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É comum as pessoas terem a idéia de que ser Mordomo Fiel é simplesmente ser 
dizimista, ou que ser dizimista é ser Mordomo Fiel. Mas, o princípio da contribuição (dízimos 
e ofertas) é apenas um dos princípios de Mordomia Fiel, entre muitos outros. 
 

A seguir, veja os principais princípios de Mordomia Fiel: 
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♦ Reconhece que Tudo 
Pertence a Deus 

♦ Submete-se à Autoridade 
♦ Busca Conselhos 
♦ Age com Absoluta Honestidade 
♦ Trabalha Diligentemente 
♦ Gasta com Sabedoria 
♦ Evita Dívidas 
♦ Economiza com Prudência  
♦ Contribui Generosamente  

♦ Não Cobiça, nem é Ganancioso 
♦ Ensina os Filhos a lidar 

com o Dinheiro 
♦ Experimenta uma Vida 

de Contentamento  
♦ Estabelece um Estilo de Vida  

coerente com o Propósito 
de Deus para a sua Vida 

♦ Vive na Perspectiva 
da Eternidade  

 
Neste arquivo, nas páginas a seguir, detalhamos esses princípios um pouco mais, um 

para cada domingo do ano, e os disponibilizamos em 
pequenos textos, que poderão ser utilizados no boletim 
da sua igreja ou organização (ou em seu site), num 
pequeno espaço, com o intuito de ajudar as pessoas a 
refletir, semanalmente, sobre essa área importante da 
vida cristã: mordomia fiel (dinheiro, finanças e bens 
materiais) e assuntos relacionados. 
 

Se desejar mudar a ordem, pode fazê-lo. Copie os 
textos a seguir e cole, semanalmente, no espaço 
reservado do seu boletim. Formate o texto como 
desejar. 
 

Não é obrigatório colocar a fonte (Fonte: 
Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br). Mas, se, 
eventualmente, quiser divulgar nosso site 
Ganancia.com.br, onde estão disponíveis outros 
materiais e ferramentas sobre mordomia fiel, finanças e 
bens materiais, poderá fazê-lo. 

 
Oramos para que o conteúdo disponibilizado aqui seja útil para a vida de muitas 

pessoas. 
 
Marcos E. Fink – Ganancia.com.br 
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Domingo 06/01/2013  Domingo 13/01/2013  Domingo 20/01/2013 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel busca as verdadeiras 

riquezas. 
 
"Assim, se vocês não forem dignos de 
confiança em lidar com as riquezas deste 
mundo ímpio, quem lhes confiará as 
verdadeiras riquezas?" [Lc 16.11] 
  
Nesta semana, aliste e reflita sobre 
valores mais importantes que o dinheiro 
e as riquezas materiais. O que são 
verdadeiras riquezas? Firme suas 
convicções nos valores eternos da 
Palavra de Deus.  
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel reconhece que tudo 
pertence a Deus. 
  
"Teus, ó Senhor, são a grandeza, o 
poder, a glória, a majestade e o 
esplendor, pois tudo o que há nos céus e 
na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino; 
tu estás acima de tudo. A riqueza e a 
honra vêm de ti...". [1Cr 29.11-12a] 
  
Leia também Ec 5.15 e 1Tm 6.7. Quanto 
dinheiro você tinha quando nasceu? Há 
algum bem material que você poderá 
levar quando morrer? O Mordomo Fiel 
compreende que é um mero mordomo, e 
isso faz toda a diferença ao lidar com o 
dinheiro e as posses materiais. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel não é ganancioso.  
 
Jesus disse: "Cuidado! Fiquem de 
sobreaviso contra todo tipo de ganância; 
a vida de um homem não consiste na 
quantidade dos seus bens". [Lc 12.15] 
  
Estamos em um mundo dominado pela 
ganância, e, sem muito esforço, 
podemos perceber os males causados 
por esse fato. Sonde o seu coração e 
verifique se não há atitudes na sua vida 
movidas pela ganância. Memorize Lc 
12.15 hoje. 
Obs: Note que as duas partes desse 
versículo rebatem consistentemente a 
chamada "Teologia da Prosperidade". 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 
Domingo 27/01/2013  Domingo 03/02/2013  Domingo 10/02/2013 

     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel é honesto.  
  
"O Senhor repudia balanças desonestas, 
mas os pesos exatos lhe dão prazer". [Pv 
11.1] 
 
"Quem é desonesto no pouco, também é 
desonesto no muito". [Lc 16.10b] 
  
Há alguma atitude de desonestidade 
incomodando a sua consciência? Se for 
o caso, decida acertar, ore e aja. (1) 
Arrependa-se e peça perdão ao Senhor 
(1Jo 1.9); (2) Confesse o seu pecado 
para a pessoa que você roubou (Tg 
5.16a); (3) Faça o possível para restituir 
o dano (Lv 6.4-5; Lc 19.8). 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel busca conselhos.  
  
