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NOTA INTRODUTÓRIA  
 Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir. Quanta vezes 
o instrutor da autoescola repetiu as mesmas palavras até vc afinal aprendeu:  captou, tomou 
para si conseguiu saber e fazer como devido sem o instrutor ao seu lado. 
        Receba as repetições com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo. 
 Cada capítulo é feito de modo a poder ser impresso e servir de base a explanações 
isoladas 
 Não convém fazer leitura corrida. Melhor se deter em apenas um capítulo por semana. 
 Pode imprimir assim facilita levar consigo. E fazer anotações assim dá tempo de ler e 
copiar cada referência e ‘digerir’ bem os fatos espirituais apresentados.   
 

PARTE A - POUCO RESULTADO? 
 
SUGESTÃO DE PROGRAMA                Rv Dinheiro não é o problema  
Este grupo de estudos pode ser apresentado em um só dia em programação especial na igreja   
ou pode ser tratado em grupos pequenos / células,  uma vez por semana.  

SUGESTÃO DE PROGRAMA: os tópicos deste programa estão desenvolvidos                                            
A SEGUIR 

1- Muito trabalho, tão pouco resultado?  É dura realidade de muitos cristãos.  
    Pior nesta época de ênfase à prosperidade: pode levar a enganos  
       A   Palavra dá diretrizes sobre a situação de trabalho infrutífero  
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SUGESTÕES para PROGRAMA de um dia especial: visão panorâmica  
Ressalta-se a importância de mudar ambientes e de preletores, para não ficar cansativo! 
 
8,00 h Oração (salão social) .........-“Considerai vossos caminhos”  
                                                                       Ag 1.5, 7, 15, 18 
                           Andar na luz / Não entristecer o Espírito Santo 
9.00h.- Breakfast   
9.30h.  Em conjunto, no templo: Segredo para não se trabalhar em vão, Sl 127 
            Jesus, o Filho Amado (Lc 3.22) “faço sempre o que Lhe agrada” Jo 8.29 
 
10,30h –  Intervalo: cafezinho 
11,00...    Em conjunto, no templo: Atitudes que agradam a Deus  
                Relação patrão/ empregado + Princípio de autoridade 
 
12,15h - Almoço 
13,30h –  salão social?  Uma Dinâmica curtinha ...ou cantar uns corinhos animados 
 
14,00h...  Divisão em grupos, salas de EBD:  
                    - homens:   Maridos que agradam a Deus  
                    - mulheres: Esposas que agradam a Deus  
                    - jovens: Filhos que agradam a Deus 
15,00h - Cafezinho... 
15,30h.…Em conjunto, salão social:  Finanças que agradam a Deus  
 
16,30h – Lanche 
 
17,00h ...Em conjunto, no templo Culto Doméstico agrada a Deus  
18,00h... Encerramento: Jogral sobre as cartas do Apocalipse. 
 
Obs *Convém adequar sua apresentação à maturidade espiritual do grupo 
* Convém que cada participante tenha sua própria apostila para anotações e para dar 
continuidade ao estudo, em casa, aprofundando-se em seus conceitos através da leitura dos 
versículos em seus contextos e da cópia das idéias essenciais. 
 
Importante: ler com o grupo cada referência.  Sugestão: escrever as referências em tirinhas de 
papel para serem distribuídas entre os presentes antes do início de cada aula Cada um procura 
os versículos em suas Bíblias [a própria tirinha de papel serve como marcador ]  No momento 
apropriado, ao ser citada a referência, quem a procurou e já deixou marcada, a lê em voz alta  
Vantagens : agiliza a leitura, prende a atenção, não fica cansativo e evita dispersão 
(que pode ocorrer quando uma só pessoa fala o tempo todo)  
                   Evita interrupções na exposição cortando alinha de pensamento 
                    Garante maior aproveitamento e fixação do ensino  
Convém incentivar a cópia de todas as referências, algumas por dia, em casa. 
*Pode-se dar um prazo para todos trazerem seus cadernos a fim de premiar os mais dedicados :    
Afinal, viemos à igreja, para aprender a Palavra a fim de vivenciá-la... 
     ou só para passar um tempo no convívio com os irmãos ? # 
 

 A.0 - INTRODUÇÃO 
*Na vida, costuma haver ocasiões de muito trabalho, e tão pouco resultado... 
*É o momento de se perguntar: > O que será que Deus está querendo dizer?  
*Deus fala ao Seu povo pelas Escrituras então, é preciso buscar respostas na Palavra, querendo 
ouvir a orientação de Deus para acertar a vida pessoal com o Gabarito de Deus: consagrar a 
Deus um dia especial (em que o achômetro fica de fora) para, no confronto com a Palavra, 
buscar respostas e direção de Deus. Em grupo homogêneo, que já conheça bem os assuntos, 
na realidade será um examinar-se em grupo: - ‘ Onde está o “furo”? ’ * Haverá resultado à 
medida em que cada um aceite adequar seu viver cotidiano à vontade de Deus. Refletirá na vida 
de igreja local? Evidente que sim... # Será um tempo de florescimento e frutos, mas precisa 
haver disposição do grupo para encarar tal experiência: Aos que percebem a situação e querem 
o fruto que glorifica a Deus, # compartilho esse examinar das Escrituras  
 
*O intuito desses estudos:  
1-conhecer o padrão da Palavra, 
2-verificar sua própria atitude, reconhecer pontos falhos e dispor-se a orar 
“ Que o Senhor opere em mim o que perante Ele é agradável, Hb 13. 21 
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Importante: ler, COPIAR, cada referência garante maior aproveitamento, fixa o ensino 
 
* Definir objetivos verdadeiros é essencial para o êxito de qualquer empreitada:  
> VOCÊ REALMENTE QUER ACERTAR SUA VIDA FINANCEIRA?  
- Faz-nos buscar os melhores métodos para obtê-lo.  
- Elimina o “peso morto”: o número apenas figurativo  
- Traz realização: nada mais frustrante do que expectativas irreais  
- Todos ficam felizes. O nome do Senhor é exaltado! 

A. 1 - CONSIDERAI VOSSOS CAMINHOS 
 
Ageu foi enviado por Deus para dar recado especial num tempo de acertos e edificação: 
Considerai vossos caminhos, Ag 1.5, 7, 15, 18 
Deus tenta chamar a atenção do povo através de situações difíceis 
*Semeia muito, recolhe pouco Ageu 1.6, 9 
*Come, mas não fica satisfeito: nada satisfaz...  
*Bebem, mas não ficam saciados: há anseios indefinidos, buscas vãs 
*Vestem-se, mas não se aquecem/ Por mais que se tenha, nada resolve 
*Parece não haver dinheiro que baste; tudo que entra, some! 
*Grandes esperanças tornam-se frustrações e dão em nada. 
# Por que? 
* A obra de Deus está abandonada pois cada um só pensa em si.  
- Por isso: há sequidão, INSATISFAÇÃO.  
* Em que áreas de sua vida tem havido um vazio que nada preenche?  
Ou inúmeras tentativas frustradas? 
 
- Então o povo resolve se mexer e ir cuidar da obra do Senhor Ageu 1.14 
  Então:  
 *Deus promete Sua presença e incentiva o povo a se esforçar, Ag 1.13, 2.4 e 2.5-9  
- Lembra do pacto com base no sangue do cordeiro, fala do Espírito que habita no meio deles. 
- Fala de glória e paz... Em meio a tanto enlevo, uma advertência material: 
                                            “Minha é a prata, Meu é o ouro” 
- Três meses depois, nova repreensão: 
   Situação: 'tudo o que no templo se oferece, imundo é'   Ag 2.14 
     - Deus é Santo e, de Seus filhos, requer santificação: processo de separar-se do pecado, 
                                                            -  e separar-se para Deus, 1 Pe 1.16, Is 1.11-16  
   
> CONSIDERAI... 2.15, 16-17  
 . Por que as coisas mínguam?   
 . Por que não há plena satisfação?   - Trigo: lembra pão que satisfaz 
    - nem completa alegria?                 - Lagar: lembra o vinho que alegra. 
  Situação:   feri-vos...em toda a obra de vossas mãos... 
                    # e não houve...quem se voltasse para Mim 2.17 
Novamente, é Deus buscando atrair Seu povo para Si.  
                   #  Como tem sido com você?   
                     *Tem buscado a Deus em primeiro lugar... Mt 6.33 e tudo se lhe acrescenta 
                       Ou, na dificuldade, fixa sua atenção no problema e se esquece de Deus? 
Deus orienta:  > ‘Considerai...’ 2.18  
Aos que se dedicam a Deus, Ele diz:' daqui em diante hei de vos abençoar...' 
                                                * Prosperidade, realização são consequências Ler Dt 28.1-2 
                                                * Trataremos mais desse aspecto no próximo segmento 
Agora, vamos atender ao Senhor e considerar o que há em nosso coração: 
A primeira providência é verificar o que interrompe a nossa comunhão com Deus, 
O que entristece o Espírito Santo?  
Longe de vós toda ... Amargura, cólera, ira,  
Gritaria: quando nossas necessidades não são atendidas, ou nossos direitos são violados os  
                   pensamentos ficam a “gritar” em nossas mentes: # é A Síndrome do Disco Rachado. 
Blasfêmia: quando achamos que Deus não vê, não liga Sl 10.12-13 corr  
                   Então temos de nós mesmos, tomar as devidas providências  
Malícia: não apenas a pornográfica- mas aquela que diz e faz coisas com intenções maldosas 
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                 > Longe de vós... tudo isso!   
Antes... é prioritário: 
> sede Misericordiosos (não críticos) não “acabar” com o outro,  
                                                          - sem considerar possível melhora.  
> benignos (não pessoas malignas que, muitas vezes, só a presença acaba com a alegria.  
 
> Perdoadores (não rancorosos, nem ressentidos: a quem tudo magoa, tudo ofende, -  
                                                     - “Imagine, fazer isso COMIGO!'  
 
 Obs.: Podemos vivenciar esta lista toda, em segundos!  
           O que fazer com essas reações naturais? 
         *Só podemos ir imediatamente a Deus, falar a verdade que há em nosso coração (íntimo)     
          A verdade aciona o sobrenatural de Deus  
          e 'o sangue de Jesus... purifica de todo o pecado.' Aleluia!  1 João 1.7 9 
                  ler João 3.21 e Sl 51.6 
*Essa atitude precisa ser uma constante no íntimo do cristão; caso contrário, o Espírito fica 
entristecido, interrompe a comunhão com Deus, o poder de Deus fica inoperante: OFF/ como 
tirar o plug da tomada. É preciso não entristecer o Espírito para estarmos sendo renovadamente 
cheios   falando... louvando... dando graças...sujeitando-nos uns aos outros, Ef 5.18-21  
 

A.2 - AOS SEUS AMADOS 
  
'SE O SENHOR NÃO EDIFICAR A CASA ... NÃO GUARDAR A CIDADE ... SL 127 
              Em vão trabalham... inútil...será levantar de madrugada, repousar tarde, 
              comer pão de dores (que penosamente granjeastes), 
              pois, aos Seus amados, Ele (o Senhor) o dá enquanto dormem'. 
*Inicialmente vemos uma pessoa laboriosa, diligente, mas que trabalha por conta própria, 
confiando em sua experiência e seu próprio entendimento. O resultado foi só cansaço. 
             tudo inútil, trabalho em vão. Tanto esforço para retorno tão minguado!   
Tem sido assim com VOCÊ?   Ageu 1.6 fala de tal situação:  
   - Tanto esforço, tantas tentativas... E o pouco que rendeu... 
               # parece que caiu num saco furado. Sumiu.  
Qual o segredo da colheita abundante e do sossego da alma?  Como ser pessoa realizada? 
Lemos que o Senhor dá aos Seus amados enquanto dormem, isto é, enquanto descansam.     
  - Qual o ponto vital, aqui? > descansar no Senhor?  E o erro? ... é não descansar no Senhor 
                      # Qualquer coisa fora de foco, dá margem a distorções.  
                         No texto, o enfoque adequado é aos seus amados  
Quem são os amados do Senhor?  Como fazer para ser amado do Senhor?  
 -   para se ter bom resultado, precisa agir do modo adequado: fazendo certo, dá certo! 
     - precisamos conhecer como as coisas funcionam com Deus e no reino espiritual.,  
       - Há princípios espirituais que são tão indiscutíveis como os físicos: sal salga/ açúcar adoça 
         -  há o que   chamo de Lei do bumerangue: é dando que se recebe. 
                      # por isso, muitos ficam confusos e frustrados.  
- Deus quer ter com o homem um relacionamento de amor. 
- Se você se aproximar d Ele para curtir Deus, de lambujem vem as bênçãos 
   - Se você busca a Deus só querendo bênçãos, arrisca-se a ficar desapontado e a se tornar   
          incrédulo ou cínico.  Pior ainda, se for enganado quanto à vantagem obtida. 
 
