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SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 3  
SEGUNDA-FEIRA: ARRUMANDO A BAGUNÇA GERADA PELA INSTABILIDADE 

FINANCEIRA 
 
 
Nesta semana vamos meditar sobre A BAGUNÇA GERADA PELA INSTABILIDADE 
FINANCEIRA 
 
“Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em 

terra árida.” Salmos 68:6 
 

“Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por 
amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos.” 

2 Coríntios 8:9 
 

 
A mentalidade de escassez sabota a prosperidade. Kris Vallotton 

 
 

DEUS DESEJA QUE SUA VIDA ESTEJA EM ORDEM E FIRME EM CRISTO. 
 
 

“Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em 
Cristo.” Colossenses 2:5b NVI 

 
 
Dois princípios bíblicos para melhorar suas finanças. 
 
1º Temos de trabalhar. 
“Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem” (Salmos 128:2). Diz o salmista: 
“Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá  bem” (Salmos 128:2). Muitas 
pessoas encaram o trabalho como algo pesado e ruim. No entanto, a Bíblia apresenta o trabalho 
como bênção de Deus antes do pecado, quando homem e mulher tinham como trabalho cultivar o 
jardim de Deus (Gênesis 2:15) e ele continua sendo bênção mesmo após o pecado, mas, claro, 
ganhou maiores dificuldades e desafios (Gênesis 3:18). Mas isso não faz dele uma  bênção 
menor. É através do trabalho excelente que nossas finanças serão saudáveis. 
 
2º Temos que afastar a preguiça da nossa vida 
O sábio disse algo interessante: “O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter              o trabalho de  
levá-la à boca” (Provérbios 26:15). Ter a preguiça instalada em nossa vida nos faz ter uma vida 
financeira destruída. O servo de Deus deve ser um trabalhador atuante, comprometido, que 
resiste à preguiça de fazer mal feito, de não ser responsável, de não fazer seu papel! A preguiça 
têm destruído a vida de muitos jovens e de muitos cristãos, pois deixaram com que ela 
dominasse suas vidas e, assim, se tornaram doentes financeiramente. 
 
 
Encerre esse momento com uma oração. 
Pergunte a Deus se a área financeira está gerando bagunça em sua vida! 
Deus te abençoe! 
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SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 3  
TERÇA-FEIRA: QUAL A MINHA PARTE NO PROCESSO? 

 
 
SE FAÇA ESSA PERGUNTA: QUAL É A MINHA PARTE NO PROCESSO? 
 

 
O mais importante é: OBEDECER 100% AO SENHOR EM RELAÇÃO A SUA VIDA 

FINANCEIRA. 
 

“Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra...” 
Isaías 1:19 

 
➢ Vamos lhe passar alguns pontos que são fundamentais: 

 

• Seja um bom mordomo. 
 

Os bons mordomos gastam com sabedoria. Economizam com diligência. 
Dão com generosidade. 

Robert Morris (livro Mais que abençoado) 
 
 

• Seja fiel em relação aos dízimos. 
 

“Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas 
plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho.” 

Provérbios 3:9,10 
 
-entregue prontamente 
-entregue com gratidão 
-entregue com fé 
 

 

• Seja generoso em suas ofertas 
 

“Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. (...) O 
meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em 

Cristo Jesus.” Filipenses 4:17, 19 
 

 

• Confie no cuidado dEle 
 

“...pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o “sim”. Por  isso, por 
meio dele, o “Amém” é pronunciado por nós para a glória de Deus.” 

2 Coríntios 1:20 
 

 
Qual dos pontos citados acima você precisa fazer uma decisão hoje e ativar isso na                      sua 
conduta? 
Encerre orando. Até amanhã. 
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SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 3  
QUARTA-FEIRA: QUAL A PARTE DE DEUS NO PROCESSO – PARTE 1 

 
 
NA MEDITAÇÃO DE HOJE VEREMOS, QUAL É A PARTE DE DEUS NO PROCESSO DE 
ORDEM DA NOSSA VIDA FINANCEIRA! 
 
 

COM CERTEZA O PLANO DE DEUS É TRAZER O EXTRAORDINÁRIO PARA SUAS 
FINANÇAS! 

 
“Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo.” 

Deuteronômio 28:3 
 
 

• CREIA! DEUS FARÁ COM QUE VOCÊ... 
 

 
PROSPERE AQUELES QUE ESTIVEREM SOB SUA INFLUÊNCIA (Deuteronômio 28.4) 

 
Os filhos do seu ventre serão abençoados... 

 
Seja fiel até o fim, porque na vida e na fé cristã, como se termina é que conta. A sua fidelidade 

também dará continuidade à benção do Senhor para as suas futuras gerações! 
Carlito Paes – Devocional “As Palavras de Deus” 

 
 

• CREIA! DEUS FARÁ COM QUE VOCÊ... 
 

 
TENHA CAPACIDADE DE TER PROSPERIDADE SUSTENTÁVEL (Deuteronômio 28. 4-5) 

 
...como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus                   rebanhos. A sua 

cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. 
 
