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Chamados à Vitória – PROGRAMA 010 – 00-00-2014
GRAVADO EM
NO AR EM

: 01/10/2015
: 20/01/2016

TEMA : VIVENDO COM MENOS DO QUE VOCÊ GANHA
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) Oi lá e bem vindo ao Chamados à Vitória. Um programa
para homens que estão dispostos a aprender mais da Palavra de Deus para
serem vitoriosos na vida. Eu sou seu anfitrião Edson Tauhyl.

Hoje continuamos a série sobre Dinheiro e Contentamento baseado no livro
"Cada Homem um Guerreiro", de Lonnie Berger. Não seja aquele que vive
preocupado mas um lutador que reconhece seus pontos fortes e fracos e
coloca sua confiança no único homem perfeito. Ele nos convida a aprender
com ele.
TEC – musica tema – 5s
A – Sim, eu estou falando de Jesus Cristo, que nos convida a ser seus
discípulos, e segui-Lo. Ele nos mostra como podemos receber força incrível
no meio de nossa fraqueza.
Agora nosso Coach irá nos falar sobre como podemos ‘viver com menos do
que ganhamos’. Não é uma boa ideia? Fique com a gente.
TEC – musica tema
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C – Olá, eu sou Douglas, seu Coach hoje. Obrigado por sintonizar em nosso
programa. Quero iniciar lembrando de um importante princípio da Palavra de
Deus. " Não se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem
semear, isso também colherá." (Gl 6:7). Todos nós colhemos consequências
de nossas decisões financeiras. Boas ou ruins!

Estar disposto a adiar o prazer em curto prazo para ganhar a liberdade
financeira no longo prazo, é um sinal de maturidade. Esta é uma das lições
financeiras mais importantes que um homem pode aprender.

A palavra de Deus não diz que a dívida é pecado, mas há muitas
advertências sobre a armadilha de ficar preso em dívidas.
A – Nossa sociedade nos incentiva exatamente a fazer o oposto!

C - Na verdade, a maioria das escolas de administração ensina que a dívida é
uma coisa boa. Com o poder financeiro trabalhando em seu favor, na teoria,
você pode rapidamente acumular uma fortuna. Esta teoria pode funcionar
quando a economia está indo para cima, mas é devastador quando os
mercados revertem. Aqui está um aviso importante da Palavra de Deus, a
Bíblia: "Quando os dias forem bons, aproveite-os bem; mas, quando forem
ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro..." (Eclesiastes 7.14)

Em tempos difíceis, empresas que têm um alto nível de endividamento, com
pouca margem acabam fechando as portas. As empresas que estão fora de
dívida tendem a perder menos dinheiro e conseguem sobreviver.
A – Podemos ver que o plano perfeito de Deus para nós é não entrar em
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dívidas!
C – Exato e aqui estão quatro razões por que não:

1. A dívida reduz o seu padrão de vida. Os juros que você é forçado a pagar
sobre o empréstimo vão sempre aumentar sua dívida.

2. Gastos além de seus ganhos trabalham contra você. Se você continuar
com gastos excessivos em seus cartões de crédito, o tamanho de sua dívida
terá, em poucos anos, um efeito paralisante sobre a sua situação financeira e
de credibilidade.

3. É muito mais fácil entrar em dívida do sair dela. Além de eliminar o hábito
de gastar demais, você terá que estar disposto a reduzir drasticamente seu
estilo de vida, a fim de saldar a sua dívida.

4. A dívida pode criar um ciclo de servidão geracional aos empréstimos.
Muitas das pessoas que financiam a maior parte de seus estudos na
faculdade somente conseguirão quitar esses débitos por volta dos quarenta e
poucos anos de idade, quando provavelmente seus filhos estarão prontos
para começar a faculdade. E outra geração de dívida se cria e o padrão é
repetido.
TEC – vinheta (transição)

A –Este é o programa Chamados à Vitória onde falamos sobre assuntos que
realmente importam. Viver com menos do que você ganha! Esse é o nosso
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tema de hoje. Vivemos em uma sociedade em que somos sempre
incentivados a gastar mais e mais. Anúncios nos encorajam a comprar agora
e pagar mais tarde! O que a Bíblia tem a dizer sobre isso?