* Vamos ter um momento de reflexão honesta diante de Deus 
   - É o que O agrada, e é só o que podemos fazer ...) 
     i)   sermos honestos, falar a verdade que há lá dentro do coração 
                                     - Pensa que Ele não sabe? Apenas espera que você o diga!  
     ii)  para que você vive? O que dá sentido ao que você faz?  
     iii) que resultado está tendo, ou acha que terá?   
        ‘Que fruto tínheis...’do seu viver sem Cristo? # apenas coisas que nos envergonham. 
        -  Pior será se, como crentes, vivemos de modo que envergonha a Deus  

• Ser pessoa realizada, ter trabalho produtivo, resultado abundante, enfim:  SUCESSO,   
    - é um dos principais alvos do mundo:  uns conseguem; outros, não.  
 

Conforme o critério de Deus, o segredo da realização, o ser bem-aventurado, 
- É um coração na terra em sintonia com a vontade de Deus, que está nos céus  
                      # a perspectiva do céu é diferente da nossa, Sl 68:28; Ef 2:10  
* Aos olhos do mundo, Jesus foi o maior fiasco da História:  
‘                                    Ele Se disse ser Filho de Deus, quase foi rei, e acabou crucificado! ’ 
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* Ainda bem que não foi assim aos olhos de Deus:  João 8.29 e 5.30 Mt 26.39 
Jesus, o Filho Amado, submeteu-Se inteiramente ao plano do Pai para Sua vida, até no que 
dizer: - 'faço sempre o que LHE agrada...- 'como ouço, falo...- Não busco Minha própria vontade    
- Até chegar a Getsêmani, quando disse: não seja como eu quero, mas como Tu queres 
 
A questão é: buscar a vontade de Deus, expressa em Sua Palavra, e cumpri-la, Is 1:8 
 
A Palavra exorta: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo  
                                     Col 2:5; Hb 5:8; Fil 2:13; Lc 17:4; Is 1:19 
Aos seus amados...  A que O amam, e em tudo procuram viver para agradá-lO, como Jesus 
O Senhor dá... o resultado é dádiva do Senhor   # Não advém de esforço próprio, e 
 
*E assim é recebido: por isso, há adoração, louvor, ações de graças, júbilo, descanso 
                   ...'que tens tu que não tenhas recebido?' 1Co 4.7 
O Senhor nos dá habilidades, oportunidades, saúde, condições    > complete sua lista  
Podemos andar nos 'caminhos aplainados pelo Senhor'   ou seguir nossos próprios planos. #            
               Muitas vezes, algo não dá certo pois o Senhor nos quer em outra direção. 
                            convém buscar ao Senhor sobre isso, também. 
 Mas sem neuras: a quem quer ver, o Senhor sabe como mostrar claramente. #☺ 

A.3 - O VERSO DA MEDALHA  
* O segredo para ser bem-sucedido, a quem tudo quanto fizer prosperará, Salmo 1.1-3 
   é quem: ... não faz como todo mundo,  
                       mas, sim, tem seu prazer na lei do Senhor, lê e medita nela dia e noite.  
 -  'tem cuidado para fazer cf toda a lei;  
     -  não se desvia: nem à direita, nem à esquerda 
         - prudentemente se conduz por onde quer que ande,  
          -  da sua boca não se aparta o livro da Lei, Josué 1. 

1- Medita nele 2- dia e noite para ter o cuidado de fazer ... tudo quanto nele está escrito 

Você se vê nesse perfil?  
Com o intuito de nos tornarmos pessoas bem sucedidas,  
Vamos ler > para ter o cuidado de fazer o que se encontra no livro de Efésios 
                                                                (no Novo Testamento) 
# Ah! Apenas um detalhe: “Deus não abençoa motivos errados”[extr] 
   Deus vê seu coração buscando como agradá-lO ou buscando a penas o lucro 

 
* No âmbito espiritual, VALE o princípio de colheita e semeadura: 
   - diretamente proporcional ao amor e ao desejo de agradar a Deus  
   - E inversamente proporcional ao agir independente de Deus.  
   - Lembra da lei do Bumerangue? Ler o Sl 127  

Para agradar alguém é precioso fazer o que ele gosta, não o que você ‘’ACHA...’ 

 # Então, que agrada a Deus na vida de Seus filhos? A Bíblia diz. 

'Bem-aventurado...' Feliz o homem que...não faz como todo o mundo Sl 1.1-3 

Não ri de suas piadas, não concorda com suas atitudes, não pactua com suas tramoias 

'Antes tem o seu prazer na Lei do Senhor e nela medita dia e noite' 
Por isso conhece bem a Palavra, suas promessas e orientação, ficando livre de toda a tensão,   
                            - pois confia na soberania de Deus.  

Na igreja, o Espírito não está entristecido; Ef 4:30-32  
                 é amar, não julgar, perdoar, não ser tropeço Jo 8:38 Mt 7:1, 18:21-22 Rom 14:13-15 
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Na linha de comando, o líder   está adequadamente inserido:  
> sujeito à autoridade, manda... Lc 7.8 
     >   Na família, assume o seu lugar: 

 Maridos vivem vida comum do lar com entendimento 1 PEDRO 3.7 
 Mulheres, são submissas e boas donas de casa  
 Pais, não irritam seus filhos com uma vida incoerente 
 Filhos, honram seus pais  
 O culto doméstico é responsabilidade do Líder-sacerdote, 
 # e conta com a participação de todos, Dt 6.5-11 

Na área financeira, dá o dízimo, vive Ml 3. 8 -10 
 
No âmbito social, dá testemunho no poder do Espírito Santo Atos 1.8 

Onde for, é luz nas trevas...tanto nas palavras, quanto nas ações Cl 4.6 Fp 2.15  
Obs.: todos esses aspectos serão vistos de perto adiante.  

À vista de tal padrão, só podemos dar graças a Deus por Suas misericórdias, que _ 
_se renovam cada manhã e são a causa de não sermos consumidos' Lm 3.22-23 
 
Conclusão: sucesso financeiro e realização pessoal estão  
                  - diretamente ligados ao relacionamento pessoal com Deus: Mt 6.33  
‘buscai primeiro o reino de Deus...Sua justiça: todas...coisas...serão acrescentadas” 

* Muitos ‘vendem a alma ao diabo’ literalmente. É possível: Ler Lc 4.6, é sério!  
    O ímpio pode ser próspero, Sl 73.3... mas é dinheiro maldito, Tg 5.1-6 
       Não adianta discutir com Deus: é pegar ou largar e arcar com as consequências  
         ‘se fores sábio, para ti serás; se escarnecedor: só tu o suportarás’  Pv 9.12   
              Enfim: ‘quem se endureceu contra ele e teve paz ?’ Jó 9.4  

Ah! Muitos preferem ir com seus próprios pés para o inferno,  
    _ do que se deixar levar por Jesus, para o céu! João 14.6    

A.4 - NO LUGAR DA BÊNÇÃO   
 
As pessoas, em geral, costumam torcer o nariz quando se fala em obedecer às diretrizes da 
Palavra, porém, Deus não precisa de nossa obediência: Ele apenas mostra onde é o lugar da 
bênção e cabe a nós nos colocarmos NO LUGAR DA BÊNÇÃO  
Deus quer abençoar a todos, mas é preciso querer ser abençoado e se colocar no 'lugar da 
bênção' acertando a vida com o Gabarito da Palavra. # pensa ser possível a Deus, que é Justo e 
Santo, abençoar de qualquer jeito, a qualquer um?  

Quando Deus está no lugar devido (em nossas vidas)  
Ele se encarrega de colocar todas as coisas nos devidos lugares, e as faz prosperar! 

Efésios é uma carta especial, pois descreve a trajetória do filho de Deus desde seu nascimento, 
mostrando as fases de crescimento que levam meninos à maturidade* [extr], até ser engajado 
para ser vitorioso na tremenda batalha espiritual que é o contexto de toda nossa existência 
terrena. * 4.13-14 

Nasce...tendo crido, fostes selados com Espírito Santo Ef 1.13  
                                [nós em Cristo] 

Há crescimento... somos corroborados com poder pelo Espírito Ef 3.16-17  
                                [Cristo em nós ]  

Toma seu lugar na Igreja: célula entrosada no corpo de Cristo: em unidade 4.3 
                               # somos equipados com dons, a serviço do Corpo 4.11 
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Há consequentes atitudes  
 1-no íntimo   - despojados do velho homem 4.22  
                       - Renovados no espírito do entendimento 4.23  
                       - Revestidos do novo homem 4.24 
                       - Não entristecendo o Espírito Santo Ef 4.30-32  
                       - Sendo renovadamente cheios do Espírito 5.18-21 

2- Então, toma seu lugar na família (esposas, maridos, pais e filhos) Ef 5.22-6.4 
        e     toma seu lugar na sociedade: ora servos, ora senhores Ef 6.5-9  
                                                                Deus define a relação patrão/ empregado  
3- Então, fortalecidos no Senhor, na força do Seu poder   Ef 6.10  
              Toma seu lugar na batalha espiritual   Ef  6.12   
                        - devidamente protegidos   Ef  6.11.a,13-17.a 
                        - devidamente treinados     Ef  6.11.b,17.b-19 

À medida que crescemos, amplia-se nossa esfera de ação e melhora a qualidade do nosso 
desempenho. Todas essas atitudes estão inseridas num contexto de crescimento, consequentes 
da comunhão com Deus, resultantes do atuar do Espírito Santo no íntimo de cada um  

# Interessante notar que, na sociedade, ora somos servos, ora somos senhores 
  . Sou senhor /a de quem presta serviços para mim ou me devem obediência. 
  . Sou servo/a         quem    eu presto serviços ou devo obediência 

# Aos líderes, convém notar, também, a hierarquia na linha de comando: 
                        o centurião disse: -'Sou homem sujeito à autoridade  
                                                      - e tenho soldados sob meu poder...' Lucas 7.8  
Primeiro, sujeito como servos: Como reagimos aos que nos lideram?  
                                                 Como fazemos o que nos mandam?  
Então, senhores:  . Como é nossa atitude ao mandar? 
                              .Como tratamos os sob nosso poder?  
É comum o superior 'descontar' no subalterno. Acontece também entre cristãos 

# Maridos, sua autoridade no lar é devida SE sujeitos à cabeça, Cristo,1Co 11.3_ 
   - A Palavra adverte: 'Todos temos um Senhor, nos céus, a Quem prestar contas'. Hb 4.13 

      -  Como você tem exercido sua autoridade? Leia sobre mordomos, Lc 12.42-46 # 

4.1 - TOMANDO SEU LUGAR ...como maridos  
             [Ler 'Estatura de um homem espiritual' E. Gertz] 

1. QUANTO AO SEU PROCEDIMENTO PESSOAL 1 Tm 3:1-10,12; Tt 1:6-9. 

Bispos e diáconos deveriam ser exemplo de comportamento masculino: irrepreensíveis, 
esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não 
dado ao vinho, não violento, porém cordato; inimigo de contendas, não avarento, que 
governe bem sua própria casa, cria os filhos (não é tarefa só da mulher!) Sob disciplina. 
Com todo o respeito, ... tem o bom testemunho dos de fora/filhos crentes[ não em 
dissolução, não insubordinados]; não arrogantes, não irascíveis, não cobiçoso de torpe 
ganância, amigo do bem, justo, piedoso, tenha domínio de si, apegado à PALAVRA. 

