8 - Uma vida financeira sem nada
do que se envergonhar

Você acredita, de todo seu
coração, que Deus, o Pai, ama
você e deseja que você seja
próspero?
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Como é feliz aquele que teme o SENHOR,
que anda em seus caminhos!
Você desfrutará o fruto de seu trabalho;
será feliz e próspero.
Salmos 128:1-2 (NVT)

Eu sempre amei vocês, diz o
Senhor - Malaquias 3:2

5

“Eu sempre amei vocês”, diz o SENHOR. Mas vocês
perguntam: “De que maneira nos amou?”. E o SENHOR
responde: “Foi desta maneira: amei seu antepassado
Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua
região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú
num deserto para chacais”.
Malaquias 1:2-3
6

Por que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú?
• Esaú, inha o direito de filho mais velho (primogênito), mas fez pouco
caso disso.

• Esaú REJEITOU a bênção de Deus, a bênção de Abraão
• Jacó, apesar de todos os seus erros e fracassos, fez um compromisso
com Deus de colocá-lo em primeiro lugar em sua vida.

• Por isso Deus se chama a si mesmo de : Eu sou o Deus de Abraão, de
Isaque e de Jacó!

7

Esaú = incrédulo, que jogou a benção
de Deus fora
16 Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú,
que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples
refeição. 17 Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a
bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse
arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Hebreus 12:16-17 (NVT)
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Jacó: crê na promessa de Deus, faz um
compromisso e o cumpre!
Gênesis 28:
12 Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de
Deus, que subiam e desciam pela escada.
13 No topo da escada estava o SENHOR, que lhe disse: “Eu sou o SENHOR, o Deus
de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaque. A terra na qual você está deitado lhe
pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes.
14 Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra! Eles se espalharão
por todas as direções: leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão
abençoadas por seu intermédio e de sua descendência.

9

Gênesis 28:
15 Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei
você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe
dar tudo que prometi”.
16 Então Jacó acordou e disse: “Certamente o SENHOR está neste lugar, e eu
não havia percebido!”. 17 Contudo, também teve medo e disse: “Como é
temível este lugar! Não é outro, senão a casa de Deus; é a porta para os céus!”.
18 Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo. Pegou a pedra na qual havia
descansado a cabeça, colocou-a em pé, como coluna memorial, e derramou
azeite de oliva sobre ela.
19 Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz.
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Gênesis 28:
20 Então Jacó fez o seguinte voto: “Se, de fato, Deus for comigo e
me proteger nesta jornada, se ele me providenciar alimento e
roupa, 21 e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o
SENHOR certamente será o meu Deus.
22 E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de
adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a décima parte de
tudo que ele me der”.
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Deus jamais falha em cumprir a
sua Palavra.

Sua vida financeira deve refletir a
bênção do seu Pai Eterno
• Sair das dívidas para sempre
• Não manipular as pessoas para obter o que precisa
• Ser generoso e DAR livremente — ao Senhor e às pessoas
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1 - Saia das dívidas
•

Saiba exatamente quanto e a quem você deve

•

Mude seu padrão de vida IMEDIATAMENTE

•

É uma necessidade real? Se não for, não compre!

•

Não saia para comer fora, não vá ao cinema, não compre roupas
novas, não use cartão de crédito, não compre a prazo

•

75% das compras são feitas por impulso — espere um ou dois dias, e
ore a respeito!
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1 - Saia das dívidas
•

Procure conselho de pessoas sábias, e obedeça

•

Pague primeiro as pessoas e os irmãos

•

Não faça dívidas para pagar dívidas!

•

Negocie suas dívidas com bancos e empresas, peça redução,
não pague mínimo do cartão, não pague juros extorsivos!
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1 - Saia das dívidas:
dizime e oferte fielmente
•

Administre suas finanças: saiba quanto ganha e quanto
gasta!

•

Primícias! Coloque Deus em primeiro lugar nas suas
finanças, separando o dízimo de tudo em primeiro lugar!

•

Oferte ao Senhor o que Ele te pedir — para que ele possa
multiplicar o que você tem!
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2 - Não manipule ninguém!
•

QUEM É SUA FONTE DE PROVISÃO?

•

Deus Pai?

•

Seu trabalho, sua empresa?

•

Sogro, sogra, pai, mãe, irmãos, amigos?

•

O governo?

•

A assistência social?
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1 Se o SENHOR não constrói a casa, o trabalho dos
construtores é vão. Se o SENHOR não protege a cidade, de
nada adianta guardá-la com sentinelas.
2 É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da
noite, e se preocupar em conseguir o alimento,
pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem.
Salmos 127:1-2 (NVT)
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2 - Não manipule ninguém!
•

Não se faça de vítima para receber benefícios

•

Veja as motivações do coração: "Deus tem dado tanto para
aquele irmão, ele tem que me abençoar…"

•

Não jogue sua necessidade sobre os irmãos de sua célula

•

Deus deseja suprir para você — limpe o seu coração!
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3 - Dê com generosidade agora!
• Dizimar não é dar, é devolver. Dar vai além dos 10%.
• Não espere ter para começar a dar.
• Dê agora o que você dar, o que Deus pedir a você que dê.
• Dê seu trabalho, seu tempo, suas orações e intercessões
• Dê seu dinheiro conforme o Senhor orientar você.
Simplesmente confie em Deus e obedeça!
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Romanos 10:
8 Na verdade, diz: “A mensagem está bem perto; está em seus lábios e
em seu coração”. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a
respeito da fé: 9 se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e
crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
10 Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é
declarando com a boca que você é salvo.
11 Como dizem as Escrituras: “Quem confiar nele jamais será
envergonhado”.
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Romanos 10:
12 Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma
vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa
generosamente todos que o invocam.
13 Pois “todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”.
14 Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como
crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como
ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar?
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O PAI quer dar a você
uma vida da qual você não tem
nada para se envergonhar!
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Lembre-se
• Deus ama a sua prosperidade. Ele quer que você seja próspero.
• A chave da prosperidade de um cristão é colocar o Senhor em
primeiro lugar em tudo na vida.

• Saia das dívidas, não manipule, dê com generosidade — E

COMECE A EXPERIMENTAR OS MILAGRES DE DEUS EM SUA
VIDA
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É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!

