ESTUDOS SOBRE MORDOMIA
2. AS OFERTAS PARA A CONSTRUÇÃO DO
TABERNÁCULO.
Jacó e toda a sua família tinham-se mudado para o Egito, onde José, um dos filhos do patriarca,
lograra a posição de Governador. Posteriormente, passada aquela geração, os hebreus,
descendentes de Jacó, foram escravizados na terra do Egito, e sofreram muito. Depois de
quatrocentos anos, Deus usou Moisés para libertá-los e levá-los de volta para Canaã, a Terra
Prometida. Os hebreus (Israel) peregrinaram no deserto, rumo à terra de Canaã durante quarenta
anos. Entre as muitas experiências que viveram, uma é particularmente importante no contexto
destes estudos sobre mordomia.
A) O Senhor ordena uma oferta especial.
1. Estando Israel no Sinai, a caminho de Canaã, que foi que Deus determinou que fizessem?
(Êx. 25.1,8-9; 35.4ss).
2. Que expressões indicam o espírito com que deveriam ofertar? (Êx 25. 1; 35.5).
3. Que haveriam de dar? (Êx 25.3-7).
4. Como é que o povo poderia dar estas coisas estando no deserto? (Êx 3.21-22; 11.1- 2; 12.3536). Deus forçou os egípcios a pagarem salários atrasados aos hebreus, e, ao mesmo tempo,
muniu a estes de recursos para a construção do tabernáculo e execução dos Seus propósitos.
Imagine o povo dizendo agora: "Não! Não podemos dar estas coisas. São nossas e
precisamos delas!" Dizemos isto às vezes?
B) O povo traz as suas ofertas.
1. Que fez o povo? (Êx 35.22). Constrangido? (Êx. 35.21,22,26,29).
2. Que foi que as mulheres fizeram, além de trazerem ofertas? (Êx
35.25-26). Será que isto também foi aceito como oferta?
3. Que contribuição se pediu a Bezalel e a Aoliabe? (Êx 35.30-35).
4. De onde veio o conhecimento e a habilidade destes homens? (Êx
35.31; 36.1).
C) A alegria resultante da contribuição voluntária e generosa.
1. Moisés precisou rogar muito para receber as ofertas para a
construção do Tabernáculo? Quanto o povo trouxe? (Êx 36.5-7).
2. Na sua opinião, como foi que o povo se sentiu depois de ofertar assim tão generosamente?
Compare com I Cr 29. 9. Nossa Igreja contribui assim? Você contribui? Já experimentou esta
alegria?

Pr. Éber Lenz Cesar (eberlenzcesar@gmail.com)
Pode ser copiado para uso em grupos e igrejas, mas não pode e ser publicado (revistas e livros).
Veja também, neste site, nesta mesma página, Mensagens sobre mordomia.

