A doutrina da
mordomia
(Conclusão)

Campanhas

Refugiados
portugueses
angolanos
na África do Sul

Campanhas
“Fundo de alívio para os
Refugiados. Nelspruit
oferece generosamente"

"Feito pelas refugiadas de Moçambique
para os refugiados de Angola”
“Jesus Cristo, o único Salvador”

Campanhas

Campanha da Judeia
Palestina na
época de Jesus

Os judeus de toda parte,
convertidos no Pentecostes…
At 2.7-11,44-45; 4.32,34; 6.1-6
Em 40 d.C., grande fome…
Foi feita uma campanha…
At 11.27-30
Paulo encabeçou uma campanha
de socorro aos judeus da Judeia
As igrejas que mais prontamente
e generosamente contribuíram
foram as da Macedônia e da Acaia.
Rm 15.25-26

Igrejas da Macedônia

As ofertas dos cristãos da
Macedônia foram para
socorrer os cristãos da
Judeia.

“Passa a
Macedônia e
ajuda-nos”
(At 16.6-10)

V
A contribuição
exemplar das igrejas da
Macedônia
II Co 8-9

1

DAR É GRAÇA!
(BÊNÇÃO, PRIVILÉGIO)

“Vos fazemos conhecer a graça de Deus
concedida às igrejas da Macedônia…” (8.1)
A graça não foi prosperidade material ou saúde…
Foi disposição para dar!
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TRIBULAÇÃO E POBREZA NÃO SÃO
DESCULPAS PARA NÃO CONTRIBUIR

“No meio de muita prova de tribulação,
manifestaram abundância de alegria, e a profunda
pobreza deles superabundou em grande riqueza
da sua generosidade” (8.2)
Foi como a oferta da viúva pobre (Mc 12.44)
Foi tb como o dízimo da viúva que vendia
cafezinho no metrô…
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SUAS OFERTAS FORAM NA MEDIDA
DE SUAS POSSES

“Na medida de suas posses e mesmo acima
delas…” (8.2)
8.11 - “… segundo as vossas posses. Porque, se há boa
vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não
segundo o que não tem”

Dt 16.17 - “Cada um oferecerá na proporção em que
possa dar, segundo a bênção que o Senhor lhe houver
concedido"
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SUA CONTRIBUIÇÃO FOI
ESPONTÂNEA

“Eles… se mostraram voluntários, pedindo-nos,
como muitos rogos, a graça de participarem da
assistência aos santos…” (8.3-4)
Que exemplo extraordinário! Os apóstolos não
tiveram que pedir-lhes e muito menos
insistir ou criar maneiras indiretas de tirar-lhes
algum dinheiro (jantares, bazar, camisetas, etc)
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SUA CONTRIBUIÇÃO FOI PRECEDIDA
DE CONSAGRAÇÃO PESSOAL

“Não somente fizeram como nós esperávamos, mas
também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor,
depois
a
nós,
pela
vontade
de
Deus…”
(8.5)
______________________________
É sempre assim! II Co 11.8-9
“Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder
servir, e, estando entre vós, ao passar provações, não me fiz
pesado a ninguém; pois os irmãos, quando vieram da
Macedônia, supriram o que me faltava…”

______________________________

Fp 4.18 (Agradecendo à igreja de Filipos, Macedônia):
“Recebi tudo e tenho abundância; estou suprido, desde que
Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte
como aroma suave… aprazível a Deus”
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A DISPOSIÇÃO PARA DAR ACOMPANHA
O CRESCIMENTO ESPIRITUAL

“Assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na
palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no
amor que vocês têm por nós, destaquem-se também
neste privilégio de contribuir” (8.7, NVI)
Na medida em que crescem na fé, na capacidade para
ensinar e presidir, os cristãos devem crescer também na
graça de contribuir liberalmente.

