
Casamento 
E ESTABILIDADE FINANCEIRA



“Cuide primeiro de seus negócios, defina sua 

situação financeira e depois comece a construir 

sua casa e formar sua família’’

Provérbios 24:27 BV 



PESQUISA realizada pela Kansas State 

University com 4.500 casais acompanhados 

durante anos, demonstrou que o principal 

motivo de divórcio foram os conflitos por 

causa de dinheiro. 



POR QUE É TÃO DIFÍCIL LIDAR COM 

AS FINANÇAS NO CASAMENTO? 



No casamento as experiências com dinheiro 

(familiares e pessoais) sempre serão bastante 

diferentes. 



Lidamos com DINHEIRO conforme os 

aspectos BIO – PSICO – SOCIAIS. 



1. ASPECTOS 
BIOLÓGICOS  



 A herança biológica é passada através da 

genética. 



Mas também herdamos o modo como nossos 

familiares lidavam com o DINHEIRO:



Ambição, sucesso, fracasso, arrogância, 

humildade, simplicidade, sofisticação, luxo, 

avareza, generosidade, contentamento, 

bondade, egoísmo, etc. 



2. ASPECTOS
 PSICOLÓGICOS 



  Lidamos com DINHEIRO conforme nossa 

estrutura de PERSONALIDADE. 



  Nossa PERSONALIDADE se forma conforme 
as vivências CONSCIENTES E INCONSCIENTES. 



Quem sabe lidar bem com as emoções, sabe 

lidar bem com o dinheiro. 



3. ASPECTOS 
SOCIOCULTURAIS 



A forma como as pessoas utilizam o dinheiro 

estão diretamente ligadas ao momento 

socioeconômico e sociocultural de cada cidade 

e de cada país. 



  PRINCÍPIOS BÍBLICOS PARA 
A VIDA FINANCEIRA



1– MANTENHA UM 
CONTROLE FINANCEIRO 



“Esforce-se para saber bem como suas ovelhas 

estão, dê cuidadosa atenção aos seus 

rebanhos, pois as riquezas não duram para 

sempre...” 

Provérbios 27:23 e 24 



  1. O QUE EU TENHO



2. O QUE DEVO        



3. O QUE EU GANHO



4. ONDE TUDO ISSO VAI 



Ignorância financeira leva ao 

desastre familiar 



“40% dos casais brigam por causa de dinheiro 

porque discordam sobre os gastos da casa, não 

têm reservas para imprevistos e não querem 

pagar pelos gastos do cônjuge”.

Estudo do SPC Brasil  



“Pesquisa feita nos Estados Unidos revela que 

80% das pessoas casadas escondem dívidas ou 

compras do cônjuge.”  



As principais traições financeiras que 

minam os casamentos 



1. Mentir sobre o quanto ganha 



2. Ter investimentos escondidos 



3. Mentir para não gastar dinheiro 



4. Inventar desculpas para 

responsabilizar o outro



5. Mentir para usar o cartão de 
crédito do outro e depois não pagar 



6. Esconder dívidas 



7. Mentir para os filhos sobre a real 

situação financeira da família 



8. Esconder o próprio consumismo 



2- FAÇA
 UM PLANEJAMENTO

 FINANCEIRO 



“Pois quem começaria a construção de uma 

torre sem PRIMEIRO fazer os cálculos e depois 

VERIFICAR se tem dinheiro suficiente para 

completá-la? 



De outra forma só poderia completar os 

alicerces e não completaria a obra, e todos os 

que vissem o que aconteceu iriam rir dele e 

dizer: 



‘Estão vendo aquele sujeito ali? Começou 

aquela construção e ficou sem dinheiro para 

terminá-la!’

Lucas 14:28-30 NBV 



É DIZER ONDE QUER QUE o dinheiro VÁ ao 

invés de querer saber onde ele FOI. 



"Os planos bem elaborados levam à fartura; 

mas o APRESSADO sempre acaba na miséria”. 

Provérbios 21:5 NVI 



A liberdade financeira não se baseia 

enquanto você ganha.  



É baseado em quanto você gasta.  



3– DÊ PRIORIDADE À 
QUITAÇÃO DE DÍVIDAS 



“Não devam nada a ninguém, exceto a dívida 

do amor de uns para com os outros!” 

Romanos 13:8 NVB



Há dois tipos de dívidas: 



1. As que se pode pagar: que são aquelas que 

são fruto da desorganização, ou de incidentes e 

circunstâncias. A gente se reorganiza, negocia 

e paga.  



2. As dívidas que não se pode pagar: são 

aquelas deixaram você num estado de 

insolvência econômico-financeira. Seja digno e 

honrado no reconhecimento das dívidas, e que 

fará tudo para que elas sejam pagas em 

havendo recursos. 



4 – ATENÇÃO COM 
GASTOS DESNECESSÁRIOS  



Por que vocês vivem gastando seu dinheiro 

naquilo que não é pão, e se esforçando à toa 

para comprar coisas que não matam a fome?

Isaias 55:2 NBV 



NECESSIDADE X DESEJO 



Ano 1860 - 72 desejos e 16 

necessidades



  Anos 90 - 594 desejos e 108 

necessidades 



NECESSIDADE: É algo inevitável que se não 

atendido, pode levar o indivíduo a ter sérios 

problemas no seu desenvolvimento: físico, 

intelectual, emocional e espiritual. 



DESEJO: É a vontade de possuir ou realizar 

algo que pode ou NÃO ser importante para o 

desenvolvimento. Está vinculado ao PRAZER. 



5– POUPE  



             
“O sábio economiza e tem sempre bastante 

comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo 

gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe.” 
              

Provérbios 21:20 NBV 



6– INVISTA NA EXPANSÃO 
DO EVANGELHO 



“Vocês têm se destacado em tantos sentidos: 

na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo e no 

amor por nós. Eu desejo, agora, que também se 

destaquem no espírito de contribuir com 

alegria.”

2 Coríntios 8:7 NBV 



Aquele para quem o dinheiro não é deus de 

natureza alguma, nem o salvador da 

insegurança — doa sem nem mesmo notar, 

pois, para ele, o dinheiro está aí é para isto 

mesmo. 


