Fé e Prática nas Finanças
Há uma frase bastante conhecida nos meios
evangélicos: “A Bíblia é regra de fé e prática”.
Esta frase resume a ideia de que, por um lado, a
Bíblia traz a revelação de Deus, a obra Jesus, descreve
a fé em Cristo como fundamento da Salvação, remete
ao porvir na eternidade com Deus. Mas, por outro lado,
ela fala também sobre a vida dos cristãos nesta
presente era.
Espalhados ao longo da Palavra de Deus estão
princípios e mandamentos sobre o comportamento,
relacionamentos e decisões do indivíduo nas muitas
atividades de seu dia a dia. Há farta informação para o
cristão saber o que Senhor espera dele quando faz um
post ou dá uma curtida nas redes sociais, sua atitude
no trabalho ou na escola, quem ele tem como amigo,
como o crente trata seu cônjuge, pais ou filhos.
A Bíblia traz sabedoria para as decisões que um
cristão precisa tomar nas muitas áreas da sua vida.
Dentre estas, há vasto conteúdo sobre as finanças do
cristão. Lidar corretamente com o dinheiro é um
desafio importante, e, portanto, é fundamental o
crente saber que a Palavra de Deus está repleta de
ensinamentos para ajudá-lo:
• No seu trabalho, fonte de seu sustento, onde
são ensinados princípios como dedicação (Pv
12.12), justiça (Pv 16.11), competência (Pv
22.29) e eficiência (Pv 14.4), que devem ser
marcas do trabalhador sábio.
• Administrando o dinheiro que se tem, estando
contente com o básico (Fp 4.11), adaptando-se à
realidade de cada um (Fp 4.12,13), evitando
dívidas (Pv 22.7), priorizando o que é essencial
(1 Tm 6.8), fazendo planejamento considerando
o hoje e o amanhã (Pv 21.5).

• Alertando sobre o perigo do amor ao dinheiro
(1 Tm 6.10), bem como a importância de
considerar o próximo (Dt 15.11).
• Ensinando que o cristão deve honrar a Deus
através do sustento de Sua obra e de seus
obreiros, devendo ser esta uma prioridade no
orçamento (Pv 3.9).
Os dias atuais são muito dinâmicos, marcados
pela enorme quantidade de informação, por ideias
vindas das mais diversas fontes, em muitos casos
impulsionando o indivíduo para lados opostos. Além
disso, a sociedade atual promove uma cultura onde
a diversidade é valorizada e os conceitos de certo e
errado ficam, em muitos casos, nebulosos.
Num ambiente como este é fácil ficar
desorientado, sendo importante identificar balizas
muito claras que ajudem a andar de maneira
correta. No caso do cristão, a Bíblia oferece estas
balizas, que não são como aqueles cones de
borracha, que se muda facilmente de lugar, ou que
quando atingidos nada de mais sério acontece.
Desconsiderar princípios bíblicos vai trazer
consequências graves. Seja nas finanças, ou
qualquer área da vida. Tenha você também na Bíblia
a sua regra não apenas de fé, mas também daquilo
que se pratica no seu dia a dia.
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