"O caminho do insensato parece-lhe 
justo, mas o sábio ouve os conselhos". 
[Pv 12.15] 
 
"Ouça conselhos e aceite instruções, e 
acabará sendo sábio". [Pv 19.20] 
  
Leia também Sl 119.97-100 e Hb 4.12. 
Antes de tomar decisões financeiras, 
busque o Senhor através da oração e da 
leitura da Sua palavra. Ouça também os 
conselhos de seu cônjuge e de pessoas 
sábias e piedosas de sua confiança. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel guarda o seu 
coração. 
 
"Acima de tudo, guarde o seu coração, 
pois dele depende toda a sua vida". [Pv 
4.23] 
 
Leia também Jr 17.9; Mc 7.21-23; Mt 
6.21; Lc 6.45 e Hb 4.12. O Mordomo Fiel 
está consciente da ganância, da cobiça e 
dos desejos egoístas que podem brotar 
do seu coração. Por isso, está sempre 
alerta, e firma a sua vida em Deus e Sua 
Palavra. Ore: “Sonda-me, ó Deus, e 
conhece o meu coração; prova-me, e 
conhece as minhas inquietações. Vê se 
em minha conduta algo te ofende e 
dirige-me pelo caminho eterno” Sl 
139.23-24. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 

 

 

Software Grátis  

Ganância Finanças Pessoais 
 

Ganância Finanças Pessoais é um software de controle financeiro pessoal com 
orçamento; controle de bens; análise de cálculos financeiros e educação financeira 
baseada em princípios bíblicos. Para Win 98/XP/Vista/7. 
 

Faça download Grátis  no site  

Ganancia.com.br 
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Domingo 17/02/2013  Domingo 24/02/2013  Domingo 03/03/2013 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel trabalha 

diligentemente. 
  
"Com o suor do seu rosto você comerá o 
seu pão". [Gn 3.20a] 
 
"As mãos diligentes governarão, mas os 
preguiçosos acabarão escravos". [Pv 
12.24] 
  
Lembre-se sempre que a maneira bíblica 
de ganhar dinheiro é o trabalho lícito e 
diligente. Não gaste tempo pensando ou 
planejando estratégias para ganhar 
dinheiro fácil. Não se permita ser 
enganado por propostas desse tipo. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel analisa o seu estilo 
de vida à luz da Palavra de Deus. 
  
"Não se amoldem ao padrão deste 
mundo, mas transformem-se pela 
renovação da sua mente, para que sejam 
capazes de experimentar e comprovar a 
boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus". [Rm 12.2] 
  
Leia também Cl 2.8 e 1Jo 2.15-17. Em 
uma folha, nesta semana, escreva como 
os seguintes fatores têm influenciado os 
seus gastos e o seu padrão de vida: 1) 
Televisão e internet; 2) Vizinhos e 
colegas de trabalho; 3) Nossa sociedade 
de consumo; 4) O seu estudo da Bíblia; 
e, 5) Imitar a Cristo (O que Jesus faria?). 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel estabelece um estilo 
de vida coerente com o propósito de 
Deus para a sua vida. 
  
"Pois nem mesmo o Filho do homem 
veio para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate por muitos". 
[Mc 10.45] 
  
Leia 9.57-62 e Jo 4.34. Note que o estilo 
de vida de Jesus era coerente com o 
propósito que Deus estabeleceu para 
Ele. Observando a vida e o patrimônio 
material de outros ícones bíblicos, de 
modo geral, também perceberemos essa 
coerência. Quanto a você: o patrimônio 
material que você deseja alcançar está 
de acordo com o propósito de Deus para 
a sua vida? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 
Domingo 10/03/2013  Domingo 17/03/2013  Domingo 24/03/2013 

     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel contribui 
generosamente. 
  
"Destaquem-se também neste privilégio 
de contribuir". [2Co 8.7b NVI] 
  
A contribuição é um importante princípio 
de Mordomia Fiel. Nossas contribuições, 
de certo modo, demonstram a 
importância que a obra do Senhor tem 
para nós. É um privilégio contribuir para 
a obra de Deus. São inúmeras as 
oportunidades. Você tem participado 
consistentemente desse privilégio? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

  O Mordomo Fiel gasta menos do que 
ganha. 
  
"Na casa do sábio há comida e azeite 
armazenados, mas o tolo devora tudo o 
que pode". [Pv 21.20] 
  
Para evitar problemas financeiros, o 
princípio mais básico é gastar menos do 
que se ganha. Simples. Óbvio. Fácil de 
entender. Infelizmente, deliberadamente 
ignorado por muitos. Seja sábio e 
pratique esse princípio. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel evita dívidas.  
  
"Não devam nada a ninguém, a não ser 
o amor de uns pelos outros..." [Rm 13.8] 
  
Nossa cultura consumista tenta inculcar 
nas pessoas que fazer empréstimos e 
crediários é normal e um ótimo meio para 
se adquirir bens. Isso não é verdade. O 
Mordomo Fiel sabe que a Bíblia não 
recomenda fazer dívidas. 
Matematicamente também é fácil 
demonstrar o quanto elas são 
desvantajosas. Fuja de dívidas. Se você 
tem dívidas, estabeleça um plano para 
se livrar delas. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 

 

 

Apostila de Finanças Pessoais 
Princípios Bíblicos de Mordomia Fiel – Artigos – De vocionais 
 

Educação Financeira  na Perspectiva Bíblica. Princípios Bíblicos de Mordomia Fiel . Dez semanas de 
Devocionais  sobre Finanças e assuntos relacionados. Artigos e Exercícios de Reflexão. 
Em arquivo PDF, 61 páginas A4. Grátis!! 
 

