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Sábado

SEGUIDOR E NÃO FÃ
TEXTO BÍBLICO: Lucas 18:18-23

Introdução

Jesus estava a caminho de Jerusalém pela última vez. Ele es-
tava em uma missão – uma missão de misericórdia para a famí-
lia humana que Lhe custaria a vida na cruz destinada a nós. De 
repente, Sua missão foi interrompida por um homem que veio 
correndo até Ele e caiu de joelhos em uma postura de servidão. 
Marcos não dá ao homem um nome ou título, mas Mateus o des-
creve como “jovem” (Mt 19:22), o que também está implícito em 
sua “corrida” (Mc 17:17), algo que um homem mais velho jamais 
faria. E Lucas diz que ele era um “homem de posição” (Lc 18:18), 
isto é, um membro do honrado conselho dos judeus. Todos os 
três escritores do Evangelho mencionam sua riqueza. Portanto, 
conhecemos essa pessoa ajoelhada diante de Jesus como “o jo-
vem rico e de alta posição”.

Tocado ao ver Jesus abençoar as crianças, esse jovem dese-
jou ser abençoado da mesma forma. Ele fez a Jesus a pergunta 
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mais importante que um ser humano pode fazer: “que farei para 
herdar a vida eterna?” (Mc 10:17).

Em resposta, Jesus citou vários dos mandamentos de Deus 
e apontou a necessidade de guardá-los. O jovem afirmou que 
obedecia a esses mandamentos e depois quis saber: “O que me 
falta ainda?” (Mc 19:20). Embora sua vida fosse moralmente pura 
e religiosamente ortodoxa, ele ainda estava insatisfeito. Algo 
que ele tinha visto acontecendo entre Jesus e as crianças o to-
cou, e ele se sentiu incompleto de alguma forma.

O vazio de uma vida sem uma entrega completa

Se você cresceu na igreja, talvez saiba o que esse jovem 
governante estava sentindo. Você nunca se rebelou contra a 
religião de seus pais. Você adotou a cultura do sistema de fé 
de seus pais e permaneceu em conformidade com as regras e 
tradições dessa cultura. Você foi à Escola Sabatina, memorizou 
versículos da Bíblia, participou ativamente dos Desbravadores, 
viveu os princípios de saúde, conheceu as vinte e oito crenças 
fundamentais, esteve na igreja fielmente todos os sábados, e 
devolveu o dízimo honestamente. Você não mente e não trapa-
ceia em seu imposto de renda. Certamente, você nunca matou 
ninguém ou roubou algo que não lhe pertencesse. No entanto, 
você sente que algo está faltando. O que é isso?

O jovem rico havia trabalhado muito por tudo o que havia 
conquistado na vida. Ele planejou seu trabalho e seguiu seu pla-
no; e a vida o recompensou. Ele presumiu que Deus e a vida 
eterna funcionavam da mesma maneira. “Apenas me diga o pla-
no, Jesus. Vou seguir o plano e ser recompensado com a vida 
eterna.”

“Jesus, olhando para ele, o amou” (Mc 10:21). Jesus viu que o 
jovem era sincero em sua busca pela vida eterna. Ele o amava. 
Ele o amava o suficiente para lhe dizer a verdade. Às vezes, o 
amor deve dizer coisas difíceis. Hoje, muitos de nós temos uma 
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noção fraca do que é o amor. Achamos que ser amoroso significa 
que não podemos dizer algumas verdades com amor. Às vezes, 
pensamos que a coisa mais amorosa a fazer é simplesmente 
deixar a pessoa viver uma vida de pecado e não confrontá-la.

Jesus lhe falou a verdade

Mas o que Jesus faria? Bem, veja o que Jesus fez. Jesus amava 
esse jovem rico o suficiente para dizer o que ele precisava ouvir. 
Jesus disse: “Ainda lhe falta uma coisa”.

Apenas uma? O jovem deve ter se animado ao ouvir isso. Te-
nho feito muitas coisas. Se houver apenas mais uma, está fei-
to, será fácil. Numa rápida revisão dos mandamentos que Jesus 
citou, vemos que, com uma exceção, todos eles são negativos. 
Ou seja, todos eles lidam com coisas que você não faz. É assim 
que definimos nossa fé – pelas coisas que não fazemos? Quando 
o jovem afirmou que guardou todos esses mandamentos des-
de a juventude, ele estava basicamente dizendo: “Nunca fiz mal 
a ninguém em toda a minha vida”. Isso pode ter sido verdade, 
mas a verdadeira questão era: “O que você fez de bom?” Com 
todas as suas posses, com todas as suas riquezas, com tudo o 
que você poderia dar, que bem positivo você fez aos outros? O 
quanto você se esforçou para ajudar, consolar e fortalecer ou-
tras pessoas?

Como muitos cristãos que guardam os mandamentos e são 
altamente morais, esse jovem tinha uma religião de “respeita-
bilidade” que consistia principalmente em não fazer as coisas. 
Mas se isso é tudo o que sua religião é, você é como o servo que 
enterrou o talento de seu mestre no chão. Mordomia é mais do 
que não fazer coisas; é fazer as melhores coisas com tudo o que 
você recebeu.

“Falta-te uma coisa”, disse Jesus ao jovem, “vai, e vende tudo 
quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e 
vem e segue-me” (v. 21).
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“Venda tudo o que tem” (Lc 18:22). Faça um compromisso to-
tal. Desista do que você tem para que possa receber tudo o que 
eu tenho. Jesus queria curar a “visão” do jovem. Queria que ele 
percebesse que embora pensasse ser um guardador dos man-
damentos, ele estava quebrando o primeiro: “Não terás outros 
deuses diante de Mim” (Êx 20:3).

O jovem pensava que queria ser discípulo de Jesus, mas não 
percebeu que o chamado para o discipulado é um chamado para 
a mordomia e que o chamado para a mordomia é um chamado 
para viver na negação de si mesmo.

Jesus queria tudo do jovem, mas o jovem queria apenas uma 
parte de Jesus. Ele não percebeu que um relacionamento com 
Deus é exclusivo - que ele não poderia servir a dois senhores. 

O que ele faria?

“Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque 
tinha muitas riquezas” (Mc 10:22, NVI). Ele perdeu o maior mi-
lagre de sua vida porque, apesar de todas as coisas que estava 
disposto a fazer, ele não faria a coisa mais importante - ele não 
se entregaria completamente a Deus.

O que me faz ficar abatido? O que Deus pede de mim que eu 
acho que é pedir demais? Este homem foi embora triste porque 
tinha muitos bens. Será que eu iria embora triste porque tenho 
grandes obsessões? Ótimas diversões? Ótima moda? Grandes 
ambições? Grandes paixões por sexo, comida, esportes? Para al-
gumas pessoas, desistir de um programa de TV é pedir demais. 
Para alguns, levantar-se da cama no sábado de manhã é demais. 
Para outros, trinta minutos para orar e estudar a Bíblia é demais. 
Nosso rosto e nossa fé se abatem com o chamado da mordomia, 
porque queremos os benefícios de viver com Jesus sem o sacri-
fício de viver a negação do eu.
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O pregador Kyle Idleman conta sobre um apelo para seguir 
Jesus que fez no final de uma mensagem que ele pregou em uma 
viagem missionária à África. Dois jovens na casa dos vinte anos 
aceitaram a Cristo e se comprometeram a segui-Lo. Na tarde se-
guinte, esses dois jovens apareceram na casa onde Kyle estava 
hospedado, cada um carregando uma bolsa no ombro. Kyle per-
guntou ao tradutor local por que eles estavam ali. 

Ele explicou que os dois homens não seriam mais recebidos 
por suas famílias ou em sua aldeia por se tornarem cristãos. 
Quando Kyle ouviu isso, teve medo de que talvez fosse mais do 
que eles estivessem dispostos a concordar. O tradutor disse: 
“Eles sabiam que isso aconteceria quando tomaram a decisão”.

