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INTRODUÇÃO 

 A Disponibilidade e a Sensatez 

 

SUNTUOSO MUITO ALÉM 

SUPÉRFLUO ALÉM 

SECUNDÁRIO NECESSÁRIO + 

ESSENCIAL               Promessa (condicional) NECESSÁRIO 

 

SUBSISTÊNCIA- sobrevivência (comer, beber, vestir)... 

SECUNDÁRIO - Casa própria, Escola particular, plano de saúde... 

SUPÉRFLUO - restaurantes caros, férias especiais, TV por assinatura... 

EXTRAVAGANTE – 43º  par de sapato; Carro de luxo; Apartamento na praia, etc. 

  
Gráfico da Sabedoria Financeira: 
ENTRADAS     SAÍDAS 
        DISPONÍVEL 
   Honrar a Deus 
   Socorrer o Próximo       
   Poupar 
   Necessidades  
 
   Desfrutar 
 
Gasta mais com pizza do que com a obra! 
Dá uma moedinha no semáforo de vez em quando! 
Guarda muito menos do que poderia! 
TORRA O RESTO COM DESFRUTE! 
Queima a poupança, ignora a reponsabilidade com o próximo, infiel do sustento da 
obra. 
 
Lei Inviolável 

Ganhar – Gastar = Acumular ou Endividar. 
 

AFIRMAÇÃO TEOLOGICA: A utilização adequada demanda virtudes adequadas 

Texto Bíblico Básico: Pv 31. 10-31 
10  mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. 11  O coração 
do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. 12  ela lhe faz bem e não mal, todos os 
dias da sua vida. 13  busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. 14  É como o navio 
mercante: de longe traz o seu pão. 15  É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua 
casa e a tarefa às suas servas. 16  examina uma propriedade e adquire-a; planta uma vinha 
com as rendas do seu trabalho. 17  cinge os lombos de força e fortalece os braços. 18  ela 
percebe que o seu ganho é bom; a sua lâmpada não se apaga de noite. 19  estende as mãos ao 
fuso, mãos que pegam na roca. 20  abre a mão ao aflito; e ainda a estende ao necessitado. 21  
no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. 22  faz para 
si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. 23  seu marido é estimado entre os juízes, 
quando se assenta com os anciãos da terra. 24  ela faz roupas de linho fino, e vende-as, e dá 
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cintas aos mercadores. 25  A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de 
amanhã, não tem preocupações. 26  fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua 
língua. 27  atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. 28  
levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa; seu marido a louva, dizendo: 29  muitas mulheres 
procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. 30  enganosa é a graça, e vã, a 
formosura, mas a mulher que teme ao SENHOR, essa será louvada. 31  dai-lhe do fruto das 
suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. 
 

Quatro Virtudes a Desenvolver: 
 

 Habilitação 

 Prudência 

 Sensatez 

 Abnegação 

Primeira Virtude – Habilitação (requisitos para um uso do sustento recebido). 

 Temor do Senhor: 
Pv 31.30 "A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme ao 

Senhor será elogiada." 

Sl 25:12 "Ao homem que teme ao SENHOR, Ele o instruirá no caminho que deve escolher."  

 

Sl 128:1-2 "Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos! Você 

comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero."  

 
 Sabedoria 
Pv 31:26"Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. "  

 

Tg 1:5 "Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá 

livremente, de boa vontade; e lhe será concedida." 

  

Pv 21:20 "tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os 

desperdiça."  

 

 Força e Dignidades 
Pv 31:25 "A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não tem 

preocupações." 

 

São atributos espirituais: 

Força - empenho perseverante, resistência a pressões, capacidade de superação - pois 

confia em Deus - não teme o futuro. 

Dignidade - acima do que é ordinário; destaque; caráter espiritual - Ela vive por modo 

"digno de Deus". 

1Ts 2:11-12"...Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, 

exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de 

Deus, que os chamou para o seu Reino e glória." 
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2Co 12:10"...quando sou fraco, então, é que sou forte."  

Fp 4:13"tudo posso naquele que me fortalece." 

 
Dizer não para um desejo insensato - por amor a Deus - fortalecido por Deus 

Implementar um sacrifício penoso - por amor a Deus - fortalecido por Deus 

Abandonar um mau hábito - por amor a Deus - fortalecido por Deus 

Adotar um bom hábito- por amor a Deus - fortalecido por Deus 

 
Segunda Virtude – Prudência ( cuidados com o bom uso do sustento recebido). 

