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PRINCÍPIOS PRÁTICOS DE FINANÇAS 
 
1. TRABALHO DILIGENTE 
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.” 
1 Ts 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.” 
Pv 22:29 “Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real; não 
trabalhará para gente obscura.” 
Pv 10:4 “As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos ____________ lhe trazem riqueza.” 
Cl 3:22-24  “Servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens 
quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. 
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que 
receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.” 
 
2. HONESTIDADE 
Pv 11:1 “O Senhor Deus odeia o engano, mas se deleita na _____________” 
Pv 13:11 “O dinheiro ganho com desonestidade diminuira...” 
Jr 17:11 “O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. 
Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e, no final, ele se revelará” um tolo. 
Sl 25:4 “A seus olhos, o ímpio é desprezível; mas dedica honra aos que temem o SENHOR. Mantém 
a_____________ empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás” 
Pv 28:18 “Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente 
cairá.”    
A honestidade tem sido uma constante na sua vida? ......................................... 
 
3. PLANEJAMENTO 
Lc 14:28-30 “Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a ___________ as 
despesas, 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.” 
Pv 27:23 “Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos”. 
Pv 21:5 “Os____________ bem elaborados levam a fartura. O apressado acaba na miséria.” 
Pv 24:27 “Cuide primeiro de seus negócios, defina sua situação financeira e depois comece a construir sua 
casa e formar sua família”  
  
4. POUPANÇA 
Pv 13:11  “.. aquele que _________ com a força do trabalho mais bens terá.”  
Pv 21:20  “Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode.”  
Fundos de emergência: 2 vezes a receita. 
Por que é importante? Poupar para compras planejadas e investimentos futuros 
Quanto você acha que poderia poupar mensalmente? ....................................................... 
Em que você gastaria esse dinheiro no futuro? ....................................................... 
Compreendendo os juros acumulados – folha anexa.  
 
5. CUIDADO! FIADOR 
Pv 11:15 “Quem serve de fiador certamente __________, mas quem se nega a fazê-lo está seguro.” 
Pv 17:18 “O homem sem juizo, com um aperto de mãos se compromete e se torna fiador do seu próximo.” 
Pv 27:13 “Tome-se a vestes de quem serve de fiador ao estranho...”  
Sl 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. 
 
6. EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS 
Pv 22:7 “...quem toma emprestado é servo / escravo de quem empresta.”  
Rm 13:8  “Não fiquem _________ nada a ninguém, a não ser o amor.”  
7. SAIBA COMO EMPRESTAR DINHEIRO  
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Êx 22:25 - "Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não 
cobrem juros dele; não emprestem visando lucro”.  
Sl 15:1,2,5 “Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? 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 lucro.” 
A pressão emocional da dívida pode estragar o relacionamento. Ele se torna seu “servo” mesmo que você 
não queira.  
Defina a forma de pagamento. Nunca diga “pague quando puder” ou então “não precisa se preocupar”. Crie 
na pessoa um compromisso que a ajudará na sua responsabilidade e organização das finanças.  
Pergunte: Como você pretende pagar? Parcele se puder. Não empreste dinheiro a juros, visando lucro.  
Pense bem antes de emprestar dinheiro para: gastadores compulsivos, viciados, irresponsáveis com suas 
contas e pessoas que você sabe que não vão te pagar.  
 
8. A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO COMBATE AO CONSUMISMO 
Ef 5.18 “Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito”. 
Gl 5:22-23 “Mas o fruto do Espírito 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Dica importante: Não gaste excessivamente e torne o ato de gastar mais difícil 
 
9. HERANÇA 
A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos e netos.   
2 Co 12:14 “Agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que 
desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os 
pais, mas os pais para os filhos.”  
Pv 13:22 - “O homem de bem deixa ___________ aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é 
depositada para o justo.”  
 

