Princípios de Vida- Aula 03
Parte 01- Revisão da aula 02 (IRA)
E na aula passada, vimos 3 decisões para vencer e remar contra a ira pecaminosa. Quero que você revise
cada uma delas comigo.
1. RECONHEÇA O PECADO
Você tem que entender o porquê está agindo daquela forma e como reage diante de determinada situação.
Dentro do RECONHEÇA, vimos 4 dicas importantes:
1. Fique atento aos sinais da ira pecaminosa
- Internalizações (pra dentro) ou ventilações (pra fora);
2. Examine-se a si mesmo
- O que você tem plantado? Você é o culpado da sua própria ira?
3. Procure se associar com aqueles que são calmos, autocontrolados
- Fala aí o nome de 1 pessoa daqui da igreja, do seu G.A que você conhece que é calma e
autocontrolada
4. Mantenha a calma

2. MUDE DE ATITUDE
- Vimos que só explode quem ACUMULOU MUITO (apostila)
- Quando a ira vier, você precisa tomar uma decisão.
EXEMPLO PESSOAL: Esta semana, para várias situações eu tive que dizer até em voz alta: Eu não vou me
irar, porque eu decidi não me irar com essa situação. Não tinha na meditação escrito para listar 10 situações?
Deus testou ou não?
- O Rodrigo/Sandro falou VENÇA O MAL COM O BEM.
- Planeje o que vai fazer antes de acontecer.

3. ENTREGUE SEUS DIREITOS E O CONTROLE A DEUS
- Se você seguiu o plano de estudo, você viu vários: direito de ter o respeito dos outros, direito de ser
apoiado, direito de namorar, direito de ser protegido e cuidado, direito de ser apreciado pelas pessoas, direito
de se divertir, direito de ser tratado com justiça, direito de viajar, direito de ter e escolher os amigos, etc.
Entregue a Deus.
- Saia dessa do EXIJA SEUS DIREITOS.
- Porque no fim das contas, vimos que a ira surge quando EU não concordo com algo que está acontecendo,
ou com algum direito MEU que está sendo tomado.
- Entregando seus direitos a Deus não vai se tornar um capacho, mas agora está deixando os resultados com
Deus, e você acredita que ele trará à tona o que é bom e certo pra você.

Princípios de Vida 2- AULA 03
FINANÇAS

"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?Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de
terminá-la, todos os que a virem rirão dele,dizendo: ‘Este
homem começou a construir e não foi capaz de
terminar’.(Lucas 14:28-30)




Certa vez em um encontro de casais o Pr Davi perguntou qual seria o assunto mais difícil
de o casal conversar? E o assunto que mais apareceu foi FINANÇAS!
Os casais brigam por finanças, e isso gera muita confusão dentro do casamento;

FINANÇAS SÃO IMPORTANTES, POIS PRECISAMOS APRENDER QUE O DINHEIRO, O VALOR
QUE VOCÊ GANHA ATRAVÉS DO SEU TRABALHO, REPRESENTA A NOSSA VIDA;



O dinheiro é resultado do seu esforço, do seu tempo e da sua inteligência, e tudo isso
representa a sua vida!



Por isso, como você gasta e organiza suas finanças vai determinar muitas coisas na sua
vida; sobre suas atitudes para consigo mesmo, para com Deus; e isso vai falar sobre a sua
vida;



A pessoa que é desorganizada na área de finanças geralmente é desorganizada também
em outras áreas de sua vida; e vai terminar desperdiçando e jogando fora toda a sua vida;

AS PESSOAS QUE ASSIM AGEM, VÃO TERMINAR SUAS VIDAS SEM NADA E DEPENDENDO
SEMPRE DOS OUTROS;



E nós como filhos de Deus, a Bíblia nos ensina, nestas questões de investimentos, Jesus
nos ensina que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz;

Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz.(Lucas 16:8b)



E isso não é um elogio, principalmente quando Jesus fala isso sobre nós, os cristãos; e nós
queremos reverter esse quadro, queremos que Deus olhe para nossas vidas e diga: ESSE
AÍ É ESPERTO!, ESSE AÍ É INTELIGENTE!, ESSE AÍ ESTÁ SABENDO GERENCIAR
SUAS FINANÇAS!