 
 Não se endividar 
Pv 31:11 "Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma."  

Pv 31:18 "Ela percebe que o seu ganho é bom; a sua lâmpada não se apaga de noite." 

Rm 13:8 "A ninguém fiqueis devendo coisa alguma ..."  

 
 

 Não desperdiçar 
Pv 31:16"Examina uma propriedade e adquire-a; planta uma vinha com as rendas do seu 
trabalho."  

 
Não joga dinheiro fora - compra o que é bom; útil 
Não usa mal o dinheiro ganho: investe sabiamente! 
 

Pv 21:20"tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os 
desperdiça."  
o Jogar fora: comida, água, energia. 

o Abuso dos Supérfluos e Suntuosos: Lazer irresponsável, roupas caras, acessórios caros, 

contas irracionais (telefone, celular, 3G, TV, Internet, etc.) 

o Comprar mal (pagar caro) 

o Depreciação de bens 

 Ex: 2011 - 47.880  x  2012 - 63.664 

 Depreciação de 25% em 1 ano (15.784) 

 NOVO FOCUS SEDAN GLX 2.0 16V FLEX 4P ar condicionado, pintura metálica, 

air bag duplo, cd player com mp3, tapete bandeja - universal, trio elétrico, 

freios abs com ebd e cbc, computador de bordo, direção eletro-hidráulica, 

transmissão manual, roda de liga leve 16". 

o "Queimar" dinheiro com juros 

Ex1: 20.000 av.  ou 10 x 2.678? 

Ex2: 20.000 av. ou 10 x 2.111? 

Ex3: 20.000 av. ou 10 x 2.000? 

 
o Como avaliar compras do que é supérfluo ou suntuoso? 

Tenho "sobrando" para isso? 
 Que benefício essa compra trará? 
 Meu desejo de comprar tem raízes pecaminosas? 
 Minha compra extrapolará aquilo que considero razoável? 
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 Eu vou me arrepender de ter gasto com isso? 
 

 Planejar 

Pv 31:25"...quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações."  

Pv 21:5"Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza."  

 

o Quanto precisa economizar por mês para uma viagem de férias com a família? 

Para onde vai? Por quanto tempo? 

Quanto custará o deslocamento? 

Quanto custará a hospedagem? 

Quanto custará a alimentação? 

Quanto gastará com outras coisas? 

o Essa viagem é viável? 

o Exemplos de gastos planejáveis: 
Troca de carro 
Aquisição de imóveis 
Investimentos em educação 
Investimentos em qualificação profissional 
Aquisição de bens de consumo (TV, geladeira, computador, móveis, etc.) 

 
 

 Adaptar-se 

Pv 31:27 “Atende ao bom andamento da sua casa", "Cuida dos negócios de sua casa..." 

Rt 2:2"Rute, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me 

permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi."   

Rt 4:11"Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor 

concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho."  

 Aconselha-se 

Pv 31:26 "Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua."  

Pv 19:20 "Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio." 

Pv 15:22-23 "Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando 

há muitos conselheiros.  Dar resposta apropriada é motivo de alegria; e como é bom um 

conselho na hora certa!" 

Exemplo de Questões complexas: 

o Como evitar riscos em transações imobiliárias? 

o O preço que estou disposto a pagar em um bem está apropriado? 

o A nova oportunidade de emprego é tão boa quanto acho que é? 

o O carro que pretendo comprar é adequado às minhas limitações? 

 

Terceira Virtude – Sensatez ( Promover o próprio bem com o sustento recebido). 
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 Priorizar o que é mais importante 

Pv 31:12"ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida.  

Pv 31:21-22"no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã 

escarlate. Faz para si cobertas... "   

Pv 31:15"Antes de clarear o dia ela se levanta, prepara comida para todos os de casa,e dá 

tarefas as suas servas.  

Pv 31:27"Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça."  

 Empenhar-se por Bons Negócios 

Pv 31:14 "Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões." 

o Pesquise preços 

o Compare condições de pagamento 

o Compare produtos similares 

o Não compre por impulso 

Pense, avalie, tente se convencer a não comprar 

o Peça descontos  

Nunca pechinche com o pobre! 

 

 Desfrutar 

Pv 31:22"Faz cobertas para a sua cama; veste-se de linho fino e de púrpura."  

Pv 31:30"a mulher que teme ao Senhor será elogiada."  

Sensatez não impede o desfruto - ela valida se o desfrute é legítimo ou não. 