Eles estavam escolhendo Jesus em vez de suas famílias. 
Eles estavam escolhendo Jesus em vez de seu próprio conforto 
e conveniência. Eles não são fãs de Jesus; eles são seguidores, 
pois os fãs não fazem isso.

Os seguidores estão dispostos a negar a si mesmos e dizer: 
“Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus em vez de minha família. Eu 
escolho Jesus em vez de dinheiro. Eu escolho Jesus em vez de 
metas de carreira. Eu sou completamente Dele. Eu escolho Jesus 
em vez de ficar bêbado. Eu escolho Jesus em vez de ver por-
nografia. Eu escolho Jesus em vez de uma casa redecorada. Eu 
escolho Jesus em vez de minha liberdade. Eu escolho Jesus em 
vez do que outras pessoas possam pensar de mim”. Um seguidor 
toma a decisão todos os dias de negar a si mesmo e escolher 
Jesus... mesmo que isso custe tudo.
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Negue-se a si mesmo

“Se alguém quer vir após mim”, disse Jesus, “negue a si mes-
mo, tome a sua cruz e siga-me” (Mc 8:34). Jesus está procurando 
seguidores, não fãs. Os fãs são como “admiradores entusiasma-
dos”. Um fã é a pessoa que vai ao jogo de futebol local com o ca-
belo pintado com as cores do time, brandindo um grande dedo 
de espuma e gritando: “Somos o número um!” Ele está lá para se 
divertir e torcer por sua equipe até a vitória, mas, além do preço 
do ingresso, não custa nada para ele estar lá. Ele mesmo nunca 
entra no jogo. E se ele for um fã dos bons momentos, ele pegará 
seu dedo de espuma e irá para casa quando as coisas ficarem 
difíceis para seu time.

A igreja está cheia de cristãos com dedos de espuma – ad-
miradores entusiastas, mas não abnegados. O jovem rico era um 
admirador entusiasta de Jesus, mas não estava disposto a viver 
em negação de si mesmo por Jesus.

Mordomia é viver em abnegação 

Deus está te chamando da negação espiritual para a abne-
gação. E é só porque Ele o ama que Ele pede isso a você. Porque 
Ele sabe que o egoísmo será sua ruína. No fim das contas, se 
você não estiver disposto a dizer “não” a si mesmo, estará muito 
disposto a dizer “não” a Deus.

O autor Dietrich Bonhoeffer escreveu as seguintes palavras:

“Graça barata é a graça que concedemos a nós mesmos.

Graça barata é a pregação do perdão sem requerer arrepen-
dimento, batismo sem disciplina na igreja, comunhão sem con-
fissão, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça 
sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo, viva 
e encarnada.
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Graça cara é o tesouro escondido no campo. Por causa dela, 
um homem de bom grado venderá tudo o que possui. É a pérola 
de grande preço a ser comprada, a qual o comerciante venderá 
todos os seus bens. É o governo real de Cristo, por amor de quem 
o homem arrancará o olho que o faz tropeçar; é o chamado de 
Jesus Cristo no qual o discípulo deixa suas redes e O segue.”

Espero que essa semana de mordomia cristã seja uma ben-
ção em nossa vida e nos faça pensar a respeito de tempo, talen-
tos, templo e tesouro. As mensagens desta semana nos levarão 
a responder às seguintes perguntas: Estamos realmente con-
duzindo nossa família pelo caminho da salvação? Vale a pena 
se envolver com o reino de Deus? Estamos nos tornando mais 
consagrados? Mais dedicados? Mais engajados na missão? Mais 
apaixonados em servir os pobres? Mais liberais ao dar? Menos 
mundanos? Vencedores melhores de hábitos e vícios?

Jesus ainda nos olha com amor

Hoje Jesus está olhando para mim com amor e está olhando 
para você com amor e dizendo: “Uma coisa te falta”. Eu não sei o 
que isso significa para você. Mas para mim, é uma rendição total. 
Para mim, encontro-me agarrado com muita força ao que penso 
ser meu quando tudo pertence a Ele. Você e eu vamos embora 
tristes hoje porque amamos nossas coisas mais do que amamos 
a Deus? Porque queremos o cristianismo do dedo de espuma 
em vez da coisa real?

Não se trata de obras. Jesus não disse ao jovem para vender 
tudo porque esse ato lhe daria pontos suficientes para ganhar 
o Céu. Se parece que Jesus pediu o impossível quando disse: 
“Venda tudo o que você tem e dê aos pobres, [...] e venha, tome 
a cruz e siga-me” (Mc 10:21), então considere o que Ele disse aos 
discípulos no versículo 27: “Para os seres humanos é impossível; 
contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível”. Isso 
é de graça, mas não é barato.
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A mordomia se resume a uma coisa: “Portanto, se vocês co-
mem, ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para 
a glória de Deus” (1Co 10:31).

Conclusão

Quero convidá-lo a orar agora. Ao fazer isso, considere o jo-
vem rico e pergunte a si mesmo se você está disposto a viver 
em negação. Se você está disposto a tomar sua cruz e seguir 
Jesus. Se você está lutando para encontrar a resposta, a graça de 
Deus é suficiente para você. Não é barato, mas está disponível 
se você estender a mão e pegá-la. Não deixe seu rosto ou sua 
fé se abater. “Com Deus tudo é possível.” Agora é a hora de viver 
em negação de si mesmo.



Domingo

AS CINCO COROAS
TEXTO BÍBLICO: Tiago 1:12

Introdução

Atualmente, eu vejo muitos cristãos fugindo da questão do 
mérito e das recompensas, como se fosse algo antibíblico. A po-
lêmica deriva de sermos salvos pela “graça”, na qual o méri-
to não é nosso, mas apenas do sacrifício redentor de Cristo na 
cruz. Nesse aspecto, realmente, não há maiores nem menores, 
pois todos nós igualmente alcançamos a salvação pela miseri-
córdia divina. Mas o próprio Jesus declarou que no Reino haverá 
galardões (recompensas) maiores e menores.

Existe uma palavra bíblica que nos ajuda a entender essa 
recompensa sem desfazer a crença nos méritos de Cristo e na 
salvação pela fé somente. Estou falando da palavra “coroa” e 
seus significados bíblicos.

Há duas palavras gregas comuns para “coroa” na Bíblia. Uma 
delas, usada no Novo Testamento, é a palavra “diadema” (orna-
mento real para a cabeça, coroa), encontrada em Apocalipse (Ap 
12:3; 13:1; 19:12). Essa palavra é utilizada para designar as coroas 
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nas cabeças do dragão, as coroas da besta que emerge do mar 
e as “muitas coroas” na cabeça de Cristo quando Ele retornar à 
Terra para estabelecer Seu Reino. A palavra “diadema” sempre 
se refere à coroa de um rei ou dignitário imperial.

A segunda palavra para coroa na Bíblia é a palavra grega 
stephanos (grinalda ou guirlanda concedida com significado de 
honra), que é a principal palavra grega usada para descrever 
as coroas que os cristãos receberão se forem achados fiéis (1Ts 
2:19; 2 Tm 4:8; Tg 1:12; Ap 2:10). A palavra vem de stepho, que 
significa “cercar, enrolar, torcer”, e faz alusão a uma coroa de 
vencedor. Nos costumes greco-romanos, essa coroa era dada ao 
vencedor dos jogos olímpicos. Era tecida como uma grinalda de 
carvalho, murta, ou mesmo de folhas de oliveira, ou, em alguns 
casos, uma imitação desses componentes em ouro.

Em nenhuma passagem da Bíblia existe qualquer promessa 
de um diadema para o cristão, visto que só há um Rei dos reis 
merecedor de usar essa coroa de realeza, que é Cristo. No en-
tanto, os cristãos receberão a stephanos, que é uma recompen-
sa e um símbolo de honra, de tratamento especial.

As cinco coroas

Há cinco aspectos diferentes da coroa (stephanos) prometida 
aos crentes como parte de seu pacote de “aposentadoria celeste”:

A  C O R O A  I N C O R R U P T Í V E L
“Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na ver-

dade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira 
que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina; aqueles, para 
alcançar uma coroa [stephanos] corruptível; nós, porém, a incor-
ruptível” (1Co 9:24-25).

