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RESUMO 
Este artigo aborda sobre a Educação Financeira Atrelada aos Princípios Bíblicos: Com bases 
fundamentais que estruturam as diversas áreas da vida. Tal abordagem se justifica pela 
relevância da educação financeira na vida de um indivíduo. O objetivo deste trabalho é levantar 
hipóteses de como a falta de educação financeira atrelada aos princípios bíblicos podem 
prejudicar o desenvolvimento do homem em seu âmbito pessoal e social. Este intento será 
conseguido mediante a revisão bibliográfica e pesquisa de campo. A análise desse estudo 
comprovou que as decisões financeiras sempre estarão presentes na nossa vida e não saber 
lidar com elas pode prejudicar diretamente na qualidade de vida do indivíduo. Portanto 
podemos concluir que a educação financeira junto com os princípios bíblicos, podem trazer 
benefícios para sociedade e o seu ensino é essencial. 
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ABSTRACT 
This article deals with Financial Education Linked to Biblical Principles: With fundamental bases 
that structure the various areas of life. Such an approach is justified by the relevance of financial 
education in an individual's life. The objective of this work is to raise hypotheses of how the lack 
of financial education linked to biblical principles can harm man's development in his personal 
and social scope. This intent will be achieved through literature review and field research. The 
analysis of this study proved that financial decisions will 
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always be present in our lives and not knowing how to deal with them can directly affect the 
individual's quality of life. Therefore, we can conclude that financial education along with biblical 
principles can bring benefits to society and its teaching is essential. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Este projeto tem como tema " Educação Financeira atrelada aos princípios bíblicos como 

bases fundamentais que estruturam as diversas áreas da vida''. A proposta deste trabalho é 

destacar a relevância da obtenção de conhecimento e aplicação da educação financeira 

juntamente com os ensinamentos bíblicos para a vida das pessoas. 

A Bíblia será utilizada como o material central deste estudo, pois através dela nossa vida 

pode ser transformada como está registrado em Salmos 119:105, que diz a que “lâmpada para 

os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho”, este versículo afirma que a palavra de 

Deus tira o homem da escuridão da ignorância e nos mostra como viver neste mundo de forma 

inteligente. 

Será apresentado também neste artigo, alguns assuntos que darão embasamento ao 

tema do trabalho, como: 

● Bíblia sendo um importante instrumento para o ensino da educação financeira. 

● Abordará alguns princípios bíblicos e algumas histórias que envolvem decisões 

financeiras que alguns homens tiveram que tomar. 

● A importância de buscar conhecimento sobre educação financeira e bíblica para 

melhorar a qualidade de vida. 

● Como a falta de conhecimento desestrutura as áreas da vida. 

Este estudo levanta hipóteses sobre se há prejuízos e/ou consequências quando a 

ausência da educação financeira. Quais áreas da vida do indivíduo são impactadas. Como o 

estudo da Bíblia pode ajudar nesse estudo. 



 
 
 
 
 

 
Por fim, será apresentado a pesquisa de campo sobre o relacionamento que as pessoas 

têm com o dinheiro e o seu grau de conhecimento sobre finanças pessoais, participando desta 

pesquisa 142 pessoas. 

Este trabalho dará uma nova visão ao leitor, levando-o a refletir quais áreas de sua vida 

estão sendo prejudicadas e como podem transformá-las por meio da educação financeira junto 

com os ensinamentos bíblicos. 

METODOLOGIA DE ESTUDO 
 
 

A metodologia utilizada para essa pesquisa foi de caráter bibliográfico qualitativo, onde 

sua fundamentação teórica pode se basear em artigos, revistas, livros e sites, segundo Marconi 

e Lakatos (1992). Foi realizado um levantamento bibliográfico. Buscando por meio dela hipóteses 

exploratórias com o intuito de contribuir cientificamente, conforme Boccata (2006) citou. 

Para desenvolver este estudo referente a educação financeira atrelada aos princípios 

bíblicos foi realizada pesquisas na Bíblia Sagrada, sendo ela a ferramenta central deste trabalho 

acadêmico.   Foi utilizado também materiais de outros autores como: Reinaldo Domingos (2012 

e 2013), Howard Dayton (2015), livros, sites acadêmicos como por exemplo, Google Acadêmico, 

Scielo, Abefin e Capes e trabalhos científicos, focando em temas sobre a Bíblia, dinheiro e 

finanças. 

Logo após, foi realizada a etapa quantitativa-descritiva desta pesquisa. Para realizar a 

pesquisa de campo foi elaborado um formulário (Anexo), utilizando o Google Forms composto 

por 16 perguntas, divulgado pelo whatsapp, com o objetivo de avaliar o grau de conhecimento 

em relação à educação financeira, conhecimentos bíblicos e sua relação com o dinheiro. 

 
1 - A BÍBLIA COMO ALICERCE NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 
Segundo o Estadão (2021), a Bíblia é o livro mais lido em todo mundo, com 3,9 bilhões 

de exemplares publicados. De acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil a Bíblia (2020) a Bíblia 

é o livro mais traduzido, pelo menos um trecho dela está traduzida por mais de 3411 línguas 

diferentes e ela completa podendo ser encontrada em 700 línguas. 