2. QUANTO AO RELACIONAMENTO C/ ESPOSA: 
               AMA Ef 5:25-33, Cl 3:19, 1Pe 3:7 

2.1 Amor é atitude Ler 1 Co 13:1-8, Mt 5:44 ( o sentimento é decorrente). 

Se é para amar o inimigo, QUANTO MAIS a que compartilha sua cama! 

O amor vem de Deus 1 Jo 4:16, Rm 5:5, Cl 5:22, 2 Tm 1:7. 
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Amor é necessidade básica da mulher, assim como a gasolina é para o carro: se faltar, não 
funciona Deus incentiva ao homem: 'quem ama sua mulher a si mesmo se ama'. Ef 5.25 

Todo amor que o homem der à esposa, voltará para ele com JUROS. Deus sabe o que diz. 
AMAR é UM BOM INVESTIMENTO (Lei do bumerangue) 

# Esse padrão visa levar o homem à dependência do Senhor   Mq 6:8 

2.2 AMA como Cristo... abriu mão de Si, veio ao encontro da necessidade DELA  
                                        [Igreja/ esposa] Jesus viveu na dependência do Senhor. 

2.3 Ama como a seus próprios corpos: não odeia, alimenta, CUIDA! 

2.4 Ama como a Palavra de Deus orienta:  Gn 2:24 Ec 4. 9-12 Amós 3.3  
      DEIXA....o pai: independência financeira e  a mãe: maturidade psicológica    
      UNA-SE = compromisso, companheirismo acordo 
      UMA SÓ CARNE: ‘conceda à mulher o que lhe é devido' 1 Co 7.3-5 

2.5 Ama no dia-a-dia: 
        . Não vos irriteis contra elas / Não as trateis com amargura  
       # ESCUTE SUAS PALAVRAS, Mc 6:45, [corr] Cl 3:19 
2.6 Ama com entendimento 1 Pe 3:7 - apenas ler o versículo:  
                     Pensar: Qual o significado prático para mim? 
2.7 Deus Se importa como os homens tratam suas esposas. Hc1.13, Sl 105.14-15 

Deus não pode nem olhar para onde há opressão, opressão gera rebeldia. 
* Manter a mulher sujeita dá muito trabalho ao homem, e tem resultado em  
muita frustração. Sujeitar exige o aniquilamento daquela que Deus criou  
para ser 'a coroa de seu marido' Pv 12:4   # Ao homem compete amar 
 ah! Amor não são atitudes piegas que os homens odeiam 
       Amor é traço de caráter de Deus que Ele quer formarem Seus filhos 
                # confira suas atitudes com 1Coríntios 13.4 -7  

      3. QUANTO ÀS SUAS FUNÇÕES 
      3.1 Líder... cabeça da família, sujeito a Cristo 1 Co 11:3 
      3.2 Sacerdote: leva a família a Deus, traz Deus à sua família Dt 6:5-11 
      3.3 Provedor:  bom administrador dos bens que Deus concede para o sustento  
                              da família > #mordomo Lc 12:42-47 
      3.4 Protetor: Deus pôs o homem no Éden para o '...guardar' Gn 2:15 

      4. QUANTO AOS FILHOS 

Não se omite, cria-os na disciplina do Senhor.  
Não os irrita com padrões inconstantes ou incoerentes. 
Ex negativo:  Eli, 1 Sm 3:13 Dt 21:18 _ Ex positivo: pai de Sansão, Jz 13:8   

      5. QUANTO À   SUA COMUNHÃO COM DEUS:  
     -  zela por estar alinhado com os princípios da Palavra por amor a Deus  
       Em geral, os casais costumam olhar para o outro, 
                      tendência frontalmente contra à orientação de Deus. 
     > Cada um de nós > dará contas > de si mesmo a Deus, Mt 7.5   Rm 14.12 ☺  

4.2 TOMANDO SEU LUGAR... como esposas  
[ler “A estatura de uma mulher espiritual' E Gertz] 

AJUDADORA IDÔNEA foi o objetivo de Deus, ao criá-la, GN 2:18 

SUJEITA AO MARIDO. Foi a ordem do Senhor depois da Queda Gn 3.16  
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1- Sujeitai--VOS …é a orientação de 1 Pe 3:1 - *Deus sabe o que é melhor p/ suas filhas. 
Insubmissão só traz problemas: destrói o EGO do marido, ele torna-se uma ‘ banana’ e a 
esposa vem a desprezá-lo. Também, sobrecarrega a mulher pois acumula funções, se o marido 
for do tipo 'machão', oprime e aniquila a mulher: qualquer manifestação da mulher será rebatida 
com menosprezo, grosseria e maus tratos pois representa uma ameaça para ele. 

Deus diz: sujeitai-vos: é decisão pessoal. 
          Ao nascer mulher, seu destino já estava traçado; 
          # você aceita seu destino? Jesus aceitou o dele: 'para isto vim'. João 12.27 

2- ” como ao Senhor...” note a equivalência: 
                    ninguém é mais submissa ao marido do que é ao Senhor, assim sendo, 
                    a submissão ao marido é 'termômetro' da submissão a Deus. 
                  - A quem pertence o 1º lugar em sua vida?  
                  - Você crê e aceita a soberania de Deus para você?   
                  ' O temor do Senhor é o princípio do saber, Pv 1.7 
                   'a mulher que teme ao Senhor essa será louvada'  Pv 31:30  
                    # nem que seja por Deus, um dia...                         

3- DEUS TAMBÉM ORIENTA COMO GANHAR O MARIDO 

3.1. Sem palavras. Deus sabe que as mulheres falam demais (ver livros sobre 
Comunicação) Temos o direito de falar, mas o dever de nos expressarmos com 
feminilidade e no momento oportuno Pv 31:26,15:23 

3.2. Agindo...i) fazendo o bem, resultante do temor do Senhor;  
                     ii) Cuidando da aparência pois somos princesas Pv 31:22,  
                     iii) Cuidando do espírito 'manso e quieto que é agradável ao Senhor”  
                              1 Pedro 3:4 

3.3). Orando ... 'não temendo nenhum espanto' 1 Pe 3:6 Acaso somos robôs?  
                         Como é possível? É porque levamos tudo a Deus em oração  
                                 Hb 4:14-16, Sl 55:22, Fil 4:6-7 

Formas Práticas de Submissão: os quatro A's do livro Mulher Total (Ed Betânia) 

Aceitação: nem sonha em mudar o marido; aceita-o como é. 

Adaptação: quanto estiver em você, faça tudo como ele gosta;  
                   só diga 'NÂO', após ter considerado seus limites perante o Senhor. 

Admiração: é essencial para o homem; pelo menos uma vez por dia, demonstre                 
                    sinceramente admiração por seu marido: Afinal, por que você casou com ele?  

Apreciação: seja agradecida e expresse seus agradecimentos;  
                    ensine seus filhos a serem agradecidos. 

QUANTO AO SEXO... procure estar sempre Desejável, Disponível, Disposta. 
Sexo não é pecado: foi criado por Deus que 'viu tudo quanto tinha feito e era muito bom' Gn 1.31 
Deus abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos’ 1 Tim 6:17    
Deus orienta o homem a satisfazer a esposa sexualmente 1 Co 7.3-5  

'Venerado seja entre todos o matrimônio = a instituição do matrimônio 
          # e o leito... (onde se costuma fazer sexo) sem mácula, Hb 13:4 

Vá ao Senhor, conte como se sente e peça que ELE mesmo a livre de todo preconceito, inibições, 
condicionamentos infantis, dúvidas, etc...  'Não vos priveis um ao outro',1 Cor 7:5 
            - Não é sábio 'castigar' o marido furtando-se ao sexo; dá lugar ao diabo  
            - Há outros meios mais eficazes para a resolução dos problemas: oração, 
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              gabarito da Palavra, livros, Diálogo, crescimento espiritual, perdão, a graça de Deus 
            - Em casos mais complicados, peça ajuda de pessoa de confiança / profissional competente. 

       Conclusão: Em geral, os casais costumam olhar para o outro, 
                   tendência frontalmente contra à orientação de Deus, Mt 7.5 Rm 14.12 
                > Cada um de nós > dará contas > de si mesmo > a Deus -x-  

4.3 - TOMANDO SEU LUGAR ... como filhos 

 Esta aula poderá ser dada em conjunto, pois todos começamos a vida como filhos.  
 Muitos problemas que enfrentamos hoje tiveram sua origem na infância. 
 A solução está em olhá-los de frente, sob a perspectiva adulta 
 Sob a perspectiva de Deus. A Verdade vos libertará, João 8.32 e 36  
 'Filhos, obedecei em tudo...porque é agradável ao Senhor' Col 3:20 
 'Filhos, sede obedientes... no Senhor...para que te vá bem' Ef 6:1-3 

 ATITUDE QUANTO AOS PAIS 

 1- ACEITAÇÃO: 

O primeiro passo para aceitar a vontade de Deus para sua vida é aceitar a pessoa dos pais, 
a situação familiar e a disciplina da casa. Pode-se escolher profissão, emprego, esposa... e 
muitas outras coisas, mas não se pode escolher a família onde nascer. Deus nos fez Sl 
139:13,15-17 e sabia ONDE estava nos colocando: conhecia muito bem aquele homem que 
seria o PAI, aquela mulher que seria a MÃE, todos os irmãos, a vida financeira...e ainda 
assim, permitiu que você nascesse aí nessa família. Deus tem um plano para você através 
de sua família: qualidades e defeitos de todos eles. Procure vê-los como PESSOAS. 

Todos temos anseios, sonhos e frustrações; acertos e erros, lutas e problemas. 

 A maioria se esforça por acertar, e certamente estão fazendo o melhor que acham que 

podem.  *Aceitar é encarar o fato sem raiva nem amargura. Como você encara sua família? 

'Não entristeçais o Espírito Santo com qual fostes selados para o dia da 
redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria...' 

Marque em sua Bíblia, copie e decore esses versículos de Ef 4:30-32  
         # servem como GABARITO para toda sua vida. 

