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O programa de prevenção do Cuidado Integral do Missionário (CIM) tem como objetivo antecipar 

consequências que possam gerar danos à vida dos membros da equipe de Missões Nacionais ou 

trazer prejuízos ao desenvolvimento do seu ministério. 

Educação Financeira 

 

 

“Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos! Você comerá do fruto do 

seu trabalho, e será feliz e prosperará.” Sl.128.1 e 2 

A eficiente administração dos recursos financeiros pelo missionário e sua família é fundamental para 

que haja paz no lar e no trabalho.  Precisamos zelar pelo bom testemunho e pelo bem-estar, 

segurança e conforto, de forma que os recursos financeiros sejam bem administrados.  

 “Em relação ao apoio financeiro, é bom que os missionários tenham um 

estilo de vida simples e mais identificado com o povo, servindo com 

amor e respeito e considerando o povo local como parceiro. Essa 

identificação é mais valiosa do que o paternalismo oferecido por 

missionários que aparentam ser ricos, por causa do seu estilo de vida e 

porque conseguem recursos com facilidade. Ele confiou a nós seus 

recursos materiais e financeiros não como proprietários, mas como 

mordomos. ” “Missionários Feridos” (MEER, 2009, p. 129) 

Que possamos ser líderes cristãos que usam seus recursos para a glória de Deus como mordomos de 

tudo o que o Senhor nos concede. Que possamos ser sempre fieis em nossos dízimos e ofertas e ser 

exemplos de caráter diante da sociedade. 
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O que é um planejamento financeiro pessoal? 

O planejamento financeiro pessoal nada mais é do que definir uma estratégia para tomada de 

decisões a partir da utilização de ferramentas de controle, empregando uma inteligência capaz de 

facilitar a realização dos objetivos levando em consideração o perfil e característica pessoal de cada 

pessoa. 

Como fazer o planejamento financeiro pessoal? 

O planejamento financeiro deve ser um processo contínuo e deve abranger a identificação e equilíbrio 

do que entra e o que sai de dinheiro, o ajuste de contas, a escolha de investimentos e a renegociação 

de dívidas, quando necessário. 

Felizmente, elaborar o planejamento financeiro é mais simples do que muita gente imagina. 

Por que o planejamento financeiro pessoal é imprescindível? 

Infelizmente, no Brasil não temos desenvolvida a cultura da valorização da educação financeira. 

As famílias pouco falam sobre dinheiro (tratam do tema apenas quando surge um problema 

financeiro) e nas escolas também não encontramos projetos de peso desenvolvidos por profissionais 

gabaritados para tratar do assunto “dinheiro” com propriedade. 

Por conta dessa realidade, da economia e dificuldades de um país em desenvolvimento, 

o planejamento financeiro se torna fundamental em todas as famílias, que precisam, em alguns casos, 

até de ajuda profissional para desenvolvê-lo. 

 

 

https://blog.rico.com.vc/educacao-financeira
https://blog.rico.com.vc/planejamento-financeiro-familiar
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5 Erros comuns (e como evitá-los) do planejamento financeiro 

Alguns erros estão mais presentes na rotina de quem utiliza o planejamento financeiro, isso é normal 

e faz parte do aprendizado. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre os 5 principais erros: 

 

Erro 1: Acreditar que só quem tem muito dinheiro precisa controlar as despesas 

Esse é sem dúvida um dos erros mais comuns. Costumamos ouvir de muitas pessoas que o próprio 

salário é tão baixo, que não é possível nem mesmo desenvolver um bom planejamento financeiro. 

Infelizmente, a verdade não é bem essa. Está mais do que claro que o que foge do controle das 

pessoas são os pequenos gastos, que repetidos em grande constância acabam corroendo o 

orçamento. A ideia do controle e do planejamento financeiro não é puramente proibir os gastos, mas 

identificar os gastos para que o orçamento das pessoas alcance o sonhado equilíbrio. 

 

Erro 2: Não priorizar a necessidade de investir para realizar os sonhos 

As pessoas não encaram os investimentos com a prioridade necessária. É comum conhecermos 

pessoas que passam a vida toda reclamando que nunca sobra (e nunca irá sobrar) recursos para 

investir. Os investimentos devem ser o primeiro “gasto” da família. Logo, não podemos esperar para 

ver o que sobra. A regra deve ser: definir um percentual das receitas para seus investimentos e a 

partir de então adequar o seu padrão de consumo. 
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Erro 3: Não entender a diferença entre investimentos e reserva para emergências 

Um bom projeto financeiro, leva em consideração a necessidade de manter uma reserva para 

emergências. A reserva financeira tem um objetivo específico, até por isso não deve ficar junto 

dos investimentos. Uma boa reserva para emergências deve ser o suficiente para manter o padrão de 

vida de uma família por pelo menos 6 meses. 

 

Erro 4: Não perceber que os bancos nem sempre oferecem o que você precisa 

O relacionamento das pessoas com os bancos é muito baseado na confiança. Saber que existem 

profissionais que cuidam do nosso dinheiro é importante, acontece que pouca gente parou para 

refletir que os bancos nem sempre oferecem às pessoas os melhores produtos. 

