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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
  Esta publicação teve por base o curso ministrado pelo ministério CROWN, especializado em 
instruir  como lidar com finanças de acordo com as diretrizes da Palavra.O curso tem a duração de 
um fim de semana. Evidente que só foram anotados os tópicos  mas,  se lidos com atenção e 
interesse de acertar,  serão de grande valia e ajuda.No entanto,  especialmente se houver grandes 
dificuldades financeiras,endividamentos, fazer o curso será mais do que excelente pois eles têm 
uma tabela de cálculo para sair das dívidas. Em qualquer caso, convém dar um jeito de poder 
participar de uma ministração  nem que seja para  ter mais firmeza em orientar. Se eu não tivesse 
feito o curso e anotado tudo, não poderia partilhar com vc.  Saiba+ Ministério Crown no Google 
                   

  01    O DILEMA FINANCEIRO  
 

- conscientizar quanto às atitudes comuns quanto ao dinheiro 
   - considerar atitudes pessoais  
        - administrador   vs  proprietário  
              - o que é plano de gastos e seus benefícios  

 
1- PODEMOS SER LIVRES DA ESCRAVIDÃO DAS FINANÇAS  
 
 1.1   você pode vencer ‘ Posso todas as coisas naquele que me fortalece ’ Fp 4.13  
            
          i )   fomos   chamados à liberdade  
                ‘ conhecereis]a verdade, e a verdade vos libertará. Jo 8.32 
                     ‘ deixo-vos a paz , a minha paz vos dou’ Jo 14.27  
 
         ii )   o poder do dinheiro ‘ o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; 1Tm 6.10 
 
        iii )  influência cultural :  
  
 
1.2    quanto a finanças  : dinheiro não é o problema  
                                                  a dificuldade  está no modo como lida  com o dinheiro                         
1.3   situações  diversas  a maioria se encontra em uma das seguintes situações : 
        1- Em crise > 2- À beira do desastre financeiro >3- Equilibrado > 4- Honrando a Deus  
 
 
2-   DINHEIRO PODE TORNAR-SE DEUS RIVAL 
        SE  vc não  controla o dinheiro , é controlado por ele  
           O dinheiro determina  _ moradia, onde trabalha, seus amigos, como gasta seu tempo  
             Citações de Empresários  que deram origem a uma geração  consumista : 
 
              1-Negócios precisam ter como missão gerar consumidores insatisfeitos C Kattering GM 

 
              2- Precisamos de pessoas que valorizem mais o consumo do que o lazer ‘ Henry Ford  
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3-  MITOS CULTURAIS  
 
    3.1   sofismas :  > Coisas trazem felicidade  
                                  >  Dívidas são  previstas e inevitáveis >  Dinheiro soluciona problemas  
 
   3.2    aonde os mitos culturais  têm conduzido : 
           _ Prisão _ Vazio_ Insatisfação crônica _ Pessimismo e desespero  
 
         em grupo : Qual o mito cultural tem maior influência sobre você ; como isso lhe afeta ? 
 
   3.3-  visão geral do curso: padrão da palavra  
           ‘ onde estiver o teu tesouro , aí estará também o teu coração’ Mt 6.21 
 
            Toda decisão financeira é também uma decisão espiritual  
 
 
4- A MENTE e  O CORAÇÃO DE DEUS  
 
     4.1  três verdades essenciais 
            i )   Deus criou todas as coisas, ‘No princípio [criou] Deus os céus e a terra’ Gn 1.1 
            
            ii )    A Deus pertencem todas as coisas, Sl 50.10- 12 , Dt 10.14 _ 
                  ‘Se eu tivesse fome ,não to diria pois meu é o mundo e a sua plenitude’ 
                            ‘do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há’  
           
          iii )  Somos apenas administradores, mordomos  1Co 4. 1-2  
                ‘Que os homens nos considerem... ministros de Cristo, 
                        e despenseiros dos mistérios de Deus’ . 
                            '... o que se requer nos despenseiros é que cada um seja achado fiel’   
 
