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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para você e todos 

os seus entes queridos. Estamos numa crise econômica, acredito que essa é 
uma realidade que está atingindo a maioria dos brasileiros. Não bastasse uma 
“crise ética” de proporções nunca vistas, temos ainda que administrar um 
cataclismo na economia que corroe salários, em razão da uma elevação geral 
nos preços públicos (impostos, taxas, etc.) e privados (supermercado, 
combustível, etc.). 

 
Na semana que passou, recebi da querida irmã Nilma Coimbra um 

escrito, do Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, que pode muito auxiliar em 
momentos como este. Sigamos ao texto: 

 

VIDA FINANCEIRA EM TEMPOS DE CRISE 
Rev. Valdinei Aparecido Ferreira 
 
O livro de Provérbios possui princípios que ajudam na organização 

das finanças pessoais. Épocas turbulentas, como esta que estamos 
atravessando, ajudam a realçar o valor destes princípios. Vejamos: 

 
1. Controle seus gastos – Provérbios 27.23-24 
Se você não sabe aonde vai o seu dinheiro, nenhum dinheiro será 

suficiente. Manter um bom registro dos gastos é o primeiro passo para adquirir 
liberdade financeira. 

 
2. Planeje seus gastos – Provérbios 21.5 
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Muitos cultivam a ilusão de que, se ganhassem mais dinheiro, seus 
problemas financeiros estariam resolvidos! Entretanto, liberdade financeira não 
está ligada a quanto ganhamos, mas em como gastamos o dinheiro que 
ganhamos. O autor de Provérbios nos diz que a pressa nos gastos conduz à 
pobreza. Em nossos dias isso significa consumir sob impulso. Quem nunca 
comprou nada por impulso e depois se arrependeu?! 

 
3. Guarde para o futuro – Provérbios 30.25 
No Japão, as famílias poupam cerca de 20% de seus ganhos. Na 

Europa, em torno de 15%. Já nos EUA as famílias gastam cerca 10% acima 
daquilo que ganham! Não tenho dados do Brasil, mas cada um pode fazer sua 
própria análise comparativa. Nós estamos enfrentando uma enorme contradição. 
A longevidade aumentou rapidamente, mas falta poupança para se manter a 
qualidade de vida em idade avançada. Guarde para o futuro. 

 
4. Alegre-se com o que você tem e desfrute daquilo que Deus 

lhe deu – Provérbios 15.17 
Em comunhão com Deus o pouco é muito e, longe dele, o muito é 

pouco. Muitos gastos e dívidas são assumidos sob a premissa de que trarão 
felicidade e paz. Outras despesas acabam sendo feitas para compensar a perda 
de comunhão e simplicidade no convívio familiar. Há ainda aqueles que, na 
busca por mais dinheiro, sacrificam a saúde e a família e, por fim, descobrem 
que a riqueza de pouco valerá sem que tenham ao lado as pessoas que amam. 

Se você já pratica esses princípios, siga em frente. Se você não os 
pratica ainda, não desanime. Peça ajuda para Deus e vá colocando em ordem 
sua vida financeira. 


