Segunda-feira – Tema: Não ame o dinheiro.
“Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama as riquezas jamais ficará
satisfeito com os seus rendimentos.” (Ec. 5:10a)
1) ENTENDENDO: Responda:
a) O que é amar o dinheiro? ...................................................................................................
.................................................................................................................................................
b) O que acontece com a pessoa que ama o dinheiro? ...........................................................
.................................................................................................................................................
c) O que acontece com o ambicioso em ficar rico? ...............................................................
.................................................................................................................................................
d) Dê um exemplo do que é capaz de fazer uma pessoa ambiciosa: .....................................
.................................................................................................................................................
Deus é o nosso dono e consequentemente é o dono de tudo o que temos, inclusive do
nosso dinheiro, por isso, devemos estar atentos para obedecê-Lo segundo a Sua vontade.
De cara, aprendemos que não devemos amar o dinheiro e nem ambicionar ficarmos ricos.
Isso me lembra uma charada dos tempos de infância: O que é o que é, quanto mais se tira,
maior fica? A resposta era: Buraco. Assim também é o amor e a ambição ao dinheiro,
quanto mais temos, menos o temos. O próprio Salomão explica isso com muita clareza:
“Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício
trazem os bens a quem os possui, senão dar um pouco de alegria aos seus olhos?” Ec.
5:11
2) MEMORIZANDO: Decore Eclesiastes 5:10. Não termine a meditação sem que tenha
decorado.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia todo o texto para compreender melhor: Ec. 5:10-20
➔ Leia as referências a seguir e tire as lições de cada uma: Sl. 49; Pv. 22:1; 28:6,
Lc. 12:13-21, 1 Tm. 6:7-10. Reflita: “Uma mulher saiu de sua casa e viu três homens,
com longas barbas brancas, sentados em frente ao quintal dela. Ela não os reconheceu e
disse: –Acho que não os conheço, mas devem estar com fome. Por favor entrem e comam
algo. –Não podemos entrar juntos. Responderam. –Por que isto? Ela quis saber. Um dos
velhos explicou-lhe: –Seu nome é Segurança. Ele disse apontando um dos seus amigos e
mostrando o outro, falou: –Ele é a Riqueza e eu sou o Amor. E completou: –Agora vá e
discuta com o seu marido qual de nós você quer em sua casa. A mulher entrou e falou ao
marido o que foi dito. Ele ficou espantado e disse: –Que bom! Vamos convidar
Segurança. A esposa discordou: –Meu marido, por que não convidamos a Riqueza? A
cunhada deles ouvia do outro canto da casa, apresentou sua sugestão: –Não seria melhor
convidar o Amor? Nossa casa então estará cheia de amor. –Atentemos pelo conselho da
nossa cunhada. Disse o marido para a esposa. –Vá lá fora e chame o amor para ser nosso

convidado. A mulher saiu e perguntou aos três homens: –Qual de vocês é o amor? Por
favor, entre e seja nosso convidado. O Amor levantou-se e seguiu em direção a casa. Os
outros dois o seguiram. Surpresa a senhora perguntou-lhes: –Apenas convidei o Amor, por
que vocês entraram? Os velhos homens responderam juntos: –Se você convidasse algum
outro, os outros esperariam aqui fora, mas como convidou o Amor, iremos onde ele for."
(Autor não identificado) Responda: Seja sincero, você seria capaz de deixar de vir à igreja
por um ano, para ficar em um emprego com ótimo salário? ............... Você seria capaz de
passar por cima de tudo e de todos para conseguir o seu sucesso financeiro, não
importando o que você tenha que deixar de lado, mesmo sendo sua família? ......................
4) DECIDINDO: Chegou a hora de tomarmos algumas decisões, sugerimos que você
marque com um X todas as decisões abaixo. Caso você ache que não está preparado para
tomar alguma, deixe-a em branco, mas saiba que Deus vai cobrar de você. Se você decidir,
Deus vai testar você, se você não decidir, Deus vai cobrar.