                  Um administrador não tem direitos, apenas responsabilidades  
 
    4.2  a pérola de grande valor, Mateus 13. 45-46 
 
    4.3   em grupo: qual o impacto  que a mensagem da grande pérola causa em você ?    
                               - Em termos eternos, tudo pertence a Deus  
 
5-  INFLUÊNCIA CULTURAL ( fig TOLO) vs   MENTE e  CORAÇÃO DE DEUS( fig FIEL )  
    
    5.1     dilema financeiro  : dois senhores, um servo : Ninguém pode servir a dois senhores; 
porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não 
podeis servir a Deus e às riquezas’ Mt 6.24 e  6.33  
      ' buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas'  
                 #  SE Deus não é o primeiro no seu tempo, nunca o será em sua vida  
                               -  então, a promessa não é para você  
           Louco  é o que para si ajunta tesouros , e não é rico para com Deus’ Lc 12.21. 
 
5.2    verdades maravilhosas  

   i )     Deus pedirá contas do dinheiro e todas as posses que nos confiou em vida 

  

  ii )    no final, seremos achados FIÉIS ou IMPRUDENTES / insensato /louco : Lc 12.20 
 Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua alma;  
                                   - e o que tens  preparado ( amealhado) , para quem será? 

 iii )    pergunte a si mesmo: como Deus considera minhas decisões financeiras?  
                                                                  -  fiéis   ou  imprudentes ?   

 
5.3   cinco áreas financeiras  

1- ganho              os FIÈIS  são  diligentes ganhadores  
      2- contribuição ...........................generosos doadores  
      3- economia .......................    ....sábios poupadores  
      4- endividamento ...................... cautelosos devedores  
      5- gastos ..........................        . prudentes consumidores  
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Conclusão: genuína liberdade financeira  traz  contentamento advindo da  
 fiel administração dos recursos financeiros de acordo com princípios e propósitos de Deus  
           Ser financeiramente  fiel conduz a uma real liberdade financeira  
 
6   PLANO de GASTOS 
  
    6.1  o que é um orçamento ( ou plano de gastos) ?  
         I)    é um plano que define como vamos alocar nossos recurso financeiros  
        ii)    é uma maneira de atingir nosso alvos, vivendo cf nossos valores e prioridades 
        iii)    é um modo de se obter liberdade financeira: servir-se do dinheiro,NÂO ser seu servo  
 
   6.2   não há real liberdade  sem limites  
         é preciso  que limites  > sejam estabelecidos   > sejam realistas   > sejam  seguros  
 
   6.3   benefícios de um orçamento : leva à liberdade financeira  

   > fixa-se nos  fatos     >  evita desperdício     > mantém valores e prioridades  
 
          Um plano de gastos serve a todos,  não apenas aos endividados 
 
7-  RESUMO DA SESSÃO  

 
7.1   alvo: conhecer princípios bíblicos sobre finanças e administração de recursos 
 
 
7.2   objetivo :  

             i)  perceber influência cultural 
       ii)  IDENTIFICAR SUA DIFICULDADE e definir suas prioridades  
      iii)  COMPROMISSO de fazer orçamento e manter registro de gastos  
 
7.3 : Aprender a fazer orçamento realista e funcional  

 
 

02   RECEBE, CONTRIBUI, ECONOMIZA   
          - priorizar alvos financeiros  
             - refletir como aplicar na prática princípios da palavra 
                - fazer rascunho / completar plano de gastos  
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL  > avalie sua realidade  > avalie seus alvos  > como remanejar ?  
 
A    RECEBENDO  
 
A1-   INFLUÊNCIA CULTURAL vs MENTE e CORAÇÃO DE DEUS  
         1.1   influência cultural diz : seu valor se mede pelo que ganha e o que faz( emprego) 
                                              - um pouco mais de dinheiro resolve todos seus problemas  
        1.2   mente e coração de Deus: mede seu valor pelo que é, não pelo que faz ( emprego)  
                                                      Deus nos chama a administrar a Sua Criação 
        1.3   o trabalho é uma graça:   você  foi criado para trabalhar, Gn 2.15 
 