 
O desafio não é só conquistar estabilidade financeira, mas a sustentabilidade financeira!  Quando 
temos saúde financeira podemos suportar os “invernos” econômicos com segurança, leveza e 
generosidade. 
 
Não é poupar e fazer render o dinheiro só para ter segurança, e sim governar em meio às 
situações da vida. 
 
 
O que você aprendeu hoje?  
Encerre orando. Até amanhã. 
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SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 3  
QUINTA-FEIRA: QUAL A PARTE DE DEUS NO PROCESSO – PARTE 2 

 
 
HOJE CONTINUAREMOS MEDITANDO SOBRE QUAL É A PARTE DE DEUS NO PROCESSO 
DE ORDEM DA NOSSA VIDA FINANCEIRA... 
 
 

• PROTEJA-SE CONTRA OS ATAQUES DE MAMOM (Deuteronômio 28.7) 
 
O SENHOR concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão 

a vocês por um caminho, e por sete fugirão. 
 

“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro.” 

Mateus 6:24 
 

❖ A palavra dinheiro, nesse texto, significa Mamom - potestade demoníaca que atua na área 
financeira. 

 
CREIA! DEUS FARÁ COM QUE VOCÊ... 
 

• DOE PARA TRANSFORMAR REALIDADES (Deuteronômio 28.12) 
 

O SENHOR abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no  devido 
tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de 

nenhuma tomarão emprestado. 
 

Quando você doa, você se parece mais com Deus. 
Rick Warren 

 
O mal não está somente onde há derramamento de sangue. O mal está no coração humano, que 

só pensa em si mesmo. 
Ravi Zacharias 

 
CREIA! DEUS FARÁ COM QUE VOCÊ... 
 

• AUMENTE SEU PROTAGONISMO, LIDERANÇA E LEGADO (Deuteronômio 28.13) 
 

O SENHOR fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos 
mandamentos do SENHOR, o seu Deus, que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente, 

vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. 
 

O que guardei; perdi! O que gastei; eu tive! O que doei; eu tenho! 
(Provérbio popular) 

 
Dos pontos trabalhados desde ontem, qual mais se encaixa na sua realidade? 
 
Compartilhe com Deus! Peça ajuda para transformar sua realidade financeira! 
Até amanhã. 
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SÉRIE: ARRUMANDO A BAGUNÇA DA MINHA VIDA – SEMANA 3  
SEXTA-FEIRA: QUE COMECE A LIMPEZA! 

 
❖ Você pode doar sem amor, mas não pode amar sem doar! 

 
Veja que interessante: Na Bíblia... 
 
-O verbo CRER é usado 270 vezes. Deus deseja que você creia. Então, CREIA! 
-O verbo ORAR é usado 371 vezes. Deus deseja que você ore. Então, ORE! 
-O verbo AMAR é usado 714 vezes. Deus deseja que você ame. Então, AME! 
-O verbo DAR é usado 2162 vezes. 
 
“Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa 

vida por nossos irmãos.” 
1 João 3:16 

 
Declarações de FÉ baseado em Deuteronômio 28:1-20 

 
“Decido ouvir atentamente a Voz do Eterno, o meu Deus, e obedecer de coração           as orientações da 
Sua Palavra. Com isso, serei abençoado por onde for; na cidade ou no campo, terei grandes 
colheitas e a unção da multiplicação. Estas bençãos se estenderão aos meus filhos e aos filhos 
deles. Terei fartura de alimentos, depósitos abastecidos e a graça de ver frutificar meu trabalho e 
os meus empreendimentos. Crescerei nos lugares onde estou porque o Senhor abrirá as janelas 
dos céus derramando as chuvas do seu favor, no tempo certo, abençoando exponencialmente 
meus esforços e minhas semeaduras. Decido ser uma pessoa consagrada à Deus em todas as 
áreas. Eu creio que as bênçãos de Deus serão cada vez mais evidentes em minha vida e as 
pessoas ao meu redor identificarão as provisões sobrenaturais dEle e serão atraídas para Ele com 
muita admiração por aquilo que só Ele pode realizar. Serei um testemunho público da bondade de 
Deus! O Senhor aumentará minha posição de influência, liderança e comando. Terei recursos 
mais do que o suficiente, doarei e não necessitarei tomar emprestado. Mesmo que eu enfrente 
oposições humanas e espirituais contrárias à minha prosperidade, o Senhor me defenderá e 
afugentará   meus inimigos. Nada poderá deter os níveis de prosperidade reservados para mim. 
Faço estas declarações de fé, baseadas na palavra de Deus e no Seu desejo de me abençoar. 
Em nome de Jesus, AMÉM! 
 
 

“Eu irei adiante de você e aplainarei montes; derrubarei portas de bronze e romperei trancas de 
ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que 

você saiba que eu sou o SENHOR, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome.” 
 Isaías 45:2-3 

 
 
Ore ao Senhor e pergunte em quais princípios você precisa melhorar e de que  forma você 
pode transformar isso em algo prático na sua vida. 
 
Creia que Jesus é capaz de arrumar a bagunça gerada pela instabilidade financeira! Que 
comece a limpeza! 
 
 
Deus te abençoe! Tenha um ótimo final de semana! 