A ideia de uma coroa incorruptível indica que ela durará 
por toda a eternidade. Essa coroa sugere uma recompensa que 
o cristão receberá como sinal e lembrete, pelos séculos dos 
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séculos, de que ele foi fiel em sua vida terrena no propósito de 
seguir ao Senhor e ser obediente a Ele.

A  C O R O A  D E  J Ú B I L O
“Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa [ste-

phanos] em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus 
em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa 
glória e a nossa alegria!” (1Ts 2:19-20).

Essa coroa é frequentemente chamada de “coroa do ven-
cedor”, visto que haverá um galardão especial para cada um 
dos vencedores. Paulo estava falando à igreja em Tessalônica, 
na Grécia, através da primeira das treze cartas compiladas no 
Novo Testamento. A carta é dividida em cinco capítulos, e, em 
cada capítulo, o apóstolo faz alusão ao retorno de Cristo. Ele 
disse a essa igreja que, na vinda de Jesus, eles receberiam uma 
“coroa de júbilo”. Nós seremos recompensados pelas almas que 
ganharmos para Cristo, e uma especial coroa de vencedor será 
dada a cada crente que for um ganhador de almas.

A  C O R O A  D A  V I D A
“Bem-aventurado o homem que suporta, com perseveran-

ça, a provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a 
coroa [stephanos] da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o 
amam” (Tg 1:12).

Essa promessa é semelhante a promessa feita em Apoca-
lipse 2:10, que é a recompensa dos crentes que perseveraram 
e venceram as tentações e as provas. Quando Cristo advertiu: 
“Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém 
tome a tua coroa [stephanos]” (Ap 3:11), Ele estava admoestando 
a igreja de Filadélfia a ser fiel e suportar os ataques do inimigo. 
Há uma coroa especial para aqueles que disciplinaram seus cor-
pos, mentes e espíritos em seguir ao Senhor até o fim. E essa é 
a coroa da vida eterna.
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A  C O R O A  D E  G L Ó R I A
“Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a 

imarcescível (imperecível) coroa [stephanos] da glória” (1Pe 5:4).

Nessa passagem, o apóstolo Pedro falava aos anciãos, ins-
truindo-os a permanecerem fiéis para abastecer o rebanho de 
cristãos, a não serem gananciosos por dinheiro e a servirem de 
exemplo aos outros. Se fossem encontrados fiéis na vinda de 
Cristo, eles receberiam uma “coroa de glória”. Essa coroa em 
particular é para aqueles que serviram como anciãos, pastores e 
bispos, líderes espirituais na vida dos cristãos, como um pastor 
cuidaria de suas ovelhas.

A  C O R O A  D A  J U S T I Ç A
“Já agora a coroa [stephanos] da justiça me está guardada, a 

qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a 
mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda” (2Tm 4:8).

Interessante observar que Paulo menciona o fato de a coroa 
ser concedida àqueles que “amam a sua vinda”. Alguns pode-
riam pensar que todos os cristãos amam a vinda do Senhor. No 
entanto, há alguns que alegam ser cristãos e que, na verdade, 
zombam e escarnecem da ideia de que Cristo está voltando (2Pe 
3:3-4). Outros ficarão “envergonhados na sua vinda” (1Jo 2:28). 
Para aqueles que anseiam por essa vinda, há uma coroa de jus-
tiça. Apenas aqueles em aliança ativa com a justiça de Deus por 
meio de Cristo receberão essa coroa especial.

Em outras palavras, a coroa é a mesma, mas com aspectos de 
bênção e recompensa diferentes para aqueles que forem fiéis 
até o fim.

Há sete bênçãos mencionadas por João em Apocalipse (ca-
pítulos 2 e 3), prometidas para aqueles que triunfarem. Essas 
bênçãos são:
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1. O vencedor comerá da árvore da vida no paraíso celestial 
de Deus (Ap 2:7).

2. O vencedor não sofrerá a segunda morte (Ap 2:11).

3. O vencedor comerá o maná escondido e receberá um novo 
nome, escrito em uma pedra branca (Ap 2:17).

4. O vencedor receberá autoridade sobre as nações (Ap 2:26).

5. O vencedor não terá seu nome apagado do Livro da Vida 
(Ap 3:5).

6. O vencedor será um pilar no templo e receberá um novo 
nome (Ap 3:12).

7. O vencedor se assentará no trono de Cristo (Ap 3:21).

Todas as bênçãos acima são uma parte das recompensas 
que os cristãos receberão por servir a Deus fielmente. Outras 
recompensas incluem governar com Cristo sobre a Terra durante 
os mil anos.

O perigo de perder a coroa da salvação

Há algumas coisas muito comoventes que estão ligadas ao 
julgamento no Tribunal de Cristo. Embora uma pessoa possa 
ter uma aliança redentora para estar nesse julgamento, haverá 
pessoas que perderão seu galardão eterno. Essa admoestação 
é encontrada ao longo de toda a Escritura. Eis aqui um exemplo:

“Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém 
tome a tua coroa [stephanos]” (Ap 3:11).

À luz das admoestações para não perder seu galardão e não 
permitir que outro tome sua coroa, as advertências foram dadas 
a cinco das sete igrejas em Apocalipse, instruindo-as a se arre-
penderem de suas falhas espirituais e morais, ou enfrentarem 
consequências severas:
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“Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prá-
tica das primeiras obras; e, se não, venho a ti e moverei do seu 
lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas” (Ap 2:5).

“Portanto, arrepende-te; e, se não, venho a ti sem demora 
e contra eles pelejarei com a espada da minha boca” (Ap 2:16).

“Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação 
os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras 
que ela incita” (Ap 2:22).

“Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o 
e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, 
e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti” 
(Ap 3:3).

“Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a 
ponto de vomitar-te da minha boca” (Ap 3:16).

Nossa única segurança

No “Tribunal de Cristo” (2Co 5:10; Rm 14:10-12), todos os cris-
tãos terão suas obras provadas de alguma forma pelo fogo, sen-
do recompensados pelo que não se queimar. As Escrituras são 
claras ao dizer que para alguns pode acontecer que nada lhes 
reste além da salvação:

“E, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, pra-
ta, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada 
um se tornará manifesta, pois o Dia a demonstrará. Porque será 
revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. 
Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permane-
cer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, 
esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que 
através do fogo” (1Co 3:12-15).

Nessa passagem, Paulo está falando de sua experiência pes-
soal. Por necessidade, ele punha os alicerces. Estava sempre 
viajando. Na verdade, permaneceu dezoito meses em Corinto 
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(At 18:11) e por três anos em Éfeso (At 20:31), mas em Tessalônica 
não permaneceu mais de um mês, e isso era muito mais co-
mum. Havia muito terreno esperando ser coberto, havia muitos 
homens que nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo, e, se 
queria começar bem com a evangelização do mundo, Paulo não 
podia mais que pôr os alicerces e ir a outro lugar. Só quando 
estava encarcerado, seu espírito inquieto podia ficar em um só 
lugar.

Aonde quer que fosse, ele lançava os mesmos alicerces. Es-
tes consistiam na proclamação dos atos sobre o oferecimento 
de Cristo. Sua tremenda missão era a de apresentar Cristo aos 
homens. O fundamento da igreja se dá pelo fato de que só Nele 
o cristão pode encontrar três coisas:

(a) Perdão por seus pecados passados. Encontra-se em uma 
nova relação com Deus. Descobre de repente que Deus é seu 
amigo, e não seu inimigo. Descobre o que significa sentir-se à 
vontade com Ele. Descobre que Deus é como Jesus. Onde uma 
vez via ódio agora vê amor e uma terna intimidade.

(b) Força para o presente. Através da presença e da ajuda 
de Jesus, o cristão encontra força e coragem para enfrentar a 
vida, devido ao fato de que agora já não é uma unidade solitária 
envolvida numa batalha sozinho contra um universo adverso. 
Vive uma vida na qual nada pode separá-lo do amor de Deus em 
Cristo Jesus, seu Senhor. Caminha pelo caminho da vida e peleja 
as batalhas da vida com Cristo. 

