. Faça um ou 
duas decisões, ouça a voz do Espírito. Exemplos: Não vou mais dar uma de coitadinho...  Vou dar a 
volta por cima... vou dar graças a Deus mesmo quando o dinheiro não der pra pagar... Deus está me 
abençoando agora, vou abençoar também o(a)... ➔Decore o verso de hoje e termine orando (se 
possível de joelhos). Peça a Deus que abençoe a sua vida financeira, não por você, mas pela obra 
Dele que você ajudará. 
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Terça-feira: Orçamento equilibrado 
➔Leia: “Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, 
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?” (Lucas 14.28) Leia agora até o verso 33.  
➔Leia: Jesus, quando disse estas palavras, estava ensinando as características necessárias aos seus 
discípulos. Podemos, então, extrair também este ensinamento: Jesus quer que seus discípulos sejam 
inteligentes, organizados, sábios e que saibam estudar bem o terreno onde vão pisar. Em outras 
palavras: Deus quer que tenhamos o controle das situações. Muitas vezes, entramos em dificuldades 
financeiras porque não “calculamos bem o preço da torre”, ou seja, não fizemos um orçamento 
equilibrado. Segundo Larry Coy, no curso “Conflitos da vida” (ed. Betânia), primeiramente 
devemos fazer distinção entre necessidades e desejos. Muitas coisas tornam a vida melhor, mas 
antes de comprarmos, devemos avaliar se essas coisas são realmente necessárias. Devemos 
perguntar: 1) como a aquisição destas coisas me ajudará a cumprir o propósito de Deus para minha 
vida? 2) Como os propósitos de Deus para a minha vida serão prejudicados, se as coisas que eu 
desejo não forem adquiridas?  O mesmo autor nos ensina outras pérolas que vale a pena serem lidas 
e praticadas: “Devemos ser flexíveis em nos ajustar a um ganho ou perda inesperada. O segredo da 
tranquilidade financeira é nos ajustarmos ao nível mais baixo da nossa renda, para que, em tempo de 
abundância, possamos dar e investir com sabedoria, em vez de pagar dívidas antigas” (p. 227). 
“Devemos manter as finanças dando prioridade em ajuntar tesouros no céu” (p. 229) (generosidade, 
dízimos etc) ➔Leia os textos e absorva os seus ensinamentos: Eclesiastes 5.19, 7.12; Filipenses 
4.19; Salmos 37.3-28; Provérbios 16.19. ➔ Reflita: Certa vez um rei chamou dois candidatos a 
casarem com sua filha para uma prova final a qual decidiria quem seria o felizardo. “Meus queridos 
príncipes” disse o rei muito alegre “hoje estou dando para cada um de vocês uma sacola com 20 
moedas de ouro, quero que vocês viajem até o reino do mar, custeando com estas moedas toda a sua 
viagem. Casa com minha filha quem usar melhor este dinheiro.” E então os dois partiram. O 
primeiro se foi na mesma hora, comprando fiado uma bela carruagem. O segundo foi somente dois 
dias depois, após fazer planos para uma viagem segura, de sucesso e sem dívidas. (Aqui 
aprendemos que devemos fazer orçamento e não devemos fazer dívidas e nem ser precipitados) O 
primeiro ficou nas melhores hospedagens, o segundo se ajeitava em qualquer humilde pensão. (Aqui 
aprendemos que não devemos gastar mais do que precisamos). O primeiro, na certeza de vencer, 
aproveitou o baixo preço de alguns diamantes, e os comprou para presentear à princesa, o segundo 
comprou apenas o necessário e fez para a princesa um buquê de flores secas. (Aqui aprendemos que 
não devemos comprar nada só porque está barato e que podemos ser criativos ao presentear). O 
primeiro achou em sua bolsa mais 3 moedas escondidas, além das que foram dadas, não perdeu 
tempo, deu uma grande festa para comemorar tão grande presente. O segundo, após achar as 
moedas, usou um para comprar roupas novas, e guardou as outras duas. (Aqui aprendemos que 
devemos saber usar com inteligência abonos, bônus, 13º salário...) Quando já estavam de volta, o 
primeiro encontrou na estrada uma pequena igreja. Com medo de Deus, ofertou 1 moeda de prata, o 
segundo viajante, já tinha dado sua oferta na partida. (Aqui aprendemos que em nossos orçamentos 
a parte de Deus deve ser prioridade) No final da viajem, adivinhem quem se casou com a princesa? 
