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Chamados à Vitória – PROGRAMA 011 – 27/01/2016
GRAVADO EM
NO AR EM

: 04/11/2015
: 27/01/2016

TEMA : PERSPECTIVAS EQUILIBRADAS
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) Olá e bem-vindo ao Chamados à Vitória o programa que
quer o seu sucesso na vida. Sempre conversamos sobre pontos importantes e
estamos aqui para lhe trazer a verdade e aconselhamento de quem tem
experiência. Eu sou seu apresentador Edson Tauhyl.

Todo mundo sempre gostaria de ter um pouco mais de dinheiro. Algumas
igrejas se especializam em apresentar um Deus que só abençoa suas
finanças. Parece que Deus é obrigado a abençoá-lo se você seguir uma
determinada fórmula de contribuição e de fé. Mas é realmente isso que a
Bíblia ensina sobre o dinheiro e como ser bem sucedido financeiramente?

Fique com a gente e vamos falar sobre esta importante questão do dinheiro,
a invenção mais inteligente na história do empreendedorismo humano. O
tema deste programa é "perspectivas equilibradas", e os conselhos que
compartilharemos

poderão

alterar

o

seu

planejamento

pessoal

e

gerenciamento de dinheiro para sempre. Em alguns momentos receberemos
Douglas Pek para conversar conosco.
TEC – musica tema – 5s
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C - Algumas pessoas de temperamento forte fazem com que as coisas sejam
bem fáceis para si mesmas. Eles veem a vida como se existissem apenas
duas opções – a forma como eles fazem as coisas e a forma errada! - Você
pode sorrir e dizer, eu não sou um desses - bem, eu espero que não. Mas
sabe, estar disposto a examinar todas as situações com imparcialidade e
talvez até admitir que se está errado, requer muito trabalho e humildade.

Isto é especialmente verdade quando falamos de dinheiro. O dinheiro deve
ser um instrumento neutro para compra e venda, mas há tantas emoções
ligadas a ele. O quanto dinheiro você tem é o que irá determinar seu estilo
de vida; sua posição social e a possibilidade de alcançar as coisas. Também
irá determinar a sua influência sobre os outros.

Para muitas pessoas o dinheiro é a sua segurança e sua principal
preocupação na vida.

A - E, infelizmente, e mesmo tragicamente, quando uma crise financeira real
nos atinge, muitos chegam as profundezas do desespero e até mesmo a
cometer suicídio.

C - O que nos leva à pergunta: 'Sobre qual base você está construindo sua
vida? Certa vez, Jesus contou uma parábola de um homem que construiu sua
casa sobre a areia e outro que construiu a sua casa sobre a rocha.
Em ambos os casos, a chuva caiu, veio a enchente e sopraram os ventos
fortes contra as casas. O efeito foi muito diferente. A casa construída sobre a
rocha permaneceu em pé, porque tinha sido construída sobre uma base
sólida. Mas a casa construída sobre a areia caiu e sua queda foi grande.
Jesus explicou que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica é um
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homem sábio. Mas todo aquele que não pratica os ensinos de Jesus é como
um tolo.

Precisamos construir o nosso entendimento sobre o dinheiro na sólida
fundação da verdade bíblica. É fundamental que aprendamos a lidar com
dinheiro corretamente nos momentos bons e ruins. Ambos virão para todos
nós.
TEC – vinheta (transição)
A – Ouça o que Lauren Libby, presidente da Trans World Radio, tem a dizer
sobre a série “Cada Home um Guerreiro” de Lonnie Berger: "Todo dia os
homens lidam com questões que testam seus valores fundamentais,
integridade e maturidade espiritual. Questões como a gestão financeira,
sofrimento, sexo, pureza moral, trabalho, e a questão de se fazer diferença
na vida, estas são as coisas que moldam o caráter de um homem. ‘Cada
Home um Guerreiro’ trata desses problemas viscerais direto ao ponto, sem
rodeios".

Convido você a entrar em contato conosco através do site _______________
para descobrir mais recursos baseados nessa série.
TEC – vinheta (transição)
A – Deixe-me fazer algumas perguntas a você, nosso ouvinte. Você tem uma
perspectiva equilibrada sobre a vida? Você está aberto para aprender coisas
novas, sem ficar preso a sua própria opinião? Eu sei por experiência própria
como me sinto tentado a fazer isso. Quem não tem a tendência de querer
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manter-se preso a suas próprias opiniões, para manter tradições ou
convicções? Será que interpretamos questões baseados em nossas emoções
ou nos fatos? Para nos ajudar a responder a essas perguntas, aqui está
novamente Douglas Pek.

C - Eu quero apresentar uma perspectiva equilibrada sobre o dinheiro com
uma imagem de um edifício financeiro. Imagine um edifício com oito colunas,
que o sustentam.

Edson, por favor, nos descreva cada coluna e leia o

versículo da Bíblia que a explica.

A - Claro, aqui vamos nós, a primeira coluna: Não viva de forma
extravagante! Provérbios 22: 7 (NVI) diz: “O rico domina sobre o pobre;
quem toma emprestado é escravo de quem empresta.”

C - Uma pessoa sem direção moral irá a ruina e trará desgraça a si mesmo e
aos outros. Portanto amigo, fique dentro dos limites de seus próprios
recursos, não siga o impulso de querer ter tudo que você vê. Sua integridade
e bom nome são muito mais preciosos do que bens materiais. E se você tem
posses, não tire vantagem dos outros. Se você está tentado a gastar mais do
que ganha e a pedir empréstimos constantemente, é hora de reavaliar suas
finanças.