*Peça ao Senhor que atue em seu íntimo de forma que venha a aceitar sem reservas no 
coração, toda a sua família. Conte ao Senhor suas mágoas, frustrações, dúvidas e tudo o 
mais que há em seu coração. Aproprie-se de 1 Pe 1:18-19 'sabendo que... (já) fostes 
resgatados ... com o precioso sangue de Cristo...' da vossa vã maneira de viver que... 
recebestes dos pais:   Obs.: ante Deus vc foi liberto dos condicionamentos infantis  
                                                       > não é como diz o Freud 
 i) por tradição = educação: princípios, prioridades  

       ii) por herança = genética: temperamento, qual / def. 

� Precisa reconhecer a verdade e ir a Jesus para ser liberto  

2- PERDÃO: 
Perdoar é olhar para a pessoa como se nunca tivesse feito; 
É preciso aprender a perdoar as pessoas não só pelo que fazem ou não; 
   também perdoar pelo que são... e não deveriam ser...     
                          Ou pelo que não são ... quando deveriam ser   
  'perdoando como Deus vos perdoou em Cristo' Ef 4:32, Mt 6:12, 18:21, Col 3:13 
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3-OBEDIÊNCIA  
Jesus, 'ainda que era filho (de Deus) aprendeu a obediência”. Hb 5.8. 
Aos pais humanos 'era-lhes sujeito'( Lc 2:51), às autoridades (Mt 22:19-21) 'Dai...a César o 
que é de César...'e a Deus ... '...Eu desci do céu, não para fazer a Minha vontade, mas a 
vontade d Aquele que Me enviou'( João 6:38) 'nada faço por Mim mesmo mas... como o Pai 
Me ensinou'(João 8:29,28) 'Eu faço sempre o que Lhe agrada'.  
Cristo padeceu por nós deixando-nos exemplo para que sigais Suas pisadas' Hb 2:21 

      CONCLUSÃO:' conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará' João 8.32  
                         OUSE admitir a verdade sobre seus hábitos e motivações. 
                        'se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres' João 8.36 
      Vá a Jesus confessando seus 'grilhões', tudo do que você não consegue se libertar  
                      # falar a VERDADE, aciona o sobrenatural de Deus, 1 Jo 1.7 

                        (No link BUSCA, digitar: Recuperação cf bem-aventuranças) 

* O temor do Senhor é o princípio do saber' Pv 1.7  
'Se fores sábio, para ti serás; se.…escarnecedor, só tu o suportarás' Pv 9.12 

É costume olhar para o outro: tendência frontalmente contra a orientação de Deus, 
Mt 7.5 Rm 14.12   > Cada um > dará contas > de si mesmo > a Deus ☺  

A.5 - F I N A N Ç A S 
O AMOR AO DINHEIRO É A RAIZ DE TODOS OS MALES, 1 Tm 6.10 
Há, também, um ditado que diz: 'O dinheiro é ótimo servo, mas péssimo senhor'. 

Para você, o dinheiro tem sido servo, servindo para suprir suas necessidades ou tem sido 
senhor, tornando-o escravo, fazendo-o trabalhar além da conta, só para ter MAIS dinheiro? 
Excesso de empenho em obter dinheiro faz com que não se tenha tempo para o que 
realmente importa causa desarmonia no lar e interfere na comunhão com Deus. 
       # Dinheiro pode ser problema quando se tem e quando não se tem. 

Qual é a orientação das Escrituras? Fp 4.11-12'...aprendi a estar contente em toda e 
qualquer situação', quer dizer, estar contente com o que se TEM: 
- Se for pouco: 'acomodai-vos às coisas humildes', Rm 12:16, 1Tm6:6-11: Sl 62.10  

- Se for muito: 'multiplicando-se as vossas riquezas, não ponhais nelas o coração. 

- Há os desperdiçadores, Pv 18:9 # Jesus deu exemplo ao recolher os pedaços que 
sobraram da multiplicação dos pães. Lc 9.17 

- E o avarento, para quem dói gastar qualquer quantia: Ef 5.5  
                # não irá herdar o reino dos céus Ef 5.5 

       Precisamos pedir ao Senhor o EQUILÍBRIO. 

Saber ganhar: trabalhando adequadamente, sabendo que é o Senhor quem nos dá 
                        saúde, tempo, oportunidade, emprego, boas idéias, etc. 1Co 4.7 
                        Empenhando-se em obter melhores qualificações  
 
Saber gastar: dando graças a Deus pelo que tem, e sendo comedidos. 
                        Comprando apenas o necessário + uns poucos luxinhos    
Saber guardar: não desperdiçando, não gastando além da conta ou do necessário, 
                        procurando aplicar as economias para não sumirem. 
# É preciso aprender a planejar os gastos; fazer um orçamento e procurar viver dentro dele.            
                        Ler Lc 14:28. (Oportunamente trataremos desses assuntos)  
* Mas primeiro...é preciso acertar a vida com os princípios básicos da Palavra. 
*Tudo o que temos pertence a Deus e daremos contas do que nos foi confiado; O mordomo 
fiel foi recompensado mas haverá péssimas consequências para os infiéis. Lc 12.42-48 
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Através dos tempos ecoa a pergunta: '’ em que te roubamos? ‘ Ml 3:8   
A resposta do Senhor é: '...nos dízimos e nas ofertas alçadas.' Em Ml 3:10 a promessa é 
bem clara: '... fazei prova de Mim se Eu não vos abrir as janelas do céu...'. 

Deus está atento tanto às questões financeiras, Lv 19.13, Tg 5.1-4 2 Co 9.7-11 
                            quanto à nossa atitude em relação ao dinheiro 
         > Não confieis na opressão ...há os que lucram oprimindo outros; ex: trabalho escravo 
         > nem vos vanglorieis na rapina...  Outros ganham levando vantagem lesando outros   
         > se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração.  Sl 62.10 
                                   # a real questão é onde está o seu coração?  

      'Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça'   coisas serão acrescentadas '    Mt 6:31-33 
                                    Qual é a ordem de suas prioridades nesse aspecto? 

OBS: Na função de PROVEDOR, ao homem compete DAR o dinheiro sem que mulher e 
filhos precisem mendigar cada tostão. Também não é necessariamente o homem quem 
deva administrar as finanças, mas o cônjuge que for mais hábil. Os dons da esposa foram 
dados por Deus- que já sabia que ela iria se casar com você - a fim de serem usados para o 
bem da família, sem demérito algum para o homem, pois ambos se tornaram uma só carne. 
Ao homem compete DECIDIR quem cuidará do quê sem, no entanto, se omitir de suas 
responsabilidades como LÍDER.   Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação  

  A.6 - POR QUE CULTO DOMÉSTICO? 
Sendo feitos filhos de Deus pela fé em Cristo, 
  - temos uma nova vida cujo padrão é a Palavra de Deus, João 1:12, 2 Co 5.17 Sl 1. 1-2     
     - Pelas Escrituras, o padrão para o filho de Deus é: 

6.1      orar cada dia ‘dá-nos HOJE ' Mt 6:11 

6.2      Prevenir situações   'Eu roguei por TI'   Lc 22:32   
           “em tempo” Hb 4.16 'a arca .... Passa adiante' Js 3:3,6,11. 

6.3      Batalhar espiritualmente: com os recursos de Jesus, o Vencedor 

      i) Estamos no mundo mas  não somos do mundo, pois este 'jaz no maligno'  
                                                 Jo 17:14-15, 1 Jo 5:19   
      ii) Estamos conscientes desse fato: de não ser do mundo, estando no mundo  
        Ex: No fundo do mar, precisamos do oxigênio pois não somos peixes, não       
        pertencemos àquele ambiente Pertencemos ao céu, somos peregrinos aqui. 
                                 1 Pe 2:11,  Hb 11:3,  Rm 12   
      iii) É preciso tomar posição, cada dia. É o momento de levar as circunstâncias  
       a Deus e trazer Deus para as nossas circunstâncias   
                        Fil 4:6, Mt 18:20, Hb 2:8, Sl 93:1  

 6.4   Exercer a vida cristã: tem privilégios com responsabilidades, Gn 2:17,  Gn 3:22 
         O que acha de alguém nomeado chefe que gasta seu novo salário sem             
                         comparecer  ao serviço para exercer seu cargo ?    
        Rebeldia é escolher o que acha melhor para si, em vez de seguir a orientação  
                        que Deus dá através de Sua Palavra.  
        Traga Jesus para sua família: onde dois ou três se reúnem em Meu nome,  
                        - aí estou Eu no meio deles’   Mt 18:19-20 # Jesus no meio,  
                          ao mesmo tempo que une, ameniza as diferenças  

 6.5  .Atentar à advertência de Mt 12:43-45   
         Em nosso sistema não há o vácuo: ‘todo espaço vazio será preenchido            
         imediatamente. ’ Fomos libertados pelo sangue de Jesus, Ap 1:5, Tito 3:5=limpos 
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         -  'adornados' com a chance de uma nova vida, 2 Cor 5:17 
         Somos exortados a encher-nos do Espírito Santo Ef 5:18, 4:30-32 
         Advertidos a 'não dar lugar ao diabo'  Ef 4:27  
         O lugar que Deus não preenche  não fica vazio, mas dá  lugar a ... 
         Deus não invade, espera que O convidemos,  Ap 3:20 

 6.6   Estar ciente de que somos propriedade de Deus   1Cor 6:19-20 
         - Jesus pagou um preço muito alto para nos remir 1Pe 1:18-19  
         - Fomos selados com o Espírito Santo, como garantia de propriedade. Ef 1   
         - É preciso dar licença para o proprietário ocupar o lugar dele. 
         - E achamos que fazemos muito, quando damos um cantinho a Deus. 
                  # quando Lhe damos uma sobra de 'nosso' tempo  
         O culto doméstico é uma forma real e prática de admitirmos o senhorio de Jesus 
         em nossas vidas. Não substitui o tempo a sós com Deus. Mt 6:6 

SE DEUS NÃO TIVER O PRIMEIRO LUGAR NO SEU TEMPO, 

NUNCA TERÁ O PRIMEIRO LUGAR EM SUA VIDA.  

A.7 - JOGRAL: APOCALIPSE  
       JOGRAL...CARTAS ÀS IGREJAS DO APOCALIPSE, para sete participantes 

OBS: para estudo ligeiro, ler apenas as frases em negrito  
Convém fazer estudo bem feito, lendo as referências, marcando na Bíblia. 

1º) Jesus SE apresenta de um modo glorioso   
     'Isto diz aquele que ... 'CADA UM   lê o versículo e mostra sua referência 
                                             Ap 2:1 - 2:8   - 2:12 - 2:18 - 3:1 - 3:7   - 3:14 

2º) Jesus conhece nossas obras:  
   'Eu conheço as tuas obras ...'TODOS JUNTOS falam e mostram as referências 
                                               Apoc -  2:2   - 2:9   - 2:13   - 2:19   - 3:1b    - 3:8   - 3:15 

3º) Jesus chama ao arrependimento  
  'Arrepende-te ...' UM deles fala com voz bem forte, e todos mostram as referências.      
                                Apoc   - 2:5 - 2:10 - 2:16 - 2:21   - 3:3   3:19-20 

4º) Jesus desafia à vitória 
    'Ao que vencer...' CADA UM    lê o versículo e mostra a sua referência  
                                   Apoc - 2.7   -2:11   - 2:17   - 2:26   - 3:5 - 3:12   - 3:21 

5º) Jesus exorta  
'Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ...' TODOS JUNTOS falam 
  e mostram as referências. Apoc   - 2:7 - 2:11 -  2:17 - 2:29 - 3:6 - 3:13 - 3:22  
  # CAPTOU A MENSAGEM?  Se achar necessário, alguém pode fazer uma abertura e uma 
conclusão como queira. 