(c) Esperança para o futuro. Já não vive mais em um mundo 
no qual tem medo de olhar para frente. Vive em um mundo go-
vernado por Deus onde Ele faz com que todas as coisas operem 
juntas para o bem, no qual seu tempo está nas mãos de Deus. 
Vive em um mundo no qual a morte já não é o final. Sem o fun-
damento de Cristo, o homem não pode obter nenhuma dessas 
coisas. 
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Apelo

Hoje é o dia de decidirmos entregar a vida inteiramente ao 
Senhor e em dependência completa Dele, aceitar Seu senhorio 
sobre nossa vida e aguardar com paciência e fidelidade o dia em 
que Ele nos dará a coroa da vida. Quantos querem pedir hoje ao 
Senhor essa segurança de salvação e vida eterna?



Segunda-feira

TUDO É VALIOSO NAS 
MÃOS DE DEUS

TEXTO BÍBLICO: Lucas 21:1-4

Introdução

Robert Gilmour LeTourneau nasceu em 30 de novembro de 
1888, em Richford, nos Estados Unidos. Filho de pais piedosos, 
desde a infância, ele ouvia sobre o evangelho. Por um tempo, 
ele rejeitou a verdade, mas, graças às orações de seus pais, aos 
16 anos, ele aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. Era um 
jovem notável em vários aspectos, principalmente por sua capa-
cidade de inventar coisas. 

Quando adulto, foi o inventor de diversas máquinas de ter-
raplanagem, e se tornou famoso e rico pelos equipamentos que 
projetou e construiu. Foi responsável por cerca de 300 patentes. 
Suas invenções o levaram a chegar, em 1938, à incrível quan-
tia de 1,5 bilhão de dólares! Aos 30 anos, ele sofreu uma perda 
devastadora com a morte de seu filho mais velho. Isso o fez re-
pensar os objetivos e o propósito de sua vida. Ele começou a se 
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preocupar com a possibilidade de que seu amor pelas máquinas 
substituísse seu amor e compromisso com a causa de Deus. Por 
isso, juntamente com sua esposa, Evelyn Peterson, ele decidiu 
se dedicar à causa de Deus e usar os recursos que possuía para 
a pregação do evangelho.

Sua história se tornou conhecida, pois ele decidiu devolver 
90% do que possuía para Deus e viver com os 10% restantes. A 
partir de então, ele passou a ser conhecido como o “empresário 
de Deus”. Seu verso preferido era “Mas busquem em primeiro 
lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes 
serão acrescentadas” (Mt 6:33). Certo dia, alguém lhe perguntou: 
“Senhor LeTourneau, é verdade que o senhor dá 90% de seus 
proventos ao Senhor?” Ele respondeu: “Não, eu não dou nada a 
Deus. Tudo Lhe pertence. Eu é que retenho 10% do que é Dele!”

Essa história nos apresenta um grandioso exemplo de gene-
rosidade. Mas sejamos honestos: apesar de ser uma linda histó-
ria, está fora do padrão da maioria da população. Muitos podem 
ler e com razão dizer que também seriam capazes de viver com 
10% da renda de um bilionário.

Aqui mais uma vez brilha a beleza e a profundidade da his-
tória da viúva. Imagino que você concorde comigo que é no mí-
nimo curioso o fato de que o maior exemplo humano de gene-
rosidade do Novo Testamento venha de uma pessoa que não 
tinha praticamente nada para dar. Frequentemente pensamos 
que generoso é alguém que entrega grandes quantias à causa 
de Deus, mas Jesus decidiu destacar a generosidade na entre-
ga de duas moedas. Assim, a maioria da população se encaixa. 
A viúva representa a maioria de nós, pois não possuímos uma 
riqueza capaz de construir hospitais e escolas ou de eliminar a 
fome nem mesmo de uma ínfima parte da população mundial.

Jesus não destacou a oferta daqueles que continuavam ri-
cos, mesmo após entregarem grandes somas de dinheiro como 
oferta. Ele escolheu uma mulher cuja oferta fez apenas um 
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pequeno tinido ao cair no cofre do templo. A história dela me 
ensina que o pouco que tenho é capaz de fazer um grandioso 
impacto quando está à disposição de Deus.

O que temos faz diferença

Muitas vezes somos movidos mais pelo que não possuímos 
do que por aquilo que temos. Deus espera que usemos em Sua 
causa o que está à nossa disposição. Ele nunca vai me perguntar 
por que eu não acabei com a fome no continente africano, mas 
me perguntará por que eu não acabei com a fome de uma famí-
lia em minha cidade. Ele nunca perguntará por que não levei o 
evangelho aos países que não conhecem a verdade, mas vai me 
questionar por que não ofereci estudos bíblicos para a pessoa 
que me atende na padaria. Não é nossa falta de capacidade que 
incomoda Deus, mas nossa falta de disponibilidade. 

Precisamos olhar para a Bíblia e perceber o que Deus é ca-
paz de fazer com coisas aparentemente insignificantes como a 
funda de Davi, a vara de Moisés, os pães e peixes de uma crian-
ça, um pouco de farinha e azeite de uma viúva, um cesto usado 
para fazer Paulo escapar, etc. 

Certo dia, Madre Teresa de Calcutá iniciou uma campanha 
para arrecadar açúcar para suas instituições de caridade. Na 
época, o açúcar estava em falta na Índia, e o valor era muito 
alto. Um garotinho se aproximou dela com uma xícara cheia de 
açúcar e disse: “Eu passei alguns dias sem comer açúcar para 
lhe trazer o que consegui economizar”. Com um largo sorriso, 
ela respondeu: “Não podemos fazer nenhuma grande coisa – só 
pequenas coisas com grande amor”.

Pequenas e grandes dádivas

Deus espera que entreguemos as pequenas dádivas, assim 
como espera que entreguemos as grandes. “Deus requer não 
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somente as nossas dádivas para os necessitados, mas também 
nosso semblante amável, nossas palavras de esperança, nosso 
cordial aperto de mão” (Parábolas de Jesus, p. 227).

Não fazemos ideia do impacto que pode acontecer quando 
as pequenas coisas são colocadas à disposição de nosso gran-
dioso Deus. Por exemplo, quando abraçamos alguém, para nós 
pode ser apenas um abraço, mas para a pessoa abraçada pode 
ser o reencontro com a alegria de viver. Quando entregamos 
uma cesta básica, para nós, pode ser apenas comida, mas para 
quem recebe poder ser a força para continuar. As ofertas de uma 
pessoa humilde podem ser apenas alguns centavos, mas são ca-
pazes de comprar uma Bíblia e levar salvação para uma família 
do outro lado do mundo.

Quando o pouco que possuímos é usado para a causa de 
Deus, ele deixa de ser pouco e se transforma em algo capaz de 
tocar a eternidade. Ellen White afirma: 

“Nossa obra para Deus parece muitas vezes quase infrutí-
fera nesta vida. Nossos esforços para fazer o bem talvez sejam 
diligentes e perseverantes, e, todavia, é possível que não consi-
gamos ver os seus resultados. Talvez o esforço pareça para nós 
perdido. Mas o Salvador assegura-nos que nossa obra está re-
gistrada no Céu, e que a recompensa não vai falhar. Diz o após-
tolo Paulo, escrevendo inspirado pelo Espírito Santo: ‘Não nos 
cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se 
não houvermos desfalecido’ Gálatas 6:9” (Testemunhos Para a 
Igreja, v. 6, p. 305).