A2 -  GANHADOR DILIGENTE: trabalha com compromisso, propósito e gratidão  

#  princípios  ( P ) da Palavra : foi criado para trabalhar, Gn 2. 15  
                             � trabalhar com gosto faz ser diligente    

  2.1    Trabalhar para si, seus familiares e para ofertar : 
      2Ts 3.10  ‘ isto vos mandamos: se alguém não quer [trabalha]r, também não coma’  
      2Ts 3.12   ‘a esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo  
                               - que, trabalhando sossegadamente, comam o seu próprio pão’ 

               1Tm 5.8  Mas, se alguém não [cuida] dos seus, e especialmente dos da sua família,  
                                   -  tem negado a fé, e é pior que um incrédulo.  
               Ef 4.28 ' quem furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,  
                                - para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. 
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2.2    Propósito: como para o Senhor : Cl 3.23 
               E [tudo quanto fizer]des, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, 

 
2.3      Atitude de gratidão Cl 3.17   

            E [tudo quanto fizer]des por palavras ou por obras, fazei-o em nome do  
                   - Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai._ 
 
A3-   ESBOÇANDO UM ORÇAMENTO DOMÉSTICO  

 
3.1    anotar o valor líquido de quanto recebe por mês: 

                          -  salário  menos os descontos  
 
3.2    relacionar despesas 
           i)  FIXAS , INDISPENSÁVEIS: aluguel, luz, água, gás, condução, telefone, 
                                                                - farmácia ( há doenças crônicas?)  
          ii)  COMIDA, anotar despesas básicas  
                a) compra do mês: arroz feijão, óleo.vinagre,macarrão, molho, açúcar, farinhas   
                   - sabão cândida sabonete, PH, pasta dental, modess, desodorante, shampoo  
               b) compra semanal: feira    Aos sábados ovos, margarina, café  
              c) compra diária : pão, leite e mistura (carnes)  
 
           iii)  PRESTAÇÕES / DÍVIDAS merecem tratamento especial  

            Livre-se delas, e faça de tudo para não tê-las nunca mais !!! 
 
3.3   relacionar necessidades: urgentes, a médio e longo prazo  

 
B_ CONTRIBUINDO  
 
B1- INFLUÊNCIA CULTURAL vs MENTE e CORAÇÃO DE DEUS  

 
1.1   influência cultural : três mitos  

               i)  apenas contribuir se for beneficiado 
               ii)  contribuir se tiver algo sobrando  

         iii)  contribuir para aliviar sua consciência 
 
1.2   mente e coração de Deus:  
          contribuinte generoso por > obediência  > com alegria  > coração compassivo 

 
            i)  contribui em resposta à bondade de Deus Tg 1.17 
             - Toda boa [dádiva] e todo dom perfeito vêm do alto( de Deus) . 
 
           ii)  contribui para lembrar que todos nossos recursos vêm de Deus , 2Co 9.10  
              ‘aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer,- também dará e   
                   multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça’.  
 
           iii) contribui como evidência de não confiar nas riquezas (desapego ao dinheiro)  
 
                Resulta em justiça financeira, bênção aos outros, graças a Deus  

 
   1.3    O que tocou seu coração quanto às formas de contribuir ?  
 
 
B2-  FORMAS PRÁTICAS DE CONTRIBUIR  
 
     2.1  dízimo : termômetro de sua atitude de contribuinte  

             - aos não dizimistas: comece com alguma quantia 
                - aos dizimistas: não pare por aí.... 

     
    2.2   consagrar alguma economia por um certo tempo 
 
    2.3    quanto , do dinheiro que Deus tem me dado,  eu preciso para viver ?  
 

• ATIVIDADE   PRÁTICA :  
• avalie sua situação econômica atual 
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• o que pode fazer para melhorar ?  
              a curto prazo  : fazer pão, ou vender qqr coisa,arranjar outro / melhor  emprego                                
              a médio  prazo : estudar para concurso  
               a longo prazo :  fazer  um curso  

• o que pode economizar para contribuir?  ?  
 
C_ ECONOMIZANDO  
      
C1-  INFLUÊNCIA CULTURAL  vs  MENTE e CORAÇÃO DE DEUS  
        1.1   influência cultural: dois mitos culturais 
                                                a) se tiver, gaste... 
                                                    b) se não tiver, gaste também... 
 
