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DINHEIRO FINANÇAS.  
 
ATIVO – PASSIVO – D.RESULTADO -  AUDITORIA.  PRESTAÇÃO DE CONTAS.  
 

1. Lí que um casal de psicólogos falava aberta e francamente na frente dos filhos acerca de 
sexo, morte e todo tipo de assunto difícil, mas que ia para o quarto e trancava a porta 
quando queria falar de dinheiro.  

 
2. Lutero afirmou que é preciso de 3 conversões: 1.Coração,  2.Mente e 3.Bolso. Uma das 

coisas mais difíceis é a conversão do bolso.  
 

3. Reter, acumular, guardar e segurar é o que aprendemos desde pequenos.  
 
+++++++  

 

1. História: Seria bom lembrarmos que os 3 importantes congressos evangélicos do princípio 
do século XX: Panamá (1916), Montevidéu (1925) e Havana (1929), fizeram 
pronunciamentos sobre temas econômicos.  

 
2. Entre 1930 e 1970, os evangélicos da América Latina não se preocuparam muito pela 

situação macroeconômica de seus países e concentramos nossos esforços no 
evangelismo, no discipulado pessoal e crescimento numérico das igrejas. Existiu uma 
grande maioria de evangélicos que se mantiveram apolíticos e uma minoria que tomaram 
claras posturas político-econômicas.    

 
3. O CLADE -  I (1969),  convocado pela Associação Billy Graham, reiniciou a discussão 

econômica com a exposição de Samuel Escobar sobre “Responsabilidade Social da 
Igreja”, que despertou uma inquietude de buscar soluções para os graves problemas 
políticos e econômicos da América Latina.   

 
4. O CLADE – II (1979), declarou que o evangelho se proclama com palavras e com atos. 

Veio refletir um consenso mais amplo sobre as deficiências do capitalismo na América 
Latina. O capitalismo liberal e desumanizado havia levado a uma crescente polarização 
social, com aumento da dependência externa e elevado índice inflacionário, e 
especialmente um doloroso empobrecimento das massas populares.  

 
5. O CLADE – III (1992), exortou a igreja para viver como uma comunidade alternativa e 

alterativa. Desafiou a lutarmos por uma melhor distribuição de renda e acompanharmos os 
pobres para conseguirem melhorias econômicas por meio de cooperativas, 
microempresas, sindicatos.  

 
6. O CLADE – IV (2000) em Quito, reconhece que temos caminhado mais para uma 

comunidade alternativa do que para uma comunidade alterativa, e que necessitamos de 
mais trabalho em 3 áreas: 1 – O evangelho verdadeiro é um evangelho prático e de ação; 
2- Ética nas empresas; e 3 – Empresas verdadeiramente cristãs.    

 
7. A empresa alterativa é formada pelos empresários com postura ética, comportamento 

cristão e profético. O governo sustenta a ação na área da saúde, ecologia e fixa salários 
mínimos dignos. A empresa cristã reduz os ganhos dos presidentes, diretores e gerentes, 
transferindo e dobrando os salários dos empregados.  

 
++++++  



 
Lucas 16 (NTLH)  
 
1   Jesus disse aos seus discípulos: — Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus 
bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. 
2   Por isso ele o chamou e disse: “Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua 
administração porque você não pode mais continuar como meu administrador.” 
3   — Aí o administrador pensou: “O patrão está me despedindo. E, agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho 
forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. 
4   Ah! Já sei o que vou fazer... Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas 
casas.” 
5   — Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: “Quanto é que você está 
devendo para o meu patrão?” 
6   — “Cem barris de azeite!” — respondeu ele. O administrador disse: — “Aqui está a sua conta. Sente-se e 
escreva cinqüenta.” 
7   — Para o outro ele perguntou: “E você, quanto está devendo?” — “Mil medidas de trigo!” — respondeu ele. — 
“Escreva oitocentas!” — mandou o administrador. 
8   — E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: — As pessoas 
deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. 
9   Por isso eu digo a vocês: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos a fim de que, quando as 
riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. 