Uma Palavra Final...  Mesmo que você apenas tenha lido ligeiramente os artigos (sem 
copiar referências, etc). Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração e você tenha lhe 
dado ouvidos. Espero que você ouse passar esse gabarito da Palavra para sua igreja...  
                       E que...- as pessoas queiram saber o que agrada a Deus 
                       -  que sejam impressionadas pelo Espírito, 
                       -  que cada um ouse decidir viver pelo padrão de Deus  
                       -  que haja quebrantamento  
                       -  que haja plenitude do Espírito  
                       - “abre bem a tua boca e ta encherei” Sl 81.10 # 
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PARTE B - CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
B.1-  FINANÇAS_ John Wesley  
 Poucos sabem que Wesley ganhou somas elevadas na pregação e que a venda de suas 
obras o tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra. Por Charles Edward White 
 A maioria das pessoas sabe que João Wesley foi usado por Deus no reavivamento que 
deu origem à igreja Metodista, na Inglaterra do século 18. Sabemos que era grande pregador e 
possuía o dom da organização. Lembramos dele pela contribuição ao pensamento da igreja 
sobre santificação. Mas poucos sabem que Wesley ganhou somas elevadas na pregação e que 
a venda de suas obras o tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra. Não é surpresa, então, 
saber que ele tinha opiniões bem firmadas sobre o papel das questões financeiras na vida cristã. 
 O pregador “rico” tem muito a dizer sobre o dinheiro. 
 
Por que o reavivamento está demorando? No fim da vida, Wesley ficou desanimado com o 
 METODISMO. Vira o movimento crescer de apenas 2 dois irmãos a uma sociedade de 
quase um milhão de pessoas, mas sentia que o grupo perdera muito do poder espiritual 
 Notava falta de fome e sede de justiça como no início_ não ansiavam pelos cultos das 5 
horas da manhã, como antes. Temia a perda de grande parte do amor ao próximo, pois via que 
não estavam mais tão prontos a visitar os enfermos e necessitados. Convenceu-se de que esse 
declínio do amor a Deus e ao próximo havia ofendido o Espírito Santo de Deus, que se afastara 
deles. Temia que o trabalho de toda sua vida tivesse sido em vão. 
 Além de achar que Deus havia abandonado os metodistas, Wesley acreditava saber a 
causa: um pecado específico os levara a perder o primeiro amor e os afastara de Deus. Wesley 
afirmou que não havia um metodista em cada cem que obedecesse a Deus nesse aspecto. 
Reclamou que ninguém mais pregava contra esse pecado e, no fim da vida, pregou muito contra 
ele. Nos três últimos anos de sua vida, publicou tantos sermões denunciando esse pecado 
quanto havia publicado nos cinquenta anos anteriores. Naquele que acreditava que seria seu 
último sermão, censurou seus seguidores pela desobediência ao Senhor nessa área. Chegou a 
dizer aos metodistas de Dublin que eles tinham responsabilidade pessoal pelo declínio do 
metodismo. “Vocês são alguns dos principais homens que ofendem continuamente o Espírito 
 Santo de Deus e, em grande medida, impedem que sua influência cheia de graça caia 
sobre nossas reuniões”. O que os homens de Dublin haviam feito para merecer tal repreensão? 
 Qual foi o crime dos metodistas de Londres, Manchester e Bristol, a quem Wesley 
condenou? Qual o pecado que o convenceu de que Deus os havia abandonado e que ele 
considerava estar impedindo o avivamento? 
 O amor ao dinheiro _ Wesley notou que (1) no início do metodismo as pessoas eram 
pobres. Porém, observou que nos 20, 30 ou 40 anos desde que se uniram ao movimento, muitos 
se tornaram 20, 30 e até 100 vezes mais ricos. Com o aumento da riqueza diminuíra a 
santidade. Aos olhos dele, quanto mais dinheiro os metodistas tinham, menos amavam ao 
Senhor. Wesley notou várias manifestações de diminuição da piedade nos metodistas. A 
primeira foi o enfraquecimento do amor a Deus, demonstrado pela falta de interesse na 
santificação. Disse que não tinham mais “o mesmo desejo intenso de antes para ‘prosseguir 
para a perfeição’”. (2) orgulho. Wesley advertiu seus seguidores de que a crescente riqueza os 
deixara arrogantes. Passaram a confiar mais em suas próprias opiniões e se tornaram menos 
dispostos a ouvir reprovações: “Vocês não são mais dispostos a aprender como eram ... 
possuem opinião muito superior sobre seu próprio discernimento e se apegam mais à sua 
própria vontade” (trechos do sermão Causas da ineficácia do Cristianismo). (3) outro sinal do 
retrocesso: não eram mais tão mansos. No passado, Wesley havia dito: “seu amor não foi 
forçado, mas os capacitou a vencerem o mal com o bem em todas as ocasiões”. Mas agora: 
 “Como vocês se irritam depressa! ”. A indicação seguinte da morte espiritual era a falta 
de prontidão para ajudar os pobres. Wesley fez os ouvintes recordarem: “Naquela época vocês 
se apressavam – sob frio, chuva, ou qualquer empecilho que cruzasse seu caminho – para ver 
os pobres, os doentes, os aflitos”. Agora, entretanto, ele pergunta: “Você não tem medo de 
estragar seu casaco de seda?... Não tem medo de pegar piolho? ”.(4) A última prova de como os 
metodistas haviam decaído era a negligência no evangelismo pessoal. Wesley agora se via  
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forçado a perguntar a seguidores que antes conversavam espontaneamente com as pessoas 
sobre a situação da alma: “Mas qual de vocês possui agora aquela compaixão pelos ignorantes 
e pelos que se encontram fora do caminho? Eles podem vagar e mergulhar no lago de fogo sem 
que vocês se importem nem impeçam. Antes Deus possuía o coração de vocês” (Trechos do 
sermão O perigo das riquezas (veja também Sobre o Sermão do Monte, Discurso 8 e O uso do 
dinheiro, onde existem comentários semelhantes. Para ver vários sermões de Wesley, consulte 
o site www.metodistavilais abel.org. br). 
 
 Uma palavra que Wesley detestava Em geral, pensamos que Wesley não detestava 
nada. Ele é aquele que sempre pregava sobre amor a Deus e ao próximo. Chegou a ensinar que 
o amor de Deus pode encher tanto o coração das pessoas que elas se tornam capazes de amar 
a Ele e ao próximo com perfeição. Mas havia uma expressão que ele detestava e dizia que era 
“indolente”, “absurda”, “estúpida”, “miserável”, “vil” e “diabólica”. Afirmou que ela era “a própria 
linguagem do inferno”. Obviamente, nenhum cristão deveria jamais usá-la. Essa expressão 
terrivelmente maligna era “posso pagar”. 
 Wesley pregava contra a extravagância na alimentação, nas roupas ou no estilo de vida 
e o metodista respondia: “Mas eu posso pagar”. Wesley afirmava que nenhum cristão podia 
pagar nada além das necessidades mínimas da vida e do trabalho. Baseava seu raciocínio em 
cinco pontos principais: (1) Deus é a fonte do dinheiro do cristão. Ninguém ganha dinheiro por 
sua própria esperteza ou por trabalhar muito. Deus é quem concede energia e inteligência. É a 
verdadeira fonte de toda riqueza. Wesley indagou a certos metodistas que acreditavam ter 
direito a um padrão de vida mais alto agora que podiam pagar por isso: “Quem lhe deu esse 
acréscimo de riqueza, ou (para falar da forma correta) quem lhe emprestou? ” (Trecho de Sobre 
o perigo do crescimento da riqueza). (2). Os cristãos têm de prestar contas ao Senhor pela 
forma como usaram o dinheiro. Wesley aconselhava as pessoas a sempre usarem o dinheiro 
com sabedoria, porque a qualquer hora poderiam ter de prestar contas ao Senhor pelo que 
haviam feito com a riqueza que Ele lhes dera. Como ninguém sabe quando a prestação de 
contas vai acontecer, ninguém deve desperdiçar agora pretendendo compensar mais tarde. 
 “Quanto tempo você ainda vai ficar aqui? ”, perguntava Wesley aos que se sentiam livres 
para gastar consigo mesmos. “E se amanhã, ou hoje à noite, você for convocado a se levantar e 
partir, para prestar contas desse e de todos os seus outros talentos ao Juiz dos vivos e mortos? 
” (Trecho de Sobre as roupas).  
  Os cristãos são depositários do dinheiro do Senhor. O dinheiro que Deus colocou 
em nossas mãos não é nosso, é dele. Não o possuímos, antes, somos agentes do Senhor para 
distribuir. Assim, não podemos usar como queremos, mas sim como ele orienta. Wesley 
relembrou essa verdade aos ouvintes perguntando: “Algum mordomo pode gastar o dinheiro do 
patrão para ser um viajante desocupado? Pode desperdiçar os bens do patrão? Algum servo 
pode gastar o dinheiro do Senhor de forma diferente daquela que o Senhor determinou? ” 
 (Trecho de Causas da ineficácia do Cristianismo). (4) Deus dá dinheiro aos cristãos para 
que eles dêem aos que precisam. O propósito de Deus ao nos dar dinheiro é ajudarmos os 
pobres e necessitados. Usar conosco mesmos é roubar de Deus. Wesley confrontou alguns 
metodistas satisfeitos: “Vocês não sabem que Deus lhes confiou esse dinheiro (tudo que 
ultrapassar o necessário para sustentar a família) para alimentar os famintos, vestir os nus, 
ajudar os forasteiros, as viúvas e os órfãos; e, até onde for possível, aliviar as carências de toda 
a humanidade? Como vocês podem, como ousam, roubar do Senhor, aplicando esse dinheiro 
em outros propósitos? ” (Trecho do sermão sobre o perigo do crescimento da riqueza). (5) os 
cristãos não têm direito de comprar luxo para eles mesmos, assim como não podem jogar o 
dinheiro fora. Deus nos tornou depositários dos recursos dele para alimentarmos os famintos e 
vestirmos os nus em nome dele. Devemos transformar o dinheiro extraem roupa e alimento para 
os pobres. Assim como é errado estragar a comida e as roupas dos outros, assim também é 
errado gastar o dinheiro conosco mesmo em coisas de que não precisamos. Wesley falou:   
 “Ninguém tem direito de jogar fora alimentos e roupas que lhe foram entregues para 
alimentar os famintos e vestir os nus”. Mas se estivermos mesmo dedicidos a gastar o dinheiro 
de Deus, Wesley defendia que era melhor jogar no mar do que gastar de forma extravagante. 
Pelo menos, quando jogado no mar, não prejudica ninguém, enquanto que usado conosco 
mesmos em gastos desnecessários envenena todos que vêem isso com “orgulho, vaidade, ira,  
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luxúria, amor ao mundo e mil desejos tolos e prejudiciais” (trecho de Sobre a roupa). Wesley 
sentia que o metodismo havia perdido o poder espiritual porque os metodistas haviam 
enriquecido. Pregou muitas vezes contra os pecados dos prósperos, como o desejo de alcançar 
riquezas e o uso errado do dinheiro. Censurou especificamente contra os excessos na comida, 
no vestuário e no estilo de vida. No entanto, não se limitou a condenar o emprego errado do 
dinheiro. Além disso, apresentou aos ouvintes orientações bíblicas claras sobre o jeito certo de 
usar os recursos financeiros.  “Embora seu estúdio não fosse exatamente a imagem da pobreza 
ascética, Wesley não levou a vida de abundância e luxos que se espera de um homem com sua 
renda e situação. Ele queria deixar apenas “meus livros depois que eu morrer...”.  
 O exemplo de Wesley _ Wesley pregou uma riqueza de palavras sobre o dinheiro. 
 Tinha muitas idéias sobre as aplicações certas e erradas dos recursos. E, sendo um dos 
homens de renda mais elevada na Inglaterra em sua época, teve oportunidade de praticar o que 
pregava. Muitos podiam ignorar seus sermões, mas ninguém podia ignorar a forma como ele 
usava o dinheiro que recebia. O que ele pregava com atos falava mais alto do que suas 
palavras. Quando Wesley morreu, o único dinheiro que apareceu em seu testamento foi a 
grande variedade de moedas que encontraram com ele e em seus guardados. Havia doado a 
maior parte do dinheiro que ganhou em toda a sua vida. Como ele falou: “Não tenho como evitar 
deixar meus livros quando Deus me chamar; mas em todos os outros aspectos, minhas próprias 
mãos executarão meu testamento”.       Copyright © 2008 por Christianity Today International  