       1.2   mente e coração de deus:  
                  poupador sábio constrói, preserva e investe com discernimento 
                    i )   é sábio poupar:   Pv 21.20  
                               Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio;( porque economiza)  
                             - mas o homem insensato os devora ( gasta tudo de uma vez) . 
 
                   ii)  é pecado acumular riquezas pela ganância de TER dinheiro 
  
Lc 12.16 ... uma parábola... O campo de um homem rico produzira com abundância; .17 e ele 
arrazoava consigo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos..18 Disse 
então: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os 
meus cereais e os meus bens;.19 e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para 
muitos anos; descansa, come, bebe, regala-te..20 Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te 
pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem será?. 
                    Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. 
 
                  iii)  Qual a diferença entre provisionar e acumular riquezas  
                      
                      Provisionar _ tem alvos definidos  tendo em vista necessidades futuras 
                         Acumular _ é guardar dinheiro pelo prazer de TER muito dinheiro  
                           ‘ Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro; Ec 5.10  
                               - nem o que ama a riqueza se fartará do ganho; também isso é vaidade’  
 
           1.3   reflexão: como  não acumular ?  
                     Perceber que é pecado, buscar orientação de Deus  
 
ATIVIDADE  
  
1- qual sua motivação para ganhar dinheiro?  
    i)     Liberdade para fazer o que quero 
    ii)    Segurança, estabilidade para momento imprevistos 
    iii)   Poder : posso comprar, posso ter  
    iv)   Demonstrar amor : compro presentes para quem eu gosto, quero agradar  
 
2- De que forma o modo como lida com o dinheiro lhe prejudica ? 
 
3- Que passos dar para limitar essa influência perniciosa ? 

03    ECONOMIA  E  ENDIVIDAMENTO  
- planejar uma forma de economizar  
  - anotar as dívidas e ver se é uma pessoa endividada 
    - passos práticos para ser cauteloso com cartões de crédito 
      - pensar uma forma prática de sair das dívidas  

 
ECONOMIZAR não é guardar dinheiro, é separar uma  quantia para gastos futuros 
             - é vantajoso pois ganha juros acumulados ( juros sobre juros)  
                Três tipos de economia:-  emergência: três meses o gasto básico,  
                                                        - reposição: alguma compra específica 
                                                                            ex: comprar carro melhor   
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                                                        - a longo prazo: planejando o futuro 
 
1-  TRÊS FORMAS DE USAR O DINHEIRO  
     
     1.1  Disposição cultural : estilo de vida, dívidas, economia, contribuições  
 
     1.2  Disposição de honrar a Deus : contribuições, economia, estilo de vida  
  
    1.3   Disposição transitória: contribui ... com algum valor  

                                          - economiza... um pouquinho 
                                                   - paga as dívidas_ ao máximo 
                                                      - estilo de vida.... espartano  
 
2- DÍVIDAS  
    2. 1  influência cultural   vs  mente e coração de Deus  
            i)  influência cultural diz: dívidas são esperadas e inevitáveis 
            ii) mente e coração de Deus diz :  
                -  não faça dívidas :’ o que toma emprestado é servo do que empresta’ Pv 22.7   
 
           iii) se fizer dívidas, pague: ‘os maus pedem emprestado e não pagam’ Sl 37.21 
 
   2.2  cautela antes de endividar-se  
            i)  verifique o valor dos juros  
           ii)  verifique suas condições de pagar 
          iii)  evite dívidas a longo prazo  
 
   2.3   perigo espiritual de endividar-se  
         i)  não sabe o que sucederá amanhã’  Tg 4.14  
         ii)  perde oportunidade de experimentara provisão de Deus Lc 12.22,30-31 
               ‘Quanto mais não valeis vós do que as aves!’ Lc 12.24 
        iii)   promove inveja e ganância Lc 12.15  
                 Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça: 
                    a vida... não consiste na abundância das coisas que possui’  
 