 
 
 
 
 

 
Sendo uma fonte inesgotável de conhecimento, sabedoria e orientações diretamente de 

Deus, o criador de todas as coisas (Gênesis 1:1), em 2 Timóteo registra que: 

 
Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para 
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 
Timóteo 3:16-17 

 
A Bíblia, Palavra de Deus é a voz de Deus (Lucas 11:28) falando diretamente com os 

homens (Deuteronômio 5:24) com o objetivo de termos um relacionamento com Ele e uma vida 

abundante aqui na Terra, segundo a Sua vontade. Todo aquele que lê as escrituras e as praticam 

tem uma vida transformada, pois Ela penetra a alma do homem (Hebreus 4:12) e é o único livro 

onde o Autor está presente com o leitor (Mateus 18:20). 

 
Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a 
rocha. Mateus 7:24. 

 

E o que a Bíblia tem haver com a educação financeira? A palavra de Deus nos ensina o 

caminho para termos uma vida abundante e feliz (João 10:10b - Salmos 1:1), porém isso não se 

limita a algumas áreas da nossa vida, pelos contrário as escrituras é uma fonte rica de 

ensinamentos sobre finanças e dinheiro, nela podemos encontrar princípios financeiros. 

Podemos observar desde o antigo até o novo testamento, histórias e provérbios sobre 

como lidar e administrar os bens que possuímos.   Como conta a parábola dos talentos no livro 

de Mateus capítulo 25, versículos do 14 ao 30, fala da história de um homem que decidiu viajar 

e distribuiu seus talentos para os seus três servos para que eles cuidassem até que ele 

retornasse da viagem. Um deles recebe cinco, o outro dois e o último um talento. Voltando da 

viagem ele pergunta aos seus servos o que eles fizeram com os talentos. Dois desses servos 

conseguiram dobrar seus talentos, porém o que recebeu um, nada fez. O homem repreendeu o 

seu servo e lhe tirou o único talento que tinha e lhe disse que era um mau servo e negligente, 

pois 

https://dailyverses.net/pt/2-timoteo/3/16-17
https://dailyverses.net/pt/2-timoteo/3/16-17


 
 
 
 
 

 
não se preocupou em cuidar do que tinha recebido. Mesmo que os nossos bens sejam 

poucos, devemos cuidar, ter zelo e fazê-los crescer. 

Segundo a Bíblia, Deus sempre deu responsabilidades para o homem com o propósito 

de cuidar, administrar, como registra no livro Gênesis capítulo 1 versos 29 e 30. 

Na Bíblia podemos encontrar vários registros sobre como manusear o dinheiro, se este 

assunto está na bíblia é porque tem uma grande relevância para todos nós. O estudioso Dayton 

(2015) fez várias pesquisas, usando a Bíblia como base de estudo em relação aos 

conhecimentos financeiros. Em sua obra “O seu dinheiro” mostra que a Bíblia fala mais sobre 

dinheiro e posses, contendo mais de 2.350 versículos e tendo apenas 500 versículos sobre 

oração e 500 sobre fé. 

Jesus Cristo, também falou muito sobre finanças em suas parábolas como Cortine 

(2019) cita: 

Aliás, dinheiro é o tema que cerca de 40% das parábolas de Jesus. 
Imaginei que Deus deve considerar esse assunto bem importante, para 
dedicar tanto espaço a ele. 

 

Em Lucas 16 a partir do versículo 19 ao 30, Jesus conta uma parábola do Rico e Lázaro. 

Essa parábola conta a história de dois homens em condições financeiras totalmente diferentes, 

um era rico em tudo e o outro mendigava. O mendigo ansiava apenas por migalhas de pão, 

porém o senhor rico não se importava com a necessidade de Lázaro. Essa parábola fala acerca 

da avareza do coração do homem, o problema não era o dinheiro que tinha, mas o caráter dele. 

O conhecimento bíblico e financeiro pode influenciar positivamente na vida de uma 

pessoa desde o seu nascimento à morte. Domingos (2012, p.25) dia que desde o momento em 

que nascemos geramos despesas, mas na verdade o custo de vida de um ser humano vem 

antes do seu nascimento. 

Uma pesquisa foi realizada pelo Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing [s.d] em 

relação aos custos que os pais têm para criar um filho, podendo chegar a R$ 2 milhões desde o 

seu nascimento até seus 23 anos. 

A realidade é que o dinheiro está presente no nosso cotidiano, independente da nossa 

faixa etária. Sendo uma área que não pode ser 



 
 
 
 
 

 
negligenciada, ela é imprescindível para uma boa qualidade de vida das 

pessoas no seu individual e coletivo. 

 
“Visto que orienta as pessoas na tomada de decisões e na 
administração dos seus rendimentos e, em consequência disto, diminui 
os riscos de endividamento além de contribuir numa melhor qualidade 
de vida não só para si, mas para a família” (ARTIFON; PIVA, 2013, p. 
27). 

 

2 - PRINCÍPIOS BÍBLICOS SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 

Como citado anteriormente, Dayton (2015), a Bíblia Sagrada tem mais de 2350 

versículos falando sobre como lidar com os nossos bens, levaríamos mais de 6 anos se fossemos 

estudar um versículo por dia. 