( ) Decido que amo mais a Deus do que ao dinheiro, se surgir um emprego que me tire da
igreja, não vou aceitar. ( ) Decido que vou combater qualquer ambição doentia de ficar
rico que surja no meu coração. ( ) Decido que vou colocar Deus sempre em primeiro
lugar independente do valor financeiro.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça a Deus sabedoria em relação à parte
financeira da sua vida. Suplique que você aprenda a viver com o dinheiro neste mundo,
fazendo a vontade de Deus para a sua vida nesta área também. Entregue tudo a Deus, sua
casa, seu carro, sua bicicleta, seu salário.
Terça-feira – Tema: Não seja dominado(a) pelo dinheiro.
“Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque
Deus mesmo disse: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei".” (Hb. 13:5)
1) ENTENDENDO: Responda às seguintes perguntas:
a) O que não pode dominar o cristão? ...................................................................................
.................................................................................................................................................
b) Com o que você tem é suficiente para ficar satisfeito? .....................................................
.................................................................................................................................................
c) Qual foi a promessa feita por Deus em relação a sua ida? .................................................
.................................................................................................................................................
No mundo capitalista em que vivemos, o dinheiro tomou uma importância muito grande.
Não podemos fazer nada sem ele. Mas é neste mundo que vivemos, por isso, devemos
entregar esta parte de corpo e alma a Deus. Jesus deve ser o Senhor de nosso dinheiro
também. Devemos usar o dinheiro conforme Ele quiser. Diga uma coisa em que você usou
o seu dinheiro que você julga que tenha a bênção de Cristo?
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje para usá-lo quando estiver em tentação
financeira.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia os textos a seguir e destaque o ensino principal: Dt. 8:1718; 1 Rs. 3:10-13; 1 Cr. 29:12; Pv. 11:4,28; Is. 55:1-2; Mc. 10:23-24; Fp. 4:19; .................
.................................................................................................................................................
Indo mais fundo: Certo dia, um lobo que espreitava os arredores de uma cidade
encontrou-se com um cão no quintal de uma bela casa. Logo se via a diferença. O cão
estava belo, limpo, com os pelos escovados e exalando um delicioso perfume, enquanto o
lobo se demonstrava magro, descuidado e com um aspecto de quem vivia o dia a dia da

luta pela vida. O cão então convidou o lobo para morar naquele lugar que segundo ele era
maravilhoso e explicou que o lobo estava naquelas condições porque queria, pois, naquela
casa havia comida e cuidado o suficiente para muitos animais. Mas, de repente, o lobo
notou algo preocupante no pescoço do cão. Parecia um ferimento entre os pelos. O lobo,
muito esperto foi logo perguntando: “–Que ferimento é esse no seu pescoço, meu amigo?”
O cão meio sem jeito respondeu: “–Meus donos me prendem com uma coleira durante o
dia. Mas não é por mal. Esta coleira é para que eu não fuja e ela me protege de muitas
coisas” - respondeu o cão tentando disfarçar. O lobo que já estava assustado com a
possibilidade de ter uma coleira também diz: “–Quer dizer que você não pode ir pra onde
quer e vive uma vida sem liberdade?” “Ora, isso não importa” -respondeu o cão querendo
se orgulhar. “Nada importa quando tenho fartura, coisas de primeira e uma vida de rei.”
“Vida de rei?” - questionou o lobo. “Eu prefiro a minha liberdade do que qualquer
tesouro. Fartura material só tem importância quando você tem fartura espiritual.”
(Adaptado de uma fábula do francês La Fontaine).
4) DECIDINDO: ( ) Decido que vou agora, fazer uma lista das coisas que tenho: (Faça
essa lista agora em um caderno) Agora em uma pequena oração diga ao Senhor que tudo
pertence a Ele e não a você. ( ) Decido que confiarei na promessa de que Deus jamais me
abandonará e nem me deixará. ( ) Decido que vou ficar satisfeito com as coisas que
tenho, sabendo que em qualquer momento posso pedir do Senhor algo que estou
precisando. Vou buscar primeiro o reino de Deus. O resto, Ele vai me dar se quiser.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore por todas as decisões feitas.
Quarta-feira – Tema: Riquezas no céu.
“Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e
onde os ladrões não arrombam nem furtam.” (Mt. 6:20)
1) ENTENDENDO: Leia o versículo de hoje novamente na versão Viva e depois
responda:
a) O que são riquezas nos céus? .............................................................................................
.................................................................................................................................................
b) Como podemos juntar riqueza no céu? .............................................................................
.................................................................................................................................................
c) Qual a diferença entre a riqueza da terra e a riqueza do céu? ............................................
.................................................................................................................................................
d) O que pode acontecer se nós nos preocuparmos em guardarmos riquezas aqui na terra?
.................................................................................................................................................
2) MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje e compartilhe com alguém do seu
G.A.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Não adianta querer guardar muito dinheiro neste mundo.
Muitas são as histórias de pessoas que ficaram velhas e rabugentas sendo pão duros. Deus
não gosta disso! Mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma poupança, por
exemplo. Poupar por poupar, ficar com fome para não gastar, negar o que você tem aos
outros, isso é pecado! Outro grande ensinamento deste versículo é que nossa verdadeira
riqueza é celestial. Quando estivermos preocupados com os cuidados deste mundo
devemos pensar que temos tanta riqueza guardada para nós no céu que nem podemos
imaginar. Diga uma coisa que você fez, que talvez tenha contado algum crédito para sua
conta bancária celestial? Leia e escolha o texto que lhe chamou mais atenção e tire uma

lição pessoal: Sl. 37:16-20; Sl. 62:9-10; Sl. 112:1-3; Ml. 3:8-12; Mt. 6:19-21; Mc. 8:36;
2 Co. 8:10-11; Tg. 2:5. ➔ O mandamento "acumulem tesouros no céu" está se
cumprindo em sua vida? ...................... Escreva em seu caderno 05 coisas que você vai
fazer para juntar riquezas no céu. Ajuntar tesouros no céu é uma missão que requer fé,
pois você, aparentemente, não vê os resultados imediatamente. Mas Jesus mesmo disse
que esta é a verdadeira riqueza, a que é juntada no céu. Você pode estar perguntando:
“Como ajuntar tesouros no céu?” Na matemática celestial, os primeiros serão os últimos,
quem se exalta será humilhado e, finalmente, quem dá aqui na terra, ajunta no céu. Isto
não é maravilhoso? Ajuntamos tesouros no céu quando ajudamos os necessitados, quando
damos nossas ofertas para o trabalho da igreja (você tem dado as suas ofertas
regularmente?), quando usamos nosso dinheiro para aliviar o sofrimento de alguém.
Enfim, quanto mais dermos neste mundo do que é nosso, mais temos nos tesouros
celestiais. Investir no Reino Eterno é umas das coisas que Deus promete abençoar ainda
nesta terra. Eu só fui abençoado quando acreditei nisto.
4) DECIDINDO: Chegou a hora de tomarmos decisões. ( ) Decido poupar R$ ..................
por mês para emergências. ( ) Decido que hoje mesmo vou mandar um valor para o céu
(escreva como vai investir) .......................................................... ( ) Vou ajudar um irmão
que está desempregado.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Peça ajuda de Deus para que você busque o
que é certo.
Quinta-feira – Tema: O pacto financeiro.
“Mantém longe de mim a falsidade e a mentira; Não me dês nem pobreza nem riqueza;
dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e
diria: ‘Quem é o Senhor?’ Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim
o nome do meu Deus.” (Pv. 30:8-9)
1) ENTENDENDO: Vamos organizar o versículo de hoje:
a) O que deve ficar longe? .....................................................................................................
b) O que o autor pede para não ter? .......................................................................................
c) O que o autor pede apenas para ter? ..................................................................................
d) O que aconteceria se tiver demais? ...................................................................................
e) O que aconteceria se tiver menos? .....................................................................................
f) Qual a preocupação principal do autor? .............................................................................
➔ Deus conhece o ser humano e suas dificuldades. Neste Provérbio, o autor descreve
duas das maiores dificuldades do homem - a mentira e o dinheiro. Este último, explicado
muito bem como se fosse um pacto, pois todos os dias vemos muitos exemplos de pessoas
que têm muito e esquecem de Deus e pessoas que o envergonham por roubarem ou
mendigarem por não estarem justos diante d'Ele. Pois o justo jamais mendigará o pão!