3-  DICAS PRÁTICAS SOBRE DÍVIDAS  
    3.1   tipos de dívidas : *estratégicas, orçadas corretamente  
                                                               carro, casa, educação, negócios 
                                        *de consumo: inclui dívidas de cartão de crédito 
 
   3.2  no cartão gasta mais:  
         - é psicologicamente diferente do que usar dinheiro  
            - perde o controle de quanto está gastando  
                # sugestão: abre poupança, deposita apenas o valor disponível para o mês 
                                        -  e usa cartão de débito 
 
  3.3  regras para uso do cartão de crédito 
         i)  ter só um cartão de crédito 
         ii)  só compre o que está no orçamento e use o débito automático 
        iii)  se usar crédito: pague integralmente a cada mês  
              Obs: SE não consegue seguir estas regras, corte seu cartão de crédito 
 
ATIVIDADE INDIVIDUAL:  
> alistar  montante das dívidas e pagamento de cartão de crédito pg 39  
 

04    GASTANDO  
             - o que significa ‘viver dentro de sua realidade’  
               - alvos a curto prazo: moradia, transporte, seguro, família / pessoal 
                  - passos práticos para reduzir gastos nas categorias citadas  
 
1  MITOS CULTURAIS :bens materiais trazem felicidade 
                                        - o que você possui define quem você é 
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                                           - quanto mais tiver, mais tem de gastar  
    Gastar é uma forma de compensação ? aliviar frustrações? Ou o quê?  
 
2  O CONSUMIDOR PRUDENTE : desfruta de seu trabalho  
                                                           - mas se guarda do materialismo / consumismo 
 
3- PRINCÍPIOS BÍBLICOS  
     3.1    guardar-se dos ídolos ‘trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à  
                                                  - criatura antes que ao Criador bendito eternamente’ Rm 1.25 
 
    3.2    guardar-se da cobiça ‘ não me dês nem a pobreza nem a riqueza: 
                                                     - dá-me só o pão que me é necessário’ Pv 30.8 
 
     3.2   viver contente com o que tem: ‘ Não digo isto por causa de necessidade, porque 
            >   já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre’ Fp 4.11 
 
   Deus se agrada dos que estão contentes por serem Seus filhos, não pelo que possuem 
 
4- ESTÁ DISPOSTO A VIVER DENTRO DE SUA REALIDADE?  
      4.1   contente com o que possui ? 
 
      4.2  Aprender a distinguir   real  necessidade das necessidades consumistas  
 
      4.3  o que significa para você ‘ viver dentro de sua realidade’ ?  
 
5- ALVOS A CURTO PRAZO  
    5.1  moradia  
          i)  Aluguel : considere os benefícios de ser inquilino  vs  proprietário 
                              financiamento: pense em pagar antecipadamente sua hipoteca 
                               - tome cuidado ao calcular sua hipoteca : juros, prazo, etc 
                                  - seja cuidadoso com empréstimos  
                          Impostos: considere-os no caso de ser proprietário / ao comprar imóvel  
 

 ii)  Manutenção e reparos : aprenda a fazer pequenos consertos  
                                             - faça vários orçamentos  

                                                        - use pessoas de confiança  
       iii)  Utilidades : controle o uso de energia  
                                - use o telefone com moderação 
                                  -  compare preço de serviços: internet, tv a cabo, etc 
 
    ATIVIDADE PRÁTICA: anote providências quanto a  estes três itens 
 
   5.2  transporte : Considere : qual o carro mais barato que você pode possuir?  
       - quando será economicamente sábio trocar seu atual veículo por um + novo ? 
          - qual quilometragem ideal para fazer revisão em seu veículo ? 
              - vantagens de fazer financiamento? leasing (?)  
       > Compre seu carro à vista: economize as prestações + valor da venda do atual 
 
   5.3  seguros   

  i) de veículos _ ESCOLHA A MAIOR FRANQUIA QUE POSSA PAGAR  
                                   Catástrofe é a palavra chave para um seguro  
                                    - Avalie diferentes seguradoras  