Você pode utilizar essa apostila em estudos bíblicos  de finanças 
em grupo, em aulas de EBD, ou em seu aprendizado pes soal.  

Faça download Grátis  no site Ganancia.com.br 



 
Princípios de MORDOMIA FIEL para o Boletim da sua Igreja ou Organização – 2013 – Ganancia.com.br 

 
Domingo 31/03/2013  Domingo 07/04/2013  Domingo 14/04/2013 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel e a Grande Comissão.  

 
Disse Jesus: "Vão pelo mundo todo e 
preguem o evangelho a todas as 
pessoas. Quem crer e for batizado será 
salvo, mas quem não crer será 
condenado". [Mc 16.15-16] 
  
O Mordomo Fiel usa o dinheiro e os bens 
materiais como ferramenta para cumprir 
a Grande Comissão, e não toma como 
missão pessoal ficar rico ou acumular 
riquezas materiais (1Tm 6.9-12). Os seus 
objetivos de vida são coerentes com o 
propósito de Deus para você? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel não é orgulhoso.  
  
"Nada façam por ambição egoísta ou por 
vaidade, mas humildemente considerem 
os outros superiores a si mesmos". [Fp 
2.3] 
  
O Mordomo Fiel não usa os seus bens 
para julgar-se superior aos outros. Ele 
não cede à ostentação. Ele não compra 
bens comparando-se com outros ou para 
obter status social. A sua reputação e 
autoestima apoiam-se em seu caráter 
aprovado diante de Deus e não em seu 
patrimônio material. Pense nisso. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel persegue a 
integridade. 
  
"Quem assim procede nunca será 
abalado". [Sl 15.5b] 
  
Leia todo o Salmo 15. O que significa "de 
coração falar a verdade" (v.2)? Você vê 
com freqüência pessoas "que mantém a 
sua palavra, mesmo quando saem 
prejudicadas" (v. 4)? Que outras atitudes 
de uma pessoa íntegra você encontra 
nesse Salmo? Ore ao Senhor para que o 
ajude a agir dessa maneira.  
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 
Domingo 21/04/2013  Domingo 28/04/2013  Domingo 05/05/2013 

     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel é sempre útil na obra 
do Senhor. 
  
"Portanto, meus amados irmãos, 
mantenham-se firmes, e que nada os 
abale. Sejam sempre dedicados à obra 
do Senhor, pois vocês sabem que, no 
Senhor, o trabalho de vocês não será 
inútil". [1Co 15.58] 
  
Você pode dar um exemplo bíblico de 
alguém que se aposentou para 
"aproveitar a vida"? Todos os crentes, 
independentemente da idade, devem 
assumir as suas responsabilidades na 
obra do Senhor. Permita que Deus use a 
sua vida, as suas posses, os seus dons e 
a sua experiência. Ache o seu lugar: 
continue servindo ao Senhor. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br  
 

 O Mordomo Fiel paga 
corretamente os seus impostos. 
  
"É por isso também que vocês pagam 
imposto, pois as autoridades estão a 
serviço de Deus, sempre dedicadas a 
esse trabalho". [Rm 13.6] 
  
Leia Rm 13.1-7 e Mc 12.13-17. Não há 
argumento bíblico para se eximir de 
obrigações legais. Seja um cidadão 
exemplar. Nesta semana, ore pelas 
autoridades governamentais (1Tm 2.1-2) 
para que administrem os recursos 
públicos de modo a beneficiar a 
população e para que não haja 
corrupção. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 
 

 O Mordomo Fiel sabe para quem está 
trabalhando. 
  
"Tudo o que fizerem, façam de todo o 
coração, como para o Senhor e não para 
homens, sabendo que receberão do 
Senhor a recompensa da herança. É a 
Cristo, o Senhor, que vocês estão 
servindo". [Cl 3.23-24] 
  
Quem é o seu verdadeiro patrão? Então, 
faz sentido falar mal de um chefe ou 
colega de trabalho ou menosprezar o 
trabalho de alguém para ocupar o seu 
cargo ou ganhar um aumento? Como 
tem sido sua atitude no trabalho? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 

 

 

Livreto de Finanças Pessoais 
Orientações e Princípios Bíblicos 
 

Orientações e Princípios Bíblicos de Finanças. Diversos Artigos e Reflexões úteis sobre Finanças e Bens 
Materiais. Entretenimento. Honestidade. Como Livrar-se de Dívidas. Sugestões de Livros de Finanças na 
Perspectiva Bíblica. Em arquivo PDF, 10 páginas A4 que geram um livreto de 20 páginas A5. Grátis!! 
 

Você pode imprimir este Livreto na quantidade que de sejar e 
distribuir entre seus amigos, parentes e colegas de  trabalho.  

