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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)



Je 17:9 - 11

• “Enganoso é o coração, mais do que todas as
coisas, e perverso; quem o conhecerá? Eu, o
Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os
pensamentos; e isso para dar a cada um
segundo os seus caminhos e segundo o fruto
das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos
que não choca, assim é aquele que ajunta
riquezas, mas não retamente; no meio de seus
dias as deixará e no seu fim se fará um
insensato.”



Lc 14:28 - 30

“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro a fazer as contas dos
gastos, para ver se tem com que a acabar? Para
que não aconteça que, depois de haver posto os
alicerces e não a podendo acabar, todos os que a
virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este
homem começou a edificar e não pode acabar.”



FECHAR O CÍRCULO

ENTRADAS

1. Salários

2. Aluguel

3. Rendas

4. Outras (vendas, trocas, 
negócios eventuais)

SAÍDAS

1. Primícias – dízimos/ofertas

2. Poupança/Investimentos

3. Moradia / Alimentação

4. Vestimenta

5. Transporte

6. Educação

7. Despesa médica/dentária

8. Recreação/presentes



CONSIDERAI O VOSSO 
PASSADO

• Ag 1: 5-7 – “Ora, pois assim diz o Senhor dos
Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos
caminhos. Semeais muito e recolheis pouco;
comeis, mas não vos fartais; bebeis, mas não
vos saciais; vestis-vos, mas ninguém se
aquece; e o que recebe salário, recebe salário
num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos
Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos
caminhos.”



ORÇAMENTO FAMILIAR

1. Reúna todos os membros da sua casa em
ocasião formal, com pauta, e sem
interrupções, idealmente ao redor da mesa;

2. Orem todos a Deus, pedindo Sabedoria e
fortalecendo a intenção de aplicar humildade

3. Transparência máxima e equivalência nas
decisões; respeito a todos

4. Orem ao final pelo cumprimento das metas
por parte de todos





receitas janeiro fevere março despesas janeiro fevere março

salário primícias

aluguel poupança

rendas alimentação

outras moradia

total transporte

Roupas

educação

recreação

outros

total



ENCARE AS SUAS DÍVIDAS

1. arrepender-se da iniquidade se voce tomou
emprestado e não pagou

2. mudar o seu foco. Focalize o que voce tem e o
que voce pode fazer

3. calcule o seu círculo fechado ou orçamento

4. Faça uma lista de todos os seus credores

5. Destine uma parte do dinheiro disponível na
coluna de dívidas de seu orçamento para cada
credor



ENCARE AS DÍVIDAS

6. Entre em contato com cada credor, negocie e
faça uma oferta daquilo que voce pode pagar a
cada mês, e assegure-se da concordância do
credor

7. Pague a cada credor a quantia do acordo
mensalmente

8. Busque formas para dar de seu círculo
fechado e da abundância a fim de fazer
depósitos em sua conta Tesouro no Céu



ENCARE AS SUAS DÍVIDAS

9. Aguarde o mover sobrenatural de Deus em
seu favor provendo abundância no círculo
fechado para uma redução rápida do débito.



SER UM EUNUCO 
FINANCEIRO

• O princípio de semeadura e colheita não
é usado para suprir nossas necessidades
básicas. É principalmente usado para o
benefício do Reino de Deus. Com os
outros 7 princípios em ordem em nossa
vida, e estabelecidos na ordem:



SER UM EUNUCO 
FINANCEIRO

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

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

3. ESTABELECER O DÍZIMO (Ser dizimista e não
apenas dizimar)



SER UM EUNUCO 
FINANCEIRO

4. TORNAR-SE UM GERENTE DE DEUS (Tornar-se
responsável diante de Deus para administrar os
recursos disponíveis)

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

6. ENCARAR AS DÍVIDAS (Reconhecer e pagar
adequadamente todas as dívidas)

7. SER UM EUNUCO FINANCEIRO (Gerenciar o
transbordar financeiro que é do Senhor)



SER UM EUNUCO 
FINANCEIRO

• GERENCIAR OS RECURSOS PARA O SENHOR

Eunuco Financeiro é alguém que tem por papel
principal gerenciar os recursos para o Rei. Ele
nunca usaria estes recursos para si mesmo.





O PROPÓSITO DA PROSPERIDADE



30, 60, CEM POR UM



A INIQUIDADE
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