B.2 - FOCO:  finanças, como tudo é questão de VISÃO _ OBJETIVO _ 

MOTIVAÇÃO  

- É assunto amplo para quem levanta os olhos para ver ao longe  
- Tem por objetivo suprir necessidades básicas  
- Precisa saber lidar com a motivação correta  
 
  Deus, o Criador, Soberano do Universo, Senhor dos verdadeiros cristãos  
- Supre nossas necessidades: atualmente através do dinheiro, 
                (De fato, é uma espécie de troca...)  
- Na Palavra, dá PRINCÍPIOS e CRITÉRIOS para lidar com FINANÇAS  
 
* PARÁBOLA DA PÉROLA PRECIOSA, Mt 13.46  
   Mordomo; fiel, 1Co 4.2   prudente, Lc 12.42    chamado a dar contas, Lc 16.2 
 
FINANÇAS tem a ver com três aspectos:  
 
1- TRABALHO: o homem foi criado para trabalhar e ter o que comer Gn 2.15 
  - Gosta de trabalhar? Desenvolve habilidades para ganhar bem? 
  - Em chave bíblica, ‘diligente’ no livro de Provérbios  
    NT � trabalhe Ef 4.28 Aquele que 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’ 
    2Ts 3.10,12 _ se alguém não quer [trabalha]r, também não coma. _ 3.12 ‘ a esses tais   
    ordenamos e exortamos...que, [trabalhando sossegadamente, comam seu próprio pão’ 
 
2- PRIORIDADES: como gasta seu dinheiro?  
    ANOTANDO SEUS GASTOS saberá quais são as suas prioridades  
    Deus diz: ‘Busca primeiro o reino de Deus ..coisas serão acrescentadas’ Mt 6.33 
     # Se Deus não for o primeiro no seu tempo, nunca será o primeiro em sua vida 
    (então, essa promessa não é para você )  
 
3- GERENCIAMENTO  
    1- Saber ganhar: estudo, empenho para melhores empregos  
    2- Saber gastar: orçamento, economia, boas compras  
    3- Saber guardar: previdência, planejamento futuro, bons investimentos 
 
    Precisa fazer o povo de Deus olhar para o Senhor e Sua Palavra; 
      
  - Quando Deus toca o coração, o cristão põe a mão no bolso para a obra de Deus  
 
���� MUITO TRABALHO, POUCO RESULTADO é advertência de Deus  
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Mq 6.15 -16 Tu semearás, mas não segarás; pisarás a azeitona, mas não te ungirás de 
azeite; e pisarás a vindima, mas não beberás o vinho.16 Porque se observam os estatutos 
de Onri, e todas as obras da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles; 
Ag 1.6 Tendes semeado muito, e recolhido pouco; comeis, mas não vos fartais; bebeis, mas não 
vos saciais; vestis-vos, mas ninguém se aquece; e o que recebe salário, recebe-o para o meter 
num saco furado_ Ag 1.9 Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco; e esse pouco, 
quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? diz o Senhor dos 
exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós, à 
sua própria casa. Antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, 
Ag 2.16 -17 quando alguém vinha a um montão de trigo de vinte medidas, havia somente dez; 
quando vinha ao lagar para tirar cinquenta, havia somente vinte. - Feri-vos com mangra, e com 
ferrugem, e com saraiva, em todas as obras das vossas mãos; e não houve entre vós quem 
voltasse para mim, diz o Senhor. 
 
INSATISFAÇÃO CRÔNICA  
’Comerão, mas não se fartarão; entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão;  
                    - porque deixaram de atentar para o Senhor’ Os 4.10  
‘Tu comerás, mas não te fartarás; e a tua fome estará sempre contigo; removerás os teus bens, 
mas nada livrarás; e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada’ Mq 6.14  
 
'Deus dá aos Seus amados enquanto dormem ' Sl 127.1-2 
- Jesus, o Filho Amado, disse:  'sempre faço o que lhe agrada' João 8.29  
              Você tem agradado ao pai como filho amado?   
Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes;  
- porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei’ Hb 13.5    
 
Afinal, dinheiro está inserido em contexto maior cujo foco é: 
           - qual a vontade de Deus para a minha vida:  
           - este emprego, esta faculdade, este estilo de vida? –x-    
 

 
B.3 - SÉRIE ICHTUS: ganhar _ pão e semente _ planejar _ aplicar  
 
1 - GANHA-PÃO  

'Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes.' (Mateus 14:17) 

Um princípio muito negligenciado ou desconhecido na vida financeira se chama passividade. 
Como se explica que no meio de uma multidão de milhares de homens só havia cinco pães? Por 
que esse povo todo não se preveniu para sair ao campo? E se nem esse menino tivesse trazido 
os pães?   # aí entra a mãe zelosa...que insistiu para que o menino levasse lanche mais do que 
suficiente.   
      Independentemente dos aspectos estratégicos de uma situação destas, devemos aprender 
que multidão, povão, é assim mesmo - vive na passividade e não se previne. Isso meu querido, 
é um princípio de finanças essencial para prosperar. Quem fica na passividade não vai além de 
ganhar um pedaço de pão, enquanto que os poucos que são proativos têm pão para repartir. 
Note que a multidão não tem nem nome, enquanto que o personagem central é o dono do pão.  
     Quando nossa vida profissional e financeira fica estagnada, devemos avaliar se não ficamos 
passivos, esperando o pedaço de pão nos chegar às mãos. Quem ganha pão não progride, fica 
limitado. É preciso superar, crescer, avançar, progredir. Não estamos mais na idade média e, 
exceto por questões extremas, a maioria das pessoas pode fazer algum curso, aprender algo 
novo, melhorar seu trabalho, conhecer novas técnicas, procurar novas oportunidades. 
Financeiramente falando parar é morrer.  
      Dias atrás conversava com minha esposa e lembrávamos que nossa fase de maior fartura 
financeira foi quando chegamos em Curitiba, mas o salário daquela época hoje não paga nosso 
aluguel.  
     Se passaram 19 anos, imagine se eu ficasse parado no tempo.   
     Não devemos confundir ganância e avareza com ambição. 
     Ambicionar algo melhor é saudável e necessário; exagerar não. 
     Se queremos prosperar, devemos sair da multidão e de sua passividade,  
     mudando para uma posição ativa e abençoadora.   
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Orar:' Senhor, me ensina a mudar de atitude e colocar em primeiro lugar as ações abençoam     
          não somente a mim, mas aos demais. Não quero mais ser passivo.' 

Mário Fernandez   Deixe o seu comentário no site: 
http://www.ichtus.com.br/dev/2013/06/18/financas-multidao-ganha-pao/  
 

2 - PÃO E SEMENTE  
'Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhes suprira e 

aumentara a semente e fará crescer os frutos da sua justiça.' (2 Coríntios 9:10) 

Outro princípio importante na vida financeira é o princípio do pão e da semente. Para a 
maioria das pessoas tudo que entra de dinheiro é simplesmente dinheiro, portanto poupar, 
investir, repartir, abençoar - não é importante. Outros, no extremo oposto, negligenciam o 
sustento básico. 

Quem come a semente não colherá nada e acabará não ficando saciado no futuro; quem 
semeia pão não colhe nada e continua com fome. 

Pão é tudo aquilo que nos alimenta e fortalece para o dia-a-dia, que nos sustenta no básico, 
que nos leva a superar uma jornada até o próximo passo. Não é aquilo que investimos, 
poupamos, guardamos, abençoamos aos outros. Pão é preciso consumir, pois assim como o 
maná do deserto, passado o devido tempo vai apodrecer e não servirá mais. 

Semente é tudo que não serve para comer, não alimenta ou não faz falta no cardápio de um 
dia. É aquele excedente que podemos compartilhar, lançar em outros terrenos. Pode ser 
investimentos, pode ser ofertas, pode ser um tempo de conforto para ser gasto com um 
discípulo. É tudo aquilo que não nos fará falta se repartirmos, ainda que possa ter alguma 
utilidade ou conveniência. 

Quem come seu pão dignamente ficará saciado e, como a Bíblia promete, o justo não 
mendigará o pão. O que é básico para o sustento não faltará. Se for essencial, não é 
semente. 

Quem vai além e obtém semente para semear, assegura seu pão no futuro. Quem semeia 
trará de volta para si sem perceber. Se pode ser repartido, então é semente. 

Cabe a cada um de nós olhar para tudo que Deus nos confia a guardar e classificar o pão e a 
semente. Isto feito, precisamos tratar de comer pão e somente pão; e semear semente e 
nada mais. 

'Senhor, me ajuda a semear as sementes que o Senhor mesmo me concedeu e a aproveitar 
o pão que recebo. Quero ser generoso e quero aprender a poupar e a semear.' 

Mário Fernandez 

Deixe o seu comentário no site: http://www.ichtus.com.br/dev/2013/06/20/financas-pao-e-
semente/ 
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RELACIONAMENTOS SÃO MUITO AFETADOS POR PROBLEMAS FINANCEIROS 
>  Diminua as áreas de conflito administrando finanças com Sabedoria  

 3 - PLANEJAMENTO 

'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?' (Lucas 14:28) 

Quando Jesus questionou seus interlocutores com esta indagação, nos apresentou um princípio 
sobre finanças que deveria ser óbvio para todos nós. Parece que era evidente, lógico e patente 
nos dias de Jesus que assim qualquer um procedesse. Mas ouso dizer que em nossos dias o 
planejamento perdeu espaço para tudo quanto é atalho e desvio de rota.  
 
Planejar não é falta de fé, absolutamente. Pelo contrário, é preciso ter muita fé para planejar, 
pois trata-se de olhar para o invisível e imaginá-lo concretizado. Planejar é olhar com 
antecedência para algo que ainda não aconteceu, isso é fé. 

Planejar também não é limitar a ação de Deus, pois ainda que as respostas certas venham da 
boca do Senhor, ao coração do homem cabe o planejar e sonhar (Provérbios 16:1 e 19:21). 
Deus não precisa de planejamento, quem precisa sou eu. Sem planejar, qualquer resultado tem 
de ser aceito como válido. 'Para o barco que zarpa sem destino qualquer lugar serve'. Ou ainda 
' Quem não sabe para onde vai, só pode estar perdido o tempo todo'. 

Planejar é aplicar o coração a algo que não é concreto, que leva o sonho a se tornar um projeto 
e do projeto para a realidade. Esse é o caminho natural, é o que faz acontecer. O improviso tem 
lugar em algumas situações, mas não em tudo. 