 

Almeida Revista e Atualizada  

9   E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos; para que, quando aquelas vos faltarem, 
esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. 
 

10   Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes; e quem é desonesto nas coisas pequenas 
também será nas grandes. 
11   Pois, se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das 
riquezas verdadeiras? 
12   E, se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? 
13   — Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro; ou será 
fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. 
14   Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. 
15   Então Jesus disse a eles: — Para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois 
aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. 
16   — A Lei de Moisés e os ensinamentos dos Profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo a 
boa notícia do Reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. 
 

1. Jesus falou mais de dinheiro, do que qualquer outro assunto, exceto do Reino dos Céus. 
Para Jesus, DAR é o assunto central do dinheiro. Ninguém aprende a administrar o 
dinheiro, sem aprender a DAR.   

 
2. Zaqueu Lc 19.9 (Hoje houve salvação nesta casa).  Lc 6.30 – Dá a todo que pede e não 

entres em demanda. Dinheiro é a grande ameaça do relacionamento com Deus. (Lc 16.13 
“Ninguém pode servir a Deus e às riquezas”).  A coisa mais difícil de enfrentar com relação 
ao dinheiro é o MEDO. Temos de fazer um acordo com o medo para estudarmos sobre 
dinheiro.  

 
3. Os ensinos de Jesus sobre $ são atordoantes para o discípulo e também para o mundo da 

economia e da política. Jesus ensina amar o inimigo, dependência, renúncia, dar, servir, 
honrar, pensar no outro, transformar mente e coração.  

 
4. Alguns medos: 1. Ficar sem $ pq nossos pais não tiveram $.  2. Fracassar nas realizações. 

3. Não manter o sucesso ou nível de vida da família. 4. Ansiedade provocada pela 
expectativa de auto-sustentabilidade. 5. Mudança.  

 
5. Por trás do $ estão potestades espirituais invisíveis. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de 

todos os males. Não o $, mas o amor. Entretanto as 2 coisas vêm a ser uma coisa só na 
prática. O $ é um deus que procura sujeitar-nos e dominar-nos.  

 



6. Não existe nenhum limite ao mau que a pessoa não consiga fazer quando ela ama o $. 
Toda moderação e maturidade espiritual é eliminada. O $ consome e domina toda a vida. É 
um deus que exige devoção total. Como viver fielmente hoje com relação ao dinheiro?  

 
7. O desenvolvimento do cristão, ou o seu crescimento, atinge de certa forma os amigos e a 

comunidade, da mesma forma que a estagnação e o empobrecimento. Alguns motivos de 
estagnação profissional podem ser facilmente detectados pela falta de propósito ou de 
meta, desvirtuamento do conceito teológico, falta de orientação, falta de saúde emocional, 
falta de vontade em começar, deficiência de organização, entre outros motivos.  

 
8. A falta de propósito ou de meta é a falta de um projeto de vida, que inclua o progresso 

equilibrado, tanto na vida material quanto da vida espiritual.  
 

9. Uma profissão é escolhida errada, quando não corresponde à capacidade, habilidade ou 
vocação pessoal. Não é suficiente para prover os meios de subsistência da sua família. 
Não oferece oportunidade para uma realização pessoal, em termos de ideal social ou de 
criatividade pessoal. Não se coaduna com a consistência religiosa do indivíduo.   

 
10. A saúde emocional é um problema complexo e pode precisar de ajuda de um profissional e 

pode estar ligado à personalidade ou à formação e aprendizado na família. A falta de 
saúde emocional gera deficiência volitiva, indisposição para começar ou iniciar projetos e 
correr riscos.  

 
11. Existem pessoas mentalmente desorganizadas. A desorganização gera descontrole. Em 

situação de total falta de controle, não existe planejamento, orçamento ou projeto que 
funcione.  

