
A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.

Mil Euros!
P O R  G O R D O N  B O T T I N G  D R P H ,  C H E S ,  C F C

 A assistente de bordo Karen, o comerciante retalhista John e o gerente bancário Bob 
estavam entusiasmados por receberem um bónus de €1 000.

Quando foi lido o testamento da prima, a Sílvia descobriu que receberia €1 000.
 O Brad é um dos milhares de trabalhadores norte-americanos que receberam €1 000 (ou 
mais) como reembolso da declaração de impostos de 2017.

O que faria com €1,000 extra? 

Iria desperdiçá-los em coisas de pouca importância — ir jantar fora várias vezes ou 
comprar quinquilharias no Amazon? Gastá-los-ia em alguma tecnologia dispendiosa de 

que realmente não precisa? Compraria toda a coleção de roupas da nova estação, que no 
próximo ano já estará fora de moda?
 Tal como há várias formas disparatadas de usar o seu dinheiro extra, há várias formas 
inteligentes de poupá-lo, partilhá-lo ou gastá-lo. No entanto, 
terá de tomar uma decisão ponderada e intencional, caso 
contrário o dinheiro será esbanjado antes que se dê conta! 
 O Livro de Provérbios tem muito a dizer sobre as 
escolhas que as pessoas fazem em relação ao dinheiro. 
O livro enfatiza repetidamente que a sabedoria e 
ouvir bons conselhos é de vital importância. 
“Prefiram a minha instrução à prata, e o 
conhecimento ao ouro puro, pois a 
sabedoria é mais preciosa do que rubis; 
nada do que vocês possam desejar 
compara-se a ela” (Provérbios 8:10-11).
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JESUS FALA SOBRE POUPAR, 

 Em três parábolas diferentes, Jesus dá conselhos sobre cada uma das opções. 
Dedique alguns minutos, este fim de semana, a ler cada uma delas e pense 
nas suas mensagens. Encontramos o princípio da poupança na Parábola 
dos Talentos (Mateus 25:14-29). O proprietário esperava que os três homens 
investissem os talentos (medidas de ouro) sabiamente — quer tivessem cinco, 
dois ou um. Aqueles que investiram prudentemente foram recompensados, 
mas o homem que enterrou o talento foi repreendido. Encontramos o princípio 
da Partilha na Parábola do Rico Insensato (Lucas 12:16-21). O ímpio e rico 
agricultor decidiu aumentar os celeiros em vez de dar da sua abundante 
colheita aos seus vizinhos e conterrâneos menos afortunados. Ele morreu sem 
desfrutar da sua abundante riqueza. Encontramos o princípio do Gastar na 
pequena parábola do Construtor da Torre (Lucas 14:28-30). Jesus pediu aos seus 
ouvintes que imaginassem que estavam a construir uma torre, e enfatizou a 
importância de planear e fazer um orçamento para evitar um embaraço futuro.
 Creio que estas parábolas ensinam três lições fundamentais. Primeira, cada 
euro que recebemos do nosso Pai Celestial é-nos confiado por Ele. Segunda, 
Ele dá-nos a liberdade de poupar, partilhar 
e gastar conforme quisermos. A decisão é 
nossa. Terceira, um dia teremos de prestar 
contas da forma como gerimos o nosso 
dinheiro nestas três áreas.  Na próxima vez 
que receber algum dinheiro inesperado, 
ore e pense muito bem sobre o que irá 
decidir fazer com ele. 

Partilhar 
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Também poderá guardar o 
dinheiro para estar preparado 

para as épocas festivas. 

 O que faria o rei Salomão, um dos autores de Provérbios, com €1 000 
extra? É difícil de dizer. Ele poderia poupá-los, partilhá-los ou gastá-los 
— mas, independentemente daquilo que fizesse, ele faria uma escolha 
cuidada e intencional sobre como usar sensatamente o dinheiro. “Os 
planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba 
na miséria” (Provérbios 21:5).
 Vamos analisar cada uma destas opções — poupar, partilhar, gastar 
— enquanto pensa no que poderia fazer com €1 000 extra.

