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TRABALHAR E ADMINISTRAR BEM 

 

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. Gastamos tempo 
e trabalho 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 das nossas finanças, então, 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 Cor 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.  
 
POR QUE DEUS QUER NOS ABENÇOAR FINANCEIRAMENTE? 
1- Porque somos seus ............................. Mat 7. 9-11 
2- Suprir nossas ....................................... e nos libertar das .............................................Fil 4.19; Mat 6.31-34 
3- Para sermos ......................................... 2 Cor 9.10,11 
 
QUEM É O DONO DE TUDO?  

Sal 24.1 - Do ................................. é a terra e ........................ o que nela existe, o mundo e os que nele vivem.   
 
CUIDADO COM O AMOR AO DINHEIRO – Dinheiro não deve ser o 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:  ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 
Conselho para os cristãos ricos 1 Tim 6.17,18 ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
"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 
 
TRÊS PILARES PARA A PROSPERIDADE FINANCEIRA NA BÍBLIA 
- Trabalho diligente    - Boa administração     - Generosidade 
 
1. TRABALHO DILIGENTE 
A provisão virá com trabalho - 1 Tess 4.11,12 - Esforcem-se para ter uma vida tranquila, 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. 
 
Trabalhe 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.   
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/4/11,12
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http://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/28/18+


2. 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 .....................................................  
 
Saiba como emprestar dinheiro  
- A pressão emocional da dívida pode estragar o relacionamento.  
- Nunca diga “pague quando puder”. Defina como a pessoa pretende pagar. 
- Parcele se puder.  Não empreste dinheiro a juros, visando lucro.  
- Êxodo 22.25 - "Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, 
não cobrem juros dele; não emprestem visando .....................”.  
- Sal 15.5 –  Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade... 
que não empresta o seu dinheiro a ..................................” 

 
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. Isso dura pouco 
tempo. Em seguida, precisa comprar mais para tentar alimentar a sua alma vazia. O Espírito Santo nos ajuda 
a consumir menos, porque preenche o coração vazio trazendo paz, tirando a ansiedade e ganância. 
 

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? 
 

Você acha que precisa mudar em algum princípio do trabalho ou administração financeira? ....... 
Quais princípios? .................................................................................................................................... 
O que você acha que faz errado? .......................................................................................................... 
O que você pretende fazer? ................................................................................................................... 

 

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.  
- 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 (0,5 CADA APOSTILA) + PRESENÇA (1,0 CADA PRESENÇA) 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/lc/14/28-30