Aplicando isso à vida financeira, temos de aprender a fazer as contas ANTES de iniciar as 
coisas. É leviano (para dizer o mínimo) decidir o que fazer com o dinheiro e depois pedir que 
Deus abençoe o caminho. O correto e maduro é o cristão pedir direção de Deus para decidir e 
com isso andar por caminhos abençoados. Apresente seu orçamento a Deus, coloque diante do 
Pai seus números, eles são espirituais também.  
'Senhor, não permita que eu considere propriamente meu algo que foi Tu que me deste. Ensina-
me a andar de forma sábia e prudente com os recursos que o Senhor me deu.' 

Mário Fernandez Deixe o seu comentário no site:  

4 -  APLICAR  

'O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco' 
(Mateus 25:16) 

 Acordei para um princípio desta parábola por causa de uma pesquisa. Ao entrevistar 100 
homens entre os mais ricos do mundo, a pesquisa revelou alguns dados muito interessantes, 
especialmente no que se refere a generosidade. Mas, o que me saltou aos olhos, foi a frase 'não 
guarde dinheiro que ele some, aplique'. Fiquei revoltado, achei um absurdo. Fui para a Bíblia e 
percebi o seguinte: o servo reprovado foi o que guardou...  
 Ao meditar sobre isso, clamei por misericórdia e Deus me amou a ponto de me ensinar 
algo. A gente deve poupar, sim. Mas não guardar e acumular 'apenas' pelo princípio de se sentir 
dono de alguma coisa. Poupar tem a ver com fazer uma reserva para o dia de inverno, não com 
apossar-se das coisas. Uma poupança proporcional ao rendimento é prudência e é bíblico, um 
acúmulo exagerado é diagnóstico de avareza.  
APLICAR é princípio de riqueza usado por ricos e bem-sucedidos  
Aplicar é fazer com que o dinheiro seja direcionado para algo que possa oportunizar novos 
ganhos. Isso pode ser feito comprando um imóvel que pode ser alugado,  
empreendendo algum negócio (que pode dar certo ou não...). 
aplicando em fundos oferecidos pelos bancos.  

# Há aplicações de risco, como AÇÕES E OURO que oferecem ganhos mais vantajosos 
          mas, como o nome já diz... CORRE-SE O RISCO de perder tudo...  



20 
 

Mas também pode ser aplicado no sobrenatural, investindo em missões, financiando estudo para 
pessoas carentes, em tudo que leva o Reino de Deus adiante. ... Mt 6.20, ‘ mas ajuntai para vós 
tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam 
nem roubam’  
 
Aplicar é principal e essencialmente, não se sentir dono do dinheiro ☺ MAS OBEDECER AO 
PRINCÍPIO ENSINADO na PALAVRA na parábola dos talentos, Mateus 25 e das minas Lucas 
19 .23 ‘ por que... não puseste o meu dinheiro no banco?  
> então vindo eu, o teria retirado com os juros. 
#   administrando bem e fazendo render os bens que Deus nos tem confiado: 
               > seja tempo, saúde, dinheiro ou habilidades!  

‘ Senhor, ensina-me a andar de maneira que eu possa prosperar, não necessariamente 
enriquecendo, mas tendo provisão e sustento abundante para que eu possa aplicar.' 

Mário Fernandez 

Deixe o seu comentário no site: http://www.ichtus.com.br/dev/2013/06/27/financas-aplicar/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B.4 - ORÇAMENTO DOMÉSTICO:  para ele e para ela  
 
*Sempre que se fala em economia, há os que acham tratar-se de mesquinharia.  
                 *O consumismo criou necessidades desnecessárias.  
*Não faz muito tempo, só existia sabão em pedra para lavar tudo. Nas vendas só havia arroz, 
feijão (cereais) e farinhas. Todas as receitas eram feitas com farinha, sal ou açúcar, ovos, 
manteiga, leite e fermento. Baunilha ou raspas de limão, nos doces, queijo ralado ou noz 
moscada, em salgados. A comida era simples, não havia geladeira. As sobras do almoço eram a 
sopa do jantar, com umas tortas ou pãezinhos feitos em casa.  
                * A vida era simples, as pessoas, mais saudáveis.  
* Nada era jogado fora, tudo se transformava em alguma coisa gostosa...  
 
* Quanto a finanças: o cristão começa entregando ao Senhor tudo o que tem e o que 
precisa, pedindo sabedoria para administrar o que Deus nos dá 
  
* Antes de tudo, separa-se o dízimo (entrega o quanto antes) _ Ml 3.8  
 * Depois, separa-se o dinheiro das despesas indispensáveis:  
ALUGUEL, LUZ, ÁGUA, GÁS CONDUÇÃO _ para ir trabalhar  
COMIDA: compra do mês, lista básica em anexo  
Compra semanal, lista básica em anexo 
FEIRA: compra de verduras, legumes e frutas por semana 
DIA A DIA: pão e leite.  
*O que se tem que honrar, pensando em se livrar?  
  Prestações, remédios.  
 
* Itens que tem que se pensar...e se organizar para acontecer: 
    
1- separar o equivalente ao valor da prestação (pouco mais ou menos) e comprar à vista, só 
quando conseguir ajuntar o dinheiro necessário!  
               # colocar na poupança ou aplicar para render juros  
 Em geral, prestações revelam personalidade infantil: “Quero o que quero, AGORA! ”  
 
2- Aplicar o 13o para ir rendendo juros, e só dar presentes nos aniversários das pessoas.  
 
3- Ir guardando o dinheiro destinado a roupas, para fazer compra do que for necessário, 
      -  no tempo das liquidações anuais: janeiro/fevereiro e depois do inverno (setembro, outubro)      
   
4- Liquidações de inverno( setembro, outubro) também é boa época para se prevenir com  
lembrancinhas para o Natal, comprando no atacado meia dúzia de itens iguais que podem ser 
dados a várias pessoas de círculos de amizades diferentes: trabalho, escola, família, igreja, 
amigos, etc.  
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5- “caixinhas “de Natal. : inverter o processo: comprar folhetos e  livretos  para evangelizar    
Dinheiro, todos dão .  Vc oferece salvação 
   
ALERTA - é claro que se fala em termos gerais:  
                  cada um precisa adaptar a informação à sua realidade! 
                 *Mas, havendo interesse, ao ler, você mesma irá percebendo truques especiais para  
                  economizar. É preciso valorizar o dinheiro: difícil de ganhar, tão fácil de se gastar! * 
 
Despesas mensais indispensáveis:  é o básico necessário, (o resto é luxo).  
 
Alimentos: Óleo, arroz, feijão, macarrão, molho, sal, açúcar, farinhas, fermento Royal, vinagre 
Produtos de limpeza: sabão (pedra e pó) Cândida, sapólio. Detergente, Bombril,  
                                     esponja verde/amarela. Lustra-móveis (conserva a madeira) 
Produtos de higiene: sabonete, pasta de dente, papel higiênico 
                                     Absorventes, desodorantes. Shampoo.  
Matinais: margarina, café, chá se tem crianças_ achocolatado, aveia, Neston, groselha  
bolachas simples. 
* Extra: “comodidades” Coador de café de papel, temperos prontos, massa de bolo, 
maionese, sobremesas (pó para pudim, gelatina, etc.) sopa  
Enlatados: ervilha, sardinha, molho de tomate 
Luxinhos” bolachas recheadas, geleias, compotas, cereais, catchup. Mostarda,  
                        Leite condensado e creme de leite: _ um de cada por mês.  
                        Sucos, Farofas prontas _ Queijo ralado para macarrão, risotos e sopas.  
“Exagero” mais de um tipo..., seja do que for...  
 
*LUXO (só entrar nesta lista se a cota de dinheiro der..) 
              - Produtos de limpeza: todos os produtos especiais para...  
              - Produtos de higiene: todos os produtos especiais para...ou de marcas caras  
              - Alimentos prontos de modo geral, laticínios, congelados.  
 
Exemplo de COMPRA INICIAL para casal com 2 crianças, almoço e jantar  
                                                     # anotar até quando durou, para acertos posteriores 
Óleo (6 latas) Arroz (8 kg) Feijão (6kg) sal (1 kg) açúcar (8Kg)  
        Macarrão (4 pacotes) Polpa de tomate: 8 caixas de 520gr  
          Farinha de trigo: 1 ou 2 kg, / de rosca e de mandioca (pacote peq.)  
            Fubá? de milho? Polentinha? Fermento Royal, 1 pequeno 
 
- Produtos de limpeza: sabão (5 pedaços) / 1 Lustra móveis / 1 sapólio em pó 
                                        sabão em pó: (4 cx de 250gr) 1 mais barato para limpeza  
                                       Cândida, dois litros (dividir ½ litro por semana)  
                                       Detergente: 6 / esponjas quatro / Bombril 2 pacotes 
 
- Produtos de higiene: sabonetes: 8 / Higiênico: 16 / Shampoo: 2 sobras 
                                       Pasta de dentes: 2 dá bem! / Desodorante: 2  
 
- Matinais: 2 de cada para ver quanto usa... 
 
Economia tem a ver com critério e disciplina. Inclui economia de energia e de tempo. 
É um estilo de vida em que se dá prioridade ao essencial e se dispensa o fútil e o exagero. 

*Compra semanal básica: café (250gr) margarina (250gr ou 500gr se fizer tortas, bolos)  
                                             Ovos: 1 dúzia (ou mais, se fizer bolos, ou tem muitas visitas) *  
 
Compra DIÁRIA básica: 1 leite C / 5 pãezinhos 
                                          Pode ser: 1 leite e 2 leites, em dias alternados 
*Feira: cebola e alho e batata (às vezes é mais barato no supermercado) 

*Frutas: 1 dz ou 1 bacia _ laranja, banana (com aveia para as crianças, é muito bom!)  
                Maçãzinhas? _ só se comerem inteira (evite desperdícios) 
                Em geral: batidas com leite (frio: Maçã) + aveia, Neston  
                                 Morninho: banana, mamão...p/ lanche da tarde  
                Frutas da época _ se comerem (não comprar para estragar) 
                                           _ para suco, podem ser bem maduras  
Para fazer doce: abóbora, abacaxi, morango (1 por semana)  
                            (É só jogar ½ do volume de açúcar por cima, e deixar ferver)  
*Legumes: Cenoura, pimentão, vagem_ para pôr em cozidos com carne  
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                     Abobrinha _ cozida em pedaços grandes, faz virado gostoso 
 
“Valem” carne: Couve-flor à dorée: passa na farinha e no ovo, e frita! 
                           Berinjela: a dorée, em camadas: molho e queijo ralado: vai ao forno.  
 
Saladas: Alface (3a 5a e sáb) Pepino (4a f) Tomate / agrião? (6a f)  
                Beterraba (2a f) _ cozinhar no feijão para aproveitar o caldo 
               (Batata, cenoura, vagem: para maionese no domingo)  
                Salada de vagem com ovos cozidos picados, fica bom. 
*Verduras em geral (precisa uma em cada refeição)  
               (Se não gostam, misturar no arroz, na carne, fazer omeletes)  
Couve         virado e sopa de fubá (à noite, no frio, sustenta e aquece) 
Espinafre   faz omelete e bolinhos 
Repolho     faz arroz de Braga _ cozido com salsicha ou linguiça   
Escarola    um pouco refogada, faz pizzas e recheios p/ pastéis, tortas, etc.  
Acelga       talos: cozidos ou a dorée / bem fininho para saladas 
Mandioca frita, Mandioquinha: cozida ou sopa  
 
* Ter cardápio fixo, ajuda muito (compensa sentar e planejar a vida)  
* Ao ir às compras, já sabe o que comprar / já vai fazendo substituições no cardápio semanal)  
                               - evita perda de tempo para pensar cada dia o que fazer de comida.  
                                   #  Evita fazer todos os dias a mesma coisa... 
* Dia de feira: limpar geladeira um dia antes. Aprontar o almoço antes: cedo ou na véspera.  
                       * Chegar da feira e ...lavar e “abafar “as verduras  
                       - Pré cozer legumes: cenoura, vagens, etc. mandioca  
                       - Pôr frutas para cozinhar com açúcar.  
                       - Bater as mais maduras para suco: consumir logo 
                       - Duram mais: abobrinha, berinjela, pimentão, acelga, escarola, repolho  
                           # os cortados fininhos, na feira: precisam ser 'abafados' ao chegar.  
 
