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PREFÁCIO

 Anos atrás, enquanto lia o livro “Pai Rico, Pai Pobre”, de 
Robert Kiyosaki e Sharon Lechter, minha atenção foi atraída para 

casa (na formação familiar), nem na escola (e ele se referia desde 

instante, peguei uma caneta e adicionei ao livro um breve co-
mentário: “e nem na igreja”. 
 Por muito tempo, falar de dinheiro na Igreja era consi-
derado errado, antiético e quase “sujo”. Um verdadeiro tabu. 
Muitos crentes não percebem a importância do ensino nesta 

desconforto. Porém, como é possível não falarmos acerca deste 
assunto? Quase a metade das parábolas de Jesus o mencionam. 
Além do Senhor Jesus, vemos que os apóstolos falavam, ensina-
vam, e corrigiam os crentes no tocante ao nosso relacionamen-
to com o dinheiro. Este não é um assunto sem importância. As 
Escrituras falam mais dele do que de muitos outros temas que 

de dois mil e trezentos versículos sobre dinheiro, bens e posses. 
Portanto é imperativo que ensinemos sobre o assunto. E não só 
acerca da contribuição cristã. Temos que ensinar de modo abran-
gente as questões ligadas ao dinheiro e o uso correto e equili-
brado do mesmo.
 Porém, nos últimos anos, graças a Deus, vejo isso mu-
dando. As igrejas estão despertando e reconhecendo que, se a 

-
sunto ser abordado. Precisamos, além dos inúmeros bons livros 
que já existem no mercado literário, de ensino sob a perspectiva 
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bíblica e direcionada aos leigos que, como eu, não querem uma 

orientação prática e simples de como se conduzir na prática de 
uma boa mordomia cristã. Esse é o objetivo desse livro. Ele não 
tem nenhuma fórmula mirabolante de enriquecimento rápido. 
Aliás, vale ressaltar, que esse livro não instiga a inclinação carnal 
e perigosa da avareza e cobiça. Ele transborda a consciência do 
que o escritor é: um discípulo de Jesus que entende o princípio 
do contentamento mas, ao mesmo tempo, nos chama à boa ad-
ministração.
 Falando no autor, preciso destacar que o André Hummel 
é um discípulo nosso. É membro (desde o começo) da Comuni-
dade Alcance em Curitiba – igreja que pastoreio. Portanto, tive 
o privilégio de acompanhar seu crescimento até então. Tanto na 

espiritual, familiar e ministerial. É um servo-líder na igreja local. 
É não apenas alguém ativo, mas frutífero. Coordena nossa re-
união com empreendedores e nos aconselha em questões admi-

-
rial que nos tem dado alegria e orgulho – razão que me leva a 
apresentar e recomendar essa leitura.

-
selhos práticos, em linguagem simples e esclarecedora, por al-

Luciano Subirá
Curitiba/PR (outono de 2012)
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Introdução

 Caro leitor: primeiramente parabéns por ter investido 
-

ceira. Em segundo lugar, porém não sendo menos importante, 
eu gostaria de salientar que a leitura deste material o deixará 

da sua família. E o fato de você estar mais capacitado o deixa-
rá muito mais preparado para aproveitar as oportunidades que 
lhe aparecem todos os dias. Cada conceito que será apresentado 

-
ceira saudável, livre da escravidão dos juros e das altas taxas 

do modo correto, com esses fatores trabalhando a seu favor, eles 

 Ao ler os seguintes capítulos, o leitor perceberá que eu 
-

guns relatos da minha família, pois isso, sem dúvida alguma, foi 

tais como: tempo, disciplina, capacidade de poupança, vonta-
de, fé e determinação. Esta combinação de fatores proporciona 
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uma  construção sobre ela. Funciona como uma fundação para 

casa, precisamos de um projeto através do qual possamos en-
contrar o caminho a ser percorrido. É através deste projeto que 
saberemos quais são os fatores que terão que ser calculados e 
analisados para podermos chegar à conclusão da nossa obra. 
 A Palavra de Deus é muito clara sobre a conclusão de 
projetos. Lucas 14.28,29a diz: “Se um de vocês quer construir uma 

torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o di-

pode terminar a construção.”

