
CRISTO E A MINHA VIDA FINANCEIRA 2



Jo 4:23-24 – espírito e verdade

ESPÍRITO

Fé – Rm 10:17 – A fé vem pelo
ouvir a Palavra de Deus =
GRAÇA

2 Co 9:8 – “E Deus é poderoso
para tornar abundante em vós
toda graça, a fim de que,
tendo sempre, em tudo, toda
suficiência, SUPERABUNDEIS
em toda boa obra.”

VERDADE

Fé – Lc 17:10 – obediência

“Assim também vós,
quando fizerdes tudo o
que vos foi mandado,
dizei: Somos servos
inúteis, porque fizemos
somente o que devíamos
fazer.”



Jo 4:23-24 – espírito e verdade

ESPÍRITO

2 Co 9:8 – “E Deus é
poderoso para tornar
abundante em vós toda
graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, toda
suficiência,
SUPERABUNDEIS em toda
boa obra.”

VERDADE

PRINCÍPIOS BÁSICOS

1. RECONHECER E
RENUNCIAR O
ESPÍRITO DE MAMOM
(lealdade no coração
somente para com
Deus)



Jo 4:23-24 – espírito e verdade

ESPÍRITO

2 Co 9:8 – “E Deus é
poderoso para tornar
abundante em vós toda
graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, toda
suficiência,
SUPERABUNDEIS em toda
boa obra.”

VERDADE

PRINCÍPIOS BÁSICOS

2. ESTABELECER A FÉ DE
PARDAL ( Deus é a minha
fonte).

3. ESTABELECER O DÍZIMO
(ser um dizimista, não
apenas dizimar)



Jo 4:23-24 – espírito e verdade

ESPÍRITO

2 Co 9:8 – “E Deus é
poderoso para tornar
abundante em vós toda
graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, toda
suficiência,
SUPERABUNDEIS em toda
boa obra.”

VERDADE

PRINCÍPIOS BÁSICOS

4. TORNAR-SE UM
GERENTE DE DEUS
(prestar contas a Deus
pela administração dos
recursos disponíveis)

5. FECHAR O CÍRCULO
(quanto é o suficiente?)



Jo 4:23-24 – espírito e verdade

ESPÍRITO

2 Co 9:8 – “E Deus é
poderoso para tornar
abundante em vós toda
graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, toda
suficiência,
SUPERABUNDEIS em toda
boa obra.”

VERDADE

PRINCÍPIOS BÁSICOS

6. ENCARE SUAS DÍVIDAS
(reconhecer e
adequadamente tratar
todas as suas dívidas)

6. SER UM EUNUCO
FINANCEIRO( gerenciar o
transbordar financeiro
para o Senhor)



H U M I L D A DE

• PASSAR DO ASPECTO DA VERDADE PARA O
ASPECTO DO ESPÍRITO É NECESSÁRIA
HUMILDADE!

• Que pai gostaria de ter seus filhos exigindo
que ele faça alguma coisa só porque eles
fazem o que ele mandou?

• É seu prazer prover para seus filhos, mas
machuca seu coração quando eles exigem que
ele faça algo.



H U M I L D A DE

• Não exigimos coisa alguma de Deus!

• Ao contrário, recebemos de Sua provisão, pela
Sua graça

• Gerenciamos a abundância que Ele nos confia,
pois somos administradores de Seus bens, e
não possuidores de nossos próprios bens.



1º princípio: FATOR 
MAMOM

• Mt 6:24 – “Ninguém pode servir a 2 senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro ou
se dedicará a um e desprezará o outro. Não
podeis servir a Deus e a Mamom.”

• Mamom é contra Deus. É impossível servi-los!

• A fim de servir a Deus em verdade, devemos
renunciar totalmente a Mamom e não ter
nada a ver com ele.



1) O FATOR MAMOM

• Ef 6:12 – “porque não temos que lutar
contra carne e sangue, mas, sim, contra
os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste
século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais.”



1) O FATOR MAMOM

• Deus tem poder, e Mamom também tem!

• O poder real por trás da provisão financeira
em nossa vida será ou de Deus ou de
Mamom!

• Depende de quem escolhemos servir!!!

• 1Tm 6:10 – “Porque o amor do dinheiro é a
raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça
alguns se desviaram da fé e se transpassaram
a si mesmos com muitos dores.”