Ec 3:12-13"...já tenho conhecido que não há coisa melhor para o homem do que se alegrar 

e fazer o bem na sua vida;  e também que todo homem coma e beba e goze do bem de 

todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus!"  

 Poupar 

Pv 31:18 "ela percebe que o seu ganho é bom; a sua lâmpada não se apaga de noite."   

Pv 31:11 "Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma."   

Pv 31:16 "Ela avalia um campo e o compra; com o que ganha planta uma vinha."   

Gn 41:47-48 "nos sete anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ajuntou José 

todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e o guardou nas 

cidades; ..."  

Por que Poupar? 

o Guardar o pão do futuro 

o Fazer bons negócios 

Não pagar juros 

Obter desconto à vista 

o Viabilizar projetos mais dispendiosos 

o Acomodar imprevistos 
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o Honrar a Deus 

Quarta Virtude – Abnegação (Propagar o  bem com o sustento recebido). 

Pv 31:30 "a mulher que teme ao Senhor será elogiada."  

Pv 31:20 "Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres."  

  

 Socorrer os Necessitados 

1Tm 5:3-4 "... se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer 

piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores; pois isto é aceitável 

diante de Deus."  

Pv 14:31"O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se 

compadece do necessitado."  

Pv 25:21"Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber..."  

 

O Pobre está ao nosso redor, não se omita! 

o Como proceder quando lhe pedem dinheiro emprestado? 

o Avalie o destino do dinheiro e a situação da pessoa: 

Se houver gastos com Supérfluo ou Suntuoso - Não empreste. 

Se for para suprir alguma necessidade Secundária ou de Subsistência. Não empreste. DÊ. 

 

 Sustentar Fielmente a Obra de Deus 

Ml 3:8-10 "Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda 

perguntam: Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de 

grande maldição porque estão me roubando; a nação toda está me roubando. Tragam o 

dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à 

prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e 

derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las."  

Você foi fiel em 2011? e Em 2012 - já fez 4 ofertas? fidelidade=credibilidade 

Para nossa vergonhe: Só a minoria foi.... 

Nos meses que você não foi fiel, você se divertiu? Gastou com bobagens? 

O que você pensa que comunica para Deus fazendo isso? 

 
 
CONCLUSÃO 
Resultado 
Pv 31:23 "Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades 
da sua terra."  
Pv 31:31 "Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da 
cidade. " 
Pv 31:10-11 "É muito mais valiosa que os rubis...Seu marido tem plena confiança nela"  
Pv 31:28-29 "Seus filhos se levantam e a elogiam; seu marido também a elogia, dizendo: 
Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera."   
Pv 31:21 "Não receia a neve..." 
Pv 31:25 "...sorri diante do futuro..."  
Pv 31:11 "nunca lhe falta coisa alguma..." 
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Pv 31:31"Que ela receba a recompensa merecida..."  
 
o Bom testemunho à comunidade 

o Bom testemunho aos filhos 

o Bênção valiosa ao Cônjuge 

o Fortalecimento do casamento e da família 

o Tranquilidade 

o Bênçãos 

 

 Relembrando: 

 Só seremos abençoados por Deus se levarmos a sério os princípios e mandamentos de 

Deus! 

 Deus avalia nosso sucesso com as finanças pela forma como nós o honramos e não 

pelas riquezas que acumulamos! 

 

PERGUNTAS DE REFLEXÃO PARA GRUPOS PEQUENOS: 

1. Você se considera alguém sábio? 

2. Sua gestão financeira endossa sua opinião? 

3. Você pode dizer que expressa seu temor ao Senhor pela forma como utiliza o seu 

sustento? 

4. Você pode dizer que gasta de modo digno de Deus? 

5. Você tem aversão a contrair dívidas? 

6. Você percebe desperdícios de dinheiro na sua vida? 

7. Que desperdícios você precisa eliminar já? 

8. Você planeja com cautela os gastos importantes? 

9. Você tem dificuldade de adaptar seus gastos à sua disponibilidade? 

10. Você tem o hábito de buscar conselhos sábios? 

11. Você é uma pessoa sensata na administração das suas finanças? 

12. Você tem conseguido poupar? 

13. Você se empenha sempre para fazer o melhor negócio possível? 

14. O tamanho do seu desfrute é compatível com a sua renda? 

15. O seu desfrute compromete suas obrigações? 

16. Você contribui com a obra de Deus com fidelidade - contribuiu 12 vezes em 2011 e 

4 vezes em 2012? 