texto bíblico é que para tudo, absolutamente tudo, precisamos 
sentar e calcular o seu custo – primeiramente para sabermos se 
conseguiremos fazê-lo, e depois para sabermos se será possível 
concluirmos o que nos dispusemos a fazer. Podemos contextu-
alizar o “sentar” e o “calcular” também na questão do tempo, 
ou seja, na previsão de quanto tempo levará para fazermos algo, 
e se este tempo é mesmo necessário para uma dada atividade 
ou se ela acabará nos custando o tempo de uma outra área das 
nossas vidas, como, por exemplo, o tempo que dispomos para 
o nosso trabalho em detrimento do tempo que dispomos para 
cuidarmos dos nossos familiares. Aprofundaremos esse conceito 
no decorrer do livro, mas o meu objetivo é fazer com que você 

sua disciplina, e com os outros aspectos e fatores do parágrafo 
anterior. 

-

livro. Eu sei muito bem como é começar uma leitura e não ter-
miná-la, até porque eu já fui alguém que sonhava, mas não re-
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será o começo de um novo tempo para você realizar projetos, os 

palavras, o fato de você completar a leitura deste livro fará com 
que você comece a se preparar para a realização dos seus sonhos, 

seus sonhos.
 Quando sonhamos com algo, começamos a planejar 
como atingir este objetivo, até mesmo de forma inconsciente e 
nos imaginamos tomando posse desse sonho. Um exemplo mais 
claro disso é quando desejamos comprar um carro. Começa-
mos sonhando com o modelo, com a marca, com a cor, com os 
acessórios, e depois nos imaginamos dentro do carro, rodando 
tranquilamente pelas ruas, levando as crianças para passear. 
Sonhamos com o momento em que concretizamos a compra, 
quando apertamos a mão do vendedor, quando viramos a chave 
da ignição e escutamos o ronco do motor. Contudo, eu não vejo 
nenhum de nós sonhando com o exato momento em que saímos 
correndo para fazer o pagamento das prestações em notas de 
R$ 100,00, ou do seguro. Eu não vejo ninguém sonhando com o 
carnê dos pagamentos, ou com os custos do IPVA, do combustí-

pagas. Eu concordo com o leitor: é cruel pensarmos assim, mas 
esta é a realidade dos fatos, e por isso temos que sentar e calcu-
lar os custos, para determinarmos se cada sonho ou cada passo 
dado será sábio ou insano.
 Eu não quero de modo algum fazer com que você pare 

com planejamento, para que, através de um bom projeto, você 
-

creto e que lhe traga paz.
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-
-

 Eu também gostaria imensamente de contar com o seu 
coração aberto, assim como o meu coração está aberto todos os 
dias para aprender mais e para “transbordar” e abençoar mais as 
vidas dos outros com o que o Senhor tem colocado em minhas 
mãos.
 Eu desejo a você, leitor, uma boa, frutífera e próspera 
leitura. A minha oração é que, através da minha vida, Deus pos-
sa abençoar a sua vida, os seus familiares e os seus amigos. Eu 
lhe sou grato pelo seu investimento ao comprar este livro e pelo 
tempo dispensado em sua leitura, e, por isso, eu peço a Deus que 
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-01- 

Conceito de prosperidade 
e riqueza 

 Muitas vezes cremos que “prosperidade” tem a ver ex-

muito mais amplo e acaba abrangendo todas as áreas das nossas 
vidas, como por exemplo, a nossa saúde, educação, aprendizado, 
o nosso amor, a nossa caminhada cristã, a educação dos nossos 

sabedoria, como também todas as demais áreas do nosso dia-a-
dia.  Por outro lado, algumas pessoas acham que o fato de terem 
riquezas as transforma automaticamente em pessoas prósperas. 

-
sonagens abaixo e façamos uma pequena contextualização:

particulares. Ele é casado com Madalena há 25 anos. Toda a sua 
família mora até hoje na fazenda localizada no Estado do Mato 

época em que o seu pai lhe deixou a fazenda, havia nela pouco 
mais de 3.000 cabeças de gado. Este fato transformou o Mário 
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 A conta é bem simples: o número de 3.000 cabeças de 
gado, de pesos variados, multiplicado por R$ 1.600,00 (valor 
aproximado de cada cabeça de gado, considerando-se que cada 
animal tenha 20 arrobas [300 kg] e um valor médio de R$ 80,00 
por arroba) nos dá um total de mais ou menos R$ 4.800.000,00. 
Ainda podemos incluir nesta conta a propriedade (a fazenda), os 

anos de idade, o Mário possui as mesmas 3.000 cabeças de gado. 

