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"Quem anda com integridade, anda com segurança” – Provérbios 10.9
A palavra integridade provém do latim “integritas” se traduz também como “integer”, inteiro,

completo, sadio. O que o autor de Provérbios nos diz com “Quem anda com integridade, anda
com segurança”?  Para explicar nada melhor do que pensar na vida de Daniel: “Então os

presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino; mas
não podiam achar ocasião ou culpa alguma; porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum

erro nem culpa.” (Daniel 6:4). Daniel era inteiro porque todas as áreas de sua vida estavam
afinadas com seu discurso de fé.

As finanças de um servo de Deus devem estar sob controle, tanto quanto sua vida sexual,
espiritual e física. Por vezes nos “blindamos” em outras áreas da nossa vida e nos esquecemos
das finanças. O consumismo tem sido um grande problema no nosso século. O ato de comprar
desperta nas pessoas uma sensação de bem-estar e prazer. Por trás de um pedaço de plástico

de um cartão de crédito, tem toda uma estratégia mercadológica que nos leva a pensar
subjetivamente que passar o cartão é diferente de gastar dinheiro, assim como os juros do

cheque especial.
A nossa integridade como missionários de Deus passa pela forma como cuidamos das nossas

finanças. Os inimigos de Daniel vasculharam todas as áreas de sua vida. Sem sombra de
dúvidas as finanças, sexualidade, etc. O inimigo das nossas vidas anda de olho em nós

procurando “brechas” para acabar com um projeto vitorioso de Deus a ser realizado através de
nós. Não é raro nos ministérios pastorais, pastores que se expõem, solicitando antecipações
de salários, vales, etc. Seus descontroles financeiros são observados pelos tesoureiros que

são suas ovelhas e, que comparam a sua vida com sua mensagem. Na vida missionária
também é assim.

Se almejamos ser como o nosso Mestre precisamos ter todos os nossos impulsos sob controle.
Isso é integridade. O nosso teste de integridade nas finanças, passa por algumas

perguntas:
 

1. Escondemos nossas compras da família?
2. Mentimos sobre o valor das coisas que compramos?
3. Compramos quando estamos tristes ou deprimidos?

4. Sentimos prazer momentâneo na compra e, posteriormente, culpa ou vergonha?
5. Compramos coisas inúteis ou desnecessárias?
6. Quebramos constantemente nosso orçamento?

 
Poderíamos resumir todas essas perguntas em uma bem direta: 

A falta de controle financeiro tem constantemente prejudicado nosso ministério?
 

Que Deus nos ajude a sermos “inteiros”, sem qualquer deslize que venha nos desqualificar
ou nos descredenciar para fazermos a Sua obra.

Aplicação pessoal:

De que forma você pode começar a planejar o seu orçamento familiar?