E essa crítica de Jesus é sobre finanças;



E na vida do cristão deve existir um equilíbrio entre fé e loucura; entre fé e boas decisões;

NA AULA DE HOJE NÓS VAMOS VER 13 PRINCÍPIOS IMPORTANTES, QUE A BÍBLIA NOS
ENSINA SOBRE ESTA ÁREA DE FINANÇAS



Na próxima semana você vai trazer detalhadamente tudo que você ganha, tudo que você
gasta; não esqueça, tudo detalhado!
PR DAVI CONTA A HISTÓRIA DO AMIGO QUE GANHAVA 6000 REAIS!



E nós queremos organizar nossas finanças, pois organização é uma das qualidades de
Deus, e Deus quer isso para nossas vidas, pois isso nos traz paz.



Quem vive em dívida não tem uma vida de paz; a desorganização financeira causa estresse
em nossas vidas;



O dinheiro deve nos servir e não nós sermos servos do dinheiro; Satanás entende essa
dificuldade que nós temos de dominar essa questão do dinheiro, e usa isso para nos
escravizar;



Por isso que Jesus quando fala sobre o grande concorrente em nossas vidas, Jesus nos
ensina que o maior concorrente Dele é “O DEUS DA RIQUEZA”;

PRINCÍPIO 01- DEUS É A FONTE DE NOSSA RIQUEZA



Se Deus é a fonte de nossa riqueza, então nós devemos honrá-lo com o nosso dinheiro;



Em Deuteronômio 8.17-18 aprendemos que nós, como filhos de Deus, temos a
capacidade de gerar riquezas através de Deus; ELE PODE TIRAR ISSO TÃO RÁPIDO
DE VOCÊ, DA MESMA FORMA QUE TE COLOCOU;

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, do 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.(Deuteronômio 8:17,18)



Em Provérbios 10.22 o Senhor nos ensina que se essa riqueza tem trazido problemas na
sua vida espiritual, dentro do seu casamento e na sua concentração, ou é problema de
organização, ou essa riqueza não vem de Deus;
A bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma.(Provérbios 10:22)



Em Filipenses 4.19 aprendemos que Deus sempre suprirá nossas necessidades;

O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo
Jesus.(Filipenses 4:19)



Em Provérbios 8.20-21 a Bíblia nos ensina que se obedecermos aquilo que Deus nos
ensina, com certeza seremos abençoados;

Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça,concedendo riqueza aos que me amam e enchendo
os seus tesouros.(Provérbios 8:20,21)



Em 2 Coríntios 9.8 aprendemos que Deus supre totalmente tudo que precisamos para
viver;

E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em
todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.(2 Coríntios 9:8)



E se Deus não está suprindo, tem algo de errado, então devemos parar e analisar se não
existe alguma desobediência, pois Paulo até em situações difíceis, nos ensina que Deus
sempre supria tudo em sua vida;
NUNCA CONFUNDA SUAS REAIS NECESSIDADES COM O SEU QUERER!



PORTANTO DEVEMOS HONRAR A DEUS COM NOSSAS RIQUEZAS!



Vamos falar um pouco sobre essa questão de se honrar a Deus;



Provérbios 3.9-10 nos ensina que todo o dinheiro que você ganha é de Deus, e não
somente os 90% que você fica ao dar o seu dízimo;

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.(Provérbios 3:9,10)



Malaquias 3.8-10 é uma passagem do Velho Testamento e nós vivemos pelo Novo
Testamento; agora não estamos mais debaixo da lei e sim da graça, mas Deus não nos
libera de sermos ofertantes; e devemos fazer isso fundamentados no amor a Deus, e não
por obrigação;

"Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: ‘Como é que te
roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas.Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me
roubando; a nação toda está me roubando.Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja
alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam se não vou abrir as
comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las.(Malaquias
3:8-10)



Ainda para os dias de hoje dentro dessa mesma passagem, Deus nos garante que
derramará tanta benção em nossas vidas, na área de finanças, que naturalmente vão
abençoar outras pessoas, pois Deus quer que você seja generoso;



Nesta passagem, o que desaparece no Novo Testamento é a parte da ameaça de Deus,
que vinha como lei no Velho Testamento; e a graça de Deus não traz medo; a Bíblia nos
ensina em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo;

E HOJE O POVO EVANGÉLICO, EM GERAL, DÁ A OFERTA POR MEDO E ESSA NÃO É A VONTADE
DE DEUS!