Esse era o segredo dos primeiros seguidores de Cristo: eles 
não possuíam grandes riquezas, prédios, reconhecimento públi-
co. Pelo contrário, eram considerados uma seita (At 24:14). Ape-
sar disso, cresceram e iluminaram o mundo com a verdade do 
Cristo ressuscitado.
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Generosidade: marca registrada do cristão

A generosidade dos cristãos do século I era a marca registra-
da deles. Ela exercia mais influência do que qualquer quantida-
de de dinheiro ou poder político. Com o passar do tempo, diver-
sas pragas assolaram as cidades da região. A cada vez, o povo 
fugia para o campo querendo escapar da morte. Sempre que o 
fazia, os enfermos eram abandonados sem que ninguém cuidas-
se deles. No entanto, contam-nos os historiadores, os cristãos 
não fugiam. Em vez disso, arriscavam a própria pele ficando para 
trás e satisfazendo as necessidades daqueles que não podiam 
se salvar. Muitos desses cristãos morreram no processo. Mas 
não temeram a morte. Enquanto tratavam dos enfermos até que 
recuperassem a saúde, a notícia de sua generosidade se espa-
lhava feito rastilho de pólvora.

Somos desafiados a seguir o estilo de vida dos cristãos do 
século I. Devemos exercer a generosidade e permitir que nos-
sa história ajude outros a conhecerem a Cristo e a viverem em 
completa entrega. Então, abandone a ideia de que você não é 
capaz de fazer alguma diferença com o que possui. Nas mãos de 
Cristo, tudo o que temos e somos faz diferença.

Uma das histórias mais impressionantes sobre a generosi-
dade dos primeiros cristãos é a história de Pacômio. Ele nasceu 
em 292 d.C. em Tebas, no Egito. Era filho de pais pagãos. Contra 
a sua vontade, foi alistado no exército romano. Era costume dos 
romanos invadir as comunidades e obrigar todos os homens a 
servirem no exército. Os generais sabiam que esses soldados 
não tinham nenhum apego ou compromisso com o império; por 
isso, viviam aprisionados todo o tempo em que não estavam em 
combate.

Durante o período de prisão, a fome devastou a região em 
que Pacômio estava. Muitos prisioneiros morriam de fome. Mas 
ele e outros prisioneiros começaram a receber comida à noite 
pelas grades da prisão. A cada noite essas pessoas retornavam 
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com comida e livravam os prisioneiros da inanição. Ele descobriu 
que seus benfeitores eram seguidores de um galileu chamado 
Jesus Cristo. Ao ser liberto, ele procurou os cristãos e com eles 
aprendeu a amar Jesus e conhecer Suas verdades. Em seguida, 
ele se tornou cristão e foi batizado em 314 d.C., tornando-se um 
influente líder do cristianismo. A generosidade o alcançou, e 
com ela, a salvação. 

Urgentemente, devemos decidir de que forma seremos co-
nhecidos como cristãos. O mundo, ao olhar para nós, perceberá 
apenas uma doutrina distintiva, um hábito saudável ou também 
perceberá uma generosidade e um altruísmo contagiantes? 
Quando entramos em contato com as pessoas, nossas atitudes 
demonstram que andamos com um Deus generoso em graça, 
misericórdia e bondade? Ou apenas julgamos, separamos e con-
denamos? Precisamos olhar para tudo o que Deus colocou em 
nossas mãos e perceber o motivo pelo qual Ele tem nos aben-
çoado. A generosidade deve ser nossa marca distintiva, e isso é 
possível pelo poder de Deus em nós. Cada ato de generosidade, 
toda fidelidade é capaz de levar pessoas das trevas para a ma-
ravilhosa luz.

O escritor norte-americano Edward Hale disse: 

Sou apenas um, mas sou um!

Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa!

O que posso fazer, devo fazer!

E o que devo fazer, pela graça de Deus farei!

Temos a opção de viver uma vida de risco pela causa de Deus 
ou de conforto sem responsabilidades ou compromisso. Con-
tudo, somente os que decidem por uma vida de risco podem 
verdadeiramente ser chamados de cristãos. Unicamente a ati-
tude de compromisso é capaz de desenvolver uma fé genuína, 
perceber o agir de Deus e vivenciar milagres. É para essa vida 
que Deus nos convida. 
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Conclusão

Vamos fazer a diferença? Vamos nos envolver de manei-
ra completa? Posso lhe garantir que você nunca vai olhar para 
trás e se arrepender por ter se envolvido profundamente com a 
causa da salvação. Também posso lhe garantir que muitos, em 
algum momento da vida, perceberão que o egoísmo e a cobiça 
fizeram a vida deles perder o sentido. Espero um dia, aqui ou na 
eternidade, ouvir sua história e perceber que o pouco ou o mui-
to que você tem foi colocado à disposição de Deus. Almejo ouvir 
o quanto Deus foi capaz de transformar o que você possuía em 
salvação de pessoas.

Neste momento, quero convidar você a tomar uma das mais 
importantes decisões de nossa caminhada cristã. Diga neste 
momento ao Senhor que decidiu experimentar a sensação de 
ver milagres acontecendo através de você e do que Ele colocou 
em suas mãos. Vamos orar agora pedindo a Deus que nos use de 
maneira poderosa e que coloque em nosso caminho pessoas e 
causas nobres para que sejamos generosos.



Terça-feira

FIEL ATÉ A MORTE
TEXTO BÍBLICO: Apocalipse 2:8-10

Introdução

Hoje vamos aprender três lições com a valiosa carta de Cris-
to à Igreja de Esmirna.

Das sete igrejas, Esmirna e Filadélfia são as únicas que não 
recebem repreensão. Elas foram as igrejas mais comprometidas 
e fiéis, e receberam as melhores palavras de incentivo e de apro-
vação. Essas foram as únicas duas igrejas que não receberam o 
tão temido “Tenho, porém, contra ti” que Jesus falou a maioria 
das outras igrejas.

Para entendermos o compromisso e a fidelidade da Igreja de 
Esmirna, precisamos entender um pouco do contexto em que 
ela vivia.

A cidade de Esmirna era um centro obrigatório de culto ao 
imperador. Isso lhe dava o status de cidade livre, o que signifi-
cava que podia escolher o próprio governo.
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Uma vez por ano, cada cidadão era obrigado a queimar in-
censo no altar dedicado a César, e então recebia um certificado. 
Recusar-se a isso implicaria em ameaça de morte. Por medo de 
perder o status de cidade livre, os habitantes de Esmirna eram 
abertamente hostis aos cristãos que não adoravam o imperador.

Para complicar ainda mais a situação, a presença de uma 
grande população judaica se unia aos pagãos em ódio e perse-
guição aos cristãos. Eles difamavam os cristãos diante do gover-
no local, incitando os pagãos e as autoridades a persegui-los. 

As acusações eram as seguintes:

• canibalismo, por conta dos símbolos do corpo e do sangue 
de Cristo na Santa Ceia;

• celebrações de libertinagem entre irmãos, pois os cristãos se 
tratavam como irmãos e irmãs;

• ateus, pois seu Deus é invisível;

• desleais ao imperador;

• incendiários, pois prediziam o fim do mundo com fogo.

Mesmo diante de toda essa dificuldade, a Igreja de Esmirna 
era extremamente fiel.

Então o que se espera estar na carta de Cristo endereçada a 
essa igreja é:

“Parabéns por sua fidelidade, Igreja de Esmirna. Não tema, 
pois você não sofrerá nenhuma dificuldade. Sua fidelidade é 
uma garantia de que você não terá problemas. Sua vida será 
fácil e tranquila”.

Essa não é a lógica humana?

Mas ouça o que Cristo fala a essa igreja (ler Apocalipse 2:8-11):



28 | SEMANA DE MORDOMIA CRISTÃ

Compreendendo a mensagem de Cristo a Esmirna

• Pegue uma caneta, e vamos fazer um exercício agora. 

• Você vai entender o que a igreja mais fiel das sete igrejas 
recebeu.

• Eu gostaria que você sublinhasse as seguintes palavras nes-
se texto: tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, lança-
dos em prisão, postos a prova, morte.

Sete coisas, essa é a “perfeição” do sofrimento.

Sejamos sinceros. Você não acha que isso deveria ser en-
dereçado a Laodiceia (a igreja morna) ou a Tiatira (a igreja que 
flertava com Jezabel e a impiedade)?

