




O CÓDIGO BÍBLICO DO DINHEIRO

Comunidade de Nova Vida

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Fundamentos Bíblicos





Modelo Simplificado de Educação Financeira
Este estudo tem como proposta:

“Uma administração financeira com excelência”.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Ao 

SENHOR

Ao Próximo

A Si Mesmo



Assuntos que abordaremos:
 Dinheiro – Bênção ou Maldição?

 De quem é o dinheiro?

 Oneomania & Domínio Próprio;

 Trabalhar diligentemente;

 Como vencer as dívidas;

 Modelo simplificado de Educação Financeira;

 Investimentos sábios;

 Contribuindo para o Reino de Deus;

 Ajudando o próximo;

 Bibliografia.
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Dinheiro – Bênção ou Maldição?

 O dinheiro em si é neutro; (1Tm 6.10)

 Se a nossa prioridade é acumular dinheiro, 
isso é um grande perigo. (Pv 1.19, 23.4 e 
30.7-9; Ec 5:10)

 Dependendo de nós, o dinheiro pode ser 
uma bênção ou um entrave no crescimento 
espiritual. (1Tm 6.6-10, 17-19; 2Tm 2.4 e Hb 
13.5-6)

 Não basta você ter uma boa fonte de renda; 
é preciso saber administrar com sabedoria a 
sua renda.

7



Objetivos do estudo:

 Ordenar a nossa vida financeira de modo que 
possamos cumprir os 4 propósitos bíblicos para o 
dinheiro:

a. Atendermos as nossas necessidades pessoais e 
familiares; Fl 4.19

b. Realizarmos investimentos sábios; Mt 25.15-30

c. Suprirmos as necessidades da Igreja; Gl 6.6; 
Rm 12.8; Ml 3.10

d. Ajudarmos o Próximo. 1 Jo 4.11; 2Co 9.12; Pv
19.17
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De quem é o dinheiro?

 O Senhor é dono do ouro e da prata; Ag 2:8

 O dinheiro nunca pode ser “dono” do crente porque 
há um só SENHOR. Mt 6:24

 Qual é o propósito de Deus em nos dar o dinheiro?

1. Para atendermos  às nossas necessidades – Fl 4.19

2. Para que saibamos realizar investimento sábios –
Mt 25.15-30

3. Para o suprimento da Igreja – Gl 6.6; Rm 12.8; Ml 
3.10

4. Para ajudar o próximo – 1Jo 4.11; 2Co 9.12; Pv
19.17.

Nota: A distribuição do montante será em
percentuais flexíveis e não estáticos, dependendo do
momento. Siga as orientações do Espírito Santo.
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De quem é o dinheiro?

 10 atitudes e decisões bíblicas para o 
planejamento financeiro:

1. Reconhecer que tudo é de Deus; Ser fiel e 
grato – Sl 24:1; Pv 3:9

2. Trabalhar e ganhar dinheiro honestamente –
Pv 6.6-11;

3. Não entrar em dívida e se entrar procurar sair 
dela o mais breve possível – Pv 22.7; Rm 13.8;

4. Não colocar o coração no dinheiro – Pv 23.4-
5, 28.22; Mt 6.19-21;

5. Não viver ansioso - Fl 4.6-7; 1Pe 5.7
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10 Atitudes...

6. Não ser avarento – Ec 5.10;Lc 12.15;

7. Planejar os gastos – Pv 16.9 - Coloque seus 
propósitos diante do Senhor – Sl 37.4;

8. Economizar – Pv 21.20 - Guardar para 
emergências - Pv 27.18;

9. Praticar a Generosidade – Pv 11.24-25;

 Ser sensível em relação às necessidades dos 
outros – Lc 3.11; Rm 12.13

10. Contribuir regularmente para o sustento da 
causa de Cristo – 2Co 8.3-5; Fp 4.18.
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Oneomania e o domínio próprio

 Diferenciando necessidades e desejos – Fp 4.19

 Gastar demais pode ser sinal de doença/pecado;

Motivos que levam uma pessoa a comprar:

Necessidade;

Diversão;

Modismo;

Status;

Apelo mercadológico;

Compulsão.
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Oneomania e o domínio próprio

 Oneomania atinge principalmente as mulheres

Oneonania é um desejo de possuir que fica 

reprimido. Comprador Compulsivo.