Faça download Grátis  no site Ganancia.com.br 
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Domingo 12/05/2013 

 
 Domingo 19/05/2013  Domingo 26/05/2013 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel ensina os filhos a 

lidar com o dinheiro. 
  
"Criem [os filhos] segundo a instrução e 
o conselho do Senhor". [Ef 6.4b] 
  
Veja também Dt 6.6-7. É 
responsabilidade dos pais transmitir os 
princípios da fé aos filhos? De que 
maneira? Os princípios de Mordomia Fiel 
também devem ser ensinados? Lembre-
se que a melhor maneira de ensinar é 
sendo exemplo. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel envolve -se na tarefa 
missionária. 
 
"Mas receberão poder quando o Espírito 
Santo descer sobre vocês, e serão 
minhas testemunhas em Jerusalém, em 
toda a Judéia e Samaria, e até os confins 
da terra". [At 1.8] 
 
Muitos povos não alcançados, tantas 
etnias sem a tradução de um único 
versículo da Palavra de Deus. E quantas 
pessoas nunca ouviram o Evangelho. 
Leia também Mt 28.18-20 e Mt 9.35-38. 
O Mordomo Fiel sabe qual é a sua 
principal responsabilidade e dispõe-se a 
cumpri-la consciente e proativamente. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel não é  insensato em 
seus gastos. 
 
Alguém constatou: "É comum, 
atualmente, as pessoas comprarem 
coisas de que não precisam, com o 
dinheiro que não têm, para impressionar 
pessoas das quais nem ao menos 
gostam". 
  
A frase acima reflete os hábitos 
financeiros de muitas pessoas. Você 
acha que é sábio lidar com o dinheiro 
dessa maneira? O Mordomo Fiel não age 
assim. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 
Domingo 02/06/2013  Domingo 09/06/2013  Domingo 16/06/2013 

 
     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel é generoso.  
  
"Há quem dê generosamente e vê 
aumentar suas riquezas; outros retém o 
que deveriam dar, e caem na pobreza. O 
generoso prosperará; quem dá alívio aos 
outros, alívio receberá". [Pv 11.24-25] 
  
Você tem sido generoso? Veja algumas 
sugestões: 1) Ajude alguém necessitado; 
2) Convide um amigo para lanchar e 
pague o lanche para ele; 3) Doe tudo que 
você não usou nos últimos 12 meses e 
que esteja em bom estado; etc. De que 
maneira você vai ser generoso nesta 
semana? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel equilibra o trabalho 
com tempo de descanso. 
  
"Trabalhe seis dias, mas descanse no 
sétimo; tanto na época de arar como na 
da colheita". [Ex 34.21] 
  
Para você, faz sentido trabalhar em 
excesso? Se é o seu caso, por que você 
está fazendo isso? Qual é a sua 
motivação? Leia também Sl 127.2. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel supre as 
necessidades da sua família. 
  
"Se alguém não cuida dos seus 
parentes, e especialmente dos de sua 
própria família, negou a fé e é pior que 
um descrente". [1Tm 5.8] 
  
A família é uma instituição sagrada. 
Famílias sólidas: igreja sólida, sociedade 
sólida. Prover as necessidades dos 
familiares também é buscar o Reino de 
Deus. Cuide bem de sua família. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 

 

Disse Jesus: 
“Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância; 

a vida de um homem não consiste na quantidade dos s eus bens”. 
Lucas 12.15 
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Domingo 23/06/2013  Domingo 30/06/2013  Domingo 07/07/2013 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel não é preguiçoso.  

  
"O preguiçoso morre de tanto desejar e 
de nunca pôr as mãos no trabalho". [Pv 
21.25] 
 
"Se alguém não quiser trabalhar, 
também não coma. Pois ouvimos que 
alguns de vocês estão ociosos...". [2Ts 
3.10-11]. 
  
Leia também Pv 6.6-11; 10.26; 15.19; 
20.4; 26.14-16; 12.24 e 2Ts 3.10-12. 
Você tem sido diligente em tudo o que 
faz? Há alguma tarefa pendente que 
você já deveria ter concluído? Mãos à 
obra. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel não confia em suas 
riquezas. 
  
"Quem confia em suas riquezas 
certamente cairá, mas os justos 
florescerão como a folhagem 
verdejante". [Pv 11.28] 
  
Leia também Pv 11.4; Jó 8.11-15; 1Tm 
6.17 e Sl 40.1-4. Onde está a sua 
segurança? Em que(m) você confia? 
"Como é feliz o homem que põe no 
Senhor a sua confiança". Sl 40.4a.  
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo  Fiel é rico em boas obras.  
  
"Pratiquem o bem, sejam ricos em boas 
obras, generosos e prontos a repartir". 
[1Tm 6.18] 
  
Você acha que isso deveria ser comum 
na vida dos cristãos? Está sendo? Leia 
também Jo 13.27-29; Gl 2.9-10 e Tg 
2.26. Ore para que Deus lhe conceda 
oportunidades e recursos para ajudar 
outras pessoas de maneira prática, 
regularmente. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 
Domingo 14/07/2013  Domingo 21/07/2013  Domingo 28/07/2013 

     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel não permite que o 
dinheiro o afaste de Deus. 
  
