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Quando estou a 
conduzir, muitas vezes 
ouço o programa 
de rádio, The Dave 

Ramsey Show, que dá bons 
conselhos financeiros. Uma 
prática corrente do programa é 
dar a oportunidade aos ouvintes 
de contarem a todas as pessoas 
que, ao seguirem as estratégias 
do Dave, liquidaram todas as 
suas dívidas. Ao longo dos anos, 
muitas pessoas declararam no 
programa: “Estamos livres de 
dívidas!” Durante os últimos dois 
anos, há algo que me parece 
interessante – uma grande parte 
daqueles que participam no 
programa, para declarar que 
estão livres de dívidas, 
tem 35 anos ou 
menos. Até o 

próprio Dave já comentou este 
fenómeno.

E se todos os jovens casais 
Adventistas pudessem es-
tar livres de dívidas quando 
chegassem aos 35 anos? Creio 
que isso não só iria melhorar 
as suas vidas pessoais, como 
também iria afetar de forma 
positiva a forma como se 
relacionam com a Igreja e a 
sua missão. Digamos que os 
€10 000 que paga anualmente 
pelo seu crédito à habitação 
passa a ser dinheiro no seu 
bolso. Poderia enviar os seus 
filhos para a escola Adventista 
em vez de andar a contar as 
moedinhas ou pedir ajuda à sua 
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“Algumas 
dívidas são 
divertidas 
quando as 
estamos a 
contrair, mas 
nenhuma 
é divertida 
quando nos 
queremos ver 
livres delas.” 

O G D E N 
N A S H
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mensal elevada. Venda a sua 
casa atual e encontre outra que 
não esteja acima de 25 a 30 por 
cento do seu salário líquido.

Quando encontrar uma casa, 
sugiro que opte por um crédito 
a 15 anos e mensalmente pague 
mais do que aquilo que teria de 
pagar. Permita-me exemplificar. 
Se comprar uma casa na ordem 
dos €125 000, a sua prestação 
mensal será aproximadamente 
de €1000 por mês. Acrescente 
mais €500 mensais, e poderá ter 
esta dívida paga em sete ou oito 
anos.

Se tiver um crédito à habita-
ção a 30 anos, então acrescente 
mais um terço à sua prestação 
mensal, e estará liquidado 
dentro de quinze anos. Por 
exemplo, um crédito a 30 anos, 
com uma prestação mensal de 
€800, estará liquidado ao fim de 
quinze anos se lhe acrescentar 
mais €250 por mês. Se contar 

com o subsídio de Natal, então 
acrescente um décimo tercei-
ro mês e liquide-o ainda mais 
rápido.

Pode exigir um grande es-
forço juntar esse dinheiro extra, 
mas valerá a pena! Há muitas 
formas de conseguir esse di-
nheiro adicional para a pres-
tação. Se se sentir à vontade 
para alugar um quarto na sua 
casa, direcione o dinheiro da 
renda para a prestação da casa. 
Encontrar um segundo empre-
go ajudá-lo-á a pagar a sua casa 
mais rápido. Faça um trabalho 
freelance nas horas pós-laborais, 
seja motorista nas empresas 
de transportes de passageiros, 
venda artigos online, etc. Sabia 
que 36 por cento das pessoas 
que têm um segundo empre-
go ganham €400 ou mais por 
mês?4

Resta apenas uma ques-
tão: Como é que vai atingir o 
seu objetivo de ficar livre de 
dívidas aos 35, 45 ou 55 anos? 
Com cuidado, e em espírito de 
oração, analise as suas dívidas, 
e faça um plano concreto para 
eliminá-las no menor prazo 
possível. Se não fizer nada 
HOJE, provavelmente continua-
rá endividado quando se quiser 
reformar – ou até pode nunca 
se reformar. Não deixe que isso 
lhe aconteça!

aos 

“Endividar-se não é assim tão 
mau. Ter de encarar os credores 
é que dói.” D E S C O N H E C I D O
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Cartões de Crédito
 Os cartões de crédito são 
outra causa significativa de 
endividamento para muitas 
famílias e pessoas. A dívida de 
cartões de crédito, nos Estados 
Unidos, ronda em média os €6 

700.2 Há uma forma simples, 
mas dolorosa, de redu-

zir este encargo 
– aquela dieta 

financeira que 
mencionei há pouco: le-

var o almoço para o trabalho 
todos os dias (não comer fora), 
usar sempre os mesmos fatos, 
fazer uma venda de garagem e, 
talvez, encontrar um trabalho 
a tempo parcial até ter redu-
zido essa dívida. Durante este 
período, o dinheiro vivo é que 
manda. Quando já tiver o cartão 
de crédito pago, decida-se a 
NUNCA gastar mais do que tinha 
planeado no seu orçamento 
doméstico, e pague esse cartão 
a 100% todos os meses.