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM – Fp 4:6, Mt 6:25

1. Preocupação e ansiedade sobre dinheiro  

A. Quem tem, tem medo de perder e quem não tem 
pensa nunca ter o suficiente

B. O que tenho, tenho como presente de Deus, que 
cuida perfeitamente de tudo

C. Meus recursos são disponíveis para outros - *

2. Má administração financeira: “Eu não sei onde foi 
parar o dinheiro?”

Não ter controle sobre suas finanças – Lc 14:28-30



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

3. Falta consistente de provisão financeira.
“Nunca tenho dinheiro suficiente. Muito mês
sobrando no final do dinheiro.”

- Aflige tantos ricos como pobres

- O problema é a forma como o dinheiro é gasto, e
não a quantidade disponível.

- Acaba em dívidas...



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

4. Mentalidade de que nunca tem dinheiro para
nada

- Aqui o espírito de Mamom convence que ele
é a fonte do recurso, ao invés de Deus, e devo
ter muito cuidado com a forma de gastá-lo.

- Quanto é o suficiente?

- Não somos guiados pelas necessidades!



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

5. Compras impulsivas. Incapacidade de resistir
ao desejo de comprar.

- Comprar porque está barato?

- Focalizar o uso do dinheiro para abençoar outras
pessoas através de presentes

- Usar sempre “lista de compras”

- Ser objetivo



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

6. Avareza. Isto é exemplificado pelo medo de
dizimar.

- é excessivo apego ao dinheiro, mesquinharia,
sovinice; pão-duro, mão de vaca, unha de fome e
muquirana

- medo de não ter dinheiro para suprir minhas
próprias necessidades futuras

- não confiar em Deus!



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

7. Cobiça. E um desejo excessivo de ter ou
possuir.

- Cobiça é querer ter o que voce não tem

- Ambição é querer ter mais do que voce já tem
(Lc 12:16-20) – (construirei celeiros maiores...)

- O sistema social mundial tem o propósito de criar
necessidades

- E de colocar a disposição os recursos para suprir
as necessidades criadas = DÍVIDAS!



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

8. Descontentamento.

- Fp 4:11-13 – saber como viver com pouco ou com
muito é não ser controlado pelo espírito de
Mamom.

- O segredo é olhar para Deus e saber que Ele é a
fonte em todas as situações, e ter GRATIDÃO!

- Temos 5 áreas conosco: Saúde, Família,
Ministério, Patrimônio e Profissão.

- Uma área não pode contaminar o todo! Nem
para mais nem para menos.



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

9. Servidão ao débito.
- Sl 7:15 – “Cavou um poço, e o fez fundo, e caiu
na cova que fez.”

- Sl 37:21 – “O ímpio toma emprestado e não paga;
mas o justo se compadece, e dá.”

- A dívida é o principal mecanismo que Mamom
para manter as pessoas em servidão a ele.

- O devedor fica escravo do credor – Pv 22:7 – “...o
que toma emprestado é servo do que empresta.”



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

10. Ênfase exagerada no dinheiro e
valorização excessiva do seu poder real.

Frequentemente valorizamos e admiramos os que
tem muito dinheiro

Constantemente falando sobre como ganhar mais
dinheiro

O propósito das nossas vidas não é trabalhar para
ganhar dinheiro, mas ao invés disso, estar
disponível para que o dinheiro seja liberado para
nosso uso.



10 SINTOMAS DA INFLUÊNCIA 
DE MAMOM

Ef 4:28 – “Aquele que furtava, não furte
mais; antes, trabalhe, fazendo com as mãos
o que é bom, para que tenha o que repartir
com o que tiver necessidade.

Trabalhamos para sermos capazes de dar!



2º princípio: FÉ DE PARDAL

• Mt 6: 24-26- “Ninguém pode servir a 2
senhores, porque ou á de odiar um e amar o
outro ou se dedicará a um e desprezará o
outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
Por isso vos digo: não andeis cuidadosos
quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer
ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao
vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a
vida mais que o mantimento, e o corpo mais
que a vestimenta?



FÉ DE PARDAL

• Mt 6: 26 - “ Olhai para as aves do céu, que não
semeiam, nem segam, nem ajuntam em
celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não
tendes muito mais valor do que elas?

• A fé de pardal é compreendermos que Deus
supre nossas necessidades humanas porque
Ele nos ama!

• Semear e colher são princípios bíblicos, porém
não devem ser usados para obter minhas
necessidades!



FÉ DE PARDAL

• Este é alicerce fundamental da estrutura da
vida financeira cristã sadia.

• Deus é a minha fonte de provisão, e ele pode
usar diversos canais em diversos momentos. *

• Dar, segundo o Espírito, não é abrir mão da
minha provisão pessoal, pois ela já está segura
pelo Seu amor por mim.

• Dar, segundo o Espírito, então é gerenciar
bens que não são propriedade nossa!



FÉ DE PARDAL

• Mt 6: 33 – “Mas buscai primeiro o Reino de
Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos
serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois,
pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã
cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu
mal.”