Em sua série de livros livro "Cada Homem um Guerreiro", Lonnie Berger lida
com esta questão crítica. Queremos compartilhar suas descobertas com você.
Você pode ler mais sobre essa série de livros, visitando o site
transmundial.org.br/chamadosavitoria.
TEC – vinheta (transição)
C – A cultura brasileira, em geral, não tem uma educação financeira. As
famílias, principalmente, não têm o costume de falar sobre esse assunto. Mas
isso é um assunto importante para nós homens, uma questão que realmente
importa! Fico feliz que nosso ouvinte ainda esteja conosco e disposto a fazer
a melhor escolha nessa área. Lembre-se que deixar de ter uma recompensa
em curto prazo para ganhar a liberdade financeira no longo prazo, é um sinal
de maturidade e uma das lições mais importantes que um homem pode
aprender. Infelizmente, esse se tornou um conceito esquecido em nossa
cultura. Não se iluda com a promessa de uma vida boa oferecida pelo mundo
empresarial de hoje, que fica muito feliz em ajudá-lo a entrar em dívida. Sua
perda é o lucro deles!

Nessa questão de compra e gastos, quero considerar três diferentes
conselhos da Palavra de Deus, a Bíblia. Edson, você pode ler estes textos
para que, em seguida, eu proponha um pensamento para que consideremos?
A – Claro que posso. O primeiro texto vem do apóstolo Tiago: “Ouçam agora,
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vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade,
passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro”. Vocês
nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são
como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao
invés disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou
aquilo”. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda
vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve
fazer o bem e não o faz, comete pecado.” (Tiago 4:13-17)

C - E aqui está um pensamento a se considerar:
A dívida sempre presume que o futuro será seguro.

Se eu entro em uma dívida hoje estou presumindo que vou ser capaz de
pagá-la amanhã, ou seja, no futuro. Tiago nos apresenta duas coisas a se
considerar nesse texto:

Em primeiro lugar, ele nos lembra do quão frágil é a vida que é como a
névoa da manhã que está aqui agora, e então desaparece! Precisamos ser
cuidadosos e responsáveis no que nós escolhemos fazer com a nossa vida.

Isto nos leva ao segundo ponto - devemos estar muito conscientes do que
Deus quer que façamos e como quer que vivamos. Nos Salmos, a Bíblia nos
convida: "Entregue o seu caminho ao SENHOR; confie nele, e ele agirá:" (Sl
37:5). Se pensarmos que podemos fazer as coisas por conta própria, é só
lembrar do que a Palavra de Deus disse: Quem se orgulha de seus próprios
planos pratica o mal.
A – E aqui temos mais algumas palavras do apóstolo Tiago: “Vocês cobiçam
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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.” (Tiago 4:2)
C – Vamos considerar o seguinte pensamento: "A dívida pode negar a Deus a
oportunidade de trabalhar em sua vida."

A inveja e ciúme, querer que os outros têm, intrigas e brigas pelo que é dos
outros, tudo isso pode, muitas vezes levar até mesmo ao assassinato. Tudo
começou logo após a queda do homem, quando Caim matou seu irmão Abel
por inveja, que se transformou em ódio. Hoje a inveja ainda é a causa de
conflitos em famílias e até guerras entre nações.

Uma pessoa que está disposta a entrar em dívida por razões egoístas cede a
uma tentação que pode ficar fora de controle. Na Oração do Pai Nosso, Jesus
ensinou seus discípulos a esperar que o Pai celestial provesse seu pão de
cada dia, e a pedir livramento da tentação. A Bíblia diz em Provérbios 10:22:
"A bênção do SENHOR traz riqueza, e não inclui dor alguma."

E outra promessa da Bíblia em Isaías 64:4 diz: "Desde os tempos antigos
ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus,
além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam."

Então ao optar por entrar em dívida eu tomo o controle das coisas e nego a
Deus uma oportunidade de trabalhar na minha vida.
A – O último pensamento a se considerar vem das palavras de Provérbios
22:7, que diz: “O rico domina sobre o pobre; quem toma emprestado é
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escravo de quem empresta.”
C – Esta dura realidade atingiu muitas pessoas nos Estados Unidos quando a
bolha do mercado imobiliário estourou. De repente, centenas de milhares de
pessoas viram seus imóveis desvalorizarem de um dia para o outro, deixando
o proprietário com uma dívida maior que o valor de sua propriedade. Muitos
tropeçaram nesta situação por falta de planejamento e de um orçamento
correto. Esta crise também foi impulsionada por aqueles que foram
vergonhosamente ávidos por ganhos de curto prazo. Como resultado das
propriedades supervalorizadas, o mutuário, aquele que fez um empréstimo,
se tornou servo do que empresta. Muitos tiveram que declarar falência.

TEC – música tema

A – Chegamos ao fim de nosso programa Chamados à Vitória de hoje. O
conteúdo de nosso programa hoje foi adaptado do terceiro livro da série
"Cada Homem um Guerreiro", de Lonnie Berger. Você pode saber mais a
respeito desses livros no 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