A - Nossa segunda coluna é: Evite dívida! Provérbios 21:17 (NVI) nos diz: "
Quem se entrega aos prazeres passará necessidade; quem se apega ao vinho
e ao azeite jamais será rico."

C - Com muitas ofertas de "dinheiro a baixos juros" e anúncios constantes
que apelam para os nossos apetites não é de admirar que gastos excessivos
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tenha se tornado uma doença. Mas não vamos transferir toda a
responsabilidade para os outros. A falta de autocontrole e falta de prudência
levam a todo tipo de vícios e viver endividado é um deles. Então examine sua
vida financeira, e, com a ajuda de Deus firme esse raio em sua roda
financeira e evite o endividamento a qualquer custo.

A - A terceira coluna é: Gerencie bem seus recursos! Provérbios 13:22 diz: "O
homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos,”

C - Jesus contou a parábola do homem que confiou a seus escravos seus
pertences antes de sair em viagem. Ele deu cinco talentos a um, dois a outro
e um a terceiro escravo - a cada um segundo a sua própria habilidade.
Depois de muito tempo o mestre voltou e acertou contas com eles. O escravo
que havia recebido cinco talentos tinha investido e ganhado mais cinco. O
escravo que tinha dois talentos tinha negociado com eles e obteve mais dois.
Mas o que havia recebido apenas um talento tinha escondido o seu talento
no chão e o devolveu ao mestre reclamando sobre a expectativa que pesava
sobre ele. O mestre repreendeu-o e disse: "Escravo perverso e preguiçoso,
você deveria ter, pelo menos, colocado o meu dinheiro no banco para que,
na minha volta, eu recebesse meu dinheiro com juros. "

Acho que a história fala por si. Somos responsáveis por nossos recursos
diante de Deus. A maneira como gerenciamos nossos recursos irá, um dia,
beneficiar nossos filhos.

A - A quarta coluna em nosso edifício financeiro é: Diversificar! A Bíblia diz
em Provérbios 27 versos 23, 24, 26 e 27: "Esforce-se para saber bem como
suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as
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riquezas não duram para sempre... os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os
bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra
para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas."

C - Eu tenho certeza que você está familiarizado com o ditado: "Não ponha
todos os ovos em uma cesta só." É um aviso para evitar o risco de perder
tudo caso um empreendimento falhe. Então diversifique no investimento de
seus recursos. Isto não se aplica apenas ao dinheiro. A Bíblia fala sobre o
homem que tem prazer na lei do Senhor, e tudo o que ele faz será bem
sucedido.

A - A quinta coluna: Fique longe de comportamento pecaminoso! Pr 23: 20 e
21 diz: “Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se
empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a
sonolência os vestirá de trapos.”

C - Em alguns países, beber e comer demais é a maior tentação que se pode
ter. Em algumas sociedades, a indústria pornô ganha bilhões, enquanto
arruína o caráter dos homens e destrói famílias. Qualquer vício, seja este tipo
de comportamento pecaminoso ou gastos imprudentes e irresponsáveis, deve
ser combatido. Estes vícios sempre acabam na pobreza de caráter e num
futuro sombrio.
A - A sexta coluna é: Esteja atento! A Bíblia diz em Eclesiastes 11: 1.2: “Atire
o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrálo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito, pois você não
sabe que desgraça poderá cair sobre a terra.”
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C – Uma gestão financeira responsável e sábia não tem apenas o lucro
imediato e pessoal em mente, mas também considera as necessidades dos
outros.

No final, é a bênção do Senhor que enriquece. A Bíblia diz que aquele que se
compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele irá recompensá-lo por suas
boas ações.

A - A sétima coluna: Planeje bem! Provérbios 14: 8; diz: " A sabedoria do
homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é
enganosa." E Provérbios 21: 5 diz: “Os planos bem elaborados levam à
fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria.”

C - Colher informações e obter os fatos de forma correta é como lançar as
fundações de um edifício. Pode ser um trabalho difícil e levar tempo e
esforço, mas vale a pena no final. As Escrituras advertem para não sejamos
apressados e superficiais. Compradores impulsivos, guiados por suas
emoções, que não se preparam antes de investir, se arrependem. Portanto
aceite a disciplina de ser um bom planejador.

A - A oitava e última coluna: Contribua generosamente! Em Provérbios 3: 9 e
10 lemos: “Honre o SENHOR com todos os seus recursos e com os primeiros
frutos de todas as suas plantações; os seus celeiros ficarão plenamente
cheios, e os seus barris transbordarão de vinho."

C - Qual é o propósito da riqueza, já que nada podemos levar conosco
quando a vida acabar? Qual é a função primordial do homem? Não é
glorificar a Deus em todas nossas ações, palavras, pensamentos e também
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nos

investimentos?

Quero

encerrar

esse

importante

estudo

sobre

perspectivas equilibradas, lembrando o que as Escrituras nos dizem: " Não se
deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso
também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá
destruição; mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida
eterna."

TEC – música tema

A – Chegamos ao fim de nosso programa Chamados à Vitória de hoje. Você
pode

entrar

em

contato

conosco

através

do

site:

transmundial.org.br/chamadosavitoria.
Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da Rádio Trans Mundial agradeço por ter
ouvido o programa Chamados à Vitória. Que Deus o abençoe.

TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por Douglas Pek e Edson Tauhyl.
Na mesa de som: Thiago Parisi.
TEC – vinheta de encerramento

