Filhos Sem Dívidas
Li um artigo sobre 20 000
famílias americanas que se
decidiram livrar totalmente das
dívidas usando o método do
“triângulo invertido” —
começando com a conta de
menor montante até
à mais elevada, que
para a maioria das
famílias é o
empréstimo da casa.
O pagamento de
cada dívida liquidada
é adicionado para
pagar a dívida de
maior montante que se segue.
Quando tinham eliminado todos
as dívidas de consumo
(empréstimos de estudantes,
pagamentos de veículos, cartões
de crédito, etc.) tinham o dobro
do valor para pagar o
empréstimo da casa.
Curiosamente, eliminaram
totalmente todas as dívidas em
sete anos. Mas, as famílias
fizeram algo ainda mais
significativo — elas transmitiram
o valor que é estar livre de
dívidas aos seus filhos e às
gerações seguintes.
Deve constantemente dizer
“NÃO” ao endividamento,
porque os seus filhos estão a

crescer num país com uma
economia baseada no
endividamento. O mundo dos
negócios financeiros continua a
estandardizar o endividamento e,
como consequência, a maioria
das famílias aceita
que é impossível ter
um estilo de vida
sem dívidas. O
endividamento tende
a fazer com que as
pessoas e as famílias
pareçam e sintam
estar melhores do
que na realidade
estão. Por fora parecem
financeiramente perfeitas,
mesmo quando não têm um
tostão, estão quase à beira da
insolvência ou simplesmente
falidas. Tem de declarar guerra à
estandardização do
endividamento!
Se gostaria de ensinar aos seus
filhos pequenos e adolescentes
os melhores princípios de gestão
financeira, leia o último livro do
Dr. Gordon Botting, PennyPinching Principles for MoneyWise Parents. Encontra-se
disponível na AdventSource em
adventsource.org ou através do
número 1-800-328-0525.
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Por Gordon Botting, DrPH, CHES, CFC
Nos inquéritos de rua, quando se por outra característica. Gostaria
pergunta às pessoas se sabem
de ouvir os outros dizer: “As
em que é que os Adventistas do
pessoas daquela Igreja não têm
Sétimo dia creem, a primeira
dívidas, e se querem saber como
resposta é: “Os
viver sem problemas
Adventistas vão à igreja
financeiros, conheçam
ao sábado”. Depois,
os Adventistas.”
alguns mencionam
Deixe-me dizer que, ao
comportamentos de
fazer esta proposta,
estilo de vida, como por
creio que tenho os pés
exemplo: “Os
bem assentes no chão, porque
Adventistas são vegetarianos”. (A este é um conceito expresso na
verdadeira realidade é que pouco Bíblia. Dinheiro e posses são
menos de 20 por cento dos
mencionados em mais de 2 000
Adventistas se encaixam nessa
textos na Bíblia. O amor de Deus
categoria). Por vezes, as pessoas
é mencionado 500 vezes e o
confundem os Adventistas com
segundo advento cerca de 800
as Testemunhas de Jeová, e
vezes. A postura de Deus em
dizem que os Adventistas não
relação à gestão financeira é, sem
são a favor de transfusões de
dúvida, mencionada muitas mais
sangue. (Elas não sabem que, só
vezes do que as carnes imundas.
nos E.U.A., temos mais de 80
Nos primeiros dias do movimento
hospitais e dezenas de clínicas).
Adventista, éramos conhecidos
No Menu do Mordomo deste
como o povo do “Livro” (Bíblia).
mês, gostaria de propor que os
Sendo isso verdade, então —
Adventistas fossem conhecidos
A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo,
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.

nesta época de aumento do
endividamento através de
cartões de crédito alargado e de
empréstimos, comecemos a falar
sobre o que Deus diz acerca dos
problemas financeiros, do
endividamento e de
uma vida sem
dívidas. Em mais de
20 versículos
bíblicos, Deus
declara através dos
escritores bíblicos
que todo o
endividamento tem
consequências negativas. Por
exemplo, Provérbios 21:7 declara
enfaticamente: “Quem toma
emprestado é escravo de quem
empresta.” (Nova Versão
Internacional).
Para que o meu sonho de uma
Igreja sem dívidas, com membros
predominantemente livres de
dívidas, seja uma realidade, eis
alguns passos para que isso
aconteça.