Na Bíblia podemos observar muitas situações que envolvem decisões financeiras, como 

as histórias de: 

● José do Egito (Gênesis 41: 33 - 36) 

● Judas Iscariotes.(Mateus 26:15) 

● Oferta da viúva (Marcos 12:41-44) 

● O endemoninhado gadareno e os porcos (Marcos 5:1-20 ) 

Entre outras histórias, a Bíblia nos ensina a ter sabedoria para termos uma vida próspera 

(João 10:10), nos ensinando a lidar com as crises que podemos enfrentar (João 16: 33). 

A seguir, será relacionado alguns princípios financeiros e comportamentais, segundo o 

que está escrito na Bíblia. 

 
Nosso sustento vem do trabalho 

Em 2 Tessalonicenses 3:10, fala que é necessário trabalhar para que possamos suprir 

a nossa principal necessidade básica que é a alimentação e em Salmos 128:2: 

“ Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O 
trabalho dignifica o homem”. 

 

A fábula da Cigarra e a Formiga, escrita por Esopo, nos fala acerca do trabalho ser 

necessário para a nossa sobrevivência, podendo ocorrer urgências. Conta a vida de uma cigarra 

que vivia a cantar no verão, sem se 



 
 
 
 
 

 
preocupar com o inverno, enquanto as formigas trabalhavam duro para estocar alimentos, pois 

sabiam que o inverno iria chegar. A história relata que a vida não é apenas feita de festa, mas 

também é feita de trabalho. 

Na Bíblia também cita sobre o trabalho da formiga: 
 
 

Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio! 
Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim 
armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o 
seu alimento.(Provérbios 6: 6-8) 

 

Administre os bens que Deus te deu 

Mateus 20:21, diz que o Senhor se alegra de quem administra bem o que Ele colocou 

em suas mãos. 

 
Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Foste fiel um 
pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa 
da alegria do teu senhor!’. 

 
Com o auxílio da educação financeiro o indivíduo pode aprender a administrar bem seus 

gastos, segundo alguns autores, Medeiros (2003); Lelis (2006); Barbosa; Silva; Prado (2012) A 

educação financeira trata da importância do dinheiro e da forma de administrá-lo, ganhar, poupar 

e consumi-lo de forma consciente, eficiente e sem exageros. 

 
Planeje antes de fazer novos gastos 

A Bíblia nos orienta a planejar os objetivos antes de colocá-los em prática, não agindo pela 

emoção de ter ou possui, mas antes criar metas para alcançar os nossos objetivos, através do 

planejamento bem elaborado e pensado. 

 
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta 
e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? 
Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la? (Lucas 14:28). 

 
Gaste menos do que ganha 

Segundo o livro de Provérbios sábio é aquele que não consome tudo que tem. 



 
 
 
 

 

Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora 
tudo o que pode. Provérbios 21:2. 

 
Um dos princípios financeiros é aprender a poupar, segundo Domingos (2012, p.88) 

poupar é o ato de reter e guardar dinheiro. 

 
Gaste no que é realmente importante para você 

Antes de gastar os recursos é preciso avaliar se é algo que tem relevância para nós, 

pois isso produzirá satisfação e alegria. Em Isaías 55:3 ( Bíblia Sagrada - Almeida Corrigida Fiel) 

diz assim: 

 
" Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do 
vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, 
e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. 

 
A necessidade de ter Reservas 

Segundo, Ganem (2018, não paginado), afirmar que as pessoas que se queixam que 

mal conseguem pagar as contas no final do mês, precisam refletir e entender que a reserva de 

emergência deve fazer parte do orçamento mensal. Para isso, basta cortar excessos com outros 

gastos e poupar essa quantia. Procure guardar de 3 a 5 % do que você ganha para construir a 

reserva. 

Em Provérbios 21:2, fala sobre a necessidade de juntar recursos, pois é sábio essa 

prática. Na casa do sábio sempre terá reservas e isso o abençoará e a toda a sua família. Um 

dos principais conceitos no ensino da educação financeira é a criação de reservas como forma 

de proteção e segurança. Mas para que fazer reservas? De acordo com a Bíblia,serve para 

cuidar da sua família, dando mais qualidade de vida. (1 Timóteo 5:8), para ajudar quem 

precisa.(Atos 20:35) e para nos preparar para o dia difícil, como o exemplo da história de José 

do Egito (Gênesis 37). 

 
Não viva de aparência 

Provérbios 13:7, diz que existem pessoas que vivem de aparência, mostrando algo que 

não são. 



 
 
 
 

 

Alguns fingem que são ricos e nada têm; outros fingem que são pobres 
e têm grande riqueza. Provérbios 13:7 

 

Para manter seus “status” elas gastam mais do que ganham, porém esse 

comportamento pode trazer muitas consequências para sua vida financeira adquirindo muitas 

dívidas a qual não conseguem quitá-las, dando início ao ciclo do superendividamento. É 

necessário equilibrar a vida de acordo com o seu padrão de vida. Segundo Domingos (2012, 

p.47) O importante é que, independente de sua classe social, você precisa aprender a viver com 

o que ganha. Ou seja, manter um padrão de vida sustentável, que lhe permita estar sempre na 

posição de poupador e não na de devedor. 