- Pesquise diferentes descontos 
   - Em carros mais velhos, elimine cobertura contra colisão  

        ii) de vida _ considere o tempo renovável  
             Quando não é mais necessário ? filhos adultos e independentes 
              - quando há a cúmulo de bens e se ambos os cônjuges têm garantia de renda  
 
      iii) plano e saúde : avalie diferentes plenos e carências  
                                    - cheque a credibilidade do plano junto a médicos e hospitais 
                                        - para evitar surpresas 
      iv) previdência privada : considere, se sua principal fonte de renda for o salário 
                                          -  pesquise fundos de previdência confiável 
                                             - informe-se : revistas especializadas, ex: VOCÊ S/A 
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    >  Pergunte-se: será suficiente me aposentar pela Previdência Pública ?  
 
    ATIVIDADE PRÁTICA: analise seus gastos, veja possíveis economias, planeje ...  
 
   5.4   alimentação anote o que gasta, verifique consumo mínimo  
           - Dicas para economizar: planeje cardápios _ faça lista ao ir às compras  
                                                   - compre só o necessário( +1) Procure promoções 
                                                     -  “  quantidades maiores ; embalagens econômicas  
                                                       - atenção às falsas promoções_ elimine o supérfluo 
                                                         - compre frutas e verduras da estação  
     >  Note que o supérfluo é o mais caro ! O básico não custa tanto... 
      
         Alimentação saudável é barata; caro são as ‘porcarias’  
 
 ALIMENTAÇÃO é  ÁREA CHAVE QUE PRECISA SER ANALISADA COM ATENÇÃO  
 
ATIVIDADE PRÁTICA: anote como substituir produtos e buscar hábitos + saudáveis 
 
  5.5  familiar / pessoal  
         i) vestuário  :  1/3 de nosso vestuário nunca se desgasta  
          -  muitas compras são desnecessárias ou mal feitas  
             - o básico é muito pouco: com três calças, três blusas e três jaquetas  
                                                             - terá  27 conjuntos diferentes... 
       ii)  calçados: quantos realmente necessita ?  
           - evite comprar para uma ocasião ou roupa  
 
       iii)  compre com inteligência: modelos clássicos, cores básicas 
              - que combinem entre si_ tenha um estilo pessoal !  
 
         dicas: desafie-se a passar uma estação sem comprar nada : só se for necessário 
                      -  aproveite liquidações de fim de estação _ procure promoções  
                          -  evite roupas de marcas_ há similares bem mais me conta  
                             - Faça suas próprias roupas (?) use tecidos de boa qualidade, resistentes 
  * PRESENTES _ tenha lista específica e datas fixas 
    dicas para economizar: faça você mesma _ convide para refeição_ envie cartão  
                    - doe algo em nome da pessoa (?) Compre em lojas barateiras  
                       - Faça algo que a pessoa precisa ou aprecie  
                         - Em ocasiões  : limite preços, faça amigo secreto,  
                           - comemore  sem presentes!  cada pessoa trazendo um prato de alimento  
                             - combinem : ex não dar presentes no Natal, só no aniversário  
                                -  importante : o valor do gasto não reflete seu amor  
                                    -  escolha presentes significativos : não dê bobagens!  
 
          ‘As melhores coisas da vida são de graça, e não são COISAS’ anônimo 
 
   5.6  equipamento eletrônico  

• Não caia no engodo de que o mais moderno é o melhor para você  
• - pergunte-se: - Realmente preciso de toda essa tecnologia ?  
• - considere a compra de um usado de pessoa confiável . 
• - Há provedores de Internet que não cobram taxas 
• - Avalie modelos e ofertas: precisa do mais potente, mesmo ?  
• - reformar nem sempre compensa: (upgrade)  

- um novo mais simples tem garantia e vai durar mais 
• - substitua por modelo mais novo na medida na necessidade  
• - saiba a diferença entre necessitar ( só se for usar mesmo) e desejar  
• - compre modelos mais comuns, fáceis de usar com melhor suporte técnico 
• - veja se a empresa onde trabalha compraria equipamento para seu uso  
• - PENSE MUITO e ATÉ hesite EM ADICIONAR ÍTEM FIXO NA DESPESA 

