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PERSPECTIVA DO REINO DE DEUS EM RELAÇÃO AO DINHEIRO!

Objetivos:
- Aprender os princípios bíblicos de finanças e aplicar em sua vida pessoal;
- Conhecer o plano de Deus para o dinheiro e Sua advertência quanto o amor ao dinheiro.
- Compreender os princípios fundamentais para ser rico aos olhos de Deus;
- Entender a matemática do Reino; a esperança e o poder da semente-semeadura-colheita.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. Você
gasta tempo e trabalho de sua vida 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 do nosso dinheiro,
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 Co 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.

Suas finanças estão fundamentadas em qual sistema?  (    ) Religioso    (    ) Humanista    (    ) Reino

1) QUEM É O DONO DE TUDO?
Ag 2:8 ““Tanto a prata quanto o ouro me pertence”, declara o _________ dos Exércitos”.
Sl 24:1 “Do Senhor é a terra e _______ o que nela existe, o mundo e os que nele vivem”.
Dt 8:18, “Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é _____ que lhes dá a capacidade de produzir
riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.”
Sl 50:10-12 “Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas
colinas. Conheço todas as aves dos montes, e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome,
precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, e _____ o que nele existe.”

2) O PLANO DE DEUS PARA O DINHEIRO

a) Suprir as necessidades de seus filhos livrando-os das preocupações:
Mt 7:9-11 "Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma
cobra?Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o ______ de
vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!
Fp 4:19 “O meu Deus, segundo as suas riquezas, ________ todas as vossas necessidades em glória, por
Cristo Jesus.”
Mt 6:31-34 “Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘que vamos beber?’ ou ‘que
vamos vestir?’ Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai Celestial sabe que vocês
precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua Justiça, e todas essas coisas
lhes serão acrescentadas. Portanto, não se _________ com o amanhã, pois o amanhã se preocupará
consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal".

b) Suprir necessidades de outros por nosso intermédio:
Ef 4:28 “O que furtava não furte mais; antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o
que repartir com quem estiver em ____________.” (Ef 4:28).
2 Co 9:11 “Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser ___________ em qualquer
ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.”



c) Sustentar a obra de Deus no mundo: Mt 28:19-20 “Portanto, ______ e façam discípulos de todas
as nações... ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com
vocês, até o fim dos tempos".

2 Co 8:7 “Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na
dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de
___________.”

3) CUIDADO COM O AMOR AO DINHEIRO
Mt 6:19-21 "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os
ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não
destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu _________, aí também
estará o seu coração.”
Jesus sabia que muitas pessoas consideravam o dinheiro o seu grande tesouro e que estavam com o
coração totalmente nisso. Quando atribuímos ao dinheiro um valor desproporcional, ou seja, um poder
além do que lhe é devido, cometemos uma forma de idolatria.

Mt 6:24: "Ninguém pode servir 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 __________".
Sl 62:10 - “Ainda que as suas riquezas aumentem, não ponham o ___________ nelas.”
1 Jo 2:15 “Não _____ o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele”.

Consequências da sede por riqueza (1 Tm 6:9-10)
a) caem em ________
b) ruína e destruição
c) desviam da _____
d) tormento
e) sofrimentos
f) orgulho (que precede a queda)

A riqueza não satisfaz
Ec 5:10,11 – “Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama as riquezas jamais ficará
___________ com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens,
também aumentam os que os consomem. E que benefício traz os bens a quem os possui, senão dar um
pouco de alegria aos seus olhos?”
Pv 23:5 “Os bens e o prestígio ___________ como num piscar de olhos criam asas e voam pelos céus
como a águia”
Pv 11:28 “Quem deposita confiança em suas ___________ certamente se decepcionara...”

4) GANÂNCIA X CONTENTAMENTO
Pv 28:20 - “A vida da pessoa fiel será cheia de felicidade, mas quem tem _________ de enriquecer não
fica sem castigo.”
Cl 3:5 – “Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual,
impureza, paixão, desejos maus e a ___________, que é idolatria.”
Sl 119:36 “Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ___________.”
1 Tm 6:6-8 “De fato, a piedade com ______________ é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para
este mundo e dele nada podemos levar; por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com
isso satisfeitos.”
Fp 4:11-13 “Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e
qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de
viver ___________ em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou
passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.”

