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NECESSÁRIAS

FINANÇAS DA FAMÍLIA



MENSAGEM DA PRIMEIRA PRESIDÊNCIA

Prezados irmãos e irmãs:

Os santos dos últimos dias vêm sendo aconselhados há muitos anos

a preparar-se para cada dificuldade e a ter algum dinheiro de reserva.

Fazer isso eleva imensamente sua segurança e seu bem-estar. Toda família

tem a responsabilidade de suprir suas próprias necessidades na medida

do possível.

Incentivamos a todos, independentemente da parte do mundo em

que vivem, a preparar-se para a adversidade examinando sua situação

financeira. Exortamos vocês a serem frugais em suas despesas e controla-

dos ao fazerem compras a fim de evitarem dívidas. Paguem as dívidas

o mais rápido possível e livrem-se desse cativeiro. Economizem algum

dinheiro regularmente para que, gradualmente, tenham uma reserva

financeira.

Se tiverem pago suas dívidas e possuírem uma reserva financeira,

mesmo que seja pequena, vocês e sua família vão se sentir mais seguros

e terão mais paz no coração.

Que o Senhor os abençoe e à sua família em seu empenho relacio-

nado às finanças da família.

A Primeira Presidência



PAGUE O DÍZIMO E AS OFERTAS
As finanças bem-sucedidas começam com o paga-

mento honesto do dízimo e com uma generosa oferta de
jejum. O Senhor prometeu que abriria as janelas do céu e
derramaria grandes bênçãos sobre aqueles que pagassem
o dízimo e as ofertas fielmente (ver Malaquias 3:10).

EVITE DÍVIDAS
Gastar menos dinheiro do que se recebe é essencial

para a segurança financeira. Evite as dívidas, com a
exceção daquelas destinadas a comprar uma casa sim-
ples, pagar os estudos ou outras necessidades vitais.
Poupe o dinheiro para comprar o que precisar. Se tiver
dívidas, pague-as o mais rápido possível.

PREPARE UM ORÇAMENTO
Mantenha um registro de suas despesas. Anote-as

e examine-as mensalmente. Decida como reduzir os
gastos com coisas que não são essenciais.

Utilize essas informações para preparar um orça-
mento familiar. Planeje quanto dará em doações para a
Igreja, quanto economizará, o que gastará com alimen-
tação, casa, contas de serviços públicos, transporte, rou-
pas, seguro e assim por diante. Discipline-se para viver
dentro de seu orçamento (ver a Folha de Orçamento no
verso da página).

FAÇA UMA POUPANÇA
Gradualmente faça uma poupança e utilize-a

somente para emergências. Se economizar um pouco
de dinheiro regularmente, ficará surpreso com quanto
vai acumular com o passar do tempo.

ENSINE OS MEMBROS DA FAMÍLIA
Ensine os princípios de administração financeira

aos membros da família. Envolva-os na criação do
orçamento e de metas de finanças familiares. Ensine
os princípios do trabalho árduo, da frugalidade e da
poupança. Enfatize a importância do estudo tanto
quanto possível.

O ESSENCIAL NAS FINANÇAS DA FAMÍLIA

RENDA
DESPESAS

RENDA
DESPESAS



FOLHA DE ORÇAMENTO

ORÇAMENTO PARA
(mês/ano)

RENDA PLANEJADA REAL

Salários (após a dedução dos impostos)

Outras rendas

Renda Total

DESPESAS PLANEJADAS REAIS

Dízimos e ofertas

Poupança

Alimentação

Financiamento ou aluguel do imóvel

Despesas com serviços públicos

Transporte

Pagamentos de dívidas

Seguro

Plano de saúde

Roupas

Despesas com os estudos

Outros

Despesas totais

Renda menos despesas

Ver
www.providentliving.org 

para mais informações a respeito de finanças da família.

• Orçamento para um período de tempo determinado (tal como semanal, quinzenal, mensal)
• Examine seu orçamento regularmente.
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