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Muitos de nós crescemos a ouvir contos de fadas que nos eram contados pelos 
nossos pais e avós. Inicialmente, a maioria dos contos de fadas eram passados 
oralmente, de geração em geração. Habitualmente, não eram escritos durante 

anos. As histórias foram criadas para ensinar às crianças valores, como a bondade, a 
humildade, a perseverança, o amor pela família e o triunfo do bem sobre o mal. Nos tempos 
modernos, muitos destes contos de fadas foram reescritos pelos escritores de Hollywood, que 
querem fazer muito dinheiro, e as histórias perderam o seu significado original.

OS TRÊS PORQUINHOS
 “Os Três Porquinhos” foi escrito pela primeira vez em meados da década de 1880, mas 
a versão que conhecemos, hoje, foi publicada em 1890. A mãe dos três porquinhos diz aos 
filhos que eles têm de sair de casa e procurar a sua sorte no mundo. Cada um dos porquinhos 
constrói a sua própria casa. O primeiro porquinho constrói uma casa de palha, mas aparece 
um lobo que exige entrar na casa. Quando o porquinho recusa, 
o lobo sopra, derruba a casa e come o porquinho (ou, nas 
versões mais felizes, o porquinho foge para a casa 
do terceiro porquinho). O segundo porquinho 
constrói uma casa de madeira, e acontece a 
mesma coisa. O terceiro porquinho constrói 
uma casa de tijolo, que não pode ser derrubada, 
por isso o lobo decide entrar pela chaminé. No 
entanto, o terceiro porquinho tem um enorme 
caldeirão de água a ferver na lareira, que mata o 
lobo (ou fá-lo levantar-se e fugir, nas versões menos 
violentas da história).*

Finanças e Contos 
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COMPARAÇÃO COM OS ENSINOS DA PALAVRA DE DEUS
 A história dos três porquinhos lembra-me a parábola dos talentos (Mateus 
25:14-30). A comparação não é exatamente perfeita, como é evidente, mas 
conto com a vossa compreensão. Eu diria que o servo que tem um talento é 
uma pessoa de “palha” e o servo com cinco talentos é uma pessoa de “tijolo”. A 
história diz-nos que o homem de “palha” era descuidado e negligente no uso 
que fazia do dinheiro. Ele negligenciou a sua responsabilidade como mordomo 
do dinheiro que o mestre lhe tinha dado.
Por outro lado, o mestre elogiou o homem dos cinco talentos, ou de “tijolo”, 
pela sua assertividade responsável. Ele não se limitou a felicitá-lo pela sua 
atitude astuta em relação ao dinheiro, mas recompensou-o também com mais 
oportunidades financeiras. “Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez 
talentos. Porque a qualquer que tiver 
será dado, e terá em abundância; mas 
ao que não tiver, até o que tem ser-
lhe-á tirado” (Mateus 25:28, 29).
  Como mordomos de Deus, que 
possamos procurar fazer o que é 
correto em relação às nossas finanças 
e aprendamos a ser sensatos com o 
nosso dinheiro.
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A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.



mínimo sem custos adicionais.
 • Pagam a prestação ou renda da casa a tempo. Aqueles que estão a 
pagar prestações da casa não fazem amortizações para liquidar a dívida 
mais cedo. 
 • Têm carros de preço moderado, e o custo total não excede 40% do 
seu rendimento anual. 
 • Usam aparelhos eletrónicos de preço moderado e fazem 
pagamentos razoáveis mensalmente pelos 
serviços de telemóvel e Internet.
 • Têm o hábito de desligar todas as luzes 
desnecessárias por toda a casa para evitar contas 
elevadas.
 • Devem muito dinheiro em empréstimos 
estudantis, ou pessoais, que tentam 
pagar o mais rápido possível; no 
entanto, falham muitas vezes os 
pagamentos e acabam por ter taxas de 
juro mais elevadas. 