MENSAL 
• - CERTO DA NECESIDADE, PESQUISE COM CALMA E PEÇA OPINIÕES DE EXPERT.s 
• - Cuidado ao comprar via Internet: verifique confiabilidade e segurança+ frete grátis  

 
   5.7   itens pessoais / revistas/ cultura  
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 - conteúdo: vai ler mesmo todo o conteúdo? é apropriado, e sadio ?  >  Fp 4.8 
     - compartilhe assinatura com vizinhos e amigos 
          - use bibliotecas _ prefira capa mole, a capa dura 
               - se tiver Internet, leia os artigos de seu interesse via Web  

 
Princípio ( P )  bíblico : ‘Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, 
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai’ Fp 4.8 
 
    5.8    jogos e loterias   ‘Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça; porque a vida do 
homem não consiste na abundância das coisas que possui._ Lc 12.15   e   Pv 28.19-20 
‘O que lavra a sua terra se fartará de pão; mas o que segue os ociosos se encherá de pobreza._ O 
homem fiel gozará de abundantes bênçãos; mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune 
 
   5.9   pensões / mesadas aos filhos: ÓTIMO MEIO DE ENSINAR A LIDAR COM FINAÇAS 

# Certo homem dividia o total da mesada em dez valores  
   - havia copos com nomes : para Deus, economia + moradia  
         - comida ( guloseimas) três copos para presentes  
            -  três copos para projetos a longo prazo 
                  - aos maiores: fazer orçamento para lanches, mat. escolar, etc.  

   5.10   educação _ compensa a mãe trabalhar e pagar escolinha aos filhos ?  
                    infantil, fundamental, médio/ cursinho/ faculdade / aperfeiçoamento  
 
  5.11  entretenimento: consulte Internet para programas grátis 
                                                                         -   ou dias de promoções :  
                                       - jante em casa, coma a sobremesa em seu restaurante favorito 

                            - dispense a bebida ou divida com alguém 
                                ( não é saudável beber durante as refeições)  
                                    - prepare lanches rápidos para os passeios em família 

          - Programas em casa: cada um traz um prato, aluga um filme  
                                   jogue um jogo de tabuleiro  

          - Passeie em lugares ao ar livre sempre que possível: leve pic-nic  
 - é mais saudável, caminhar faz bem, favorece conversar  

 
  5.12   viagens _ precisam ser cuidadosamente planejadas quando filhos são pequenos 

- uns dias de diversão valem um ano de preocupação ? ao pagar prestações 
- aproveite feriados prolongados  
- viaje na baixa temporada, se puder  
- visitar amigos economiza hotel, mas oferte comidas ou presentes 
- em viagens longas, leve sua reserva de comida/ bebida 
- experimente acampar : empreste ou compartilhe equipamento com amigos 
- Visitar a Disney não é necessário, nem essencial ao seu desenvolvimento  

 
  Outros:   academia: vai mesmo freqüentar? não tem outros meios de ficar em forma? 

           -  hobby é legítimo,  se dentro do orçamento  
                                            - se não, procure outro mais em conta   
 

05   EQUILIBRANDO  O  ORÇAMENTO  
         - completar seu orçamento nas áreas de serviços e gastos de baixo custo 

- ver como pode equilibrar entrada e gastos para viver com o que ganha  
 
  1  serviços profissionais: creches: o salário da mãe compensa pagar uma creche?  
                                               dentistas, cabeleireiros  
       1.1 desenvolva habilidades ,faça vc mesmo > Princípio( P )  bíblico : Pv 1.5  
                 ‘Ouça também: o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade, 

 
ser consumidor educado > ter discernimento > buscar referências > avaliar progressos  
 
      1.2 pequenas compras do dia- a- dia _ feitas com dinheiro 

   - busque o mais em conta,  deposite as economias  no pote ( cofrinho)  
      -  atividade prática: defina passos práticos para economizar  
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        1.3   dicas para economia doméstica: água, sobras, substituições  
                  - coisas feitas em casa  vs  compradas prontas, congelados 
 
  2   equilibrando  o orçamento  
        *Há três situações : GANHA... quanto gasta  >  OK 
                                        “ mais ...do que gasta   >  investir  
                                        “ menos do que gasta  >  dívidas  

*Possíveis soluções: aumentar a receita : serviços em casa,  
   -  emprego melhor, mais um emprego + alguém trabalha 
      - vender bens para quitar dívidas ?  
         - reduzir despesas: quais eliminar ?  - quais controlar?  
               - posso eliminar despesa fixa?  