 
Pague suas dívidas 

Segundo Romanos 13:8, diz que a única coisa que devemos dever é o amor, tirando 

isso não devemos dever coisa alguma. 

Devemos honrar quem nos prestou algum tipo de serviço ou quem nos vendeu algo, ou 

emprestou algum dinheiro, cumprindo com as nossas obrigações de quitar a dívida, sendo ela 

pessoa física ou jurídica. 

 
Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem 
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra (Romanos 
13:7). 

 

A Bíblia diz que quem pega emprestado torna-se escravo dela (Provérbios 22:7). 

Aqueles que adquirem longos financiamentos sem planejamento ficam presos na dívida, 

possuindo o bem somente no final de sua quitação. 

 
Seja fiel e honesto 

Mesmo que seus bens sejam poucos, devemos aprender a administrar o pouco, porque 

quando vim a abundância saberá manuseá-las bem, Lucas 16:10-11 diz exatamente isso: 

 
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no 
pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem 
dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem 
confiará as verdadeiras riquezas a vocês. 



 
 
 
 

 

3 - BUSCANDO O CONHECIMENTO 

Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará (João 8:32), palavras ditas por Jesus 

Cristo em um discurso com os fariseus na festa dos Tabernáculos, onde declarou essa frase. 

Ele ressalta neste verso a importância de buscar sempre o conhecimento para que não nos 

tornemos escravos. 

 
O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos 
sábios busca a sabedoria ( Provérbios 18:15) 

 
Observando o cenário atual de pandemia onde houve um grande aumento do percentual 

de brasileiros endividados (IBGE, 2020), e muitos deles não conhecem como funciona o sistema 

financeiro, não sabem manusear o dinheiro, e que não tem clareza de seus próprios sonhos. 

Segundo Domingos (2013, p.97) a população conseguiu ter mais acesso ao dinheiro, 

porém não faz ideia de como cuidar dele e também menciona que os sonhos são o combustível 

para que você possa seguir na caminhada, a motivação para superar obstáculos (Domingos, 

2012, p.62). Quem não tem sonhos, não tem uma direção e sem direcionamento nos perdemos 

no meio do caminho. 

Domingos (2013, p. 5), em sua obra “Sabedoria Financeira” cita que: 
 

 
O Senhor nos designou a viver uma vida digna na Terra, que nos 
preparará para viver a plenitude no seu Reino. Por isso, é desejo de 
Deus que tenhamos a sabedoria de nos permitirmos uma verdadeira 
mudança de hábitos, a fim de vivermos a nossa vida financeira com mais 
sabedoria. 

 

Foi publicado no jornal Folha de São Paulo, Data Folha no dia 13 de janeiro de 2020, 

que 81% da população brasileira se nomeia como cristã, sendo 50% católicos e 31% 

evangélicos, sendo um percentual muito relevante. Analisando ainda o percentual de famílias 

endividadas no País, segundo a pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo (Maio, 2021) que 67,5% dos brasileiros possuem dívidas (Abril, 2021), 

tal percentual aumentou devido a pandemia Covid-19. Comparamos os percentuais de 

endividamento e com a quantidade de cristãs, deparamos com 



 
 
 
 
 

 
uma notória falta de conhecimentos bíblicos e financeiros. Sabendo que segundo Dayton (2015) 

a Bíblia é abundante em conhecimentos financeiros. 

Essa falta de conhecimento pode existir por vários fatores, culturais, sociais e políticos. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Retratos da Leitura do Instituto Pró-livro, fizeram 

um levantamento que 44% da população não tem prática de leitura e 30% nunca comprou um 

livro. 

Com base neste dado podemos observar alguns dos fatores que impedem as pessoas 

de se desenvolverem financeiramente devido a falta da leitura, que infelizmente não é um hábito 

presente no cotidiano dos brasileiros. 

Precisamos de mais incentivos à leitura, criação materiais mais didáticos para que gere 

mais interesse a leitura. Quanto menor for o acesso à educação, menores serão as chances de 

crescimento pessoal, profissional e social. A falta de conhecimento financeiro pode trazer muitos 

prejuízos na vida de uma pessoa. 

 
“O dinheiro pode não ser sinônimo de felicidade, mas a falta dele pode 
tornar a vida mais sofrida” (Domingos, 2013, p.11) 

 

No tópico seguinte serão trabalhados alguns assuntos que impactam diretamente as 

áreas da vida de um indivíduo, por não saberem lidar com os seus recursos financeiros. 

 
4 - PRINCIPAIS ÁREAS DA VIDA DE UM INDIVÍDUO 

O dinheiro está ligado diretamente ao mundo em que vivemos. Para suprir nossas 

necessidades básicas precisamos dele, desde a compra de alimentos, roupas, remédios, entre 

outras coisas não tão essenciais, ele impacta de forma relevante nas áreas da vida. Aprender 

a lidar com o dinheiro é de grande valia. 

