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Quando perguntado sobre os seus pais, Pavel Goia 
(o editor da revista Ministry) sempre teve memórias 
e ensinamentos precisos para compartilhar. 

Embora seu pai fosse um próspero empreiteiro de 
construção durante a era comunista romena, a 
família nunca teve um carro luxuoso, móveis caros 
ou uma casa grande. sImplicidade era o estilo de 
vida deles. Seu pai costuma dizer: “Se as coisas 
melhorassem, nós promoveríamos a obra de Deus. 
Esses são os tesouros que temos porque não 
levamos nada além de almas para o céu. Então, 
vamos investir nas almas”.  Certa vez quando 
estavam construindo uma igreja, o pai de Pavel 
voltou para casa com 25 mil dólares depois de 
colocar um telhado em uma nov escola. Quando 
perguntado sobre quanto eles deveriam devolver a 
Deus, o pai dele disse. “Dê tudo!”. Então sua esposa 
respondeu “Vamos separar 2 mil para a casa, para 
emergências”. Ele concordou e disse “Ok. Separe 10% 
e dê 90%”. 

Algumas vezes ele dava metade, dependendo da 
necessidade do trabalho de Deus, não nas suas  
necessidades. Ele sempre dizia: “Quem nos deu este 
dinheiro? Quem nos deu saúde? Ele vai nos dar mais 
novamente. Dê tudo. Dê para a igreja”. 

A família escutava estas declarações repetidamente, 
até que !cou tão enraizado na mentalidade deles 
que até seus !lhos se sentiam na responsabilidade 
de fazer o mesmo. 
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Viver de maneira simples e dar abertamente é 
algo que vem de cima e deveria ser encorajado 
até nos primeiros anos de uma criança. Isto 
protegerias as crianças de muitas armadilhas 
materialistas e consumistas. Você pode dar a eles 
uma pequena mesada regular, por exemplo, e 
ensiná-los a colocar Deus em primeiro lugar 
devolvendo o dízimo e o pacto (oferta regular, 
sistemática e percentual) antes de pagar qualquer 
outra despesa.
De acordo com Jesus, onde seus !lhos colocarem 
seu tesouro, ali também estará o seu coração 
(Mateus 6:21). 
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Texto animado.Ao adorar a Deus com seu dízimo e o seu pacto, 
ore por um coração humilde que é contente 
com uma vida simples e satisfeita e servir a Ele. 

Coloquemos nossos desejos por último e 
Primeiro Deus. 
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