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Administração Financeira no 
Casamento 

Sabemos que grande parte de brigas, separações, 

frustrações e tantos problemas na vida de um casal é 

dinheiro. Geralmente este tema toma proporções 

maiores do que outros problemas clássicos como o 

ciúme, por exemplo. Se você avaliar em pesquisas 

diversas, vai perceber que mais de 1/3 dos casais 

brigam constantemente por causa do dinheiro e mais 

da metade das separações tem este tema como o 

principal motivador. Triste, não é? 

Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua 

mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 

Efésios 5:31 

Esse versículo é bastante usado em cerimônias de 

casamento, se tornar uma só carne faz com que 

tenhamos uma nova conduta de vida onde o outro 

agora é parte de nós, porém, o que mais vemos são 

pessoas casadas em todas as áreas, menos na área 

financeira. Existe um individualismo muito grande 

quando o assunto é dinheiro, além disso, atualmente 

ideologias diabólicas fazem as pessoas pensarem na 

sua independência e liberdade com argumentos 

totalmente fora dos ensinamentos bíblicos. 

Todos nós temos uma bagagem que trazemos sobre a 

administração do dinheiro. Vimos como nossos pais 

administravam, aprendemos com nossos próprios 

erros, buscamos algum tipo de conhecimento, enfim, 

lidamos com o dinheiro durante a vida toda. Quando 

casamos damos foco para tantas coisas, mas não é 

incomum perceber que a área financeira é 

negligenciada por cada um ter o seu próprio “modo de 

administrar”, isso automaticamente começa a gerar 

conflitos, e, convenhamos, um casal com problemas 

financeiros precisa estar muito bem alicerçado em 

Deus para não ver o relacionamento ir por água abaixo. 

As finanças têm um aspecto extremamente importante 

na união a dois, o casamento precisa ser um agente 

que favoreça o crescimento material do casal. Casais 

que não saem do lugar começam automaticamente a 

gerar questionamentos sobre suas conquistas (ou por 

aquilo que não conquistaram e até tiveram que se 

desfazer), o tempo passa e a estagnação material traz 

uma grande frustração, de forma silenciosa, o 

relacionamento está tomado por nervosismos, 

sentimentos de acusações e cobranças constantes. Se 

torna uma tempestade sem fim, um ciclo que parece 

que nunca vai acabar. 

Com tudo isso, não é difícil perceber que a área 

financeira desestabiliza todas as outras áreas do 

casamento. Problemas financeiros tratados de forma 

incorreta impactam diretamente a harmonia do casal, 

quando menos se espera, estão a dias sem conversar 

direito, sem ter relações e sem alegria. O que 

precisamos entender daqui pra frente é que 

precisamos ter um bom alicerce financeiro, garantindo 

nossa saúde financeira: 

 

É muito importante entender o seu próprio estilo de 

vida financeiro e o estilo financeiro do seu cônjuge, ter 

essa clareza vai fazer com que existam renúncias, 

alinhamentos e acordos, definindo assim um modelo 

financeiro ideal e de sucesso para o casal. Em um 

casamento não vai dar certo o marido querer gastar 

enquanto a esposa quer poupar, por exemplo. 

Como os casais fracassam financeiramente? 

1. Casais que continuam financeiramente solteiros 

É fácil dizer que ama, difícil mesmo é ter o dinheiro 

misturado, não é mesmo? Como lemos no versículo 

acima, quando nos tornamos uma só carne é 

necessário que isto seja realidade em todas as áreas do 

casamento. O dinheiro é de ambos, não importa quem 

está ganhando ou se um salário é maior que o outro, 

todas as entradas devem ser inseridas em uma conta 

conjunta, assim, cumprindo suas obrigações mensais e 

decidindo juntos o que fazer com o saldo, seja positivo 

ou negativo. 

2. Casais individualistas e/ou sem diálogo nas finanças 

Em um casamento não é possível existir decisões 

individuais para aquilo que pertence aos dois, mais 

adiante vamos falar do papel do homem e da mulher, 

porém, as finanças são responsabilidade de ambos e 

precisam ser compartilhadas. Por mais que um tenha 

mais facilidade e aptidão para lidar com o 

planejamento financeiro, as decisões para o uso dos 

recursos devem ser feitas em conjunto. 