 
Se pararmos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro 
muito mais complexo que o das gerações anteriores.(BCB, 2013, p.11) 

 

Usando a ferramenta Roda da Vida como base de estudo 



 
 
 
 
 

 
Paul J Meyer (1960), criador da Roda da Vida (Wheel of Life) nos anos 60, criou essa 

ferramenta com o objetivo de ajudar as pessoas a terem mais autoconhecimento de suas vidas, 

podendo melhorá-la, tanto na área profissional quanto pessoal, tal ferramenta é muito utilizada 

nas sessões de coaching e por psicólogos. 

A roda é uma representação gráfica, no formato de um círculo dividida em quatro partes, 

cada grupo se refere a uma área fundamental presente na vida de qualquer ser humano. Em 

cada grupo, existem outros subgrupos, que contém uma pontuação de 1 a 10. 

 
Figura 1: Roda da Vida 

 

Fonte: Linhares Coah - Coaching Esportivo 
 
 

Através desse estudo podemos fazer uma ligação com a falta da Educação Financeira 

e como interfere diretamente nas áreas que Meyer (1960) aborda na roda da vida. Vejamos 

como vai impactar nos grupos contidos na roda. 

1 - Grupo: Qualidade de Vida 

Subgrupo: Criatividade, Hobbies e Diversão – Plenitude e Felicidade – Espiritualidade. 



 
 
 
 
 

 
Buscar uma única definição da palavra “qualidade de vida” é algum muito extenso, pois 

cada indivíduo tem suas preferências, o que é qualidade pode ser diferente para o outro, como 

afirma Barbosa (1998): 

 
Não é possível existir um conceito único e definitivo sobre qualidade de 
vida, mas se pode estabelecer elementos para pensar nessa noção 
enquanto fruto de indicadores ou esferas objetivas (sociais) e subjetivas, 
a partir da percepção que os sujeitos constroem em seu meio. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) diz que é: 
 
 

"a percepção que um indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro 
do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e 
em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
Envolve o bem estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, 
além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, 
saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras 
circunstâncias da vida.” 

 

Kruger (2014, p.9) diz que a educação financeira pode ser considerada como um suporte 

para o auxílio de famílias que pretendem obter mais qualidade de vida e também àquelas famílias 

que não têm controle nenhum sobre suas finanças. 

O Banco Central do Brasil ( 2013, p.8) diz que: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Grupo: Pessoal 

“A educação financeira é o meio de prover esses conhecimentos e 
informações sobre comportamentos básicos que contribuem para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades. É, 
portanto, um instrumento para promover o desenvolvimento econômico. 
Afinal, a qualidade das decisões financeiras dos indivíduos influencia, no 
agregado, toda a economia, por estar intimamente ligada a problemas 
como os níveis de endividamento e de inadimplência das pessoas e a 
capacidade de investimento dos países”. 

Subgrupo: Saúde e disposição – Desenvolvimento Intelectual – 

Equilíbrio Emocional. 

Uma má administração das finanças pessoais pode prejudicar o indivíduo em várias 

esferas de sua vida, como: 

● Na sua saúde física e mental 



 
 
 
 

 

" A saúde financeira tem um significado semelhante à da saúde física e 

mental. Na realidade, a saúde financeira e a saúde física e mental estão 

tão entrelaçadas que, em geral, uma depende da outra." Hoji (2011) 

 

● Na sua realização de sonhos. 
 
 

A boa gestão financeira pessoal aumenta as chances de realização 
desse tipo de sonho, e a educação financeira pode colaborar com esse 
objetivo. (BCB, 2013) 

 

3 - Grupo: Relacionamento 

Subgrupo: Família – Desenvolvimento Amoroso – Vida Social. 

Os relacionamentos podem sofrer grandes impactos quando colocamos o dinheiro, seja 

pela sua falta ou até mesmo quando se empresta dinheiro a algum familiar ou amigo e o dinheiro 

não é devolvido, causando, brigas, inimizades e distanciamento entre as pessoas. 

 
O dinheiro pode ficar no caminho do amor, mesmo nos relacionamentos 
mais românticos e compatíveis. De todas as intimidades que você 
partilha a divisão do dinheiro solta fagulhas na maioria das discussões, 
incendeia a maioria dos ressentimentos e cria a maioria das confusões. 
(Segundo Collins, 2006, p.15) 

 

4 - Grupo: Profissional 

Subgrupo: Realização e Propósito – Recursos Financeiros – Contribuição Social 

O estresse financeiro também tem atingido os funcionários, prejudicando a sua 

produtividade e qualidade no trabalho. 

 
A Lockton Retirement Services (2016) concluiu que funcionários com 
altos níveis de estresse são mais de quatro vezes mais propensos a 
sofrer de sintomas como fadiga, dores de cabeça e depressão, além 
de serem duas vezes mais propensos a reportar um mal estado de 
saúde geral. (SOUZA, 2017, p.19) 

 

Estudar educação financeira vai além de contas e números, está relacionado ao nosso 

planejamento de vida, pois ela passa pela esfera das escolhas, gerando impactos nas diferentes 

áreas da vida. 



