
Dívidas 



O que a Bíblia diz: 
 
“Dêem a cada um o que lhe é devido (...).  
Não devam nada a ninguém, a não ser o 
amor de uns pelos outros, pois aquele que 
ama seu próximo tem cumprido a lei.” 

Romanos 13:7-8 
 



Conceito 
Dicionário: 
 1 O que se deve.  
 2 Obrigação de pagar alguma quantia 
de dinheiro a outrem.  
 3 Toda obrigação de dar ou fazer uma 
determinada coisa.    



Conceito 
 

Gastar o dinheiro que não tem, 
para comprar coisas que não precisa, 

e agradar pessoas que não se importam
  



Cenário 

Fonte: O Estado de São Paulo – 06/2011 



Cartão de 
Crédito 

Cheque Especial 

Financiamento 
Bancário 

Leasing 

Financiamento 
de Imóveis 



Cenário 
A) Em DEZ/2009 a dívida equivalia a 35% 
da renda anual 
4,2 meses de rendimento.  
 
B) Em ABR/2011 subiu para 40% da renda 
4,8 meses de rendimento. 



Cenário 

Fonte: GfK Brasil - 2010 



O que a Bíblia diz: 
 
“O rico domina sobre o pobre; quem toma 
emprestado é escravo de quem empresta.” 

Provérbios 22:7 
 



Cenário 

Fonte: IPEA - 2011 



O que a Bíblia diz: 
 
“O ímpio toma emprestado, e não paga; 
mas o justo se compadece e dá.”  

Salmos 37:21 



Por que entramos em 

dívida?  
 

• Consumismo 
•Mal uso dos instrumentos de compra 
(cartões, cheques, etc.) 
• Incapacidade de administrar dinheiro 
 



Por que entramos em 

dívida?  
 

Amor ao dinheiro – I Timóteo 6.10 
  
 Coração pecaminoso que troca o 
verdadeiro Deus pela falsa sensação de 
segurança e poder!!! 



Conseqüências 
 

•Inadimplência 
•Juros altos 
•Mau testemunho 
 
•Quebra do relacionamento com Deus 



Como sair? 
 

• Não contraia mais dívidas 
 Efésios 4.25 
 
• Avalie onde estão suas dívidas 
 
• Pague!!! 
 



O que a Bíblia diz: 
 
“Os planos bem elaborados levam à fartura; 
mas o apressado sempre acaba na miséria.” 

Provérbios 21:5 
 



Mantendo o foco 
Se você não tem dívidas:  
 
1º) Reconheça a pecaminosidade do seu 
coração 
 

 I Coríntios 10.12 



Esperança 
Deixe Deus agir por você e através de você:  
 
1º) Reconheça a pecaminosidade do seu 
coração 
2º)  Reconheça suas limitações em gerir seus 
recursos 
3º)  Busque auxílio de alguém 

 



Esperança 
 
"Tanto a prata quanto o ouro me 
pertencem", declara o Senhor dos Exércitos. 

Ageu 2:8 
 


