
Educação Familiar no Lar

Como Enfrentai Desafios 
Econômicos
“O Senhor o deu, e o Senhor o tomou; bendito seja o 
nome do Senhor” (Jól:21).

Os desafios econômicos podem ensinai lições e piopoicionai 
bênçãos.

A Maioria das Pessoas Passará por Dificuldades Econômicas
Ao descrever as condiçoes financeiras de todo o mundo atualmente,
o Élder James E. Faust disse: "Muitos países do mundo estão 
enfrentando dificuldades econômicas. Alguns perdem o emprego e 
bens adquiridos com trabalho duro. Outros enfrentam falta de 
alimentos e roupas. No decorrer da vida, quase todas as pessoas já 
passaram ou passarão por dificuldades econômicas...
Além das marés econômicas que regem os negócios das nações, 
qualquer de nós pode ser atingido por dificuldades financeiras a 
qualquer tempo. Não existe garantia contra dificuldades financeiras 
pessoais. Estas podem ser causadas por toda espécie de infortúnios, 
incluindo todo tipo de desastres naturais como enchentes, 
incêndios e terremotos. Acidentes e enfermidades podem resultar 
em inesperadas e desconcertantes contas médicas e hospitalares. 
Infortúnios de familiares podem requerer nossa ajuda. Desemprego 
e inflação conseguem consumir rapidamente reservas duramente 
economizadas" ("Bênçãos da Pressão Econômica", A Liahona, 
janeiro de 1983, pp. 151-152).
As escrituras contêm exemplos de dificuldades econômicas sobre as 
quais as pessoas exerciam pouco ou nenhum controle. A miséria 
econômica era proveniente: da iniqüidade alheia (veja Gênesis 
18:20-23 e 39:7-20); da morte de um ente querido (veja Rute 1); de 
condições climáticas (veja Gênesis 41:53-57); de catástrofes da 
natureza (veja 3 Néfi 8:5-17); de guerras (veja Alma 16:1-3) e de 
governantes imprudentes (veja Mosíah 29:17-23).
Também encontramos nas escrituras exemplos de dificuldades 
econômicas que poderiam ser controladas. A vaidade (veja 
Provérbios 13:11), a cobiça (veja Provérbios 15:27), a soberba (veja 
Provérbios 16:18) e as dívidas (veja Provérbios 22:7), são causas de 
problemas financeiros controláveis.
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LEIA: Lucas 12:15-21. O que Jesus disse a respeito da avareza?
Como ela se evidencia em nossa vida, hoje em dia?
Nossa Atitude Pode Fazer Diferença
Geralmente, nossa atitude determina o modo de enfrentarmos as 
dificuldades financeiras e seus efeitos a longo prazo. O Élder Faust 
disse: "Desânimo e frustração são companheiros comuns do 
infortúnio. Ocasionalmente, os problemas econômicos prejudicam 
o relacionamento familiar. Muitas vezes nos obrigam a passar sem 
as coisas que queremos ou precisamos. O que é calamidade para uns 
pode ser oportunidade para outros..."
O Élder LeGrand Richards contou esta história a um jovem que, 
num momento de desespero, indagou o que vale a vida:
"Lembrai-vos da história dos dois baldes descidos num poço; um 
deles voltou, dizendo: 'Que mundo frio e triste! Não importa 
quantas vezes eu suba cheio, sou obrigado a descer vazio.' Ao que o 
outro balde riu e disse: 'Comigo é diferente. Não importa quantas 
vezes desça vazio, sempre volto a subir cheio.'"  ("Bênçãos da 
Pressão Econômica", A Liahona, janeiro de 1983, p. 152.)
As escrituras contêm princípios do evangelho que podem guiar 
nossas atitudes com relação a dinheiro e a coisas materiais. (Veja Jó 
1:21; Mateus 6:19-21, 33; 2 Néfi 9:30, 51; Jacó 2:17-19; Alma 
34:14.)
O Presidente Joseph F. Smith explicou: "Vós deveis continuar 
tendo em mente que as coisas temporais e espirituais estão ligadas. 
Uma não pode ser desenvolvida sem a outra, enquanto estiverdes 
aqui na mortalidade" ("Princípios de Salvação Temporal", A 
Liahona, novembro de 1981, p. 1).
Podemos Aprender Enfrentar o Stress Econômico
O Élder Faust sugeriu como enfrentar o stress econômico:
1. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa busca inclui o pagamento 

do dízimo e uma generosa oferta de jejum, amor ao próximo e a 
nós mesmas (veja Tiago 2:8) e obediência aos mandamentos. 
Élder Faust explicou: "A força espiritual provém de muitas 
fontes, incluindo oração pessoal, estudo das escrituras e 
disposição de 'submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe 
deve infligir' (Mosiah 3:19)" ("Bênçãos da Pressão Econômica", 
A Liahona, janeiro de 1983, p. 155).