 
 
 
 
 

 
É de suma importância que a educação financeira inicie cedo, já na 
infância e adolescência, para que o planejamento familiar se sustente 
em bases sólidas. (HOFMANN, 2012) 

 
5 - BÍBLIA, COMPORTAMENTOS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 
 

Passa geração e vem novas gerações e há questões que se repetem no decorrer da 

história. No livro de Lucas 3, registra uma situação que podemos observar três tipos de classes 

diferentes que existem em nossa sociedade. Ele toca em pontos que falam diretamente dos 

comportamentos e atitudes humanas que precisam ser mudadas e que estão ligadas 

diretamente ao coração do homem em relação aos bens que possuem e como lida com o 

dinheiro. 

No capítulo 3, João Batista que é conhecido como aquele que prepara o caminho para 

vinda de Jesus Cristo (Lucas cap.1 versos 17 e 76), pregava o batismo do arrependimento para 

remissão dos pecados, o povo o interrogava e pedia-lhe conselhos de como fazer para mudarem 

de vida. 

A primeira classe a falar foi a multidão, que perguntou: 
 
 

10 E a multidão perguntou a ele: 
—Então, o que devemos fazer? 

11 Ele lhes respondeu: 
—Aquele que tem duas túnicas deve dar uma a quem não tem 

nenhuma. E aquele que tem comida deve repartir com quem não tem. 
 

No versículo 11, João fala sobre ser generoso e que os bens que possuímos não devem 

ser mais importantes do que as pessoas. 

A segunda classe a falar foi os cobradores de impostos. 

Vivemos em um mundo capitalista, que para se desenvolver é necessário estabelecer 

meios e ações para o melhor andamento da administração do País, com o objetivo de trazer 

benefícios à população. Um desses meios de levar recursos é por meio da cobrança de impostos, 

pois esses valores podem ser aplicados na saúde, educação, segurança, saneamento básico, 

entre outros serviços que serão oferecidos à população. 

Porém muitos governantes não sabem fazer bom uso deste dinheiro, cobram valores 

mais que o devido, trazendo muitos prejuízos na vida financeira 



 
 
 
 
 

 
de milhares de pessoas. Lucas 3, Batista aconselha os cobradores de impostos: 

 
12 Alguns cobradores de impostos também vieram para serem 
batizados e perguntaram a João: 
—Mestre, o que devemos fazer? 
13 E ele lhes respondeu: 
—Não cobrem mais do que a lei manda. 

 
Nessa corrida de se tornarem ricos por meios ilícitos as pessoas podem acabar se 

perdendo como 1 Timóteo 6:9 registra: 

 
Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em 
muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os 
homens na perdição e ruína. 

 
 

A questão aqui não é não pagar os impostos, mas pagar o valor justo de acordo o que 

foi estabelecido por lei. Está escrito em Mateus 22: 21 que: 

 
“ Dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. 

 
 

A terceira classe a falar foi os soldados, no capítulo 3 diz assim: 
 

14 Alguns soldados lhe perguntaram: 
—E o que nós devemos fazer? 
Ele lhes disse: 
—Não tirem dinheiro de ninguém nem acusem ninguém injustamente. 
Contente-se com o seu próprio salário. 

 
 

No versículo 14 de Lucas 3, fala novamente sobre ter sabedoria ao lidar com o dinheiro. 

João Batista fala para os soldados se contentam com os seus salários. Sendo melhor ter pouco 

com honestidade do que muito de forma injusta (Provérbios 16: 8). 

Lucas capítulo 3, fala diretamente das classes sociais que estão presentes na sociedade 

até mesmo antes de Jesus Cristo. João Batista ensinou essas pessoas a lidarem com os seus 

bens, embasado nos princípios bíblicos financeiros. 



 
 
 
 
 

 
A educação financeira não é só números, mas trata sobre mudança de hábitos e 

comportamentos que prejudicam a nossa relação com o dinheiro, sem precisar quebrar 

princípios e valores. 

 
RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 

Essa pesquisa teve a participação de 142 pessoas de forma aleatória, com o objetivo de 

saber o grau de conhecimento que as pessoas têm em relação ao seu dinheiro. Sendo 

respondidos o questionário do dia 16 a 20 de junho/2021. 

A seguir, serão apresentados os percentuais dos resultados, correspondentes a cada 

pergunta feita no questionário. 

Na pesquisa de campo tivemos o maior número de mulheres do que homens, sendo um 

total de 78,9% do sexo feminino. Em relação à faixa etária dos participantes, ficou entre 14 a 78 

anos, sendo o maior número de participantes nas idades de 25 a 55 anos. Foi dividido 6 grupos 

de diferentes taxas: 14 a 24 anos (15), 25 a 35 anos (41), 36 a 45 anos (31), 46 a 55 anos 

(41), 56 a 65 ( 9) , 66 a 78 anos (4) e 1 pessoa que não respondeu a questão. 

A pesquisa alcançou 15 cidades diferentes, sendo 14 do estado do Rio de Janeiro ( 

Araruama, Barra do Piraí, Belford Roxo, Cabo Frio, Duques de Caxias, Mesquita, Nilópolis, 

Niterói, Nova Iguaçu, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e São 

Pedro da Aldeia) e 1 no estado de São Paulo ( Jacareí). Tendo o maior número de participantes 

em Belford Roxo/RJ com 77 pessoas, segundo lugar Rio de Janeiro com 25 e em terceiro o 

município de Nova Iguaçu com 14. 