(Sl. 37.25). Você tem coragem e disposição para fazer deste versículo de hoje as suas
palavras? Confiar no que Deus tem preparado para você? Jesus disse que é muito difícil
para um rico que confia em sua riqueza entrar no Reino do Céu. Isto é assim porque, para
estas pessoas, o dinheiro toma o lugar de Deus.
2) MEMORIZANDO: O verso de hoje possui grandes verdades, decore para vencer os
momentos de dificuldades. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Leia: Sl. 39:6; Pv. 3:13-16; 13:7-8; 22:1-2; Ec. 5:19. Analise a
sua vida e responda: Você é uma pessoa ambiciosa? Você faria de tudo para conseguir

subir na vida? .............. Você sonha em ficar rico? .............. Faça agora em um caderno
uma lista de coisas que você acha que é o necessário para você viver neste mundo: ex:
casa, carro, etc. “Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda.” Este ditado popular tem o seu
fundo de verdade. O dinheiro jamais sozinho pode trazer alegria a qualquer lar.
Entretanto, sem ele não conseguimos viver neste mundo. Jesus orou para que Deus não
nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Desta forma, isso nos leva a pensar
que precisamos conviver bem com o dinheiro. Não devemos confiar e nem nos escravizar
ao dinheiro e sim confiar em Deus. Pois Ele supre todas as nossas necessidades e tem
cuidado de nós. Leia: Jó 31:25; Tg. 1:9-11; 5:1-11; Pv. 13:25; 16:19; 17:1; 21:20; 22:16.
Faça uma lista das coisas que Deus lhe deu em momentos dificeis (no seu caderno).
➔ Quero deixar bem claro que o dinheiro é importante para esta vida e você não deve
deixar de trabalhar duro para consegui-lo. Mas tenha em mente que em primeiro lugar
deve estar Deus. Jesus disse em Mateus 6.33 “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino
de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.” Confie nisso!
4) DECIDINDO: ( ) Não quero mentir e nem ficar rico, nem pobre. Quero o necessário
para viver; e sei que Deus sabe o que é necessário para mim e sei que é mais do que eu
possa imaginar. ( ) Sempre amarei mais a Deus do que ao dinheiro. ( ) Outra decisão:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Faça do verso de hoje a sua oração.
Sexta-feira – Tema: Os Alicerces da Liberdade Financeira
Releia em voz alta os versículos da semana.
1) ENTENDENDO: Vamos relembrar o que vimos até agora de alguns alicerces bíblicos
sobre finanças: a necessidades de não amarmos o dinheiro, de não sermos dominados por
ele, de sabermos investir nas coisas celestiais, vimo o maravilhoso pacto financeiro, que,
sinceramente, esperamos que você tenha feito. Entretanto, a Bíblia nos orienta com muito
mais informações e dicas práticas que aqui chamaremos também de alicerces para a sua
liberdade financeira. É óbvio que aqui, neste espaço, não poderemos nos aprofundar, mas
queremos dar uma luz para você seguir. Em uma palestra na NIB, o pastor Clício, após
sua oficina de finanças, foi procurado por um casal, que com lágrimas dizia receber mais
de dez mil reais mensais, mas que não tinham felicidade e nem liberdade financeira e
desperdiçavam tudo o que ganhavam e não percebiam em quê. Não sabiam nada a
respeito da vontade de Deus para o dinheiro. Você é assim? Procure ajuda urgentemente!
Existem conselhos e passos úteis a dar.
2) MEMORIZANDO: Tire este momento para revisar os versículos da semana, não
avance sem ter memorizado todos! ( ) Consegui.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Outros alicerces que firmarão a sua liberdade financeira serão:
orçamento equilibrado, fechamento de “torneiras” do desperdício, uso consciente do
crédito dando um fim nas dívidas, a força da poupança, investimento consciente, o poder
de barganhar. A partir de agora, vamos verificar, resumidamente, alguns desses alicerces.
Orçamento: é imprescindível para quem quer organizar suas finanças ter um
planejamento. Existem limites para gastar com certo tipo de categoria, tal como
alimentação. Você precisa fazer um curso de orçamento. (Pv. 21:5; Lc. 14:28-30).