O significado da fidelidade

Sabe? É aqui que muitos não compreendem a fidelidade. 

Por que ser fiel?

Qual é a vantagem de ser fiel?

Se sou infiel, sofro; se sou fiel, também sofro.

A dor bate à porta dos fiéis e dos infiéis, e, às vezes, até 
parece que os infiéis prosperam mais. 

(Talvez eu esteja falando para alguém que está batendo a 
uma porta após a outra buscando um emprego, e você sabe que 
pessoas que estão empregadas não são responsáveis e dedica-
das como você procura ser, mas sua fidelidade a Deus no dia de 
sábado o faz ter dificuldades de encontrar um emprego. Talvez 
eu esteja falando para alguém que decidiu ser fiel a Deus atra-
vés dos dízimos e ofertas e está sofrendo zombarias dentro de 
casa por pessoas que dizem que você está sendo enganado por 
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uma igreja ou que você tem dificuldades de manter as finanças 
em dia e que, se você parasse de devolver os dízimos e ofertas, 
teria mais liberdade financeira.)

Então qual é o significado de ser fiel?

Precisamos entender que a fidelidade não cumpre seus prin-
cipais propósitos nesta Terra. Na Terra, os propósitos da fide-
lidade acontecem em mim, na transformação do meu caráter 
para em seguida me levar ao lugar onde os principais propó-
sitos da fidelidade se cumprem, que é no Céu.

Olhe para o texto novamente. Você sublinhou sete coisas 
que as pessoas da Igreja de Esmirna sofriam, mas olhe melhor 
para o texto, e você vai encontrar sete coisas que ela recebeu 
de Deus.

1 – A Bíblia diz que o próprio Jesus fala com a igreja. Ele não 
envia um anjo, mas Ele mesmo fala com a igreja persegui-
da. Não há maior recompensa do que o Criador do uni-
verso se dirigir a você de maneira pessoal.

2 – “Conheço”, Jesus diz. “Quem está falando com você, Igre-
ja de Esmirna, é Aquele que morreu. Eu passei pelo que 
você passou”. Nós nunca percorremos um caminho que 
Cristo não tenha percorrido.

3 – “Não tenha medo.” A Terra não tem tristeza que o Céu não 
possa curar.

4 – “Seja fiel.” A fidelidade está disponível para todo aquele 
que a desejar. Essa é outra benção extraordinária dispo-
nível para a Igreja de Esmirna e para cada um de nós.

5 – “Coroa da vida.” Como vimos no sermão de ontem, para 
“coroa”, João tinha duas palavras disponíveis: “diadema” 
ou “stephanos”. Ele escolheu usar “stephanos”.
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• “Diadema” era a coroa usada pelo imperador no dia a 
dia ou no dia de seu aniversário; não envolvia mere-
cimento ou vitória. 

• “Stephanos” era a coroa usada pelo imperador, atle-
tas e gladiadores após uma vitória. Não há coroa cris-
tã sem luta.

6 – “Vencedor.” Há vitória disponível para o povo de Deus.

7 – “De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte.”

Fidelidade x Infidelidade

Veja, o fiel e o infiel passam por tribulação, enfrentam a po-
breza, sofrem, enfrentam provas, mas só o fiel tem a garantia 
da vitória, da coroa da vida e de não sofrer o dano da segunda 
morte.

O que você deve decidir é: você quer viver a infidelidade e 
viver alguns momentos nesta Terra de aparente alegria ou viver 
a fidelidade e ter certeza da vida eterna e da coroa da vida? 

Até onde a fidelidade me levar

Outra lição que a mensagem a Igreja de Esmirna nos ensina é 
a seguinte: até onde estamos dispostos a ir pela fidelidade? 
Até o sábado pela manhã, até o dízimo, até uma oferta de 
vez em quando? Esta é a questão: a Igreja de Esmirna estava 
disposta a ir até a última consequência pela fidelidade.

“Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.”

Por que não tem dízimo e sábado em Apocalipse? Porque o 
livro está falando da fidelidade dos últimos dias, e a fidelidade 
dos últimos dias pode nos levar à morte. 
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É mais do que a guarda do sábado, é mais do que a devolu-
ção de dízimos.

O sofrimento é certo, mas também é limitado.

A terceira lição vem do verso 10, que diz: “vocês sofrerão per-
seguição durante dez dias”. A lição é que o sofrimento é certo; 
mas ele é limitado. A mensagem, portanto, é que os crentes de 
Esmirna não devem ser medrosos, mas fiéis. Não devem olhar 
para o sofrimento, mas para Deus que tudo tem sob controle.

Nos dias do férreo império romano, o imperador Décio, que 
lançara forte perseguição contra os cristãos, soube da notícia 
de que seus gladiadores, quarenta ao todo, haviam aceitado a 
fé cristã e que abertamente professavam sua conversão contri-
buindo para que outras pessoas aceitassem a mesma fé. O irado 
imperador deu ordens, imediatamente, para que os quarenta 
homens fossem transportados para uma região deserta ao nor-
te da Armênia, para um lago gelado onde deveriam ser abando-
nados, sem comida, sem roupa e sem abrigo. Abandonados para 
morrer em sofrimentos atrozes.

Quando a cruel mensagem foi notificada aos gladiadores, 
eles disseram: ‘Não negaremos a Jesus, nosso Salvador!’ Escolta-
dos por um forte grupo de soldados, foram transportados para o 
lugar de suplício, naquela região deserta, perto de um lago con-
gelado, lá entre neves eternas, foram abandonados para morrer 
de frio e fome.

No agasalho da tenda, o capitão da guarda pôde ouvir, na-
quela primeira noite, trazido pelo vento cortante daquela região 
frigidíssima, um canto estranho de linda melodia: 

Quarenta gladiadores,
Por Jesus Cristo lutando;
Pedindo Dele vitória,
A coroa reclamando.
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Voltando-se impressionado para os guardas ao seu redor, 
este comandante falou: a devoção desses homens para com seu 
Chefe é estupenda. Digo-vos que sei da dedicação dos soldados 
romanos ao imperador e a Roma. Tenho tomado parte em não 
poucas batalhas onde se defendeu o Império. Nunca, porém, do 
peito do mais bravo soldado de Roma, vi sair manifestação mais 
positiva e sincera de devoção do que a que ouço do peito expos-
to ao rigor do gelo desses que lá fora estão.

Justamente quando acabava de proferir essas palavras, a 
cortina da tenda se abriu e um desgraçado gladiador arrastan-
do-se arroxeado de frio e quase a expirar, num último esforço, 
atirou-se aos pés do comandante e, em palavras quase inaudí-
veis, falou: “Eu renego a Jesus; eu me retrato; deixe-me viver”.

Na frieza do ar da noite ouvia-se o canto impressivo de vozes 
enfraquecidas...

Trinta e nove gladiadores 
Por Jesus Cristo lutando;
Pedindo Dele vitória,
A coroa reclamando.

O comandante tocado de piedade pelo pobre gladiador de-
sertado, fitou-lhe os olhos e disse: “És o único que se atreveu a 
vir a mim, renegando a fé cristã?”

“O único, senhor”, respondeu o homem tremente. 

Num rasgo incompreensível, o oficial tirando o capacete, jo-
gou-o sobre o pobre homem, e disse: “Eu irei tomar o teu lugar”.

Assim falando, precipitou-se pela escuridão frigidíssima da 
noite e foi juntar-se ao grupo condenado. Dentro de poucos mo-
mentos, ouvia-se de novo o canto impressionante dos gladiado-
res de Cristo:
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Quarenta gladiadores, 
Por Jesus Cristo lutando;
Pedindo Dele vitória

A coroa reclamando. 