3. Casais sem transparência 

Não guarde segredos um do outro, isso vale muito para 

a administração financeira. Existem casos de pessoas 

que fazem dividas ou guardam dinheiro sem o 
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conhecimento do seu parceiro, isso também é uma 

traição e quebra de confiança. Seja honesto, honre seu 

matrimônio e nunca tome uma decisão financeira sem 

o conhecimento do seu cônjuge. 

4. Casal que gasta além do que ganha 

Esse é um problema muito comum entre os brasileiros, 

a falta de planejamento juntamente com a facilidade 

de crédito, carnês, parcelamentos, pagamento mínimo 

do cartão de crédito somado com “ostentações” em 

compras desnecessárias, faz com que muitos casais 

entrem em uma bola de neve sem perceber. Não existe 

outro método para ter tranquilidade financeira, o 

principio básico é: gastar menos do que se ganha, 

assim, sempre haverá saldo positivo. Avaliem seus 

gastos, se não é o momento, não se aventurem, sejam 

conscientes. 

5. Casal que não pensa no futuro 

O futuro começa a se formar com muitas decisões que 

tomamos agora, veja: 

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não 

se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro 

suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não 

for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, 

dizendo: ‘Este homem começou a construir e não foi capaz 

de terminar’ 

Lucas 14:28-30 

A necessidade de planejamento é algo extremamente 

básico, ter controles que dão visibilidade do orçamento 

em detalhes nos fazem ter segurança para assumir um 

novo compromisso ou rever os gastos atuais. Vejo 

casais que mesmo antes do filho nascer já começam a 

se preparar para os tempos de escola, garantindo 

todos os custos necessários (ou parte deles) para o 

futuro, isso é muito sábio. Não podemos começar algo 

sem saber se podemos ir até o fim, tomem cuidado 

com impulsos, planejem seus gastos e objetivos(metas) 

a curto, médio e longo prazo, o casamento precisa 

disso! 

5. Casal sem disciplina e perseverança 

Para qualquer nova rotina, existe um tempo de 

adaptação, constância e somente depois, o resultado. 

Pode ser que no início seja extremamente complexo o 

casal estabelecer uma cultura de compartilhamento de 

decisões, planejamentos e metas financeiras, mas, o 

resultado do planejamento e organização na vida só 

vem com o tempo. Não percam o foco, sigam firmes e 

não desistam de construir uma vida financeira 

saudável. 

Deus quer que tenhamos uma vida próspera em todos 

os sentidos, inclusive nas finanças. Espero que os 

princípios que começamos a abordar nessa ministração 

ajudem vocês a estabelecerem um novo padrão de vida 

ao lidar com o dinheiro do casal. Como citado acima, 

lidamos e vamos continuar lidando com o dinheiro 

durante toda a nossa caminhada e é muito provável 

que em algum momento as dificuldades virão, mas, 

não vai ser a falta do dinheiro ou a redução da renda 

que vai nos gerar problemas quando essas dificuldades 

chegarem, mas sim, a frustração um com o outro por 

conta da falta de alinhamento. Cuidem para não cair 

nessa armadilha! 

 

 
Desafio da Semana 

 

O desafio dessa semana será distribuído em 3 partes: 

1. Se você(s) ainda não tem um controle de gastos 

mensais, comecem agora mesmo, criem uma 

planilha com todas as entradas e saídas financeiras, 

tenham a visão do todo de forma mensal e anual, 

depois que fizerem isso, conversem sobre o 

resultado final e continuem gerenciando essa 

planilha diariamente. (Acesse um modelo AQUI) 

2. Fizemos as listas de sonhos do casal no encontro 03, 

avaliem estas listas e definam em conjunto o que é 

necessidade, desejo ou sonhos. Depois, criem uma 

ordem de prioridades para a realização de cada um 

deles em um curto, médio e longo prazo. 

3. Com a criação do controle dos gastos e 

planejamento das metas de vocês no item 2, 

avaliem como e quando serão realizados. Olhem 

para isto com frequência, coloquem aos pés do 

Senhor e sejam felizes com suas realizações. 

  

Texto para meditarem juntos 

Provérbios 21:5 
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