10. APLICAR E DESFRUTAR DOS RECURSOS COM SABEDORIA 
Sl 49:20 (Viva) “O homem pode ter muita fama e riqueza, mas se não olhar a vida como Deus a vê, morre 
como um animal qualquer” 
Ec 5:14-16 “Há ainda um outro problema sério; que eu vi em muitos lugares; dinheiro aplicado em maus 
negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. O homem que se mete em muitos 
negócios, logo volta a estaca zero, sem um tostão. Isso, como já disse, é um problema sério, porque todo o 
trabalho que ele teve deu em nada. Trabalhou a toa, o seu lucro sumiu completamente. 
Ec 5:18-19 “Então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta 
vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte 
que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente 
com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, 
pois Deus encherá o seu coração de alegria.”  
 

DÍVIDAS NUNCA MAIS! 
 

1) “FOI PARA A LIBERDADE QUE CRISTO NOS LIBERTOU...” (Gl 5:1) 
A liberdade financeira foi roubada com uma mentira: a ideia de que o crédito é uma necessidade. Na 
realidade, o crédito é um produto que é vendido aos mal informados por pessoas gananciosas. O crédito, 
que nos põe em dívidas, se tornou tanto uma parte da nossa cultura que nós acreditamos que é impossível 
viver sem ele. Mas isto é um MITO! O viver endividado se tornou algo comum para quase todos.    
“... Quem toma emprestado é escravo de quem empresta.” (Pv 22:7). “Não fiquem devendo nada a ninguém. 
A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros.” (Rm 13:8).   
As dívidas são como correntes que nos prendem. Vamos nos livrar delas! 
 

2) DERRUBANDO AS MENTIRAS 
Mentira 1: Se eu emprestar dinheiro a um amigo ou parente, estarei ajudando.  

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? 

 

 



     Verdade: Nem sempre é verdade. Na maioria das vezes, a pressão emocional da dívida ou a falta de 
planejamento para o pagamento poderá estragar o relacionamento. Ele se torna seu “escravo” mesmo que 
você não queira.  
 
Mentira 2: Jogar na loteria é uma forma de eu ficar rico rapidamente e próspero.  
     Verdade: Deus abençoa o dinheiro que é ganho como fruto do trabalho. O desejo de enriquecer 
rapidamente é condenado pela Palavra de Deus. Leva a perdição. 1Tm 6:7-10. “O fiel será ricamente 
abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo.” (Pv 28:20) 
 
Mentira 3: Pagar prestações é um estilo de vida necessário e sempre teremos que viver assim. 
     Verdade: Normalmente, o parcelamento inclui juros, ou seja, você paga mais caro e as lojas preferem 
este tipo de venda porque lucram mais. Comprar a prazo se tornou um hábito em nossa cultura, porém é 
mais lucrativo poupar e comprar à vista. 
 
Mentira 4: É necessário ter um cartão de crédito para estabelecer bom crédito pessoal.  
     Verdade: Com o cartão de crédito a tendência é de gastar em média 20 % a mais do que com dinheiro 
vivo. O dinheiro que você poupou com sacrifício, na hora de pagar a conta, dói mais ao pegar nas notas. 
 
Mentira 5: Se eu conseguir dinheiro emprestado ou se o meu salário aumentasse, eu sairia do buraco 
e nunca mais voltaria. 
     Verdade: Você pode até sair do buraco por algum tempo, mas se não mudar o estilo de vida, com 
certeza voltará para o buraco financeiro. Os hábitos é que tem que mudar.  
 
Mentira 6: As prestações podem me ajudar a manter mais dinheiro em mãos. 
     Verdade: O ideal é comprar à vista. Prestações significam dívidas e quem deve dinheiro é escravo de 
quem empresta. Estão embutidos nas prestações, os juros, taxas de crédito, IOF, etc.  
 

3) PASSOS PARA SAIR DAS DÍVIDAS: 

• Faça um orçamento doméstico.  

• Não compre parcelado. 

• Não pegue dinheiro emprestado.  

• Renegocie a dívida.  

• Se tiver mais de uma dívida, comece inicialmente pagando a dívida menor. 

• Venda alguma coisa. (se tem 2 TVs pode vender 1; se tem 5 cachorros fique com 1)  

• Esteja disposto a baixar o padrão. Entenda que precisa gastar menos. (corte algum lazer ou hobby). 