➔ Como temos visto, o orçamento familiar é bíblico e necessário para uma vida equilibrada. 
➔ Decida:  Faça decisões de mudança de vida, ouça a voz do Espírito, confie nele!  ➔ Termine a 
meditação decorando o versículo de hoje e fale com Deus sobre suas decisões.  
 

Quarta-feira: Nada de dívidas 

➔Leia ”Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama 
seu próximo tem cumprido a lei. (Romanos 13.8) 
➔ Como ficar livre das dívidas? Larry Coy, no livro Conflitos da Vida da ed. Betânia, responde 
assim: 1) Definição de liberdade financeira: a) ausência de dívidas b) ausência de transações 
desonestas c) ausência de preocupação por falta de dinheiro necessário d) a possibilidade de dar 
segundo a orientação de Deus. /// 2) Analise os benefícios da liberdade financeira: a) capacidade de 
prover necessidades b) confiança de que Deus proverá c) Sabedoria e inteligência para gastar o 
essencial, pois Deus não desperdiça nada, e pra todas as coisas tem um propósito e deseja que 
façamos o máximo com o que Ele nos deu. ///3) Devemos distinguir gastos com itens que perdem o 
valor e investimentos de valor crescente (pare de pedir emprestado para coisas que se desvalorizam 
(aparelhos, móveis, automóveis etc.) Leia Provérbios 22.7. Invista em coisas úteis e necessárias. 



////4) Compreenda que o trabalho e o nome de Deus são afetados quando você tem dívidas. Resolva 
livrar-se das dívidas sejam quais forem os sacrifícios necessários. ///// 5) Avalie cada gasto na base 
de como isto irá beneficiar o trabalho de Deus e glorificá-lo. Acabe com serviços desnecessários. 
///// 6) Comece a comprar a vista: A provisão financeira de Deus indicará a importância e o tempo 
de cada aquisição. Dê chance a Deus de prover o necessário antes de comprá-lo. Lembre-se de que 
Ele pode prover, diminuindo as contas ou aumentando a renda. Pare de usar cartões de crédito. (nota 
minha: graças a Deus tive a coragem de quebrar o meu cartão e fechar minha conta no banco. ///// 7) 
Compreenda que Deus é capaz de prover o dinheiro quando a conta precisa ser paga. “O trabalho 
de Deus feito à maneira de Deus não terá falta de sustento financeiro. Deus é tão capaz de 
providenciar os meios antes como depois, e Ele prefere fazê-lo assim. Ele é um Deus suficiente 
sábio para não frustrar Seus propósitos por falta de recursos.” Hudson Taylor. Portanto se a conta 
venceu e a você não tem dinheiro, então Deus não está provando você, há um outro objetivo que Ele 
deseja realizar.///// 8) Tenha muita cautela em ser fiador (Leia Provérbios 6.1; 11.15; 22.26; 
27.13) ///// 9) Não faça empréstimos para coisas supérfluas, mas dê para as necessidades básicas. 
///// 10) Cultive uma resistência às compras ///// 11) Use suas aptidões pessoais para serviços de 
manutenção no lar. ///// 12) Procure descobrir a razão por que Deus permite que os meios sejam 
insuficientes: a) Ele está testando minha fé. Se, entretanto, a conta chegou e o dinheiro não foi 
conseguido, Deus não está testando a fé da pessoa. b) Ele não precisa do dinheiro. A pessoa está 
preparada para se sentir contente em qualquer situação. c) O dinheiro foi providenciado, mas foi mal 
gasto. d) Há pecado. e) A diminuição de meios é a maneira pela qual Deus está preparando a pessoa 
para uma grande mudança. ➔Aprenda mais: Salmos 119.36; Provérbios 22.1; Mateus 6.24, 1 
Timóteo 6.10; ➔ Reflita: Algumas considerações que tenho aprendido: Cartão de crédito e cheque: 
só se você tiver dinheiro para pagar o total da dívida no final do mês. Pagar o mínimo é uma ilusão 
fatal, pois só aumenta o saldo devedor. Prestações: Melhor se for sem juros, se o dinheiro estiver 
provisionado para esse fim e só o estritamente necessário. Consórcio: Se você tiver condições 
invista. Já estou enrolado: Dê um jeito e pague. Cumpra a sua palavra mesmo com prejuízo próprio 
(Sal.15.4b) ➔ Pare algum tempo para decidir mudar o que o Espírito Santo está mandando. (pausa) 
➔Decore o verso de hoje. ➔Ore por suas decisões. 