Em relação à religião, 118 das pessoas se nomearam como cristãs, que corresponde a 

83,1%, 15 pessoas católicas que corresponde a 10,6 % e 9 pessoas em outras religiões que 

corresponde a 6,3%. 

Entre as perguntas sobre educação financeira, 64,8 % das pessoas disseram que sabem 

o que é educação financeira. 28,9% já ouviu falar, porém não sabiam do que se tratava e 6,3% 

falaram que não sabiam o que era. 



 
 
 
 
 

 
Dentre os participantes 56,7% não sabiam que a Bíblia falava sobre finanças mais do 

que oração e fé e 43,3 % falam que já sabiam dessa informação. 

46,40 % dos participantes disseram que nunca ouviram falar que Jesus Cristo falou mais 

sobre dinheiro em suas parábolas do que outros assuntos. 34,5% falaram que já ouviram na 

igreja e 19% disse que ouviu falar, porém não foi na igreja. 

Sobre a reserva de segurança 88,7% dos participantes sabem o que é uma reserva, 

porém 33,8% consegue poupar as vezes, 14,1 % não consegue poupar por causa do baixo 

salário e 15,5% não consegue poupar por causa dos imprevistos. 

Outra pergunta que foi feita é se alguém perdesse o seu emprego como ficariam, 45,7% 

falou que ficariam tranquilos, pois tinham reserva. 41, 3% falou que ficariam desesperados, pois 

não tinham reservas. 13% falaram que ficariam tranquilos, pois tinham outro provedor em casa. 

A maioria dos participantes sabem que é um orçamento financeiro que corresponde a 

74,6%, sendo apenas 10,6% falando que não sabiam o que era e 14,8% já ouviram o termo, 

porém não sabiam do que se tratava. 

Sobre o assunto relacionado ao dinheiro em família, 60,4% das pessoas usam o dinheiro 

para realizar os sonhos em família e 28,1 % o dinheiro é o motivo das discussões e 11,5% não 

conversam sobre dinheiro em família. 

Sobre os pagamentos de contas, 50,4% conseguem pagar suas contas e sombra 

dinheiro, 45,8% das pessoas disseram que o dinheiro não sobra ou precisam procurar outros 

meios para pagar o restante das contas e 3,5% não tem contas para pagar. 

Dívida com cartão de crédito ou cheque especial, 66,7% disseram que já contraíram 

dívida com cartão de crédito e cheque especial. 23,4% nunca fizeram dívidas utilizando esses 

meios. 9,9% não tem nem cartão e cheque. 

Dos participantes, 58,9% disseram que para quitar alguma dívida tiveram que pedir 

dinheiro emprestado, recorrer aos bancos ou familiares, amigos e outros e 41,1% nunca pegou 

empréstimo. 

Foi perguntado também sobre as áreas da vida que precisavam de mais 



 
 
 
 
 

 
cuidados e a maioria dos participantes com 44,4% disseram que a área financeira é a que mais 

precisa de cuidado, em segundo lugar duas áreas se igualaram, que foram as áreas espirituais 

e emocionais com 36,6%. Área da Saúde com 32,4%. Familiar com 26,1%. Profissional com 

25,4% e Amorosa com 6,3% 

Comparando alguns percentuais, a maioria dos participantes da pesquisa se nomeiam 

cristãos, porém a grande parte não tinham o conhecimento que a Bíblia Sagrada falava mais de 

finanças do que oração e fé e que o próprio Jesus Cristo falou dinheiro em suas parábolas. 

Podemos nos deparar com uma realidade que o assunto “dinheiro” é pouco tratado nas igrejas, 

pregando-se muitas coisas, mas a educação financeira de acordo com os príncipios bíblicos não 

são falados. 

Foi observado também que as pessoas sabem o que é educação financeira e o que é 

orçamento financeiro, mas não sabem aplicar esses conhecimentos. Tendo um conhecimento 

raso sobre eles, por isso muitas das vezes não tem bons resultados. 

Foi muito gratificante fazer essa pesquisa de campo, pois nossa visão ganha mais 

amplitude. Lemos tantos assuntos sobre educação financeira, mas quando partimos para a 

realidade a coisa é mais séria do que pensamos. 

A verdade é que nós educadores financeiros temos muito o que fazer, para mudar o 

analfabetismo financeiro da população brasileira, então coloquemos as mãos na massa e 

iniciemos a obra. 

 
CONSIDERAÇÕES 

 
 

O objetivo deste trabalho é diminuir o tabu sobre o assunto dinheiro, abordando que é 

necessário aprendermos a lidar com ele, pois faz parte da nossa vida. Vivemos em um mundo 

capitalista no qual não podemos nos desvincular dele. Para que possamos comer ou vestir 

precisamos do dinheiro para sobreviver ou pelo menos suprir as nossas necessidades básicas. 

Tem um ditado popular que diz “dinheiro não traz felicidade”, mas nunca vi ninguém 

100% feliz sem ele. 