 
12. Aquele que cresce no seu trabalho, nos seus negócios, na sua profissão liberal, no seu 

empreendimento econômico, social ou cultural, é parte do progresso do seu país e da 
humanidade. Acima de tudo a sua riqueza serve aos propósitos do Reino de Deus. Desse 
modo, o progresso não é uma corrida que lhe sobe à cabeça, a busca de riquezas não se 
torna uma obsessão, não vende a sua posição por um prato de glórias passageiras e 
ilusórias.   

 
13. A ruína moral de muitas famílias é a prosperidade sem visão missionária, sem maturidade 

espiritual e sem amor aos necessitados.   
 

14. Deus sabe quanto os bens materiais podem servir de bloqueio e maldição na vida das 
pessoas, e o quanto podem servir de bênção. Na Bíblia encontramos 100 versículos que 
falam de riqueza, 129 que falam de dinheiro, 45 sobre bens materiais e 89 sobre pessoas 
ricas. O assunto é tão sério, que Deus usa parte da sua revelação para nos ensinar como 
devemos lidar com as finanças.  

 
15. Em Jesus novamente recebemos o papel de administradores, sacerdotes, mordomos de 

um Reino que é tanto maior que o Éden como Jesus é maior que Adão.    
 

16. Jesus ficou jubiloso quando Zaqueu ficou livre para transferir seu tesouro da terra para o 
céu. “Hoje houve salvação nesta casa” (Lc 19.9).  Duas vezes Jesus foi ungido com 
extravagância e a cada um desses atos foi elogiado por Ele (Mt 26. 6-12 e Jo 12. 1-8). 
Jesus permitiu que mulheres de posses sustentassem o seu ministério (Lc 8. 1-3). Jesus 
comeu com ricos e privilegiados (Lc 11. 37; 14. 1). Ele participou das luxuosas bodas de 
Caná (Jo 2. 1-12). Paulo estimulou os crentes de Corinto a semear muito para colher muito 
(II Co 9.6).  Paulo aprendeu a viver na abundância sem culpa e também a passar fome 
sem amargura (Fp 4. 12).   



 
17.  “Contentai-vos com o que tendes e progredi o máximo que puderdes”.  O deus dinheiro é 

muito atraente por nos dar aparentemente a sensação de segurança quanto ao futuro.  
 

18. Algumas perguntas: Em quem tenho colocado a minha confiança?  Quem é minha fonte 
de genuíno contentamento?  O que me dá significado para viver cada dia?  Que diferença 
faria se eu tirasse Deus da minha vida?  Quem é o dono de todo o ouro? Sl 24.1 NTLH   

[Salmo de Davi.] Ao SENHOR Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe; a terra e todos os seres 
vivos que nela vivem são dele. 

 
 

19. Como podemos ajuntar tesouros no céu?  O que haverá no céu? Pessoas.  Uma das 
formas de ajuntar tesouros no céu é investir em pessoas. Dinheiro investido em gente é o 
melhor investimento. Como discípulos e mordomos, temos o grande desafio de converter o 
“metal vil”, em empreendimentos do Reino. Precisamos profanar a natureza sacra que o 
dinheiro adquiriu. Precisamos bradar um não ao deus dinheiro. Colocá-lo sob os pés. 

 
20. O que é riqueza de origem iníqua? Lc 16. 9  - Todo dinheiro circulante no mundo é de 

origem iníqua (perverso – malvado). O dinheiro é um deus. Por trás do dinheiro existem 
forças espirituais bem reais que energizam e dão-lhe vida própria. Por isto ele é capaz de 
inspirar devoção.   

 
21. O que é ser mordomo? O dinheiro não é neutro, ele precisa ser administrado com rigor. Ser 

mordomo é administrar todas as coisas que Deus nos dá. Seguir a Jesus significa não 
fazer parte da corrente triunfalista ou da prosperidade. Em Mt 19. 21-22 o jovem mostra 
que buscava sua devoção completa nas riquezas. Jesus não foi correndo atrás dele, para 
reduzir a pena e ficar com o dízimo.  