 

Quinta-feira: O reino de Deus em primeiro lugar 
➔Leia: “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas 
lhes serão acrescentadas.” (Mateus 6.33)   
➔Leia: “Outro fator importante a respeito das dificuldades financeiras, é sabermos se temos um sistema 
adequado de valores. Deus nunca falha em suas promessas. Se não estamos tendo as outras coisas (casa, 
transporte, passeios...) talvez seja porque não estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. É 
claro que existem, como já vimos, outras causas. Mas hoje vamos meditar sobre esta. Para o mundo 
moderno, onde a corrida pelo dinheiro e sucesso é tremenda, colocar um Deus, o qual nem sequer se vê, 
como prioridade na vida é loucura. Entretanto, como sabemos, a verdade de Deus é loucura para os que se 
perdem. Deus quer que o coloquemos em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas. E pronto! Na 
prática, buscar primeiro o reino de Deus significa dar a Deus a prioridade em nossas vidas. Exemplos: 
Não aceitar um emprego que rouba seu tempo na igreja. Preferir ir para um congresso de jovens ou 
adultos que vai mudar sua vida do que ir com os amigos para um churrasco na praia, ou uma pescaria etc. 
Sair de um bom emprego e aceitar o chamado para trabalhar em uma igreja. E por aí vai... Diariamente 
tomamos decisões de colocar ou não Deus em primeiro lugar. É algo constante. Buscar primeiro o reino 
de Deus também é ter a certeza e convicção de que tudo o que temos pertence a Deus e deve ser usado 
para o Seu propósito. Este é o princípio da mordomia, ou seja, somos apenas mordomos das coisas de 
Deus aqui na terra, por isso devemos usá-las muito bem. Buscar primeiro o reino de Deus também é ter 
como alvo principal a sabedoria e não as riquezas. É juntar tesouros no céu. Olhar nossas finanças com os 
olhos de Deus. Se eu tenho um carro ou uma casa, devo estar sempre pensando em como vou melhor usá-
los para o Senhor. Outra coisa muito importante: Nunca esquecer de devolver a Deus uma parte do que 
ganhamos, para sustento de sua obra aqui na terra. (10% é um bom começo).  Também devemos ajudar a 
quem precisa. Sempre! ➔Leia para aprender mais: Provérbios 11.4; Atos 2.45; Lucas 8.14; 12.34; 
Malaquias 3.8-10 ➔Releia e reflita para a sua vida: Numa aula de filosofia, um professor pegou um 
vaso de boca larga e dentro colocou, primeiramente, algumas pedras grandes. Então perguntou à classe: Está 
cheio? Os alunos unanimemente responderam:- Sim! Então o professor pegou uma lata de pedregulhos e 



virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram entre os espaços das pedras grandes. Então ele 
perguntou:- E agora, está cheio? Desta vez, alguns estavam hesitantes, mas a maioria respondeu:- Sim! 
Continuando, o professor levantou uma lata de areia e começou a derramar dentro do vaso. A areia 
preencheu os espaços entre as pedras e os pedregulhos. E, pela terceira vez, o professor perguntou:- Então, 
está cheio? Agora a maioria dos alunos estava receosa, mas novamente muitos responderam:- Sim! 
Finalmente, o professor pegou um jarro com água e despejou dentro do vaso. A água encharcou e saturou a 
areia. Neste ponto o professor ensinou para a classe: a menos que você, em primeiro lugar coloque as pedras 
grandes dentro do vaso, nunca mais você conseguirá colocar as pequenas lá dentro. As pedras grandes são as 
coisas realmente importantes da sua vida: seu crescimento pessoal e espiritual. Quando você dá prioridade a 
isso, as demais coisas se ajustarão por si só: seus relacionamentos (família, amigos), suas obrigações 
(profissão, afazeres), seus bens e direitos materiais e todas as demais coisas menores que completam a vida. 