"Outras [pessoas] ainda, como a 
semente lançada entre espinhos, ouvem 
a palavra; mas, quando chegam as 
preocupações desta vida, o engano das 
riquezas e os anseios por outras coisas 
sufocam a palavra, tornando-a 
infrutífera". [Mc 4.18-19] 
  
Muitos crentes também colocam a busca 
por dinheiro e prosperidade material 
como prioridade das suas vidas, 
tornando irrelevante e infrutífero o seu 
testemunho cristão. Leia Mt 6.24. O 
Mordomo Fiel vive de acordo com as 
prioridades estabelecidas pelo Senhor 
(Mt 6.33; Mc 16.15; At 1.8). E você? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel não cobiça.  
  
"Vocês cobiçam coisas, e não as têm; 
matam e invejam, mas não conseguem 
obter o que desejam. Vocês vivem a lutar 
e a fazer guerras. Não têm, porque não 
pedem. Quando pedem, não recebem, 
pois pedem por motivos errados, para 
gastar em seus prazeres". [Tg 4.2-3] 
  
A cobiça é um pecado sutil e 
relativamente fácil de ocultar dos outros 
(e de si mesmo). Há algo que você está 
cobiçando? Aprenda a pedir segundo a 
vontade do Senhor (1Jo 5.14-15; Jo 
15.7). 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel gasta com sabedoria.  
  
"Honre o Senhor com todos os seus 
recursos..." [Pv 3.9a] 
  
Este versículo auxilia o Mordomo Fiel a 
encontrar o equilíbrio na área de gastos. 
Você está honrando ao Senhor com tudo 
o que possui? O Mordomo Fiel é fiel com 
100% do seu patrimônio e do seu 
rendimento. E você? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 

 

“Assim, se vocês não forem dignos de confiança 
em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, 
quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?” 

Lucas 16.11 
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Domingo 04/08/2013  Domingo 11/08/2013  Domingo 18/08/2013 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel investe na expansão 

do Reino de Deus. 
  
"Por iniciativa própria, [os crentes das 
igrejas da Macedônia] nos suplicaram 
insistentemente o privilégio de participar 
da assistência aos santos. E não 
somente fizeram o que esperávamos, 
mas entregaram-se primeiramente a si 
mesmos ao Senhor...". [2Co 8.3-5]  
  
Evangelize. Doe Bíblias. Ajude um 
seminarista. Sustente um missionário. 
Invista em missões. Faça isso 
regularmente. De que outra maneira 
você pode participar desse privilégio? 
Leia hoje Mt 28.18-20 e os capítulos 8 e 
9 de 2ª Coríntios. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel é integro e reto.  
  
"Muitos se dizem amigos leais, mas um 
homem fiel, quem poderá achar? O 
homem justo leva uma vida íntegra; 
como são felizes os seus filhos". [Pv 
20.6-7] 
  
Você já pensou de que maneira a sua 
vida vai influenciar a vida dos seus filhos 
e dos seus descendentes? A sua vida vai 
proporcionar bênçãos ou tristezas para 
eles? Nessa semana, reflita seriamente 
sobre essa questão. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel se afasta das dívidas.  
  
"O rico domina sobre o pobre; quem 
toma emprestado é escravo de quem 
empresta". [Pv 22.7] 
  
Divida é escravidão. Pessoas que 
costumam comprar a prazo quase tudo o 
que compram gastam cerca de 25% da 
sua renda pagando juros. Faça os 
cálculos e comprove. Você tem sido 
escravo dos bancos, das financeiras e 
das lojas? Se é o seu caso, faça um 
rigoroso cronograma de pagamento e 
liberte-se das dívidas.  
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 
Domingo 25/08/2013  Domingo 01/09/2013  Domingo 08/09/2013 

     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel sabe dos p erigos de 
ser fiador. 
  
"Não seja como aqueles que, com um 
aperto de mãos, empenham-se com 
outros e se tornam fiadores de dívidas; 
se você não tem como pagá-las, por que 
correr o risco de perder até a cama em 
que dorme?" [Pv 22.26-27] 
  
Leia também Pv 6.1-5. A possibilidade de 
o fiador ter de pagar a dívida do devedor 
original é muito grande. Por isso, a 
menos que você tenha os recursos 
necessários, e, de antemão, esteja 
disposto a pagar a dívida, fuja de ser 
fiador. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel economiza com 
prudência. 
  
"Na casa do sábio há comida e azeite 
armazenados, mas o tolo devora tudo o 
que pode". [Pv 21.20] 
  
Na vida da maioria das pessoas haverá 
períodos de escassez, por isso é sábio 
economizar em tempos de fartura (Gn 
41.34-36). Muitos, infelizmente, preferem 
ter dívidas, gastando o dinheiro que 
ainda não ganharam. Lembre-se sempre 
do princípio mais básico de finanças 
pessoais: gaste menos do que você 
ganha.  
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo F iel reconhece a 
soberania de Deus. 
 