*Sugestão de cardápio das carnes: preferir a “de segunda', que é o dianteiro do mesmo boi  
* ½ quilo de mistura por dia: sendo  
- dia 1 _ CARNE _ “peixinho” = lagarto: frita bem, cozinha inteiro na pressão,  
                               (Deixa um pouco no congelador, corta bem fininho) fazer a mais: congela!  
- dia 2 _ FRANGO_ ensopado com legumes: cenoura, vagem, etc. ou à dorée 
                                # couve flor à dorée substitui a carne  
- dia 3 - CARNE_ moída refogada (Fazer a mais: congela!) Com batata ou Almôndegas  
                            (hambúrgueres) e batata (mandioca) frita, bife acebolado ou à milanesa.  
-dia 4 - OUTROS- salsicha em rodelas com pimentão e cebola  
                               # virado de abobrinha, omelete ou bolinhos de espinafre  
-dia 5 _ MIUDO_ fígado acebolado (delicioso!) Bom para quando se tem pressa  
                            # LINGUA (pede para limpar e cortar na feira) com molho de tomate 
-dia 6 _ PEIXE _ tem peixe barato por aí? Senão: carne em cubos com mandioca 
                            fritar sardinha ou filé de cação; garoupa com molho de tomate  
-dia 7 _ FRANGO assado _ ou berinjela em camadas...  
 
*Para crianças pequenas ou adolescentes: não deixar faltar  
_ Coalhadas_ misturar com groselha “vale” iogurte  
_ Doces em tacinhas _ creminhos (Royal) gelatina, sagu, arroz doce, 
_ Canjica (milho branco) curau (milho amarelo)  
_ no Norte, cuscuz doce ou salgado substitui bem o pão da padaria  
_ não dar comidas industrializadas_ Só em horas especiais 
_ Dar sempre leite com frutas ou em mingaus (aveia, cremogema)  
_ fazer bolos simples (aprender a fazer biscoitos e pães é uma boa!) *  
    # Colocar em latas bem tampadas. Duram uma semana. 
   # Bem, façam suas adaptações, e enviem suas sugestões, contando o que deu certo! # #  

B.5 – CONTRIBUIR...pediram para falar sobre CONTRIBUIÇÃO...  e o pastor 

falou sobre DAR DINHEIRO!  
 
A questão do CONTRIBUIR é complicada e mal interpretada, 
geralmente por ser vista fora do contexto que lhe é próprio, resultando em imagem desfocada, 
dando margem a interpretações errôneas. 
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- Como você diria que é.… ficar meia hora ouvindo o pastor falar sobre DAR DINHEIRO? Não 
são os argumentos de um pastor que vão mover o coração de um verdadeiro cristão: é o Espírito 
Santo através da Palavra. 
- Inclusive, pode até...haver reação contrária, gerando aversão sobre o assunto. Alguns podem 
ficar pensando: onde vai tanto dinheiro? Onde está o ‘furo’ da bolsa: # na administração: onde 
gasta o dinheiro?  
# nas prioridades: por que gasta nisso?  
 
*A Palavra mostra que contribuição financeira é fração de contexto maior: 
 
MORDOMIA = ENTREGA DA VIDA + RELACIONAMENTO PESSOAL COM DEUS  
 
Falta de contribuição é SINTOMA, como a febre ou a dor: mostra que algo não vai bem! Não 
resolve amenizar o sintoma, é preciso verificar e tratar a causa do problema.  
 
- É preciso fazer cada um olhar para dentro de si  
      -  e reavaliar seu relacionamento pessoal com Deus, à luz da Palavra.  
- Mensageiro de Deus não é quem faz a cabeça dos outros...  
   - Mensageiro de Deus mostra o padrão da Palavra como, nos cinemas de antigamente, uns    
        ‘lanterninhas’ colocavam a luz na direção dos assentos vazios. Geralmente perguntavam: -   
          -  ‘Onde prefere sentar? ’  
              - A Bíblia fala de onde sentar   e de quem estava sentado em lugar indevido. 
                - Seria o caso de se perguntar: - ‘Onde você quer se sentar, no Reino de Deus? ’         
                             (Supondo que todos sejam cristãos, nascidos de novo) 
 
* Mesmo salvos de uma existência separada de Deus, todos seremos avaliados  
   - A Bíblia também fala sobre o ...Tribunal de Cristo, Rm 14.10,   2Co 5.10 
     - Fala sobre o tipo de escolhas que fazemos depois de salvos, 1 C0 3.10-15  
        ‘cada um veja como edifica... sobre o fundamento... Cristo... ouro, prata, pedras     
           Preciosas, madeira, feno, palha... a obra de cada um o próprio fogo a provará’  
 
- Essa avaliação determinará o lugar que ocuparemos no Milênio, 2 Tm 2.12, Ap 20.6  
  - quando reinaremos com Cristo. Ler parábola das minas, Lc 19.13  
    - O que você tem feito com os bens que Deus tem lhe confiado, não só dinheiro, mas... 
      -  além do dinheiro, tempo, capacidade, talentos, oportunidades, área de influência, etc 
        - Suas ESCOLHAS têm levado em conta o reino de Deus?  

    - Sua existência na Terra é investimento para a eternidade: 
       - Quer queira, quer não; quer ACHE, quer não! 

                - O que fazemos revela o que pensamos sobre Deus. Na parábola, o que recebeu 
apenas uma mina AGIU mal pois PENSOU mal em relação ao Rei e acabou se dando mal!  
# O que você pensa, ACHA, faz...não afeta a Deus, mas a você mesmo, Pv 9.12  
 
- Foi rebelde, não fazendo o que o Rei mandou: não buscou o objetivo fixado, 
                    não obteve o resultado almejado e sofreu as consequências de sua escolha.  
- A Bíblia mostra uma série de escolhas e suas devidas consequências. 
* VIVEMOS NO TEMPO PARA ESCOLHER COMO PASSAREMOS A ETERNIDADE.  
 
- Quando Deus ia criar o homem, começou restaurando a Terra, abalada pela queda do 
querubim rebelde. E, nesta obra de restauração, determinou PRINCÍPIOS espirituais tão 
inexoráveis quantos os físicos: lei da gravidade, pressão atmosférica, e todos os outros.  
- Deus dotou o homem com capacidade de escolha e dá a oportunidade de escolha, a cada 
momento da sua existência na Terra. Deus não manda ninguém para o inferno; cada um vai por 
sua própria escolha: ‘com seus próprios pés’ TERRÍVEL!   Ex 18.32, 33.11 
-Cada um dará contas ... da atitude de seu coração, 1Co 4.5, 1 Sm 16.7 
   - suas palavras (Mt 12.36) seus atos:  ‘feito por meio do corpo’ 2Co 5.10  
     - não somente o que praticou, mas do que consentiu ou não, Rm 1.32  
 
- Precisamos parar de ser MARIONETES... manipulados por pessoas e circunstâncias.  
- Na realidade, bem no fim das contas, por satanás, como o foi Eva pela ‘serpente’: era o que se 
via, mas a serpente estava sendo animada pelo espírito do diabo: o que não se via,  
- era   discernir quem estava por trás o grande desafio   
# Que argumentos o diabo tem projetado em sua mente via mundo, opinião geral, e sua própria 
natureza humana orgulhosa e rebelde contra Deus?  
- Olhe para você e pergunte-se: > por que > faço, isso, > do jeito que faço?  
 
 Vejamos alguns princípios espirituais básicos: 
1- SEPARAÇÃO...'fez separação entre luz e trevas’ Gn 1.4 
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2- ESCOLHA CONSEQÜENTE- ’no dia em que...certamente morrerás’ Gn 2.17 
  - Existir separados de Deus (morte) era a consequência de escolher comer. 
  - É preciso entender que Deus não proibiu, mas ADVERTIU: ‘não comerás’  
  - E deixou bem clara qual seria a CONSEQÜÊNCIA de comer: ‘no dia em que comeres   
certamente MORRERÁS', significando existir separados de Deus!  
-Tendo acreditado nos argumentos da ‘serpente’, agiu de modo contrário à orientação de Deus, 
ESCOLHENDO OBEDECER ao diabo, disfarçado na serpente: a quem obedece faz seu senhor, 
Rm 6.16, 2 Pe 2.19b  
# Por isso, o mundo tornou-se jurisdição do diabo:  ‘jaz no maligno’ 2Jo 5.19  
E o diabo tornou-se ‘príncipe deste mundo’, L.c. 4.6, João 12.30, 14.31, 16.11  
 
- Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou... Ef 2.4 
Prometeu o Descendente que viria esmagar a cabeça da serpente, destruir o diabo:  
                   Gn 3.15 - Hb 2.14?  - 1Jo 3.8 - Cl 2.13 -  2Co 5.17  
 
- ACEITAR JESUS…é acreditar que... 
i) existe separado de Deus:  daí a tendência de fazer escolhas contrárias a Deus, Rm 3.23 
ii) Jesus é o único meio de sermos religados a Deus, João 14.6  
iii) você crê, quer e pede que Jesus seja o Salvador e Senhor de sua vida.  
 
- CONSEQÜENTEMENTE...acontecem muitas coisas no reino espiritual, por isso você precisa 
 e quer ler a Bíblia: para saber todas as implicações dessa sua nova posição diante de Deus,  
 e do diabo!    > ler Efésios, para começar... 
- A Bíblia diz que fomos resgatados... libertos...comprados... 1Pe 1.18-19, Cl 2.13 
- Se fomos comprados, não pertencemos mais a nós mesmos,  
- No Velho Testamento, há costume que ilustra bem o que acontece com quem é salvo por 
Cristo: quando um servo reconhecia que, continuar sendo servo daquele que o comprara era 
melhor do que ir viver a vida por conta própria, havia o costume de furar a orelha em sinal de 
serviço voluntário e vitalício.     #Assim, quem reconhece que o amor de Deus enviou Jesus para 
morrer na cruz, único meio de livrar o pecador da justa condenação de Deus, para que ele 
pudesse ser salvo dessa terrível condenação, percebe que Jesus ‘morreu por todos para que os 
que vivem (por terem sidos religados a Deus, que é Vida) não vivam mais para si mesmos, mas 
para Aquele que por eles morreu e ressuscitou’ 2 Co 5.15  
 
Conclusão: cada momento, este momento, representa uma escolha que terá efeito eterno: o 
que você faz com Jesus, ou o que deixa Jesus fazer em sua existência.   
‘Se fores sábio, para ti serás, se escarnecedor, só tu o suportarás’ Pv 9.12    
 
Consequência prática e evidência de ser Jesus seu Salvador e Senhor  
- será testemunhado   pelo modo como exerce a MORDOMIA CRISTÃ.   FIM 
 
 

 

Rv $$$  
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