anos depois da morte do seu pai, ele ainda tem as mesmas 3.000 

 Eu também gostaria de apresentar aqui o Emanuel, que 
hoje também é um homem com 50 anos de idade. Ele é casado, 

-
riores – um deles numa universidade federal e o outro numa 
universidade particular. Ele é casado com a Leonor, há 25 anos 
também. Ele mora num subúrbio do Rio de Janeiro, em sua casa 

Emanuel teve vários empregos. Ele começou como engraxate 
-

mente numa cafeteria, onde adquiriu conhecimento e conseguiu 
montar o seu próprio restaurante – pequeno e modesto – porém 

esposa possuem dois carros, pagos à vista, fruto das economias 

-

construiu todo o seu patrimônio a partir do zero e foi evoluindo 
a cada ano, e, com o decorrer do tempo, ele prosperou, não so-
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digo mais uma vez que, durante estes anos, o Emanuel foi um 

 Quando pensamos em prosperidade, temos que nos lem-
brar de um contexto muito mais amplo do que o mero contexto 

gostaria de sugerir que a sua análise deste capítulo tivesse como 
base a seguinte pergunta: “Será que eu sou próspero?”
 Se você chegar à conclusão de que você não é próspero, 
você já estará no caminho certo para a prosperidade se você in-
vestir em literatura que lhe ajude a aproximar-se cada vez mais 

 Se você chegar à conclusão de que você é próspero sim, 
pergunte a si mesmo também até que ponto você está disposto 
a “transbordar” essa prosperidade nas pessoas mais próximas. 

-
nanceiramente” você pode dispor do seu tempo também. Um 
dentista, por exemplo, pode ofertar um pouco do seu tempo para 
atender pessoas necessitadas. Eu poderia descrever inúmeros  
exemplos, mas deixarei isso com você, leitor. 
 A prosperidade também está muito ligada com o que 
fazemos com o que recebemos do Senhor. Podemos usar a 

Versículo 14 – “Porque isto é também como um homem que, partindo 

Versículo 15 – “E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, 
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distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um, 
ou seja, de acordo com o conhecimento, preparo e zelo pelas 
coisas daquele senhor. É dessa maneira que ele decide quan-
tos talentos para administração que cada um receberá. A título 
de conhecimento, 1 talento equivale a 21.600 gramas de prata, 
que, numa cotação mais atual, é equivalente a aproximadamente 
60.000 dólares, e, se for um talento de ouro, a aproximadamente 

quantia colocada nas mãos de cada um era alta e era proporcio-

-

 Através deste versículo eu entendo que a pessoa que es-
tiver preparada para receber os recursos que chegarem às suas 
mãos saberá o que fazer com eles, saberá como investí-los, como 
negociá-los, saberá que decisões deverá tomar, saberá como evi-
tar cair em armadilhas, e saberá prosperar.

outros dois.”

Versículo 18 – “Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu 

o dinheiro do seu senhor.”

Versículo 19 – “E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e 

Versículo 20 – “Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e 

senhor.”
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como este servo foi colocado num lugar de honra, exclusiva-

ainda será colocado na administração de recursos bem maiores.

tros dois talentos.”

Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não 

o que é teu.”

espalhei;”

Versículo 27 – “Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, 

lentos.”

 

que aquele que recebeu 5 talentos multiplicou (ou “prosperou”): 

Versículo 29 – “Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abun-

dância; mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado.”

Versículo 30 – “Lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores; ali 
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 Vemos também que este último servo, que recebeu       
apenas 1 talento, não foi próspero. Apesar de não haver roubado 
este dinheiro do seu senhor, ele não soube trabalhar com esses 

-
cou inútil. É isso o que acontece com a administração das nossas 

-

 Por outro lado, o texto também é muito claro com relação 
à recompensa, ao sucesso dos que se preparam, que estudam a 
sua situação, que buscam conhecimento sobre a melhor forma 
de administrarem os recursos que estão chegando às suas mãos, 
que não permitem que a “bola de neve” das dívidas aumentem, 
que cumprem os seus compromissos, que fogem do endivida-
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