
Liberdade Financeira



Introduction:
Na Bíblia, chamamos isso de “administração de dons,” referindo-se àquela pessoa que 
administra tudo o que Deus tem lhe dado; inclusive suas finanças.  Como bom 
administrador, devemos ser fiéis a Deus independentemente de quanto Deus tem nos 
dado para administrar.

3 Princípios Básicos do administrador

1.  Tudo que tenho foi me ________, não ganho. 

2.  A pessoa que me deu tudo o que tenho tem uma ____________.
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   Cuidando das Finanças 
Biblicamente

I Coríntios 4:2
“Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja 
encontrando fiel.

Romanos 11:36
Porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas.  A ele, pois, a glória para 
sempre! Amém. 

Lucas16:10-12
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também 
é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as 
riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês 
não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é 
de vocês? 



     3.  Existem ____________ que guiam a maneira como eu uso aquilo que me 
foi confiando e colocado em minhas mãos.

A Bíblia dá orientações e define limites claros para 
um ser fiel em lidar com dinheiro.  A Bíblia também 
deixa claro que Deus abençoa aqueles que são fiéis.

Observações:

Conclusion:
O poder a respeito da verdade de Deus nos capacita a sermos bons administradores.
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Mateus 24:46-47 
Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar.  
Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens.

Deuteronomy 8:10-14 
“Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu 
Deus, pela boa terra que lhes deu.  Tenham o cuidado de não se esquecer do 
Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas 
ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno.  Não aconteça que, 
depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas 
e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e 
todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do 
Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão.



3 Princípios importantes:

Princípio # 1: A Bíblia ensina que a _____________ que o ser humano tem de 
ganhar dinheiro é um dom de Deus.

Princípio # 2:  A Bíblia ensina que quando você ________ dinheiro, você deve 
fazer isso para honrar o Senhor.

O que significa “honrar” o Senhor?
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4 Aspectos da Adminstração 
Bíblica

Ganhe Biblicamente

Dê Biblicamente

Gaste Biblicamente

Salve Biblicamente

I.  Ganhe Dinheiro Biblicamente

Deuteronomy 8:17-18
Não digam, pois, em seu coração: ‘A minha capacidade e a força das minhas 
mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza’. Mas, lembrem-se do Senhor, o 
seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, 
confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.

Provérbios 3:9-10 
“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.”



1.  Reconheço que o meu trabalho é uma oportunidade de representar o 
meu Senhor, em frente a um mundo perdido. Tudo o que faço é para 
testemunhar a respeito de quem Ele é.

2.  Reconheço que tudo o que eu ganho com esse trabalho, Deus me deu 
com o objetivo de ser glorificado. Eu devo mantê-lo como a prioridade 
sobre tudo aquilo que eu ganho.

Princípio #3:  Deus está no controle sobre aquilo que você ________. 

Introduction:

> Nossas ofertas devem ser ______________.

> Nossas ofertas também devem ser feitas sacrificialmente.

> Motivo:  Devemos refletir na maneira pela qual o Pai Celeste tem nos 
abençoado, e como Ele generosamente tem nos dado tudo que temos.

2 Princípios sobre o Dizimo Bíblico:

Princípio #1: Dar não é apenas uma questão financeira, mas também 
espiritual.

Princípio #2: Você deveria estar pedindo a Deus para mostrar-lhe a ________, 
o lugar, o momento, e até mesmo, em alguns casos, se deve dar a algo específico.
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Luke 16:10 
“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, 
também é desonesto no muito.”

II.  Dê Dinheiro Biblicamente

2 Coríntios 9:7 
“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por 
obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.”



E sobre o dízimo?

> A Bíblia, no Antigo Testamento a palavra dízimo refere-se 
literalmente a um décimo de uma determinada quantia.

> No Novo Testamento, não temos passagens que focam no 
dízimo, mas encontramos princípios que ajudam os crentes a 
entender qual são as suas responsabilidades em relação à 
finanças.
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Oferta

Reconheça Deus

Exercício de Fé

Espalhe o 
Evangelho

A 
Necessidade

Lucas 6:38 
“Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será 
dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês”

1 Coríntios 16:2 
No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com 
a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu 
chegar.



6 Princípios para para gastar dinheiro de maneira bíblica:

Princípio #1:  Se você acredita que o dinheiro que você tem é seu para gastar como 
  bem entender, isso irá leva-lo a gastar de forma imprudente. É 
  muito fácil chegar nesse processo, mas extremamente perigoso e difícil 
  de sair dele.

Princípio #2:  Este caminho muitas vezes leva a relações ______ com outras pessoas, 
  e acabam causando estresse e insatisfação.   

 

Princípio #3:  Gastar negligentemente ou sem ____________, é a principal causa de 
  dificuldades financeiras. 
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III.  Gaste Dinheiro Biblicamente

Ageu 1:6 
Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas 
não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas 
não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para 
colocá-lo numa bolsa furada

Luke 14:28 
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, 
primeiro não se assenta e calcula o preço, 
para ver se tem dinheiro suficiente para 
completá-la?



Princípio #4:  No início tudo parece muito fácil, mas, ao longo do tempo, tudo se torna 
  mais e mais difícil, e acaba nos levando a escravidão. Você se torna um 
  escravo de suas dívidas, credores, e possivelmente o levará a falência.