Os oneomaníacos têm o consumo como vício, 

assim como um alcoólatra que necessita de bebida.

 Se o problema das dívidas vem de uma compulsão é 

melhor procurar ajuda especializada. Todavia, como a 

Bíblia Sagrada é o Manual da vida, encontramos  nela 

orientações seguras e eficientes para este problema.
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Oneomania e o domínio próprio

 Domínio próprio -É o resultado de uma vida controlada 
pelo Espírito – Gl 5;23

 V. pode vencer a oneomania com um viver cheio do 
Espírito Santo. Sob a direção do Espírito você pode 
praticar o “freio financeiro”.

 Pratique uma administração financeira com flexibilidade:

 Não se descontrole emocionalmente quando perder 
dinheiro;

 Não deixe o dinheiro dominar sua mente quando 
ganhar;

 Mantenha-se controlado em qualquer situação – Fl
4.11-12.

 Use o dinheiro, nunca permita ser usado por ele.
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Trabalhar diligentemente
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 Em nossa sociedade é impossível viver sem o dinheiro, o 
qual vem basicamente de uma fonte: O trabalho; 
Gn3.19

 Como o mercado de trabalho está cada vez mais 
competitivo,  é preciso estar preparado quando as 
oportunidades surgirem;

 Viva sua vocação e empenhe-se em qualificar-se. Seja 
diligente no trabalho, em tudo o que fizer;

 Lembre-se: “As mãos diligentes governarão, mas os 
preguiçosos acabarão escravos.” Pv12.24



Como vencer as dívidas

16

1.Planejamento;

2.Controle;

3.Adaptação. Fl 4:12
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 Cuidado para não adquirir o hábito da Dívida; Pv
19.3

 Como ficar livre de dívidas?

Ore, pedindo sabedoria para administrar bem as 
suas finanças;

Faça um planejamento: Não dê um passo maior 
do que as pernas.

Como vencer as dívidas
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 Controle o impulso de comprar;  Gl5.23

 Isso vai beneficiar o propósito de Deus para minha vida?

 Essa compra é desejo ou necessidade?

 É absolutamente necessário ou há algo mais importante 

onde devo investir este dinheiro?

 É realmente necessário comprar neste momento? 

 Já verifiquei a relação custo x benefício?  (Pesquisa)

 Haverá despesa de manutenção? Posso suportar tal despesa?

 Quanto tempo preciso trabalhar para ganhar tal quantia?

 Os benefícios compensam o esforço que farei para conseguir  

esse bem?

Como vencer as dívidas



Como vencer as dívidas
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 Programe-se para as compras;

 Jamais compre algo por status;

 Saiba agir no tempo oportuno;

 Cuidado com as compras a crédito: Por quê?

 Comprar a crédito significa gastar o que você não 
possui. Rm13.8; Pv22.7; Fp4.19; Pv22.26, 11.15, 
17.18.

 Economize e guarde para, mais tarde, comprar à 
vista ou em prestações menores. Nas compras à 
vista é possível termos descontos, bônus e 
promoções.



Modelo simplificado de Educação Financeira
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 Não faça gastos com coisas desnecessárias; 
Is 55.2

 Tenha contentamento; 1 Tm 6:8

 Poupe e economize; Lc 9.17

Poupar regularmente e investir com 
sabedoria.
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 O depósito para Poupança: 10% do salário 
líquido; Pv 21.20

 Se você é autônomo, o depósito para 
Poupança deve ser pelo menos 20% dos seus 
rendimentos, porque você não tem FGTS!

 Não gaste o dinheiro das “horas extras”. Faça 
um investimento sábio ou deixe-o como 
reserva para uma necessidade.