 A principal lição de moral ensinada por este conto é que o trabalho árduo e 
a dedicação acabam por compensar. Os primeiros dois porquinhos construíram 
rapidamente as suas casas para poderem ter mais tempo para brincar, 
enquanto o terceiro porquinho trabalha durante mais tempo para construir a 
sua casa de tijolo. As crianças que ouviam esta história teriam de aprender os 
valores do empreendedorismo, da planificação antecipada e da importância de 
dedicar tempo suficiente para fazer algo bem feito.

LIÇÕES DOS TRÊS PORQUINHOS
 Creio que este conto de fadas também pode servir de alegoria para a 
maneira como várias pessoas e famílias gerem as suas finanças. Cada um 
dos três porquinhos representa uma diferente personalidade financeira. As 
pessoas e as famílias com mentalidade de palha têm pouca compreensão 
sobre gestão financeira e passam realmente por dificuldades. Aqueles que têm 
uma mentalidade de madeira, normalmente, estão demasiado apreensivos 
com a vida para se preocuparem muito com as finanças pessoais, por isso 
são medíocres na sua abordagem à gestão financeira. Aqueles que têm uma 
mentalidade de tijolo encaram as suas finanças como parte integrante do seu 
estilo de vida e dedicam tempo a gastar de forma proativa, e poupam para os 
dias cinzentos ou para uma reforma mais confortável.

Pessoas e famílias com casa de palha:
 • Não sabem quanto ganham, por isso nunca sabem o que gastam, o que 
na maioria dos casos excede o rendimento. 
 • Raramente pagam os cartões de crédito a tempo e apenas pagam 
o mínimo. Pagam mais por se terem atrasado a pagar a mensalidade, e 
excedem os limites do cartão. 

 • Normalmente pagam tarde a prestação ou renda da casa.
 • Têm carros de luxo e alto valor, e o custo total dos veículos 
excede em mais de 60% o seu rendimento global e, assim, 
gastam uma parte demasiado grande do seu rendimento.
 • Têm os mais recentes aparelhos eletrónicos, incluindo 
telemóveis e estão continuamente a pagar mensalmente 
serviços demasiado caros.
 • Acumulam faturas elevadíssimas de serviços porque se 
esquecem de desligar as luzes exteriores e deixam as luzes 

ligadas por toda a casa.
 • Têm empréstimos estudantis ou pessoais, elevadíssimos o que demorará 
décadas a liquidar—mais milhares de Euros em juros. Por vezes, não 
terminam os cursos, ou têm diplomas que não têm qualquer valor para uma 
potencial carreira profissional, ou os sonhos em que gastaram o empréstimo 
pessoal tornam-se num pesadelo.

Pessoas e famílias com casa de madeira:
 • Sabem quanto ganham, mas muitas vezes descarrilam 
financeiramente. Estão sempre a tentar melhorar a sua situação 
económica. 
 • Pagam os cartões de crédito a tempo, mas normalmente só pagam o 

Pessoas e famílias com casa de tijolo:
 • Sabem definitivamente quanto ganham. Em janeiro, fazem um orçamento 
familiar para as despesas dos próximos 12 meses. 
 • Pagam os cartões de crédito a tempo e pagam sempre o montante total, 
para que nunca acumulem custos adicionais ou multas. (Alguns até preferem 
um cartão de débito com receio de descontrolarem as suas contas). 
 • Pagam sempre a prestação ou renda da casa a tempo. Muitas vezes, fazem 
amortizações, para que a casa fique paga pelo menos 10 anos mais cedo. 
 • Têm carros usados bem conservados, que compraram a pronto-
pagamento. Dessa forma, ficam com mais dinheiro para poupar, para um fundo 
para a universidade dos filhos ou para uma reforma antecipada.
 • Compram apenas os aparelhos eletrónicos de que precisam. Avaliam 
regularmente as opções dos serviços de telemóvel e Internet.
 • Mantêm as faturas dos serviços no mínimo, pois estão constantemente a 
procurar formas de reduzir o uso da água e eletricidade. 
 • Depois de terminarem o curso, a sua primeira prioridade financeira é 
pagar o empréstimo estudantil, poupando assim muito dinheiro ao reduzir o 
pagamento de juros.
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