 Divida   Dificuldade de pagamento         Escravidão Financeira

Princípio #5:  Deus pode usar a escravidão financeira para ajudá-lo a entender os 
  caminhos do Senhor. Ele deseja que você cresça espiritualmente até 
  mesmo no seu entendimento na area de finanças.

        
Divida > Contas > Escravidão         Poupar > Pagamentos > Liberdade   
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Provérbios 22:7 
O rico domina sobre o pobre; quem toma 
emprestado é escravo de quem empresta.

Jó 36:8-11 
Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente 
com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que 
pecaram com arrogância. 
Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se 
arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e o 
servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias 
e terão contentamento nos anos que lhes restam. 

Gastando 
Negligentemente

Gastando 
Sabiamente



Princípio #6:  No inicio, a ideia de gastar biblicamente pode parecer ________.

Definição:

É minha ferramenta fundamental para uma gestão bíblica e estratégica das minhas 
finanças para a honra de Deus. É uma lista de itens ou um resumo da minha renda e
despesas durante um tempo especifico.  O Orçamento mantém minha renda alinhada 
com as minhas despesas agindo como um filtro pela qual eu analiso e faço decisões 
financeiras para a honra de Deus e benefício de minha família.

6 passos para criar um orçamento:

Passo 1: Tenha em mente quanto você ganha mensalmente.
- Analise o seu ganho anual
- Não inclua benefícios ou dinheiro reservado para os impostos.

Passo 2: Subtraia as despesas fixas mensais.
- Hipoteca, aluguel, ou pagamentos de carro etc...

Passo 3: Subtraia a média de outras despesas mensais.
- Electricidade, água, gás, telefone, etc.
- No final das contas, sempre arredonde a quantia para cima.

Passo 4: Faça um orçamento com o dinheiro que resta para…
- Alimentação, vestuário, entretenimento, gasolina, reparos do 
carro e da casa, presentes, férias, etc.
- Todas essas despesas devem estar na lista de despesas.
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PORQUE?

1. Porque você está acostumado a fazer as coisas 
à sua própria maneira, em vez de fazer da maneira 
de Deus. Algo novo sempre é difícil e 
desconfortável no inicio. 

2. Em segundo lugar, é preciso tempo para fazer 
um orçamento ou um plano de gastos.

            O que é um orçamento?



Passo 5: Registre todos os gastos e faça uma planilha descrevendo as 
despesas que você irá ter que avaliar.

- O objetivo é gastar menos do que o limite estabelecido em cada area.
- Se você não tem um recibo, registre sua despesa antes de arquiva-la. 
- Se você tem um smart phone, você poderá usar um aplicativo.

Passo 6: Depois de um mês, analise suas contas para ver aonde está se saldo.
- Isso irá ajuda-lo a entender o quão fundamental é para você manter 
suas finanças em dia.
- Aos poucos você tera confiança de que você pode analisar suas f
finanças e viver de maneira que agrade a Deus e não prejudica a sua 
família financeiramente.

6 Princípios que eu devo levar em conta ao criar meu orçamento familiar:

Princípio #1:  Não se esqueça de dar a sua oferta à sua _____________.

Princípio #2:  Pague seus ________ e suas ________ sempre.

Princípio #3:  Cuide das necessidades de sua ________.

Princípio #4:  Gaste menos do que você ________.
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Gálatas 6:6 
O que está sendo instruído na palavra partilhe todas as coisas boas com 
aquele que o instrui.

Romanos 13:7 
Dêem a cada um o que lhe é devido: se imposto, imposto; se tributo, 
tributo; se temor, temor; se honra, honra. 

1 Timóteo 5:8 
Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua 
própria família, negou a fé e é pior que um descrente

Provérbios 21:20 
Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora 
tudo o que pode.



Princípio #5: Pague suas ________ e ________ em dia.

Princípio #6:  ________ suas dívidas.  Esta é a sua prioridade.

4 Princípios Bíblicos:

Princípio #1:  Por natureza, não somos bons administradores.  Vivemos em 
  uma cultura que pratica a abnegação. 
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Provérbios 3:28 
Não diga ao seu próximo: “Volte amanhã, e eu lhe darei algo”,se pode 
ajudá-lo hoje

IV.  Salve Dinheiro Biblicamente

2 Timoteo 3:1-5 
Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão 
egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes 
aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, 
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, 
precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de 
Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se 
desses também.

Provérbios 21:20 
Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora 
tudo o que pode.

Romanos 13:8 
Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois 
aquele que ama seu próximo tem 



Princípio #2:  É melhor salvar ________ do que salvar ________.

Princípio #3:  Tente economizar um pouco a cada mês.  Isto trará alguma 
  segurança durante períodos de emergência para a sua família.

Princípio #4:  Se você economizar dinheiro para coisas que você quer ou 
precisa, você não entrará em dívida. Aprenda a esperar até que você salve para 
comprar as coisas que você quer ou precisa.
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Uma boa regra é manter dois a três meses de seu salário no 
banco se possível, se você não puder trabalhar devido a 
doença ou emergência. Assim você ainda pode providenciar 
para sua família e pagar as suas contas, enquanto você 
procura um novo emprego ou recupera-se de uma doença.

Provérbios 22:7
O rico domina sobre o pobre; quem toma emprestado é escravo de quem 
empresta the poor, and the borrower is the slave of the lender.