• Faça bicos (serviços extras para ganhar dinheiro). Desde que não comprometa a sua saúde, 
casamento ou frequências aos cultos. 

• Elimine os cartões de crédito. 

• Envolva toda a família no processo. 

• Compre somente o essencial (alimentação, roupa, serviços básicos, etc). 

• Se for casado, deixe a administração das finanças com o cônjuge mais controlado e organizado. 

• Seja generoso. 
 

4) PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Qual a mentira que você mais acreditava? ______________________________________________ 
Caso você esteja endividado, cite 3 decisões que irá tomar para sair das dívidas:  
a) ______________________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________________ 

 
5) MONTANDO UM ORÇAMENTO DOMÉSTICO 

Já temos aprendido alguns princípios bíblicos sobre planejamento financeiro. A aplicação desses princípios 
é que trará o sucesso nas finanças. Assim, é necessário que seja feito um orçamento doméstico, que é o 
controle detalhado da receita e despesa, para que o saldo não fique negativo. A maioria das dívidas é 
provocada, normalmente, por um acúmulo de saldos negativos nos sucessivos meses, devido ao 
descontrole de gastos.  
“Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro 
dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não poder terminar a construção. Aí todos os 
que virem o que aconteceu vão zombar dele, dizendo: “Este homem começou a construir, mas não pôde 
terminar.” (Lc 14:28-30) 
“Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando por necessidade.” (Pv 21:5) 
 
 



Motivos para ter um orçamento doméstico 
 

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.  

 
6) MODELO DE ORÇAMENTO DOMÉSTICO 

Segue abaixo um modelo de orçamento doméstico de um casal da igreja, sem filhos, com automóvel e com 
uma renda mensal em conjunto de R$ 4.200,00  
 

 
7) RECOMENDAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO DOMÉSTICO: 
1. O princípio fundamental para se tornar um administrador financeiro bem sucedido é gastar menos do 

que ganha regularmente.  
2. Atenção homens! Se a mulher controla melhor o dinheiro deixe essa responsabilidade com ela. Você 

só tem a ganhar. 
3. É importante que se inicie o orçamento com o dízimo ou oferta. Lembre-se de priorizar a 

generosidade. Se você deixar por último provavelmente não vai conseguir.  
4. Não é recomendável que o gasto com moradia ultrapasse o valor de 30% da renda. 
5. Recomenda-se um fundo de emergência de no mínimo 2 vezes o valor da renda. 
6. Recomenda-se não usar o cartão de crédito e evitar prestações. 
7. É uma boa opção o “sistema de envelopes” para separar o dinheiro para pagar as contas.  
8. Lembre que o sucesso financeiro depende da aplicação de um conjunto de princípios bíblicos. Por 

exemplo, não adianta você ser fiel dizimista e não seguir o princípio do planejamento e gastar 
irresponsavelmente. Você acerta numa parte e tropeça em outra muito importante que compromete o 
conjunto. 

9. Se você está muito endividado, saiba que Deus está muito interessado em te ajudar. Porém, você 
deve estabelecer um alvo de pagar a dívida por partes, por prioridades.  

10. Faça todo o possível para economizar e sempre combater o desperdício. Por isso, aproveite sempre 
as promoções, economize energia, água, nunca vá ao mercado com fome, não jogue comida fora. 

 
 
TAREFA: (1,0 PONTO) – Baseado no modelo acima; monte seu orçamento doméstico atualizado. 
Realizei esta tarefa?  (       ) Sim         (       ) Não 
 
 
 
 
 
 
 

MÊS Modelo 
casal sem filhos 
Renda 4.200,00 

Percentual 
da renda  

Faça aqui o seu orçamento 
Renda:........................ 