Fechando as torneiras: Descubra onde o seu dinheiro está vazando e seja forte o
suficiente para fechar o buraco. Você não precisa comprar água na rua sempre que sair,

pode levar de casa. Talvez você não precise do carro do ano e nem de tv por assinatura, ou
seus filhos precisam estudar em um colégio mais barato. O ideal é viver com o que tem.
(baseado em Ec. 5:10, acreditamos que o teste para saber se você ama o dinheiro e se está
fazendo a vontade de Deus nessa área, é se o dinheiro está dando até o fim do mês e
sobrando). Crédito e dívidas: A ideia de que o crédito é uma necessidade é um mito. Na
realidade, o crédito é um produto que é vendido ao mal-informado. O crédito, (que nos
põe em dívidas), se tornou tanto uma parte da nossa cultura que nós acreditamos que é
impossível viver sem ele. Viver endividado se tornou “normal” para quase todos. Vamos
olhar ao indivíduo endividado através do prisma de Deus. “...quem toma emprestado é
escravo de quem empresta.” (Pv. 22:7). Ficar endividado é escravidão, não um estilo de
vida normal. Outro texto diz: “Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que
vocês devem ter é a de amar uns aos outros.” (Rm. 13:8) As dívidas são como correntes
que nos prendem. Se realmente precisar comprar a prazo, procure o melhor negócio, sem
juros de preferência. Se você está endividado e tem cartão de crédito, quebre-o. Temos
certeza de que ele é um dos vilões de sua escravidão. Poupança: É uma das bênçãos para
o cristão - com poupança você tem força. Ela é a prova de que você é livre
financeiramente. Dê prioridade a ela, antes mesmo do seu prazer. Não tente se enganar, se
você está endividado(a) é porque está sem os alicerces da liberdade financeira. Então, não
tente cavar mais fundo o seu buraco, procurando empréstimos etc. Dê um basta da
gastança, viva com o que tem e dê seu jeito de abrir uma poupança e mantê-la recheada.
Não seja louco(a)!. Investimento: Investir é uma atividade de longo prazo. (Pv. 21:5). Há
2 Tipos de Investimento: 1- Curto Prazo – planos por menos de 5 anos. (Exemplos são:
emergências, férias, viagens, compras pesadas como móveis, carro, eletrodomésticos,
etc.). 2- Longo Prazo – planos por mais de 5 anos. (Exemplos são: aposentadoria, imóveis,
ações, etc.). O princípio fundamental para se tornar um investidor bem-sucedido é de
gastar menos do que ganha regularmente. Evite investimentos de alto risco e fantasias!
(Pv. 12:11) Loterias e jogos são deste tipo. É presunção achar que Deus vai fazer com que
você ganhe. Diversifique nos investimentos. Aplique o seu dinheiro em vários lugares e
em negócios diferentes porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo.
(Ec. 11:1-2). Alvos aceitáveis para os investimentos: 1- Prover para a sua família
(1 Tm. 5:8). 2) 2- Ficar livre de pressões financeiras para poder servir a Deus. Alvos
inaceitáveis: 1- Para ficar rico (1 Tm. 6:9-11). 2- Para não precisar de Deus. O poder da
barganha: Com dinheiro vivo nas mãos, nunca compre algo pelo preço em que está. Se
você pechinchar bem, poderá economizar muito em tudo. Não tenha vergonha! A maioria
destas informações é dada no curso: liberdade financeira, do Pr. Bob, de Curitiba.
➔ Esperamos ter mostrado que existe saída! No SENIB temos a matéria de Finanças, se
você ainda não fez, recomendo que procure fazer na próxima rodada do SENIB, mas que
isso não lhe impeça de ser organizado nesta área. Este é um estudo resumido, procure
saber mais.
4) DECIDINDO: Que meditação fantástica né? Espero que Deus tenha falado
grandemente com você, tome as decisões necessárias. ( ) Eu decido que farei a matéria de
Finanças na igreja. ( ) Outra decisão.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre suplicando a Deus por liberdade
financeira! Ele ouve! Deus deseja abençoar você!
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