Deus quer que nós amadureçamos no nosso relacionamento com Ele, não mais um
relacionamento de medo, mas agora sim, porque eu amo Jesus, eu dou o que tenho, eu
dou a minha vida para Ele, E O MEU DINHEIRO É A MINHA VIDA;



Em 2 Coríntios 9.7, versículo que está no nosso envelope de ofertas, nos ensina que o
nosso dinheiro é uma das formas de mostrarmos para Jesus que nós o amamos;

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



Deuteronômio 14.23 nos ensina que Deus instituiu o dízimo para nos ensinar que Ele é o
motivo de nossa existência, de que ELE É A NOSSA FONTE DE VIDA;

Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na
presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu Nome, para que
aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus.(Deuteronômio 14:23)
COMO É QUE EU POSSO HONRAR A DEUS COM MINHAS FINANÇAS?

1.
2.

3.

Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem me dado, colocado em minhas mãos;
Buscando primeiramente o Reino de Deus. (Mateus 6.33);
Para agradar a Deus como nossas finanças nós devemos consultá-lo;
Não gastando seu dinheiro tolamente, com ostentação;

Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. (Tg 4:3)






A motivação do coração do filho de Deus é que Cristo brilhe em nossas vidas;
Que as pessoas olhem para minha vida e glorifiquem a Deus;
O sábio aparenta não ter muita coisa, mesmo tendo coisas;
Em 90% dos milionários do mundo, as pessoas nem sabem que elas são milionárias;

4.







Sendo generoso.
Provérbios 28.22- Não seja ganancioso;
Provérbios 22.23- Não tire proveito das outras pessoas;
Provérbios 11.25- O generoso prospera;
Provérbios 19. 17- Deus recompensa a pessoa generosa;
Tiago 5.3- Nos últimos dias não devemos acumular os bens;
Lucas 16.8-13- Precisamos ganhar amigos no céu com o dinheiro que Deus coloca em
nossas mãos;
Malaquias 3.10- Não deixando faltar nada na casa do Senhor.



DEUS QUER QUE VOCÊ SUSTENTE A OBRA DO SENHOR!

"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 tesouro, aí também estará o seu
coração. (Mt 6:19-21)




Pode ter certeza que quando uma pessoa diz que não está mais gostando da igreja, com
certeza já não está mais ofertando na igreja;
Quando ofertamos a Deus com nossas finanças em uma igreja, com certeza você vai gostar
daquela igreja;

PRINCÍPIO 02- FAÇA UM PLANEJAMENTO



Deus é um Deus que planejou criar o mundo, que vai bater de frente com a evolução que
nos ensina que tudo é obra do acaso;



Muitas das vezes as coisas não acontecem em nossas vidas devido a falta de planejamento;

Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.
Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. (Provérbios 24:3,4)
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. (Provérbios 16:3)



Em Provérbios 21.5  Quando os planos são bem elaborados então o resultado é
sucesso; MAS O APRESSADO SEMPRE ACABA NA MISÉRIA;



Quando você decide organizar suas finanças, você vai focar em ser organizado nessa área;
outra coisa, quando você decide honrar a Deus com suas finanças certamente você vai ser
abençoado;
O EXEMPLO DA VIÚVA

Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas.
Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre.
E disse: "Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros.
Todos esses deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver".
(Lucas 21:1-4)



Em Lucas 14.28-30 Jesus nos ensina que nós precisamos fazer planejamento em todas
as áreas em nossas vidas;



Devemos tomar o cuidado de a igreja não se tornar um mercado, pois Deus nunca mandou
vender coisas para angariar fundos;
USAR O EXEMPLO DE JESUS NO TEMPLO

Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém.
No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas,
trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e
os bois; espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: "Tirem
estas coisas daqui! Parem de fazer da casa de meu Pai um mercado! "Seus discípulos lembraram-se que
está escrito: "O zelo pela tua casa me consumirá". (João 2:13-17)



Respeitamos as igrejas que fazem feijoadas, cotas, bingos, mas a sugestão do Pr Davi, aqui
na Nova Igreja Batista, é que nós não fazemos estas coisas, pois essa prática não ensina
generosidade;



Nós precisamos organizar nossas finanças com o dinheiro que ganhamos a cada mês;

Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria. (Provérbios
21:5)