"O Deus que fez o mundo e tudo o que 
nele há é o Senhor dos céus e da terra... 
De um só fez ele todos os povos, para 
que povoassem a terra, tendo 
determinado os tempos anteriormente 
estabelecidos e os lugares exatos em 
que deveriam habitar". [At 17.24-26] 
 
Deus é soberano sobre todas as coisas e 
está no absoluto controle das 
circunstâncias. O Mordomo Fiel, 
humildemente, aprende a viver na 
dependência de Deus. Medite em Sl 
34.8; 40.4 e 119.1-3. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 

 

“Honre o Senhor com todos os seus recursos...” 
Provérbios 3.9a 
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Domingo 15/09/2013  Domingo 22/09/2013  Domingo 29/09/2013 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel serve a Deus e não ao 

dinheiro. 
  
"Ninguém pode servir a dois senhores; 
pois odiará um e amará o outro, ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. 
Vocês não podem servir a Deus e ao 
Dinheiro". [Mt 6.24] 
  
O seu estilo de vida é determinado pela 
influência da sociedade de consumo e 
pelos valores materialistas do mundo ou 
pela Palavra de Deus? Leia também Lc 
16.13-15. Avalie-se. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel zela pelo  meio -
ambiente. 
 
"O Senhor Deus colocou o homem no 
jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-
lo". [Gn 2.18] 
 
Ouvir notícias sobre escassez de 
alimento, água, energia e outros recursos 
será cada vez mais comum. Um dos 
grandes desafios atuais para a 
humanidade é manter o planeta 
sustentável. Você está fazendo a sua 
parte? Recicle. Não desperdice. Use 
apenas o necessário. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel não ama o dinheiro.  
  
"Os que querem ficar ricos caem em 
tentação, em armadilhas e em muitos 
desejos descontrolados e nocivos, que 
levam os homens a mergulharem na 
ruína e na destruição, pois o amor ao 
dinheiro é a raiz de todos os males. 
Algumas pessoas, por cobiçarem o 
dinheiro, desviaram-se da fé e se 
atormentaram com muitos sofrimentos". 
[1Tm 6.9-10] 
  
Nesta semana, memorize ou tenha em 
mãos esses versículos e confronte-os 
com todas as notícias que você ler nos 
jornais ou assistir na televisão. Você 
comprovará o quanto refletem a 
realidade. Como se proteger disso? Leia 
1Tm 6.11-12.  
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 
Domingo 06/10/2009  Domingo 13/10/2013  Domingo 20/10/2013 

     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel experimenta uma vida 
de contentamento 
  
"Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer 
circunstância. Sei o que é passar 
necessidade e sei o que é ter fartura. 
Aprendi o segredo de viver contente em 
toda e qualquer situação, seja bem 
alimentado, seja com fome, tendo muito, 
ou passando necessidade. Tudo posso 
naquele que me fortalece".  [Fp 4.11-13] 
  
Leia também Ec 5.10; 1Tm 6.6-8 e Hb 
13.5. Uma pessoa contente e satisfeita 
estará menos propensa a cair em 
tentação na área de cobiça, ganância, 
desonestidade, orgulho, murmuração, 
etc. Nunca esqueça: a desobediência 
aos princípios de Mordomia Fiel gera 
descontentamento. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel ensina as crianças a 
serem Mordomos Fiéis. 
  
"Ensina a criança no caminho em que 
deve andar, e, ainda quando for velho, 
não se desviará dele". [Pv 22.6] 
  
Leia também Dt 11.18-19 e Ef 6.4. Ajude 
as crianças, especialmente seus filhos, a 
entender e a praticar os ensinos da 
Palavra de Deus, incluindo os princípios 
de Mordomia Fiel. Nesta semana, ore 
pelas pessoas que trabalham 
diretamente no ministério infantil. De que 
maneira você poderia ou deveria se 
envolver? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel e o sucesso.  
  
"Quanto aos fiéis que há na terra, eles é 
que são os notáveis...". [Sl 16.3] 
  
O Mordomo Fiel busca uma vida bem-
sucedida diante de Deus. Assim, os 
critérios de sucesso são a fidelidade, a 
integridade e a obediência a Deus e Sua 
Palavra, e não fama, poder, dinheiro ou 
patrimônio material conquistados. Então, 
considerando os critérios de Deus, você 
tem sido bem-sucedido? Medite em Ec 
12.13-14, Fp 3.12-13 e 2Tm 4.6-8. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 

“Se alguém não cuida dos seus parentes, 
e especialmente dos de sua própria família, 

negou a fé e é pior que um descrente”. 
1Timóteo 5.8 

 



 
Princípios de MORDOMIA FIEL para o Bol etim da sua Igreja ou Organização – 2013 – Ganancia.com.br 

 
Domingo 27/10/2013  Domingo 03/11/2013  Domingo 10/11/2013 

 

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel não teme prestar 

contas. 
 
"O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo 
bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o 
porei sobre o muito. Venha e participe da 
alegria do seu senhor’". [Mt 25.23] 
 
O Mordomo Fiel toma iniciativa de 
prestar contas sempre que usa bens ou 
recursos de terceiros (como dos pais, de 
um amigo, da empresa ou da igreja). 
Mas, especialmente, tem consciência de 
que, no tempo oportuno, deverá prestar 
contas ao Senhor da administração de 
tudo o que Ele tem lhe dado. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel vive na perspectiva 
da Eternidade. 
  