5) CONSELHO BÍBLICO PARA OS CRISTÃOS RICOS (1 Tm 6:17-18)
a) não ser arrogante (espírito de orgulho)
b) não pôr a ___________ na incerteza da riqueza
c) praticar o bem
d) ser _______ em boas obras
e) ser generoso (repartir)

Jesus falou daquele que tem muito dinheiro, mas não é rico aos olhos de Deus. Ler Lc 12:13-21.
Qual o problema dele?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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6) A MATEMÁTICA DE DEUS
“Há quem dê generosamente, e vê ___________ suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem
na pobreza. O generoso ___________; quem dá alívio aos outros, alívio receberá.” (Pv 11:24,25)
“Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. (Pv 19:17)

7) CONTRIBUIÇÃO NAS IGREJAS DA MACEDÔNIA (2 Co 8)
● Eles foram ricamente generosos com alegria, mesmo na tribulação, e sendo pessoas _______. V.2
● Eles deram além do que podiam. Por iniciativa _________ V.3
● Eles insistiram em contribuir. E consideraram o ato de contribuir um __________. V.4
● Entregaram-se primeiramente a ___________. V.5
● Contribuir financeiramente é uma prova de ________ sincero. V.7, 8
● A contribuição é de acordo com o que _____________. V.12
● Pessoas que administram o dinheiro da igreja devem ser pessoas ____________ V18-20
● Devemos ser corretos aos olhos de Deus e dos _________. V.21

8) PRINCÍPIOS DA VIÚVA POBRE (Mc 12:41-44)
Liberdade: Ninguém a obrigou dar tudo. Ela ofertou livremente. Era algo espontâneo, honrando a Deus e
sua obra. Ela teve liberdade para decidir.
Confiança: Ela deu tudo, não ficou com nada. Dar quando se tem muito é fácil. Dar do que sobra é mais
fácil ainda. Mas dar quando se tem necessidade exige muita confiança que Deus proverá.
Sacrificial: A viúva estava disposta a passar privações para dar esta oferta. Em 2 Samuel 24:24, o rei Davi
disse: “não oferecerei ao Senhor, sacrifícios que não me custem nada.”

Para Deus ela doou mais, embora doasse muito menos dinheiro do que os ricos. Por quê?
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9) LEI DA SEMEADURA E DA COLHEITA (2 Co 9)
● Você vai colher na proporção que ____________. V.6
● Não por ___________, mas com ___________. V.7
● Deus acrescentará a sua graça em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é

____________, vocês transbordem em toda ____________. V.8
● Deus é quem dá a ____________ e a multiplica, mas temos que semear. V.10
● Deus promete prosperidade de todas as formas, para sermos ___________ em qualquer ocasião.

E através dessa generosidade outros ___________ a Deus. V.11,12

10) A SUA SEMENTE É A SUA ESPERANÇA PARA SUAS FINANÇAS!

Três segredos para viver o ciclo da provisão divina (2 Co 9:10-12)
a) Deus __________ a semente para você plantar
b) Deus __________ o crescimento da “planta” (atendimento de suas necessidades)
c) Deus __________ a sua semente

Não coma a sua última semente (1 Re 17:8-24)
Quando você planta provisão; você colhe provisão. A viúva de Sarepta foi recompensada pela sua fé; e
recebeu _________________.
Você é o responsável em plantar a sua “semente”!
“Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo... Plante de manhã a
sua _____________, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o
que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas.” (Ec 11:1 e 6)

É Deus que faz frutificar sua “semente”!
“Ele prosseguiu dizendo: "O Reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra.
Noite e dia, quer ele durma quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como.”
(Mc 4:26-27)

Plante sua “semente” independente das circunstâncias!
“Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo
consigo os seus molhos.” (Sl 126:6)
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CONCLUSÃO

PERSPECTIVA DO MUNDO EM RELAÇÃO
AO DINHEIRO

PERSPECTIVA DO REINO EM RELAÇÃO AO
DINHEIRO

Consiga o máximo que puder Deus é a fonte do seu dinheiro
Gaste o máximo que puder Contribua a Deus de maneira liberal

Acumule o máximo possível para o futuro Não acumule riquezas terrenas, mas ajunte
tesouros no céu.

TAREFA: Aponte dois versículos desta apostila que Deus falou ao seu coração e memorize-os. Tarefa
concluída? (      ) Sim        (       ) Não


