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DÍVIDAS NUNCA MAIS! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gl 5:1 - Foi para a liberdade que Cristo nos libertou 
 
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! 
 
VAMOS DERRUBAR AS MENTIRAS! 
 
Mentira 1: Se eu emprestar dinheiro a um amigo ou parente, estarei ajudando.  
     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;  
Pv 28:20 - O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará 
sem castigo.  
 
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 vivo 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.  
 
 

PRINCÍPIOS BÍBLICOS DE FINANÇAS - 2019 
 



 
13 PASSOS PARA SAIR DAS DÍVIDAS: 
 

1. Faça um orçamento doméstico.  
2. Não compre parcelado. 
3. Não pegue dinheiro emprestado.  
4. Renegocie a dívida.  
5. Se tiver mais de uma dívida, comece inicialmente pagando a dívida menor. 
6. Venda alguma coisa. (se tem 2 TVs pode vender 1;  se tem 5 cachorros fique com 1)  
7. Esteja disposto a baixar o padrão. Entenda que você precisa gastar menos. (Ex: corte 

algum lazer ou hobby. Saia da academia faça caminhada). 
8. Faça bicos (serviços extras para ganhar dinheiro). Desde que não comprometa a sua 

saúde, casamento ou frequências aos cultos. 
9. Elimine os cartões de crédito. 
10. Envolva toda a família no processo. 
11. Compre somente o essencial (alimentação, roupa, serviços básicos, etc). 
12. Se for casado, deixe a administração das finanças com o cônjuge mais controlado e 

organizado. 
13. Seja generoso. 

 
Prestação de Contas 

1. Qual a mentira que você mais acreditava?............................................................................ 
2. Caso você esteja endividado, cite 3 decisões que irá tomar para sair das dívidas:  

a) ................................................................ 
b) ................................................................ 
c) ................................................................ 

 
 
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) 
 
4 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.  

 
 
Modelo de Orçamento Doméstico 
Segue a seguir um modelo de orçamento doméstico de um casal da igreja, sem filhos, com 
automóvel e com uma renda mensal juntos de R$ 4.200,00  
 
 
 
 



 
 

10 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 PARA CASA:  
Faça um orçamento doméstico de acordo com a sua renda, levando em conta tudo o que você já 
aprendeu. Aproveite o quadro acima.  
 
 
 
 

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  
(roupas e calçados) 

100,00 2,4 %    

Plano de saúde  250,00 6,0 %    

Lazer  
(passeios, cinema...) 

200,00 4,8 %    

Poupança e  
Fundo emergência 

400,00 9,5 %    

Poupança férias 200,00 4,8 %    

Academia   90,00 2,1 %    

TOTAL 4.200,00 100 %    

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 
 
      
 