"Mantenham o pensamento nas coisas 
do alto, e não nas coisas terrenas". [Cl 
3.2] 
  
Leia também 2Co 4.16-18 e Cl 3.1-4. O 
Mordomo Fiel tem consciência da 
brevidade de tempo que lhe resta nesta 
vida, por isso concentra suas prioridades 
naquilo que permanece para a 
Eternidade. Nessa semana, medite em 
Rm 1.16-17 e 2Pe 1.2-11. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel sabe qual é a melhor 
opção de investimento. 
 
"Mas acumulem para vocês tesouros nos 
céus, onde a traça e a ferrugem não 
destroem, e onde os ladrões não 
arrombam nem furtam". [Mt 6.20] 
 
Leia Mt 6.19-20; Mt 13.44; Hb 11.13-16 e 
Cl 3.20. Os investimentos que você tem 
feito têm valor no Reino de Deus? Os 
rendimentos desse tipo de investimento 
são imensuráveis e eternamente 
garantidos. Como está o "saldo" da sua 
"conta de investimentos" do Reino? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 
Domingo 17/11/2013  Domingo 24/11/2013  Domingo 01/12/2013 

     
O MORDOMO FIEL  O MORDOMO FIEL 

 
 O MORDOMO FIEL 

 O Mordomo Fiel submete -se à 
autoridade. 
  
"Lembre a todos que se sujeitem aos 
governantes e às autoridades, sejam 
obedientes, estejam sempre prontos a 
fazer tudo o que é bom". [Tito 3.1] 
  
Solicite sempre o cupom ou nota fiscal. 
Não fale mal dos políticos. Ore por eles 
(1Tm 2.1-2). Respeite as leis de trânsito. 
Não sonegue o imposto de renda. Não 
compre e não use produtos piratas. 
Tenha paciência com a burocracia. Etc. 
Incentive os outros a agirem assim 
também. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel não negocia  com 
Deus. 
 
"[Disse o Senhor]: Quem primeiro me 
deu alguma coisa, que eu lhe deva 
pagar? Tudo o que há debaixo dos céus 
me pertence". [Jó 41.11] 
  
Leia também 1Cr 29.14; Rm 11.35; 1Co 
4.7 e Cl 3.15-17. O Mordomo Fiel sabe a 
procedência de tudo o que possui, ou 
seja, se possui alguma coisa, é porque 
Deus lhe concedeu. Assim, sua atitude 
em tudo o que faz, especialmente ao 
contribuir, é sempre de gratidão e de 
adoração ao Senhor, por tudo o que Ele 
tem feito. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel faz ofertas 
sacrificiais. 
  
"Afirmo-lhes que esta viúva pobre 
colocou na caixa de ofertas mais do que 
todos os outros. Todos deram do que 
lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, 
deu tudo o que possuía para viver". [Mc 
12.44] 
  
Leia Mc 12.41-44 e 2Sm 24.23-24. O 
Mordomo Fiel demonstra a sua confiança 
na provisão e no cuidado de Deus, 
sendo fiel em suas contribuições mesmo 
em períodos de dificuldade. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 

 

 

Apostila de Finanças Pessoais 
Princípios Bíblicos de Mordomia Fiel – Artigos – De vocionais 
 

Educação Financeira  na Perspectiva Bíblica. Princípios Bíblicos de Mordomia Fiel . Dez semanas de 
Devocionais  sobre Finanças e assuntos relacionados. Artigos e Exercícios de Reflexão. 
Em arquivo PDF, 61 páginas A4. Grátis!! 
 

Você pode utilizar essa apostila em estudos bíblicos  de finanças 
em grupo, em aulas de EBD, ou em seu aprendizado pes soal.  

Faça download Grátis  no site Ganancia.com.br 
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Domingo 08/12/2013  Domingo 15/12/2013 

 
 Domingo 22/12/2013  

     
O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 

 O MORDOMO FIEL 
 O Mordomo Fiel domina o seu 

"impulso consumista". 
  
"Mas o fruto do Espírito é: (...) paciência 
(...) e domínio próprio". [Gl 5.22-23] 
  
Uma vida financeira desordenada revela 
a ausência, pelo menos, dessas duas 
características do fruto do Espírito. A 
seguir, perguntas que podem ser úteis 
para controlar o desejo de consumir 
(memorize e use-as para refletir antes de 
gastar): 1) É desejo ou necessidade? 2) 
Quanto tempo preciso trabalhar para 
ganhar tal quantia? 3) Há algo mais 
importante onde devesse gastar (ou 
investir) esse dinheiro? 4) Estou 
honrando ao Senhor com esse 
dispêndio? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 O Mordomo Fiel e a Bíblia.  
  
"Toda a Escritura é inspirada por Deus e 
útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção e para a instrução na 
justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda a 
boa obra". [2Tm 3.16-17] 
  
O Mordomo Fiel lida com o dinheiro e as 
posses materiais de acordo com a 
Palavra de Deus. Leia também Sl 19.7-
14; Sl 119.11,105; Hb 4.12 e Lc 16.11. 
Você, consistentemente, lê e estuda a 
Bíblia? Se não, o que o está impedindo? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

 O Mordomo Fiel é altruísta.  
  
