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Introdução



Quem é ladrão, não roube 
mais; antes empenhe-se 

executando com as mãos o 
que é honesto, afim de que 

tenha com que repartir 
com o necessitado.

Ef 4.28



A conversão a Cristo 
afeta totalmente o 

indivíduo requerendo 
mudanças no estilo 

de vida. 



Apresentar os 
princípios com 

respeito a provisão 
financeira e posses 
que devem pautar a 
nova vida em Cristo.



1º Princípio: Interromper a 
prática de roubo



Quem é ladrão, não roube 
mais; antes empenhe-se 
executando com as mãos 
o que é honesto, afim de 

que tenha com que 
repartir com o 
necessitado.

Ef 4.28



2º Princípio: Fadigar-se no 
trabalho para obter o sustento



Quem é ladrão, não roube 
mais; antes empenhe-se 
executando com as mãos 
o que é honesto, afim de 

que tenha com que 
repartir com o 
necessitado.

Ef 4.28



O preguiçoso 
deseja e nada tem, 

mas a alma dos 
diligentes se farta.

Pv 13.4



O preguiçoso não 
assará a sua caça, 

mas o bem precioso 
do homem é ser ele 

diligente.
Pv 12.27



Porque, quando ainda 
convosco, vos 

ordenamos isto: se 
alguém não quer 

trabalhar, também não 
coma.

2Ts 3.10



Pois, de fato, estamos 
informados de que, entre 

vós, há pessoas que 
andam desordenadamente, 
não trabalhando; antes, se 
intrometem na vida alheia.

2Ts 3.11



A elas, porém, 
determinamos e 

exortamos, no Senhor 
Jesus Cristo, que, 

trabalhando 
tranquilamente, comam o 

seu próprio pão.
2Ts 3.12



3º Princípio: Reservar de sua renda 
para assistir ao necessitado



Quem é ladrão, não roube 
mais; antes empenhe-se 
executando com as mãos 
o que é honesto, afim de 

que tenha com que 
repartir com o 
necessitado.

Ef 4.28



Ora, se alguém não tem 
cuidado dos seus e 

especialmente dos da 
própria casa, tem 

negado a fé e é pior do 
que o descrente.

1Tm 5.8



Quem se compadece 
do pobre ao 

SENHOR empresta, 
e este lhe paga o seu 

benefício.
Pv 19.17



Aplicação: 