 
++++  
PRINCÍPIOS BÁSICO DA MORDOMIA CRISTÃ     ---   OFERTAR, DOAR, SERVIR 
 
1 – Ofertar a Deus é parte da natureza humana (Gn 4.3,4).   
3 – Deus nos ensina a ofertar (Ex 34.20).  
4 – Deus pede as primícias (Pv 3.9,10).  
5 – Deus manda ofertarmos de acordo e na proporção das nossas possibilidades (Dt 16.17).  
6 – Na lei, dízimo é santo (Lv 27.30), e Jesus deu uma nova dimensão à Lei (Mt 5.20).  
7 – Deus nos exorta a não invertermos os valores (Mt 6.33).  
8 – As coisas espirituais valem mais que as coisas materiais (II Co 4.18; 5.1; Mt 6.19-21).   
10 – É melhor dar do que receber (At 20.35).   
11 – A fascinação das riquezas sufoca a Palavra e os princípios Bíblicos.  (Mc 4.19).  
12 – Deus nos ajuda a adquirir riquezas (Dt 8.17-18; Ec 5.19).  
14 – Devemos dar sempre o melhor para Deus (Mc 12.41-44).   
15 – Deus se alegra quando ofertamos (Fp 4.17-18).  
 
 
Propostas:  

1. Nunca desejar imitar o padrão de consumo daqueles com mais posses, porque é nocivo 
ao nosso bolso, aos nossos sentimentos e a nossa vida espiritual. Os filhos não serão treinados 
vendo isto acontecer. O consumismo vira um vício.  - Doar o máximo que puder.  

 
2. Pagar tudo à vista ou cartão de débito e anotar as despesas para controle, isto pode ser 

um forte aliado para organizar seu orçamento e fazer investimentos.  - Doar o máximo que puder.  
 

3. Planejar uma poupança mensal ou um investimento programado. Formar uma reserva 
que suporte uma eventual necessidade.  - Doar o máximo que puder.    



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Respostas Culturais 
Necessidades   Respostas        Níveis de Demanda 
 Casa de Campo ou praia ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ 

 Vídeo/cine/foto ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ 

 Piscina ou clube ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ 

 Objetos de Arte ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ 

 Artigos de Esporte ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ   XXX 

8. Lazer e Arte Instrumentos Musicais ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ   XXX   XXX 

      

 Carpete ou pisos especiais ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ   XXX   XXX 

 Ar Condicionado ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ   XXX    >> 

7. Bem estar Físico Calefação ou lareira ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ    XXX    >> 

      

 Aparelho de Som ΟΟΟΟ ΟΟΟΟ    >>    >> 

 Computador e Internet ΟΟΟΟ   XXX    >>    ∆∆ 
 Televisão e Telefone ΟΟΟΟ   XXX    >>    ∆∆ 
6. Informação Rádio   XXX   XXX    >>    ∆∆ 
      

 Lavadora de Louça    XXX   XXX    >>    ∆∆ 
 Secadora de Roupa    XXX   XXX    ∆∆    ∆∆ 
 Lavadora de Roupa    XXX    >>    ∆∆    ∆∆ 
 Veículo    XXX    >>    ∆∆    ∆∆ 
 Geladeira    XXX    >>    ∆∆    ∆∆ 
5. Conforto doméstico Ferro Elétrico    >>    >>    ∆∆    ∆∆ 
      

 Livros    >>    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
 Material Escolar    >>    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
4. Educação Escola    >>    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
      

 Dentista    >>    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
 Assistência Médica    >>    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
 Medicamentos    ∆∆    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
3. Saúde Produtos de Higiene    ∆∆    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
      

 Roupa/Calçado    ∆∆    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
2. Proteção física Habitação    ∆∆    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
      

 Comida    ∆∆    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 
1. Subsistência física Água    ∆∆    ∆∆    ∆∆    ∆∆ 

       Níveis �     D        C        B        A 
∆∆   >>  XXX   ΟΟΟΟ  

∆∆ Indispensável  >> Necessário XXX Luxo ΟΟΟΟ Supérfluo  
∆∆   >>  XXX  ΟΟΟΟ  

 

 

 