"Lembrando as palavras do próprio 
Senhor Jesus que disse: 'Há maior 
felicidade em dar do que em receber'". 
[At 20.35b] 
  
Leia alguns textos bíblicos sobre 
egoísmo: Rm 2.8a; Fl 2.3a; 1Tm 6.9-10; 
Tg 3.16 e Tg 4.2-3. E agora, sobre 
altruísmo: Rm 12.13; Fp 2.4; Pv 11.24-25 
e 1Tm 6.18. Você deseja uma vida com 
as conseqüências do egoísmo ou do 
altruísmo? "O que o homem semear, isso 
também colherá" Gl 6.7b. Nesta semana, 
medite especialmente sobre Jo 15.12-14; 
Rm 5.7-8 e Fp 2.5-11. 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 

 
Domingo 29/12/2013  C L D  PV Brasil 
     
O MORDOMO FIEL   
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Norte 
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Nordeste 
PVNORDESTE.COM.BR 

O Mordomo Fiel submete sua vida e 
seus planos ao Senhor. 
  
"Não há sabedoria alguma, nem 
discernimento algum, nem plano algum 
que possa opor-se ao Senhor". [Pv 
21.30] 
  
Leia também Sl 135.5-6; Pv 3.5-6; Pv 
16.1-3,9; At 17.26 e Tg 4.13-17. Quem 
está no controle das pessoas e das 
circunstâncias? Você reconhece que 
Deus é soberano e está no controle de 
tudo o que acontece? 
 
Fonte: Finanças na Bíblia – Ganancia.com.br 
 

  

 

“Mantenham o pensamento nas coisas do alto, 
e não nas coisas terrenas”. 

Colossenses 3.2 

 



 

 Finanças na Bíblia 

GGAANNAANNCCIIAA..CCOOMM..BBRR  
 
 

Finanças na Bíblia - Ganancia.com.br é um ministério da Organização Palavra da Vida que 
tem o intuito de transmitir os princípios de finanças e bens materiais na perspectiva bíblica, 
ensinando as pessoas a utilizarem os recursos materiais de acordo com o propósito de Deus para 
sua vida. 

 
Leia o Propósito Ganancia.com.br e a Declaração de Fé diretamente no site. 
 
Disponibilizamos no site Ganancia.com.br artigos, reflexões, devocionais, sugestões de 

leitura, orientações práticas, um software grátis de controle financeiro pessoal e orçamento, além 
de outros materiais para estudo, compreensão e prática dos princípios de finanças na perspectiva 
bíblica. 

 
 
Faça download grátis do "Livreto de Finanças Pessoais – Orientações e Princípios Bíblicos" e 

desta "Apostila de Finanças Pessoais", disponíveis em arquivo PDF. Você pode imprimir e utilizar 
esses materiais em seu aprendizado pessoal, em pequenos grupos ou em estudos na EBD. 

 
Baixe também o software grátis Ganância Finanças Pessoais. Um software de controle 

financeiro com orçamento, cálculos financeiros e educação financeira baseada em princípios 
bíblicos. 
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AAAAAAAA        PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrráááááááábbbbbbbboooooooollllllllaaaaaaaa        ddddddddoooooooo        RRRRRRRRiiiiiiiiccccccccoooooooo        IIIIIIIInnnnnnnnsssssssseeeeeeeennnnnnnnssssssssaaaaaaaattttttttoooooooo        
Lucas 12:13-21, na Bíblia. 

 

Alguém da multidão 
disse a Jesus:  

 "Mestre, dize a meu 
irmão que divida a 
herança comigo". 

Respondeu Jesus: 
"Homem, quem me designou juiz ou árbitro 
entre vocês?" 

Então lhes disse: "Cuidado! Fiquem de 
sobreaviso contra todo tipo de ganância; a 
vida de um homem não consiste na 
quantidade dos seus bens".  

Então lhes contou esta parábola: 
 "A terra de certo homem rico produziu 

muito. Ele pensou consigo mesmo: 'O que vou 
fazer? Não tenho onde armazenar minha 
colheita'.  

"Então disse: 'Já sei o que vou fazer. Vou 
derrubar os meus celeiros e construir outros 
maiores, e ali guardarei toda a minha safra e 
todos os meus bens. E direi a mim mesmo: 
Você tem grande quantidade de bens, 
armazenados para muitos anos. Descanse, 
coma, beba e alegre-se'.  

"Contudo, Deus lhe disse: 'Insensato! Esta 
mesma noite a sua vida lhe será exigida. 
Então quem ficará com o que você 
preparou?'  

Assim acontece com quem guarda para si 
riquezas, mas não é rico para com Deus".  
 

 

Como ser rico para com Deus? Somente através de Jesus. 

“Respondeu Jesus: ‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 

ninguém vem ao Pai a não ser por mim” Jo 14:6. Leia o 

artigo A Perspectiva da Eternidade, no site Ganancia.com.br. 