Os gerentes bancários possuem metas agressivas e são muito bem remunerados quando conseguem 

atingi-las, mas, infelizmente, os produtos que eles oferecem são muito mais rentáveis para os 

bancos do que para seus correntistas. Na realidade, os bancos nem sempre oferecem os produtos que 

os clientes realmente precisam, e sim aqueles que são do interesse da instituição. 

 

Erro 5: Não valorizar a ajuda de profissionais na hora de fazer um bom planejamento 

Se um dos erros das pessoas é supervalorizar o papel do gerente bancário, outro erro muito cometido 

e que prejudica os resultados do planejamento financeiro pessoal, é a pouca valorização dos 

profissionais que trabalham com esse assunto. 

A regra é simples: bons profissionais custam caro, mas ter acesso a um trabalho bem feito 

no planejamento financeiro pode significar uma enorme economia de gastos ao longo dos anos. Um 

bom profissional poderá ainda indicar melhores investimentos, que farão toda diferença no decorrer 

do tempo. Portanto, não deixe de valorizar os bons profissionais que trabalham com planejamento 

e consultoria financeira. 

Fonte: https://blog.rico.com.vc/ 

 

 

https://www.rico.com.vc/mercado/investimentos/
https://blog.rico.com.vc/investir-em-cdb-por-corretora-ou-banco
https://blog.rico.com.vc/investir-em-cdb-por-corretora-ou-banco
https://blog.rico.com.vc/
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Encontrar a melhor maneira de organizar seu orçamento.  

Não é possível organizar as finanças sem anotar os gastos, vaja alguns exemplos que você pode 

adotar: 

1- Planilha no Excel é simples e fácil de fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Planilhas Prontas são práticas e bem elaboradas. Faça uma pesquisa na internet e encontre a 

mais adequada para você.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3- O caderno de anotações, já conhecido por todos nós e pode fazer toda a diferença no final do 

mês. 
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Faça reuniões em família para comunicar o orçamento e as mudanças.  

 

Quando fazemos mudanças, precisamos comunicar a família para que todos fiquem engajados no 

mesmo propósito. As crianças vivem em um mundo de fantasias. A conversa é importante para elas 

entenderem que o dinheiro de seus pais não pode comprar tudo e que há limites.  

Este momento será importante, pois as preocupações podem ser compartilhadas e as alegrias 

comemoradas.  
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09 Dicas Para Fazer o Planejamento Financeiro Familiar com Eficácia 

 

A organização financeira ajudará sua família a se tornar organizada em todos os aspectos da vida.  

1. Separe As Despesas Fixas Das Variáveis 

Despesas fixas são todas aquelas que se repetem mês a mês, como água, luz, telefone, alimentação, 

moradia e internet. As despesas variáveis são todas as despesas que não contam com um valor fixado 

ou previsível. Geralmente estão ligadas ao lazer, por exemplo, como vestuário, passeios, viagens, 

cinema, entre outros. Elas também podem aparecer na forma de gastos imprevistos, como conserto 

do carro ou reposição de um aparelho eletrônico que deixou de funcionar. 

Uma boa proporção é gastar até 35% da renda nesse tipo de custo, enquanto 15% deve ser destinado 

para os seus investimentos e 50% para as contas essenciais (despesas fixas). 

2. Mapeie Os Objetivos Familiares 

Eles devem ser divididos entre curto, médio e longo prazos. Objetivos considerados de curto prazo 

são aqueles com menos de 6 meses, como o pagamento de dívidas. 

Objetivos de médio e longo prazos são todos os que excedem os 12 meses. Por exemplo, planejar 

suas férias, economizar para a faculdade dos seus filhos ou pagar a reforma da casa.  

3. Escolha Os Investimentos Certos Para Os Seus Objetivos 

Sempre que você quiser guardar dinheiro, esqueça a conta corrente e a poupança. Opte por ativos 

mais rentáveis e tão seguros quanto, a fim de aplicar o seu dinheiro sempre de acordo com os seus 

objetivos financeiros. 

https://blog.rico.com.vc/investimentos-de-curto-prazo
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Se eles são de curto ou médio prazos, você pode utilizar Fundos de Investimento de alta liquidez, que 

ofereçam entre 1 e 30 dias para liquidação (resgate), ou produtos de renda fixa como CDBs, LCIs, 

LCAs e LCs. Para objetivos de longo prazo, como a compra de um carro para presentear o seu filho 

quando tiver 18 anos, uma boa opção pode ser um título público com vencimento próximo a esse 

período, como o Tesouro Direto IPCA+ 2035 que paga a inflação mais 5,90% (dados de setembro de 

2018). 

4. Opte Por Pagamentos à Vista 

O cartão de crédito não é um vilão se você souber usá-lo com sabedoria. No entanto, o pagamento à 

vista deve sempre ser escolhido se possível. Além de quase sempre garantir descontos no preço final, 

pagar à vista também ajuda a evitar juros e manter as contas organizadas. 

