Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 18 - Provérbios e as Finanças

Introdução
O Livro dos Provérbios é uma coletânea da sabedoria popular em Israel.
Os Provérbios são tão úteis para a vida cotidiana que, o Rei Ezequias num período de
reconstrução da nação num pós guerra, coletou e ensinou Provérbios para o povo, para que
este aprendesse a viver e resolver seus próprios problemas.
Um Provérbio por te dar uma ideia, que mude toda sua maneira de pensar.
E, se você muda sua maneira de pensar, você nunca mais será o mesmo.

1. Registre tudo
Estes princípios irão funcionar para TODO aquele que praticar.
a. Para se administrar uma empresa, você precisa ter um mapa financeiro em suas
mãos. Não é diferente de suas finanças pessoais.
b. Registre TUDO! Porque, assim, você poderá fazer uma conta anual. Sem esses
registros você se perde.
c. Planejamento a curto, médio e longo prazo.
Quanto você poupa de seu salário?
Seu salário
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10.000
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90.000

450.000

d. Segredo do crescimento: Esforço
e. Provérbios 13:4
f. Note que os seus sonhos (desejos) estão dependendo de seu esforço para serem
realizados.
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g. Provérbios 27:23,24
h. Ovelhas aqui é uma propriedade. É dinheiro.
i. Você sabe quantas ovelhas tem em seu aprisco? Se uma sumir, você irá saber muito
bem.
j. Quanto seu marido ganha? Quanto sua mulher ganha? Você tem medo de que o
outro saiba quanto você ganha?
k. Quatro coisas para você saber se organizar:
1. Quanto você realmente ganha
2. Quanto é sua despesa fixa
3. Quanto você já deve
4. Para onde vai o resto
l. Uma conta matemática-administrativa:
Gente descontrolada + um bom crédito = Catástrofe
m. Pode levar um tempo para você se organizar, mas eu te garanto que o tempo que
você gastou para se organizar foi bem menor do que o tempo que você gastou se
preocupando em como arranjar mais dinheiro para pagar as dívidas que você fez.

2. Planeje seus gastos.
a. Gastos sem planejamento, sabota os próprios sonhos.
b. Provérbios 21:5
c. O seu sucesso pessoal na vida financeira tem mais a ver em COMO você gasta
do que em QUANTO você ganha.
d. Provérbios 21:20
e. Este texto é um teste de inteligência financeira. Se no final do mês você gastou
100% do seu salário, o texto está te chamando de insensato.
f. Provérbios 6:6-8
g. Esse texto fala de guardar para o futuro. O problema é que o preguiçoso em fazer
contas auto-consome tudo aquilo que produziu.
h. Deuteronômio 28:12 (Almeida Revista e Atualizada)
i. Esse texto ensina a trabalhar a longo prazo: você vai ser tão organizado que você
colocará o dinheiro para trabalhar para você.
j. Provérbios 22:7 (Nova Versão Internacional)
k. Gastar pode ser um vício. Como se lida com um vício? Tem que ser radical.
1. Impulso de comprar, tem que ser visto como doença.
2. São doenças psicossociais.
l. Muitos recém casados, assim como solteiros que querem viver sozinhos, não se
preparam e não sabem o custo de se viver sozinho.
1. Faça um orçamento do mês.

3. Economize para o futuro
a. Você tem uma reserva para sua aposentaria? Ou você acha que você nunca vai
ficar velho?
1. Você tem um fundo de reserva para emergências?
2. Você tem um convênio médico? Se não, é importante ter uma reserva.
b. Provérbios 21:20
c. Pesquisas
1. A média dos japoneses economizam em torno de 25% de sua renda.
2. Os Europeus costumam economizar 18% de sua renda.
3. Os sul americanos gastam em torno de 10% A MAIS de sua renda.
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d. Provérbios 13:11
e. Restaure o bom e velho cofrinho.
f. Bom seria termos três “cestas”: uma para o meu custo, outra para emergência e
outra para os meus sonhos.

4. Seja fiel a Deus!
a. O princípio do dízimo é “faça contas”. Pois para você saber quando dar, você
precisa saber quanto você ganha e quanto é um décimo (dízima) disso.
b. Ageu 1:6-7 (Nova Versão Internacional)
c. O princípio dos dízimos e das ofertas.
A. Um ato de gratidão.
B. Um ato de prioridade.
C. Um ato de fé.
d. Provérbios 11:24-25
e. Porque esperar para ser generoso só quando se tem dinheiro?
Que tal começar agora?
f. É a generosidade que vai leva-lo à prosperidade. O texto não está dizendo que o
próspero é generoso, mas que a generosidade é o caminho da prosperidade.
g. Provérbios 22:9
h. A questão não é ter ou não ter dinheiro, mas ser ou não ser um abençoado!
i. Provérbios 3:1-10
j. Provérbios 19:17
k. Provérbios 22:9

5. Esteja feliz com o que você já tem.
a. Gente que não se contenta com o que tem
b. Gente frustrada que precisa preencher o vazio, comprando.
c. Gente com crise de ansiedade pode se descambar em dívidas, comprando o que
não precisa.
d. Ganancioso sem dinheiro - precisa ter o carro do último tipo, celular do último
tipo, não compra em outlet por orgulho.
e. Eclesiastes 6:9
f. Continue com seu sonho de uma casa nova, mas valorize a que você tem hoje.
Valorize o seu carro, ainda que esteja velho, ele merece ser limpo.
g. Não seja um saco sem fundo.
h. Filipenses 4:12-13
i. Seja simples, ainda que próspero.
j. Mantenha o mesmo coração.
k. É bonito gente que prosperou e não parece que é próspero.
l. Quanto o bastante é o suficiente para você?
m. Alcance o seu bastante e mantenha a sua vida simples.
n. Provérbios 13:7 (Bíblia A Mensagem)
A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia,
mas a vida simples e sincera é uma vida plena.
o. Provérbios 12:9 (Bíblia na Linguagem de Hoje)
É melhor ser uma pessoa comum
e trabalhar para viver
do que bancar o rico e passar fome.
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