Apelo

Ellen White termina o livro “O Grande Conflito” com as se-
guintes palavras: “Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção 
e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma 
dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção, e com mais 
arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro; e milhares 
de milhares, e milhões de milhões de vozes se unem para avo-
lumar o potente coro de louvor. ‘E ouvi a toda a criatura que 
está no Céu, e na Terra, e debaixo da terra, e que está no mar, 
e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado 
sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e 
honra, e glória, e poder para todo o sempre.’ Apocalipse 5:13. O 
grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. 
O Universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de har-
monioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo 
criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espa-
ço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, 
todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e 
perfeito gozo, declaram que Deus é amor”.

Hoje eu quero convidá-lo a tomar a firme decisão de se en-
tregar completamente a esse Deus de amor e bondade e per-
mitir que o agir Dele em sua vida o leve por um caminho de 
entrega e fidelidade até o dia em que receberemos a coroa da 
vida. Quantos querem tomar essa decisão hoje?



Quarta-feira

A RELIGIÃO DA 
PROSPERIDADE

TEXTO BÍBLICO: Mateus 6:33

Introdução

Doe e fique rico. Sucesso cristão. Prosperidade bíblica. Esse 
é o recente ensino que se espalha como fogo no mato através 
dos círculos religiosos.

A ideia popular de hoje é: Deus quer que Seu povo seja prós-
pero. A pobreza simplesmente demonstra falta de fé. Tendo a fé 
certa, você pode pedir o que quiser e assim obterá. Tudo pode 
ser seu. E se doar às causas apropriadas, dizem que você garan-
tirá que os recursos financeiros continuem chegando.

Uma nova religião surgiu no horizonte: a religião da prospe-
ridade. Ela focaliza o dar-para-receber-mais, e a nova mensa-
gem atrai muitos ouvintes.
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Ninguém se importaria em receber um pouco dessa maravi-
lhosa prosperidade cristã. A religião da prosperidade tem suas 
entusiasmadas testemunhas. Pessoas falam sobre como o de-
sastre financeiro se transformou em abundância assim que elas 
aprenderam a reivindicar certas promessas e comentam suas 
maravilhosas bênçãos: carros do último modelo e casas novas 
de veraneio.

A prosperidade tornou-se o novo sucesso religioso. Parece 
ser a nova medida da espiritualidade também. Os best-sellers 
cristãos nos bombardeiam com fórmulas garantidas de sucesso: 
creia e receba; doe e fique rico; diga o que quer e exija; desen-
volva sua fé e aumente sua conta bancária.

Infelizmente, em pregações pela televisão, alguns têm es-
tado entre os maiores advogados da religião da prosperidade. 
“Faça sua doação, e Deus cuidará de todos os seus problemas 
financeiros”, dizem, “doe, e a prosperidade estará garantida”.

Qual é a verdade sobre a prosperidade?

Alguém pode estar dizendo: “Um momento... Jesus não disse: 
‘dai e recebereis’? Não é verdade que Deus quer abençoar Seus 
filhos? A ideia de prosperidade não está baseada nas promessas 
bíblicas?”

Sim, Jesus fez essa promessa sobre dar e receber; Deus quer 
nos abençoar. Mas a questão é: receber o quê? Nos abenço-
ar com o quê? Receio que quando a prosperidade material se 
torna o ponto básico de nossa religião, então o evangelho está 
distorcido.

Vamos examinar uma das promessas da Bíblia que é usada 
algumas vezes como garantia de abundância material. No Ser-
mão da Montanha, Jesus disse: “Mas buscai primeiro o reino de 
Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescenta-
das” (Mt 6:33).
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O que quer dizer “todas estas coisas”? Em Mateus 6 Jesus, 
insistiu que Seus ouvintes não se preocupassem com comida e 
vestimentas. Nosso Pai Celeste, Jesus, destacou que pode suprir 
nossas necessidades básicas, assim como Ele alimenta os pas-
sarinhos no ar e veste os lírios do campo.

O termo “todas estas coisas” refere-se às necessidades di-
árias: alimento, casa e roupas. Mas eu duvido seriamente que 
ele inclua um novo iate ou uma televisão extra para os quartos.

É verdade que Deus nos abençoa quando buscamos primeiro 
Seu reino, mas a bênção prometida é esta: nossas necessidades 
serão supridas. É verdade que as Escrituras prometem abundân-
cia àqueles que são generosos, mas abundância, na Bíblia, tem 
um sentido mais amplo do que simplesmente muito dinheiro. A 
vida genuinamente abundante centraliza-se nos relacionamen-
tos de amor, no trabalho significativo e num lar feliz. Também 
inclui sacrifício às vezes e pode incluir prosperidade material. 
Deus pode escolher abençoar algumas pessoas.

Existem pessoas que têm o dom de usar sabiamente as fi-
nanças para ajudar os outros. Conheço homens e mulheres cris-
tãos que Deus chamou para trabalhar para Ele através de sua 
prosperidade.

As riquezas podem ser uma bênção, mas a falta de riquezas 
também pode. Existe o chamado para uma vida simples, e há 
lucro nisso também. O próprio Jesus descobriu que mesmo a 
pobreza atendia muito bem aos Seus propósitos.

Com certeza, não somos todos chamados para ser ricos; não 
somos todos chamados para buscar a prosperidade a fim de 
que possamos doar mais. Esteja certo: geralmente não funciona 
desse jeito. A grande verdade é que a riqueza raramente inspira 
a generosidade. Recentemente, duas igrejas decidiram amparar 
famílias de refugiados. Uma delas era próspera, mas seus mem-
bros tiveram muita dificuldade para ajuntar o dinheiro. Eles tive-
ram que recorrer a jantares e a lavagem de carros para levantar 
o dinheiro necessário. 
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A outra igreja tinha bem pouco do que chamamos “prosperi-
dade”, mas não teve que promover nenhum evento para levan-
tar fundos. Os membros foram simplesmente informados da ne-
cessidade, e todos contribuíram. O dinheiro necessário foi logo 
totalizado.

Prosperidade não é sinônimo de espiritualidade

O apóstolo Paulo teve uma experiência similar com certas 
igrejas da Macedônia. Solicitou-se que as igrejas fizessem uma 
coleta para os cristãos da Judeia. E eis o que Paulo informou: “Os 
irmãos dali têm sido muito provados pelas dificuldades. Mas a 
alegria deles foi tanta, que, embora sendo muito pobres, deram 
as suas ofertas com grande generosidade” (2Co 8:2).

Sendo muito pobres, os macedônios foram generosos, e isso 
os fez parecer ricos. A prosperidade, por outro lado, com fre-
quência arrefece nossos melhores impulsos. Como disse um 
cristão consultor de negócios, “as pessoas abastadas são, com 
frequência, as mais difíceis de serem motivadas”.

Infelizmente, a religião da prosperidade não funciona muito 
bem, pois distorce o evangelho. Quando nosso objetivo está na 
prosperidade e em gerar mais fundos, julgamos que Deus preci-
sa desesperadamente de muito dinheiro. Começamos a pensar 
que o dinheiro é o principal ingrediente na marcha avante da 
causa de Deus.

Mas o fato é que os meios materiais são produzem resulta-
dos espirituais por si mesmos. Somente o Espírito de Deus gera 
frutos espirituais.

O profeta Zacarias viu-se uma vez diante de uma formidável 
tarefa de ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. A cidade 
estava em ruínas. Tendo acabado de voltar do exílio na Babilô-
nia, o povo hebreu tinha poucos recursos. Mas Deus encorajou 
Zacarias com estas palavras: “[...] Não por força nem por violên-
cia, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos” (Zc 4:6).
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Pelo meu Espírito. Como é fácil esquecer estas poderosas 
palavras! Às vezes, esquecemos que sem o Espírito de Deus nada 
acontece. Sem Sua atividade, não há resultados.

Algumas centenas de anos após Zacarias ajudar a completar 
o templo, Jesus Se sentou naquele mesmo pátio. Ele observou 
os doadores ricos virem e colocarem sacos de ouro e prata den-
tro do tesouro do templo. Eles deram grande demonstração de 
generosidade. Mas então uma viúva pobre se aproximou. Humil-
demente, ela colocou duas pequenas moedas de cobre na caixa. 
E Jesus estarreceu Seus discípulos e os outros ao comentar: “[...] 
esta viúva pobre deu mais do que todos” (Lc 21:3).