  3-  pergunta: você está realmente levando  seus alvos a sério?  
 
 ATIVIDADE PRÁTICA: anote o que vai fazer no sentido de cumprir seus alvos  
 

06    MANTENDO REGISTROS e COMPROMISSOS  
- escolher sistema e MANTER registros 
    - considerar obstáculos e prever como superar dificuldades no registro  

 
    1   importância : _ controla o dinheiro, não é controlado por ele 
 
   2   benefícios: todos sabem _ a quantas anda, vê os ‘furos’ _ facilita correções 
 
   3   a verdade: é mais fácil _ requer menos tempo_ é questão de hábito 
  
   4  três sistemas: registros escritos / eletrônicos 
                              cheques para despesas fixas 
                              envelopes: despesas com dinheiro : miudezas, feira, condução etc  
 
   5  dicas facilitadoras: deixar  registro em lugar visível, à mão  

- arredonde valores _ junte categorias  
- para pagamentos prolongados,  dê valor médio mensais  
- tenha envelope para despesas miscelânias  
- junte os recibos de todas as compras  
 

   6  pergunte-se : compensa investir tempo no que vai facilitar minha vida financeira ? 
 
   7  controlando investimentos: conferindo juros e melhores aplicações.  
                                                                    + seguro ou Investimento de risco ?  
 
         Compartilhe: qual seu maior obstáculo ?  que tipo de pessoa você quer ser ?  
 

07  COMPROMISSO e ENCERRAMENTO  
 
    1    declara decisão de anotar gastos, fazer orçamento 
 
    2   ter parceiro para prestar contas  
 
    3   orar cada dia buscando ajuda e direção de Deus _ pedir graça, confessar pecados  
 
   4   manter  o compromisso dentro do orçamento, anotar gastos  
 
   5   vigie as despesas, os gastos  
 
   6   não desanime ( haverá momentos que será tentado a desistir)  
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  7   busque ajuda, se precisar 
 
       ‘para Deus nada será impossível’ Lc 1.37 e Mt 19.26 
        Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FIM   CROWN  
 
Adendo do site :  o real problema, em qualquer área,  sempre é a minha natureza decaída 
 
Em qualquer situação :  tudo começa com  render-se  a Deus :  
                                       > sem justificativas  >  sem desculpas  >  sem racionalizações 
 
1- precisa ir a Jesus   que convida ‘ Vinde todos ...’  Mt 11.28-30 
                # precisa  se dispor a sair de sua zona de conforto e ir : ir mesmo !  
  
2- precisa de coragem para enfrentar a verdade    João 8.32 e 36 
               ‘conhecereis a verdade’ > ouse orar : Pai,  mostra a raiz do problema !  
 
3- precisa ir a Jesus, de novo, para ser liberto, Jo 8.36 
       só >  ‘ SE, pois, o Filho vos libertar, [verdadeiramente] sereis livres ‘    
      
* Boas intenções, planejamento, disciplina  tudo e qualquer método só funciona  
   -  se o  agir de Deus tocou seu íntimo para libertar  você  do erro, do mau costume,etc    
        -  Então, sempre,  vc pode orar : 
            
            ‘opera em mim o querer e o realizar a Tua vontade ‘   Fp 2.13    
 
           ‘opera em mim o que perante Ti é agradável’  Hb 13.21 
 
         ‘ desembaraça perfeitamente o meu caminho’  2 Sm 22.33  
 
       ‘  leve a bom termo_ o que a mim me concerne’  Sl 138.8  
 
     ‘ o Senhor é meu Pastor ( ele é???)  nada me faltará’  Sl 23.1  
 
         Deus o abençoa: coloque-se no lugar da bênção !  -x-  fim rv  crown 
                                                           