Item Item Valor Percentual 

Dízimo e oferta 450,00 11,0 %    

Moradia - aluguel  800,00 19,0 %    

Luz 100,00 2,4 %    

Água   60,00 1,4 %    

Celular   80,00 1,9 %    

Internet e TV 150,00 3,5 %    

Alimentação  500,00 11,9 %    

Prestação do carro 450,00 10,7 %    

Gás  70,00 1,7 %    

Transporte  300,00 7,1 %    

Vestuário  100,00 2,4 %    

Plano de saúde  250,00 6,0 %    

Lazer  200,00 4,8 %    

Poupança/ F. emergência 400,00 9,5 %    

Poupança férias 200,00 4,8 %    

Academia   90,00 2,1 %    

TOTAL 4.200,00 100     



 
 

8) CICLO DA DERROTA FINANCEIRA X VITÓRIA FINANCEIRA 

Plano satânico: atacar suas finanças para você não ser generoso(a); enquanto você se manter neste ciclo 
vicioso; há o bloqueio do fluxo da provisão divina em sua vida. 
 

Substitua essas palavras com seus antônimos no retângulo em branco; que é o plano divino para você; 
 

 

 

 
 
Ore e decida agir conforme você escreveu e determinou em seu coração; entrando num novo ciclo; o ciclo 
da VITÓRIA FINANCEIRA. 
 

9) PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA PROSPERIDADE DE ABRAÃO: 

a) Ele ouvia e obedecia a Deus (Gn 12:1-4) 
b) Ele honrava a Deus, que o fez prosperar (Gn 12:7) 
c) Ele era generoso e evitava contendas (Gn 13:5-9) 
d) Ele era compassivo para com os outros (Gn 18:24-33) 

 
10) A VONTADE DE DEUS É QUE VOCÊ PROSPERE! 

 

 Programe-se e prepare-se para: 
a) liquidar suas dividas; 
b) receber a saúde econômica; 
c) experimentar sucesso nas finanças; 
d) sentir e deixar o fluxo da benção financeira passar por você e alcançar outros... 
 
Como?  

a) Fazendo o que você ainda não fazia: 
- Aplique os princípios de Deus aprendidos nestes estudos 
 

b) Mudando o que você diz  

dívida

medo

preocupação

dúvida
olhar as 

circunstâncias

cessar a 
contribuição

céus 
fechado

  

  

  

 



- Faça declarações e confissões de fé da Palavra 
 
 

c) Assumindo o controle sobre suas finanças  
- Dirigido pelo Espírito Santo e em nome de Jesus 

 
Vigie suas palavras: 

• Fale somente o resultado final e o que você deseja; 

• Não aja de forma contrária às declarações de fé que você fez; 

• Mantenha firme a sua confissão; 

• Diga o que você quer dizer e leve a sério o que você disse 
 

            Você pode ter o que confessa 
“Jesus, porém, lhes respondeu: “Em verdade vos digo que, se _____________ e não duvidardes, 
não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte ___________: ‘Ergue-
te e lança-te no mar’, tal sucederá”. (Mt 21:21) 
“... mas crer que se fará o que diz assim será com ele.” (Mc 11:23) 
“...Cri por isso declarei! Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e, por esse motivo 
falamos.” (2 Co 4:13) 

 
FAZENDO UM COMPROMISSO COM DEUS! 

 

A. Você tem dificuldade para ser generoso e contribuir financeiramente na obra de Deus? 
      (      ) Sim       (      ) Não 
 

B. O que tem impedido você de ser mais generoso? Seja sincero. 
      (     ) Não sobra                                           (     ) Ganho pouco          
      (     ) Não entendia esses princípios            (     ) Não concordo       
      (     ) Deus não precisa de dinheiro             (     ) Não tenho fé neste ensino de Deus    
      (     ) Estou endividado                                (     ) Vão usar o dinheiro indevidamente   
      (     ) Quero usar o dinheiro do meu jeito     (     ) Sou desorganizado nas finanças       
      (     ) Deus não tem sido minha prioridade 
 

C. Lembrando o que você tem aprendido que a prosperidade financeira com Deus passa pelos 
princípios do Trabalho Diligente, Boa Administração e Generosidade, você decide ser 
generoso e próspero com Deus?      

(      ) Sim  (      ) Não  
 

D. Faça hoje um propósito de ser generoso e próspero, de fé e amor, entregando toda a sua vida 
a Deus e também as suas finanças. Escreva aqui sua oração: 

 

 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- 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 
 
Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 7,0             

• Apostilas preenchidas e tarefas: 3,0 

 