______________________________
Mt 23.23

“Vocês devem praticar estas coisas [ justiça,
misericórdia e fidelidade] sem omitir aquelas [dízimo]”
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A INSPIRAÇÃO MAIOR PARA TODA
CONTRIBUIÇÃO É A DÁDIVA DE CRISTO

“Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que,
sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que,
pela sua pobreza, vos tornásseis ricos” (8.9)
Fp 2.5-8

“Subsistindo em forma de Deus… a si mesmo se
esvaziou, assumindo a forma de servo…”
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A CONTRIBUIÇÃO PRECISA SER ENCORAJADA E ADMINISTRADA COM ZELO

“Nisto dou minha opinião… Completai, agora, a obra
começada, para que, assim como revelastes prontidão
no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas
posses… “ (8.11)
Paulo enviou-lhes Tito e um outro irmão de confiança para
ajudá-los na administração das ofertas (8.16-21).

“… para ser nosso companheiro no desempenho
desta graça administrada por nós… evitando, assim,
que alguém nos acuse… pois o que nos preocupa é
procedermos honestamente, não só perante o
Senhor, como também diante dos homens “
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A CONTRIBUIÇÃO VISA, TAMBÉM, A IGUALDADE DE RECURSOS ENTRE OS IRMÃOS

“Não é para que outros tenham alívio, e vós,
sobrecarga; mas para que haja igualdade, suprindo a
vossa abundância, no presente, a falta daqueles, de
modo que a abundância daqueles venha a suprir a
vossa falta, e, assim, haja igualdade, como está
escrito: 'O que muito colheu não teve demais; o que
pouco, não teve falta’” (8.13-15; Êx 16.19)
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A CONTRIBUIÇÃO CRISTÃ É
RETRIBUÍDA COM BÊNÇÃOS

“Aquele que dá semente ao que semeia e pão para
alimento também suprirá e aumentará a vossa
sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça,
enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a
qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas
graças a Deus…” (9.10-11.)
“Buscai, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas" (Mt 6.33)
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A CONTRIBUIÇÃO CRISTÃ EXIGE
PLANEJAMENTO

Os Coríntios planejaram… mas…
“Quanto a assistência a favor dos santos… reconheço a
vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios,
dizendo que a Acaia [Corinto] está preparada desde o
ano passado… Contudo, enviei os irmãos para que o
nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se
desminta…, para que, caso alguns macedônios forem
comigo… não fiquemos nós envergonhados (para não
dizer vós)… Portanto, julguei conveniente recomendar
aos irmãos que me precedessem entre vós e
preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada,
para que esteja pronta como expressão de
generosidade…” (9.1-5).
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A CONTRIBUIÇÃO QUE AGRADA A DEUS É
FEITA DE BOA VONTADE E COM ALEGRIA

“Cada um contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por necessidade;
porque Deus ama a quem dá com alegria” (9.7).
Compromisso apressado, sob emoção…
Arrependimento…
Necessidade de cumprir a promessa, com tristeza!

É melhor reavaliar…
E dar de boa vontade, com alegria!

Então
Somos todos mordomos… Administremos com
responsabilidade… Sejamos simples, econômicos,
sábios no uso do dinheiro e dos bens.
Façamos isso movidos por sincera gratidão
Descobriremos que mordomia não é fardo, é bênção!
Dízimos e ofertas regulares evidenciam mordomia
responsével, gratidão, generosidade, amor, visão…
Tenha em mente o exemplo dos cristãos Macedônios
e o ensino de Paulo sobre contribuição em II Co 8-9

E por que não um dever de casa?
Um compromisso escrito?
Igreja Presbiteriana Libertas
Compromisso de Mordomo
Como mordomo fiel do Senhor Jesus, e com sua bênção, administrarei com
zelo tudo o que ele me tem confiado, e, como expressão de minha gratidão,
amor e visão, assumo o compromisso de dar uma oferta de gratidão
mensalmente
durante os próximos seis meses ou continuadamente
enquanto o Senhor me der saúde e sustento. Minha contribuição principal será
entregue à administração da igreja que frequento e que o Senhor tem usado
para me alimentar espiritualmente. Confio que a mesma administrará
sabiamente estes recursos financeiros para realizar seus ministérios, incluindo
administração, sustento pastoral, ação social, evangelização e missões.
Rio de Janeiro, _____ / _____ / __________
Assinado ______________________________________________
(Entre você e Deus. Não é para entregar de volta).