Tenha um plano definido
Um plano exige mais do que uma
postura sem dívidas; implica
anotar todas as dívidas atuais.
Faça uma lista de tudo o que
deve: empréstimo da casa, do
carro, empréstimos para
estudantes, cartões de crédito,
etc.
O Menu do Mordomo

Desenvolva uma estratégia de
guerra contra o
endividamento
A melhor estratégia para se ver
livre de dívidas é começar pela
dívida de valor mais pequeno e
fazer tudo o que
estiver ao seu
alcance para pagála no mais curto
espaço de tempo, e
reivindicar a sua
primeira vitória.
Tendo alcançado o sucesso, passe
para a dívida mais pequena
seguinte e elimine-a com a
mesma determinação. Com este
objetivo em mente, pode ver-se
livre de todas as suas dívidas em
dois ou três anos (em média),
com a exceção do empréstimo à
habitação, que poderá ser
liquidado nos próximos três a
cinco anos.1

Tape todos os buracos
financeiros
Todos os meses, a sua família
gasta e perde dinheiro em
determinadas áreas que estão a
impedi-lo de avançar no seu
objetivo de ficar livre de dívidas.
Está a pagar uma mensalidade
num ginásio onde raramente ou
nunca vai? Se fizer uma
caminhada diária pelo seu bairro,

isso será um benefício físico, mas
também espiritual, pois poderá
orar por cada casa do seu bairro.
Talvez o seu carro já tenha dez
anos e continua a pagar o
mesmo prémio de seguro de
quando ele era novo. Ajuste o
seguro do seu querido
“calhambeque”. Aqui tem outra
ideia: siga o exemplo de alguns
milionários quando vão às
compras – use cupões de
desconto e vá a lojas baratas.
Experimente descobrir e acabar
com um novo “buraco
financeiro” todas as semanas,
durante dois meses, e ficará
surpreendido com a quantidade
de dinheiro que terá poupado.

Vamos ajudar a nossa igreja a
experimentar as bênçãos de
ter membros sem dívidas!
Primeiro, se os membros não
tiverem dívidas, seremos mais
saudáveis e mais
felizes, com menos
preocupação e stresse
por não termos
dinheiro suficiente
para pagar as contas
do mês. Como
indivíduos e famílias,
ficaríamos regozijados
com o aumento das nossas
poupanças e investimentos.

Segundo, poderíamos enviar os
nossos filhos para a escola sem
contrair dívidas, proporcionandolhes o melhor início de carreira e
futuro. Terceiro, as nossas igrejas
e escolas locais estariam livres de
dívidas, e teríamos fundos para
promover ações comunitárias e
programas evangelísticos. Por
fim, seríamos um exemplo para o
mundo do que é viver sem
dívidas. Imagine-me a mim na
próxima Sessão da Conferência
Geral em 2020, as manchetes
seriam: “Cerca de oitenta mil
membros Adventistas estão a
celebrar no estádio Lucas Oil, em
Indianápolis! Os Adventistas
pertencem a uma denominação
que não tem dívidas! Os dízimos
e as ofertas para as Missões
Mundiais duplicaram todos os
anos!”
Este mês, porque não fala com a
sua família sobre a possibilidade
de terem como
objetivo do vosso
agregado familiar o pôr
fim às dívidas, e depois
tenham em conta essa
mesma possibilidade
para a família alargada
da Igreja?
1

N.T.: O que aqui é mencionado, em relação ao
empréstimo à habitação, diz respeito à realidade
estadunidense.

“O homem (ou mulher) endividado é apanhado numa armadilha.” —John Ray
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