Veículos
 Atualmente, 107 milhões 
de adultos americanos (43 por 
cento) têm crédito automóvel, 
o que representa um saldo em 
crédito automóvel de 10 mil 
milhões de dólares no primeiro 
trimestre de 2017.3 Curiosamen-
te, o proprietário comum muda 
de carro a cada quatro anos, 
apesar de ainda estar na fase da 
lua de mel, com cerca de 96 000 
quilómetros. Se erradamente 
comprou um veículo muito 
caro, que você não pode pagar, 
pense em trocá-lo por um carro 
que seja mais económico para 
si. Uma alternativa mais barata 

Igreja ou aos seus pais. Você e 
a sua família podiam fazer uma 
viagem missionária sem estar 
a pensar no custo. A sua conta 
de poupança para a reforma 
não seria uma preocupação, e 
os seus sonhos de estabelecer 
um negócio ou de continuar a 
estudar seriam uma realidade.
 O Menu do Mordomo deste 
mês foi redigido para lhe lem-
brar que há a possibilidade de 
estar totalmente livre de dívidas, 
independentemente da sua ida-
de ou situação financeira. Abaixo 

encontra as quatro 
grandes dívidas 

que o têm 
impedido de 

chegar ao patamar 
livre de endivida-
mento, mas você 
pode chegar lá!

Empréstimos Estudantis
 Vamos começar pelos em-
préstimos estudantis, a segunda 
maior dívida do consumidor.1 
Se, neste momento, tem um 
empréstimo estudantil, tem duas 
opções. Pode pagar o montante 
mínimo, com juros, durante o 
período do empréstimo, pas-
sando 10 a 20 anos com o peso 
desta dívida na sua mente. Ou 
pode viver com frugalidade, 
numa “dieta financeira” e liqui-
dá-lo com a maior brevidade 
possível. A segunda opção pode 
não parecer tão boa, mas o alívio 
que terá, em dois ou três anos, 
irá fazer com que valha a pena.
 Se estiver prestes a pedir 
um empréstimo estudantil, faça 
a si mesmo algumas perguntas. 
Haverá outra forma de pagar as 

propinas e as despesas escolares 
sem me endividar? Posso ficar a 
viver na casa dos meus pais ou 
dos meus avós? Posso frequen-
tar uma universidade pública e 
pagar as propinas se eu tiver um 
trabalho a tempo parcial? Posso 
fazer algumas cadeiras online?
 Outra forma de lidar 
com as despesas da univer-
sidade é fazer o que a 
minha filha fez. Ela fez 
o curso de enfermagem, e 
depois terminou o seu curso 
em Ciências da Enfermagem 
enquanto trabalhava num 
hospital local, ganhando 40 
dólares por hora, em vez de $10 
se trabalhasse no refeitório ou 
na biblioteca da universidade.
 Alguns estudantes reduzem 
as despesas da universidade ao 
terminar o curso em três anos, 
em vez dos habituais quatro ou 
cinco. Esforce-se por fazer todas 
as cadeiras na época normal, a 
fim de ficar com mais tempo no 
verão para trabalhar durante 
esses meses. O dinheiro que 
conseguir ganhar durante esse 
tempo, será uma boa ajuda para 
pagar as propinas do próximo 
ano.
 Os estudantes do ensino 
secundário, que estão a tentar 
decidir a sua carreira profissio-
nal, podem fazer vários testes de 
aptidão para determinarem as 
suas capacidades e interesses. 
Muitos estudantes terminam o 
curso universitário e não têm a 
mínima ideia do que querem fa-
zer na vida. Alguns acabam por 
ficar num emprego qualificado, 
com um diploma inútil, e com 
uma grande dívida. 

“Os juros 
das dívidas 

crescem 
sem chuva.”

P R O V É R B I O 
Í D I C H E

“Se acha que ninguém se importa se está vivo, tente deixar 
de pagar algumas das prestações do carro.” 

pode poupar-lhe dinheiro e 
problemas com o credor a longo 
prazo.
 Se realmente pensar numa 
perspetiva de futuro, o seu único 
crédito automóvel seria ape-
nas para o seu primeiro carro. 
Digamos que a prestação do seu 
primeiro crédito automóvel seria 
de €335, e você pagasse fiel-
mente a prestação mensal du-
rante os quatro anos seguintes 
e, por fim, recebia o registo de 
propriedade. Se se obrigasse a si 
mesmo a pôr a mesma quantia 
numa conta poupança, durante 
os próximos quatro anos, pode-
ria comprar o seu próximo carro 
a pronto, ao fim de oito anos. É 
algo a pensar!

Habitação
 Esta é a maior dívida 
para a maioria das pessoas, 
mas tem uma vantagem em 
relação às outras dívidas. Sob 
circunstâncias normais, a 
sua casa tornar-se-á um bem 
rentável. Se atualmente tem 
uma casa, mas a prestação 
é muito alta, lembre-se que 
nenhuma casa vale o esforço 
de estar preso a uma 
prestação 

E A R L  W I L S O N
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