Sugestões Financeiras
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“Poupar é adiar o consumo presente visando um 
consumo maior no futuro.” Mauro Halfeld –
Planejador Financeiro

“Todos devem cuidar de seu futuro. Mas poucos 
sabem poupar.” Louis Frankenberg – Planejador 
Financeiro

 Economizar é buscar o melhor resultado com os 
recursos disponíveis.
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Inteligência e Sabedoria Financeira:

 A inteligência Financeira conquista recursos;

 A Sabedoria Financeira administra corretamente 
os recursos até o fim;

 Ganhar dinheiro continua sendo uma tarefa
difícil, pois requer inteligência financeira, mas a
fórmula para gerenciar e manter o dinheiro ao
longo dos anos está nas mãos do homem sábio,
ou seja, aquele que possui sabedoria financeira
sabe como administrar os recursos/gastos;

 A maneira como gerenciamos nosso dinheiro
hoje, vai determinar o nosso futuro financeiro.

Investimentos Sábios
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 Dinheiro e Espiritualidade; 2Cr1.11-12

 Sabedoria financeira é algo que extrapola o aspecto

meramente material e nos encaminha para a fonte maior

da sabedoria: Deus.

 Inteligência Financeira:

 Como Ganhar dinheiro

 Sabedoria Financeira:

 Como poupar

 Como administrar -investir/gastar: Nos 4 propósitos

bíblicos para o Dinheiro

 Sabedoria Financeira para todos os tempos – Pv1.5-7

Investimentos Sábios
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 A obediência naquilo que Deus exige; Pv3.9

 As contribuições devem ser entregues como um
ato de dedicação e gratidão a Deus, e não como
forma de negociação;

 Somos apenas administradores secundários do 
dinheiro que Deus nos permitiu ganhar; Ag2.8
Dízimo antes da Lei - Gn14.18-20; Hb7.1-4
Dízimo na Antiga Aliança – Ml 3.10
Dízimo na Nova Aliança – Lc 11.42

Contribuindo para o Reino de Deus
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 Quatro formas neotestamentária de 
contribuir

1. Dízimos ao SENHOR – Lc11.42
2. Ofertas ao SENHOR– 2Co9.7
3. Ofertas à irmandade – 2Co9.12
4. Ofertas Missionárias – Fl4.15; 1Tm5.17
 Os dízimos e ofertas ao SENHOR não devem ter

administração própria e sim sacerdotal; At4.34-35

 As ofertas destinadas a ajudar o próximo (dentro e
fora da igreja) devem ter administração própria.

Contribuindo para o Reino de Deus
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 Como contribuir para o Reino de Deus?

 As contribuições devem ser apresentados ao SENHOR:

1. Sacrificialmente, isto é, algo que custa alguma coisa para 

você – 2Co 8.2; Pv 11.24-25

2. Livremente, não por Lei e sim por fidelidade, gratidão e fé 

– 2Co8.3, 9.7

3. Regularmente – 1Co16.2

 Aquele que permite que Deus assuma o controle de suas finanças, estará 

assegurado de seu sustento e livre dos abalos de ordem econômico-

financeira, pois Deus é o que abençoa, e nos oferece a inteligência e a 

sabedoria necessárias ao ajuste financeiro, sustento e prosperidade.

Contribuindo para o Reino de Deus
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Ao Senhor

Ajudando o Próximo

A trajetória do dinheiro é tríplice:

A Si Mesmo

Ao Próximo

1Tm 6.18

Pv 11.24-25

Ao 
SENHOR

Ao Próximo

A Si Mesmo
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 Dê ofertas regularmente e pratique sempre a 

generosidade – Pv 11:24-25; Mt22.37-39

Que o Senhor lhe conceda sabedoria para 
administrar suas finanças conforme a Sua 

vontade – Lc 16.11

Ajudando o Próximo
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 Livro: 

O Código Bíblico do Dinheiro – Benne Den

 Material secundário:

 Site: 
http://www.portalbrasil.net/2011/economia/indices_poupanca_diaria.htm 

 Planilha de controle pessoal elaborada por: Ricardo Hilário

Bibliografia:
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