Mas, se você preencher sua vida somente com as coisas pequenas, aquelas que são realmente importantes 
nunca terão espaço em sua vida. Recomece. É uma boa sugestão. Esvazie seus vasos (mental e emocional) e 
comece a preenche-los com as pedras grandes. "Ainda há tempo e ainda é tempo". Sempre é tempo de 
colocar Deus em primeiro lugar. ➔ Leia novamente o versículo de hoje e decida cumpri-lo em sua 
vida. ➔ Tire um tempo pra fazer decisões ➔ Decore o verso de hoje e ore ao Senhor! 
 

Sexta-feira: Não tenhamos medo, Deus proverá 
➔ Leia em voz alta 3 vezes: “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com 
as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." (Filipenses 4.19) 
➔ Encerrando esta semana de meditação, não há nada melhor do que esta promessa maravilhosa. Deus 
nos ama e tem cuidado de nós. Se confiarmos nele, todas as dificuldades financeiras só servirão para que 
cresçamos mais. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades pois tem cuidado de nós. Jesus nos ensinou 
isso, façamos então. Quando eu estava escolhendo o versículo de hoje, me deparei com tantas mensagens 
maravilhosas e qualquer um deles poderia ser colocado em destaque. Durante esta semana fizemos um 
estudo bem detalhado sobre dificuldades financeiras, espero que você tenha passado em todas as peneiras 
e decida mudar o que estiver de errado. Mas se você já fez isso e mesmo assim continua com 
dificuldades, resta confiar em Deus, pois ele está nos usando para sua glória e nos preparando para uma 
grande obra.➔A bíblia está repleta de ensinamentos sobre todos estes assuntos que você precisa ver por 
si mesmo. Leia os versículos seguintes com calma, sublinhando, copiando, refletindo, extraindo para suas 
vidas seus ensinamentos: 1 Pedro 5.7; Tiago 2.5; Isaías 45.3; Romanos 8.28; Salmos 23.4. ➔Reflita: - 
Na cidade do Rio de Janeiro, uma senhora cujo marido estava desempregado, e um filho para criar, estava 
sem quase mais nada para comer. (...) Certa noite, já pela segunda vez, lhe aparece em sonhos JESUS, 
ordenando que fosse ao supermercado e comprasse tudo que necessitasse. Ao acordar, comenta 
novamente ao marido que lhe diz estar delirando. Mas nesta manhã era diferente, ela resolveu ir, a pé, e 
disse ao marido que o faria, pois JESUS lhe ordenara(...). Carrinho na mão e por entre as gôndolas ela ia 
pegando tudo que precisava e da melhor qualidade.... "Pois JESUS era quem iria pagar: Arroz, feijão, 
farinha, sal, açúcar, óleo, macarrão, carne da melhor, chocolate, leite e tudo em quantidade. O marido 
preocupado dizendo... Você está louca mulher, nós vamos acabar na cadeia. Disse ela: eu vim porque 
JESUS me mandou... e foi comprando ... e comprando... 3 Carrinhos lotados, o marido então mais que 
nervoso, sugeriu um caixa qualquer vazio, quando para sua surpresa a mulher disse que JESUS lhe havia 
mandado passar no caixa 7. Justamente o que tinha mais gente. Enfim.... Já na sua vez e após passar 
quase toda a mercadoria, a moça do caixa lhe pergunta como iria pagar, se com cheque, dinheiro ou 
cartão.... Qual não foi sua surpresa quando a moça ouve da senhora que quem pagaria por tudo seria 
JESUS... A mocinha do caixa, sem ação, ficou por um instante sem saber o que fazer, porém naquele 
mesmo instante uma voz do alto-falante anuncia em alto e bom som: - ATENÇÃO VOCÊ QUE ESTÁ 
PASSANDO PELO CAIXA 7.... NESTE INSTANTE, ACABA DE GANHAR TODAS AS SUAS 
MERCADORIAS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE 7 ANOS DO 
CARREFOUR. ➔ Neste momento, desafio a você a fazer decisões práticas de confiança em Deus.  
Pare um pouco para pensar em tudo o que você aprendeu sobre finanças nesta semana. Será que 
ainda existe algo que precisa ser mudado? Lembre-se: meditação sem decidir mudar não vale nada.  
➔ Revise os versos da semana, encerre fazendo uma oração suplicando a Deus para que você 
aplique estes ensinamentos em sua vida. 
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