 
 
 
 
 

 
A educação financeira atrelada aos ensinamentos bíblicos veio para quebrar essas 

crenças negativas, pois tais ideias prejudicam o ser humano na sua área pessoal, profissional, 

familiar, emocional e até mesmo espiritual, podendo mexer com a sua saúde física, mental e 

psicológica. 

Se a Bíblia   fala sobre dinheiro e Jesus Cristo separou o seu tempo para falar de que 

forma devemos nos relacionar com nossas finanças é porque este assunto é essencial, por que 

nós não queremos falar sobre ele? 

A educação financeira e ensinamentos bíblicos são mais amplos do que imaginamos, 

segundo Domingos (2012) o jeito que lidamos com ele, identifica quem somos por dentro. 
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ANEXO 

 
Pesquisa de Campo - Sobre dinheiro 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa de campo que será 
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inserido no trabalho acadêmico (TCC) do curso de pós-graduação em Educação Financeira com 

Neurociência. Essa pesquisa será feita por meio de um questionário composto por 16 perguntas. 

O objetivo deste estudo é identificar e analisar o conhecimento das pessoas em relação a 

Educação Financeira e conhecimentos bíblicos. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre a sua participação, de acordo com as Normas da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Gênero: 

(   ) Feminino ( ) 

Masculino 

( ) Prefiro não dizer. 

2 - Idade:    
 
 

3 - Cidade:    

4 - Religião: 

(   ) Cristão ( 

) Católico ( ) 

Outros 

5 - Você sabe o que é Educação Financeira? 

( ) Sim, eu sei. 

( ) Não sei. 

( ) Já ouviu falar, mas não sei explicar. 

6 - Você sabia que a Bíblia Sagrada fala mais sobre finanças do que oração e fé? 

( ) Sim 

Resolução CNS nº 466/12. 

Sua colaboração é importante para o avanço dos estudos e expansão da 

Educação Financeira no Brasil. 

Desde já, agradecemos a sua participação. 

Pesquisadora: Gláucia Leite Silva 

Pós-graduando em Educação Financeira com Neurociência para Docentes 

- Metodologia Dsop. 



 
 
 
 
 

 
( ) Não 

7 - Você sabia que Jesus Cristo em suas parábolas falou mais sobre dinheiro do 

que outros assuntos? 

( ) Sim, já ouvi falar na igreja. 

( ) Sim, mas não foi na igreja que ouvi. ( ) Não, 

nunca ouvi falar. 

(  ) Sou leigo neste assunto. 

8 - Você sabe o que é reserva de segurança ou emergência ? Você está construindo a 

sua reserva? 

( ) Sim, sei que é uma reserva de emergência, porém não tenho reservas. ( ) Sim, sei que 

é uma reserva de emergência e tenho minhas reservas. 

( ) Não sei o que é uma reserva de emergência, porém não tenho reservas. ( ) Não sei o 

que é uma reserva de emergência, porém tenho reservas. 

9 - Se você ficasse desempregado. Qual seria sua reação? 

( ) Ficaria desesperado, pois não tenho nenhuma reserva. 

( ) Ficaria tranquilo, pois tenho uma reserva financeira entre 3 a 6 meses. ( ) Ficaria de 

boa, pois tenho alguém que me banque. 

10 - Você consegue poupar dinheiro todo mês? 

( ) Sim, já tenho esse hábito. ( ) Às 

vezes consigo poupar. 

( ) Não consigo poupar, ganho pouco. 

( ) Não consigo, sempre acontece um imprevisto. ( ) Estou 

desempregado. 

11 - Você sabe o que é orçamento financeiro? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

( ) Já ouvi falar, mas não sei o que é. 

12 - Na sua casa dinheiro é motivo de discussão ou realização de sonhos em família? 

( ) Discussão. 

( ) Realização de sonhos. 

( ) Não falamos sobre dinheiro em casa. 



 
 
 
 
 

 

13 - Você consegue pagar todas as suas contas? 

( ) Sim, pago todas as contas e sobra um troco. ( ) Sim, 

pago todas as contas, mas não sobra. 

(   ) Não, sempre preciso procurar outros meios para pagar o restante das contas. 

( ) Não tenho contas para pagar. 

14 - Você já fez uma grande dívida, por causa da sua utilização do cartão de crédito ou 

cheque especial? 

( ) Sim, com o cartão de crédito. ( ) 

Sim, com o cheque especial. 

( ) Sim, com o cartão de crédito e cheque especial. ( ) Nunca 

fiz dívida utilizando esses meios. 

( ) Não tenho cartão de crédito e nem cheque especial. 

15 - Você já pegou algum empréstimo com o banco para pagar alguma dívida ou pegou 

dinheiro com familiares, amigos e outros? 

( ) Já peguei empréstimo com o banco. 

( ) Já peguei empréstimo com familiares, amigos e outros. 

( ) Já peguei empréstimo com o banco, familiares, amigos e outros. ( ) Nunca 

peguei empréstimo. 

16 - Quais áreas da sua vida que precisam de mais cuidados? Escolha até 2 áreas. 

( ) Área familiar 

(   ) Área espiritual ( ) 

Área financeira ( ) Área 

amorosa 

( ) Área profissional ( ) 

Área da saúde 

(   ) Área emocional 