É claro, nem sempre é possível fugir das parcelas. No entanto, seus gastos fixos mensais e itens como 

roupas e comida devem sempre ser pagos à vista. O parcelamento da fatura do cartão, por sua vez, 

deve ser evitado o máximo possível. Isso porque a maioria dos cartões de créditos apresentam taxas 

altíssimas para esse serviço. 

5. Respeite o Seu Padrão de Vida 

As pessoas se acostumam muito facilmente com as coisas. Quando a máquina financeira da família 

estiver bem ajustada, sempre virá aquela vontade de gastar mais do que deve. 

Essa é a hora de frear o ímpeto e manter o seu padrão de vida. Lembre-se: rico é quem tem dinheiro, 

não quem tem itens de luxo! 

Imagine uma família que ganha R$ 1.000 por mês, mas gasta R$2.000 e outra que ganha R$ 1.000, 

mas gasta R$ 900, investindo R$ 100 por mês. Qual delas você acha que é realmente rica? 

6. Pratique a educação financeira 

Não adianta proibir toda família de gastar dinheiro de forma radical sem mostrar a razão pela qual se 

faz isso. Nem estabelecer metas que não sejam realistas ou causem impactos sérios no padrão de vida 

familiar. Então, comece a ensinar educação financeira à sua família de forma gradativa, mostrando 

como a economia de hoje pode gerar grandes frutos com o passar do tempo. 

 

https://blog.rico.com.vc/fundos-de-investimento
https://blog.rico.com.vc/cdb-o-que-e
https://blog.rico.com.vc/guia-investidor-lci-e-lca
https://blog.rico.com.vc/guia-investidor-lci-e-lca
https://blog.rico.com.vc/letra-de-cambio
https://blog.rico.com.vc/tesouro-ipca-o-que-e
https://blog.rico.com.vc/educacao-financeira
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7. Aproveite a segurança do planejamento 

Claro que as coisas, uma hora ou outra, sairão do planejamento. É impossível prever tudo. Mas 

quando você acerta o presente e começa a trabalhar pelo futuro, os imprevistos tendem a diminuir. E 

quando aparecem, seu impacto é muito menor. Isso porque você está preparado. 

A segurança que o planejamento financeiro familiar traz é maravilhosa. Trata-se da certeza de estar 

sempre pronto para qualquer emergência. Com isso, a sua família poderá realizar qualquer objetivo 

obedecendo ao planejamento previamente definido.  

8. Evite os Erros Mais Comuns 

Evite cometer erros comuns. Principalmente os que você encara como inofensivos, como os 

pequenos gastos do dia a dia. É preciso saber controlá-los, e claro, contabilizá-los, pois no montante 

mensal eles podem fazer toda a diferença. Outro grande vilão é a compra por impulso. Portanto, evite 

ir a grandes promoções e ofertas se você tem esse tipo de problema. 

9. Revise O Planejamento 

Por mais perfeito que um planejamento financeiro familiar seja, ele precisa de manutenção. Os 

objetivos mudam, as rendas mudam e coisas que você nem imaginava podem estar minando os seus 

esforços. Então, analise o desempenho das suas finanças todos os meses e se houverem sinais de 

algum problema, não hesite em parar e organizar tudo de novo. Com certeza isso dá trabalho, mas 

todo o seu esforço certamente será recompensado! 

Fonte: https://blog.rico.com.vc/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.rico.com.vc/
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Atividades Práticas  

1. Assista este vídeo, você vai reforçar o aprendizado da 

agenda preventiva, este vídeo, ele é bem explicativo!  

https://www.youtube.com/watch?v=KCLpftC7jHs 

2. Faça estes cursos gratuitos na Fundação Getúlio Vargas. São temas muito importantes 

principalmente o planejamento da aposentadoria, precisamos pensar no futuro. 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/ 

Cursos na área de Finanças Pessoais 

Como organizar o orçamento familiar – 12h 

Como fazer investimentos 1 – 12h 

Como Planejar a Aposentadoria – 10h 

Como fazer investimentos 2 – 8h 

Como Gastar Conscientemente – 8h 

3. Faça um planejamento para a aquisição da Casa Própria, sonhar é o primeiro passo para 

alcançarmos nossos planos.  

http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso 

 

Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo 

disse: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei". Hebreus 13:5 

 

 “Que Deus abençoe suas finanças e que você tenha muito contentamento e alegria com os recursos 

que Deus tem colocado em suas mãos para administrar. ” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KCLpftC7jHs
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Como-Organizar-O-Orcamento-Familiar/OCWOFEAD-01slsh2011-1/OCWOFEAD_00/SEM_TURNO/354/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Como-Fazer-Investimentos-1/OCWCFI1EAD_00slsh2016-1/OCWCFI1EAD_00/SEM_TURNO/6152/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Como-Planejar-A-Aposentadoria/OCWCPAEAD-01slsh2012-1/OCWCPAEAD_00/SEM_TURNO/655/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Como-Fazer-Investimentos-2/OCWCFI2EAD_00slsh2016-1/OCWCFI2EAD_00/SEM_TURNO/6153
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Como-Gastar-Conscientemente-/OCWCGCEAD-01slsh2011-1/OCWCGCEAD_00/SEM_TURNO/2280
http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/13/5+

