
 
 
 
 

 
NOME: .............................................................................               Prof. Renato / Fabricio 

                                                                                                                                       AULAS 5 e 6 
 

PRINCÍPIOS PRÁTICOS DE FINANÇAS 
 

Objetivos:  

- Aprender o que a Palavra ensina sobre trabalho diligente, planejamento e poupança;  
- Compreender que a felicidade a Luz da Palavra não vem com a grande quantidade de bens, mas sim com a 
pequena quantidade de necessidades; combatendo e aplicando as peneiras do consumismo; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Introdução:  
“Vamos fazer um bom exame na maneira que estamos vivendo e reorganizando nossa vida debaixo da 
autoridade de Deus” (Lm 3:40) 
 
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? ....................................................... 
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https://www.bibliaonline.com.br/aa/lc/14/28-30


 
 
 
“Compreendendo o juro acumulado” – (veja o texto sobre o assunto).  
(     ) Compreendi o que é juro acumulado e a entendi a importância de começar a economizar e poupar o 
quanto antes!  
 
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  
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 
 

No que realmente importa gastar / comprar?  
 “Por que gastar dinheiro naquilo que não é PÃO e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz?”  (Is 55:1) 
“Compra a verdade, e não a venda; e também a sabedoria, a instrução e o entendimento” (Pv 23:23) 
 

9. HERANÇA 
 

A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos e netos.   
 

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? 

 

 



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.”  
 
 
Tarefa:  
- Ore, faça uma reflexão nos 10 ítens estudados nesta apostila; e peça ao Espirito Santo lhe apontar quais 
destes são seus pontos de fraqueza. 
 
- Converse com Deus e faça um plano de ação para superá-los na Força do Senhor Jesus Cristo! “Tudo posso 
Naquele que me fortalece...” (Fp 4:13) 
 
- Memorize ao menos dois versículos relacionados às questões que você citou por estar tendo dificuldades 
em entender, obedecer e aplicar os princípios da Palavra! 
 
 
Lembre-se:  
Saúde e prosperidade financeira é resultado da APLICAÇÃO correta de PRINCÍPIOS e MEIOS já revelados na 
PALAVRA do SENHOR! 
 
 

AVALIAÇÃO 
 

-Valor do teste desta matéria: 8,0 – (16 questões de múltipla escolha; tempo máximo 30 min; 0,5 cada item)            
-Assistir todas as aulas: 1,0 
-Preencher todas as apostilas e fazer todas as tarefas: 1,0 
 

 