Normalmente as pessoas gastam tudo no início do mês e terminam o mês em dificuldade;
então precisamos organizar melhor nossas finanças, a cada semana devemos ter equilíbrio
em nossas finanças;



Deus quer que você faça sua vida valer a pena, e para isso você deve planejar suas
finanças;



Em Jeremias 29.11  Os planos de Deus são bons;



Em Salmo 33.11  Os planos fundamentados no Senhor duram para sempre;



Em Provérbios 15.22, 20.18 ® Os planos fracassam por falta de conselhos;



Em Jó 42.2  A vontade de Deus é que nenhum dos nossos planos seja frustrado;

FASES DO PLANEJAMENTO:
(1) ORAÇÃO- Entregue a Deus diariamente todos seus planos a Deus;
(2) CONSELHOS- Procure conselhos sobre aquilo que você planeja, sobre seus sonhos e projetos de vida;
(3) COMUNICAÇÃO- Pelo menos uma vez na semana converse com todos envolvidos no seu
planejamento; todos devem estar comprometidos com o seu projeto;
(4) CONTROLE- Faça uma planilha de gastos de tudo que entra e tudo que sai;
(5) ANOTAÇÕES- Anote tudo que entra e tudo que sai para não comprometer a execução de seus planos.

Princípio 03- TENHA UMA POUPANÇA
- Tem gente agora que deve estar pensando assim: Poupança, poupança, poupança? Eu já ouvi falar nisso aí
oh!
- Tem gente que tem poupança só na frente e atrás.
O que é a poupança? (slides)
- A poupança é uma aplicação de renda fixa simples e acessível para todo mundo. Até menores de idade
também podem ter uma conta em seu nome, desde que sejam representados ou assistidos pelo pai, mãe ou
responsável legal. Pode ser feito em qualquer banco, independente de qual.
- Ela tem o objetivo de acumular provisões para necessidades futuras.
- A poupança é bíblica. Ex: A formiga e José do Egito.
- Provérbios 6:6-8 6 Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio! 7 Ela não tem
nem chefe, nem supervisor, nem governante, 8 e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na
época da colheita ajunta o seu alimento.
- Gênesis 41:34-35 34 O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do
Egito durante os sete anos de fartura. 35 Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e
fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades.

O que ela rende? Afinal, Senib também é cultura. (slides)
- 70% da Taxa Selic (taxa básica de juros), quando estiver abaixo de 8,5% ao ano.
- Hoje está 13,75%.

Vamos dar uma olhada e aprender o que alguns versículos nos ensinam.


Provérbios 13:11 O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos
terá cada vez mais.

- Ou seja, nada de esquemas, nada com negócio de aposta, Bet fair, essas paradas aí.
- Crente não entra nessas coisas.
Ilustração: Uma vez um amigo chegou no GA dizendo que tinha perdido R$ 20.000 reais no Bet Fair.
- Ajunta aos poucos, aos poucos...



Provérbios 28:19 Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se
fartará de miséria.

- Não existe loteria para o crente, jogo de azar, jogo do bicho.
Ilustração: Rodrigo, sonhei a noite toda que eu ficava tirando leite da vaquinha, jogo nela é? Pare de
invenção!!! É até proibido.
- Pense em ser mais eficiente. Quem pensa em como pode ser mais eficiente, vai se dar bem.
- Não jogue em loteria, você está perdendo dinheiro. Quem mais joga na loteria. Rico ou Pobre?
- Seu Deus é maior do que a loteria, nosso Deus é grande.

* Provérbios 21:20 Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode.
- Você quer ser sábio? Tenha poupança.
- A Bíblia diz que o sábio vê o perigo e se desvia.
- Se prepare.
- Uma poupança de 3 a 6 meses. (uma nova fonte de renda)
- Sua tarefa alvo para essa semana: Crie a poupança.

Vantagens da poupança
1 – Segurança.
- Saber exatamente o que está investindo e quanto está rendendo.
2 – Acessível.
- A facilidade de mexer com ela.

3 – Liquidez imediata.
- Resgatar o dinheiro quando quiser ou precisar.
4 – Rendimento sempre positivo.
- Você não perde nada, não fica no negativo.

Tem muitas coisas para aprender sobre investimento, mas algumas dicas de canais para você começar a
entender melhor sobre isso: Investidor Cristão (Pr. Leandro); Me poupe; O primo rico.

Dica final: Tudo depende do seu coração. (Mateus 6:19-24)

