
Existem cinco usos do dinheiro que estão simultaneamente competindo 
para serem a prioridade em sua vida. A Bíblia trata sobre cada um deles:

VIVER: Experimente a provisão, o contentamento e a 
satisfação, porque dinheiro é uma ferramenta. (Atos 4:34,35;    
1 Timóteo 6:8, 17; Hebreus 11:24-26)

DOAR: Abro a mão para compartilhar os recursos de Deus. 
Ele quer meu coração conectado à história do Seu Reino. 
(Mateus 6:19-24; 2 Coríntios 9:6-8; Lucas 16:13)

DEVER (DÍVIDA): Elimine a dívida, porque dívida 
sempre pressupõe sobre o futuro. (Provérbios 22:7; Tiago 
4:13-16)

DEVER (IMPOSTOS): Pague impostos com gratidão. 
Os impostos refletem a provisão de Deus. (Mateus 22:17-21)

CRESCER: Demonstre maturidade financeira, abrindo mão 
dos desejos de hoje pelos benefícios de amanhã. (Provérbios 
6:6-8; Lucas 12:16-21)

MORDOMIA: Eu acredito que Deus é dono de tudo?

CONTENTAMENTO: Eu creio que o que eu tenho hoje 
é o suficiente?

FÉ: Eu creio que tenho evidenciado minha fé através das 
minhas finanças?

SABEDORIA: Eu creio que a sabedoria de Deus é verdadeira e 
está disponível?

Mudar comportamentos para aumentar a margem é a única forma de 
alcançar os objetivos de longo prazo e confiar na promessa da eternidade.

Sem margem é difícil responder ao chamado de Deus em nossas vidas e 
suprir as necessidades daqueles que Ele pôs em nossas vidas.

Salmos 24:1

Hebreus 11: 1, 6

Filipenses 4:11-13
Hebreus 13:5

Tiago 3:16-17
Tiago 1:5
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Acão: Avalie como seu coração se alinha com as quatro crenças. Acão: Preencha sua pizza para identificar sua situação atual.

Reflexão: ______________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

Para calcular a porcentagem de cada fatia da pizza, registre os se-
guintes valores e divida pela sua renda:

Renda:    R$________________     Viver*:      R$________________

Doar:      R$________________     Impostos: R$________________

Crescer: R$________________      Dívida:     R$________________

*VIVER = Renda – (Doar + Dever Dívida + Dever Impostos + Crescer)

Ação: Coloque um ‘✘’ onde você está agora e um ‘✔’ onde você 
acha que Deus quer que você esteja no medidor de margem.

Quais comportamentos você pode assumir para aumentar 
sua margem até onde você acha que Deus quer que você 
esteja? ____________________________________________
__________________________________________________

Como você irá redimensionar as fatias da sua pizza com 
base no seu aumento de margem? ______________________
__________________________________________________
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Acão: Avalie seus pontos fortes e suas oportunidades.
(1 = Oportunidade   |   5 = Ponto Forte)
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____%____%

____%

____%

____%

Gostou do conteúdo? Conheça nossos materiais impressos e cursos.
Escreva para: contato@osuficiente.com.br ou acesse www.osuficiente.com.br

Eu me comporto como 
mordomo dos meus bens, 
segurando-os de mão aberta?

1.....2.....3.....4.....5
Nunca                     Sempre

Eu estou contente com o 
que tenho atualmente?

Mordomia Contentamento

SOBREVIVENDO
"Não falta, mas não 

sobra no final do mês"

SEGURO
"Poupando para 

objetivos de longo prazo"

ESTÁVEL
"Poupando um pouco e 

criando um fundo de reserva"

SOFRENDO
"Estou sempre no 
cheque especial"
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Dê
Generosamente

Medidor de

1.....2.....3.....4.....5
Nunca                     Sempre

Eu busco a direção de 
Deus nas minhas 
finanças e confio 

na provisão 
Dele?

1.....2.....3.....4.....5
Nunca                     Sempre

Fé
Minhas decisões
financeiras estão
alinhadas com
princípios
Bíblicos?

Sabedoria

1.....2.....3.....4.....5
Nunca                     Sempre

1.....2.....3.....4.....5

Evite o Uso
de Dívida

1.....2.....3.....4.....5

Gaste Menos do
que Você Ganha 

1.....2.....3.....4.....5

Defina Objetivos
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1.....2.....3.....4.....5
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1.....2.....3.....4.....5
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