2. Sohdificar os recursos e pontos positivos da família. Para que 
haja união, as famílias devem orar em conjunto, fazer um 
orçamento do dinheiro em conjunto, realizar conselhos 
familiares, armazenar suprimentos para um ano, organizar a 
família, e adotar uma perspectiva eterna em lugar de se 
concentrar em coisas materiais e riquezas.
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3. Exercer fé. (Veja Marcos 9:23 e D&C 90:24.) "A crença de que 
'todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o (teu) 
bem'; é como que um estabilizador espiritual. (D&C 122:7.)" 
(James E. Faust, "Bênçãos da Pressão Econômica", A Liahona, 
janeiro de 1983, p. 155.)

4. Ser flexível no tiabalho. Procurar ter o desejo de desenvolver 
habilidades novas e que sejam boas profissionalmente.

5. Evitai dívidas.
6. Reduzir despesas. "Dispondo de recursos limitados, fica mais 

fácil ensinar os filhos a gastar o dinheiro com sabedoria, 
inclusive poupar para necessidades futuras", disse o Élder Faust. 
("Bênçãos da Pressão Econômica", A Liahona, janeiro de 1983, 
p. 155.)

Somos Abençoadas ao Superarmos os Reveses Financeiros
O Élder Faust resumiu algumas das bênçãos que recebemos ao 
superarmos a adversidade econômica:
"Primeiro, e talvez a mais importante, nossa fé e testemunho são 
fortalecidos... Segundo, aprendemos a necessidade de humildade... 
Terceiro, os familiares aprendem a cooperar e a se amar pela 
necessidade de união para sobreviverem... Quarto, adquire-se 
dignidade pessoal e respeito próprio... Quinto, ela nos toma mais 
fortes e resistentes... Sexto, aprendemos a ser pacientes... Sétimo, 
alcançamos alturas antes inatingíveis, utilizando talentos e 
habilidades que em outra situação ficariam relegados ao abandono... 
Oitavo, aprendemos a confiar no Senhor, vencendo assim o medo." 
("Bênçãos da Pressão Econômica", A Liahona, janeiro de 1983, 
pp. 153-154.)
O Élder Neal A. Maxwell disse: "Uma depressão econômica seria 
horrível, mas não mudaria a realidade da imortalidade. A 
inevitabilidade da segunda vinda não é afetada pela 
imprevisibilidade do mercado de valores;... um caso de câncer não 
cancela as promessas da investidura no templo...
Tudo o que importa está gloriosamente intacto. As promessas estão 
em seu lugar. Cabe a nós fazer com que elas se cumpram." 
("Bênçãos da Pressão Econômica", A Liahona, janeiro de 1983, 
p. 156.)
O Élder Faust concluiu dizendo: "Do fogo refinador da dificuldade 
econômica podem surgir bênçãos etemas capazes de ajudar a salvar 
famílias e exaltar seus membros, unindo e fortalecendo-os" 
("Bênçãos da Pressão Econômica, A Liahona, janeiro de 1983, 
p. 156).
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Recursos Adicionais para Uso Pessoal e Familiar
Thomas S. Monson, "Princípios Orientadores para o Bem-Estar
Pessoal e Familiar", A Liahona, fevereiro de 1987, pp. 2-8.
"Ser Previdente — Uma Maneira de Viver", A Liahona, setembro
de 1987, p. 7.
"Administração Financeira e de Recursos", A Liahona, agosto de 
1987, p. 7.
Sugestões para as Professoras
1. Que princípios do evangelho deveriam guiar nossas atitudes com 

respeito a dinheiro e coisas materiais? Por que é importante 
entendermos que o temporal e o material não estão separados? 
Como uma perspectiva eterna e fé no Senhor ajudam-nos em 
tempos de crises econômicas? Qual é a importância de nossa 
atitude ao termos de aceitar menos do que esperávamos?

2. Identifique as várias razões para o stress econômico, conforme 
mencionado nas escrituras e pelo Élder Faust. Inclua práticas tais 
como a de gastar excessivamente e do uso imprudente do crédito. 
Por que é importante trabalhar tendo em mente independência e 
segurança financeira?

3. Debata as seis maneiras que o Élder Faust citou para ajudar-nos a 
combater o stress econômico. De que modo os reveses 
financeiros podem unir e fortalecer a família?

4. Debata as oito bênçãos que, segundo o Élder Faust, podem 
resultar da adversidade econômica. Convide algumas irmãs para 
darem exemplos de bênçãos recebidas provenientes desse tipo de 
adversidade em suas próprias vidas.

5. Conclua salientando os princípios e promessas contidos nas 
declarações do Élder Maxwell e do Élder Faust no final da lição.
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