POUPAR DINHEIRO
 “O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta 
aos poucos terá cada vez mais (Provérbios 13:11).
 Atualmente, poucas pessoas poupam para uma emergência ou para 
uma reforma tranquila. Contudo, se planearmos e nos prepararmos 
para as duas, estaremos financeiramente seguros sob a proteção da 
poupança. 
 Por exemplo, pode pegar nos €1 000 extra e pô-los numa conta 
poupança especial para as surpresas inesperadas da vida, tais como 
uma avaria no carro, o seu filho magoar-se no braço ao jogar softbol, 
a necessidade de fazer uma visita aos seus pais idosos, ou uma série 
de outros cenários não previstos. Também poderá guardar o dinheiro 

para estar preparado para as épocas festivas. Quando chegar 
a dezembro e estiver a comprar prendas para a 
família e para os amigos, estará grato por poder 
começar o Ano Novo sem dívidas no cartão de 
crédito.
 Poderá investir o dinheiro do bónus num 
fundo de investimento e deixá-lo aí durante os 
próximos dez anos, conseguindo bons juros. 
Poderá pagar os impostos e depois colocar o 

dinheiro extra numa conta de poupança reforma. 
No futuro, terá o benefício de receber juros livres 
de impostos. 

PARTILHAR O DINHEIRO
 “Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de 
todas as suas plantações” (Provérbios 3:9).
 Embora talvez não seja esse o seu primeiro impulso, poderá doar 
o seu dinheiro extra para uma causa nobre, como por exemplo, uma 
organização religiosa ou de caridade comunitária. Se for como na 
nossa família, todas as semanas recebe inúmeros pedidos por correio, 
telefone e e-mail para fazer donativos para várias organizações sem fins 
lucrativos. Agora tem a oportunidade de doar alguns ou muitos euros 
para a sua agência humanitária ou organização religiosa favorita. Talvez 

a sua família possa usar o dinheiro para fazer uma viagem 
missionária e ajudar a construir uma igreja ou uma escola. 
 Se fizer parte do conselho da sua igreja local ou do 
comité de finanças, sabe que normalmente os membros 
assíduos devolvem um dízimo fiel, mas também sabe que 
cerca de 50 por cento dos membros não contribui para 
o orçamento da igreja local. Muitas coisas dependem 
do orçamento da igreja — a iluminação do templo, os produtos da casa de banho, os 
boletins da igreja, os materiais para a Escola Sabatina, os apoios para a educação e muito 
mais! Talvez no passado não tenha podido ajudar como gostaria. Bem, aqui tem a sua 
oportunidade de doar 3 a 5 por cento do seu rendimento para o orçamento da igreja local, 
que é o que se sugere aos membros da igreja. 

GASTAR O DINHEIRO
 “Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus 
rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma 
geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for 
colhido, 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.” (Provérbios 27:23-27).
 A nossa tendência é gostar mais desta opção, pois somos um país de consumidores 
compulsivos. Os comerciantes gostam quando as pessoas recebem dinheiro extra, porque 
sabem que provavelmente será gasto. Depois da época do reembolso do IRS, uma pizzeria 
fez um anúncio à sua comida com o seguinte slogan: “Quase tão boa como o reembolso, 
mas sabe muito melhor.” 
 Possivelmente já há muito tempo que na sua família se fala daquele velho e 
desconfortável colchão ou se queixam do sofá da sala tão coçado. Use os €1 000 para 
comprar aquilo que precisa — sem ter de se endividar. Lembre-se que não há qualquer 
virtude em poupar dinheiro se você ou a sua família têm necessidades imediatas. 
 Não se esqueça que o dinheiro é muitas vezes despendido sabiamente em experiências 
e não apenas em coisas. Possivelmente já há muitos anos que não fazem um fim de 
semana romântico ou tiram umas férias para celebrar o aniversário de casamento. 
Surpreenda o seu cônjuge ao usar este bónus extraordinário. Considere o dinheiro como 
um investimento no seu casamento!

“Lembre-se que as 
pessoas mais felizes 
não são as que estão 
a receber mais, mas as 
que estão a dar mais.” 

H. JACKSON BROWN, JR.

“Na casa 
do sábio há 

comida e azeite 
armazenados, 

mas o tolo devora 
tudo o que pode” 

(Provérbios 
21:20).

“Quem trata 
bem os pobres 

empresta ao 
Senhor, e ele o 

recompensará” 
(Provérbios 

19:17).

*Todos os textos 
bíblicos foram retirados 

da Nova Versão 
Internacional.
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