ESTUDOS SOBRE MORDOMIA

4. A PREPARAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO TEMPLO.
O rei Davi havia construído para si um palácio muito caro, e não se conformava com o fato que Deus
ainda era adorado numa simples tenda. Cresceu no seu coração o desejo de construir um "lugar para
o Senhor, morada para o Poderoso de Jacó" (Ver I Cr 17. 1, 2 com Sl 132. 3 - 5). Deus não lhe
permitiu realizar este anelo do seu coração, mas disse-lhe que um filho seu o realizaria (I Cr 17. 3, 11,
12; 22. 6 - 11). Davi humildemente aceitou os desígnios de Deus e iniciou os preparativos para a
construção do templo de Jerusalém, a ser empreendida por Salomão, seu filho.
A) As Ofertas do rei Davi.
1. Visto que o templo não seria "para homens, mas para o Senhor Deus", com que estado de
ânimo o rei empreendeu a arrecadação de fundos para a construção? I Cr 29. 1 - 2.
2. Ele somente falou e comandou a campanha ou deu exemplo inicial de contribuição voluntária
e generosa? Por que? Vs. 2 - 3.
B) As Ofertas do Povo.
1. que disse o rei Davi ao povo depois que ele mesmo proveu o exemplo de contribuição
generosa? V. 5b
2. Quem primeiro atendeu ao apelo do rei? V. 6. Como isto se aplica à Igreja hoje?
3. Que deram os líderes e outros depois deles? Vs. 7, 8.
4. Por que o povo se alegrou tanto? V. 9.
C) A Oração de Gratidão pelas Ofertas.
1. Que fez o rei depois que ele, os líderes e o povo deram suas ofertas? V. 10. O rei elogia as
pessoas por suas ofertas? A quem ele louva? Vs. 10, 11.
2. Qual é mesmo o princípio básico da doutrina da mordomia que o rei Davi menciona em sua
oração? Vs. 11, 12, 16.
3. Em sua oração, o rei disse algo muito importante
acerca da vida do homem na terra. que foi? V. 15.
Compare com Mt. 6. 19 - 20.
4. Ainda sobre suas ofertas e as do povo, que mias o rei
pôde dizer ao deus que "prova os corações"? V. 17.

5. Você acha que pagar por um "show" evangélico, um
jantar, um chá, camisetas, chaveiros e outras coisas é
ofertar como um ato de culto a Deus, motivado pelo
reconhecimento de que tudo pertence a Ele e nos vem
dEle?
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