A oferta da viúva foi um sacrifício vindo de um dom dado 
pelo Espírito de Deus. Eu lhe digo, amigo: Deus precisa de cora-
ções generosos.

Seus planos não dependem de os cristãos ficarem ricos; eles 
dependem das riquezas do nosso cristianismo.

Talvez o maior perigo da religião da prosperidade seja o que 
ela faz ao nosso coração. Quando o propósito de dar se torna re-
ceber, estamos em apuros, caímos dentro da armadilha da aqui-
sição, nossos valores se resumem no desejo de coisas materiais.

A verdadeira motivação

Paulo destacou quão importante é a motivação para dar. Em 
seu famoso capítulo do amor, ele diz: “e ainda que eu distribua 
todos os meus bens entre os pobres... se não tiver amor, nada 
disso me aproveitará”.

Alguns versículos depois, Paulo diz que o amor não busca 
seus próprios interesses. Então, se damos pensando em receber, 
não estamos dando com amor e não ganharemos nada. O tipo 
de abundância de Deus nos enganará. Mas dar com amor, sem 
egoísmo, pode ser uma arma poderosa em nossas mãos; pode-
mos usá-la para romper o materialismo de nossa vida. O doar 
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autêntico arrefece o velho amor ao dinheiro que é um perigo em 
nossa alma. Quão desesperadamente precisamos hoje em dia 
da arma poderosa que é a doação sem egoísmo!

Vivemos no mundo do lucro, lucro e mais lucro. A nova pala-
vra para os bem-sucedidos de hoje é “estilo de vida”. Devemos 
manter um estilo de vida que reflita nossos rendimentos: com-
prar a casa certa, praticar os hobbies certos, comprar nas lojas 
certas. E a propaganda tem transformado a prosperidade em 
uma religião.

Os comerciais de TV pregam as virtudes de recompensar-se 
a si mesmo. Eles nos dizem: “Vá em frente. Você merece aquele 
som supermoderno, aqueles sapatos que custam um dinheirão... 
você merece!”. As vozes do ganho estão em toda parte, seu ape-
lo nunca para. Há sempre mais para comprar, sempre a melhor 
marca, um novo modelo, um passo adiante em estilo.

As loterias têm sido mais divulgadas do que nunca. Todos 
parecem querer a chance de se ajeitar na vida, de realizar seus 
sonhos. Quando se aproxima o momento de o número da sorte 
ser tirado, soam clarins que fazem milhões ficar em reveren-
te silêncio. Todos se reúnem em torno da ruidosa chamada do 
“ganhe”. O som da prosperidade tem o som do “ganhe muito”. 
Em outras palavras, o dinheiro fala. No entanto, não devemos 
permitir que as coisas materiais encubram as espirituais.

Como ser próspero de acordo com o padrão divino?

Todos nós precisamos desesperadamente da arma de Deus: 
doações sem egoísmo. Esse é nosso único modo de lutar contra 
a tirania do dinheiro.

Um missionário da Sociedade Missionária Britânica estava 
visitando um homem de negócios que era um doador genero-
so e regular. Após conversar com o missionário durante alguns 
minutos, o doador preencheu um cheque com uma generosa 
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oferta para as missões. Assim que entregou o cheque, ele re-
cebeu uma notícia muito ruim. Um de seus navios, que levava 
uma carga valiosa, perdeu-se no mar. O empresário olhou para 
o missionário por um instante e em seguida disse:

– Desculpe, mas vou ter que refazer esse cheque.

O missionário entendeu e devolveu o cheque. Seu amigo en-
tão preencheu outro cheque com um valor seis vezes maior que 
o anterior. O missionário ia agradecer e sair quando olhou para 
o cheque e disse:

– O senhor deve ter se enganado aqui.

– Não, não me enganei - replicou o empresário - meu Pai 
Celeste acabou de me lembrar: “não ajunteis tesouros na terra, 
pois eles podem ir parar no fundo do mar”. 

Aquele notável homem de negócios costumava doar para 
tirar o apego ao dinheiro de seu coração. Justamente quando 
estava sentindo a perda de um grande capital, quando estava 
sentindo mais forte o impulso de poupar e lucrar, ele preferiu 
usar a arma da contribuição; preferiu pôr em segurança seus te-
souros do Céu. Dar é uma bênção, é um fim em si mesmo, amplia 
os corações e fortalece os valores. O ato de doar sem apego não 
espera uma restituição divina. É feito para atender à necessida-
de do próximo. Paulo nos diz: “em tudo vocês mostram que têm 
mais do que os outros... queremos também que façam mais do 
que os outros” (2Co 8:7).

Watchman Nee era um homem abençoado que excedeu na 
graça de dar. Quando trabalhava na cidade de Foochow, este 
jovem pastor chinês recebeu um convite para realizar uma série 
de reuniões em Chien-o. Essa cidade ficava 200 quilômetros rio 
acima. A passagem de barco custava pelo menos oitenta dóla-
res, e Nee tinha apenas 30 no bolso. Mas ele sentiu que suas 
despesas seriam pagas e assim, aceitou o convite.

Naquela semana Nee ficou sabendo que um irmão cristão 
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precisava urgentemente de dinheiro. Ele queria ajudar, mas sa-
bia que não tinha nem o dinheiro da passagem. Entretanto, Nee 
não conseguia tirar da mente a necessidade do irmão. Deus pa-
recia estar lhe lembrando. Assim, no dia anterior a sua partida, 
Nee deu 20 dólares ao homem.

Na sexta-feira, o jovem pastor atravessou de balsa até as do-
cas com apenas 10 dólares no bolso. Ninguém havia lhe enviado 
dinheiro para as despesas. Dentro da balsa, Nee orou: “Senhor, 
não estou lhe pedindo dinheiro, apenas peço que me leve até 
Chien-o”. Ao chegar às docas, Nee foi abordado pelo dono de um 
pequeno barco a vapor: 

– O senhor está indo para Yen-Ping ou Chien-o – o homem 
perguntou.

– Para Chien-o – Nee respondeu.

– Por quanto?

– Sete dólares.

Nee mal podia acreditar. Enquanto levava sua mala a bordo, 
ficou sabendo que o barco estava a serviço do município, mas o 
dono às vezes tinha um lugar vago que podia ceder a um passa-
geiro e ganhar um dinheiro extra. Nee fez uma viagem tranquila 
e agradável rio acima até Chien-o.

Durante duas semanas ele pregou na cidade exercendo um 
impacto sobre muitas pessoas. Ao final das reuniões, ele te-
ria que enfrentar a longa viagem de volta, agora com apenas 
um dólar e vinte centavos no bolso. Os outros missionários em 
Chien-o teriam grande prazer em ajudar, mas Nee não disse a 
ninguém da sua necessidade. Ele tinha plena convicção de que 
Deus resolveria à Sua maneira.

Antes de chegar às docas, o jovem pregador foi alcançado 
por um mensageiro que trazia uma oferta de um de seus amigos. 
E era mais do que o suficiente para pagar as despesas, especial-
mente porque o mesmo barco de frete estava lá nas docas, com 
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a mesma vaga disponível. Watchman Nee se lembraria daquela 
viagem a Chien-o pelo resto de sua vida. Ele tinha dado muito e 
havia recebido muito mais. Mas não foi o retorno financeiro que 
Nee apreciou, foi a emoção de cooperar com Deus, de ver Sua 
mão atuando. Nee não deu nem adquiriu riquezas. Ele deu e ad-
quiriu uma rica fé. Ele tinha a maravilhosa certeza de que Deus 
atenderia às suas necessidades.

Filosofias antagônicas

Existem duas filosofias antagônicas que temos que enfrentar 
todos os dias. Uma diz: agarre tudo o que puder. A outra diz: ex-
ceda na graça de dar. Uma promete abundância material e nos 
manda possuir mais e mais. A outra oferece as riquezas da ge-
nerosidade graciosa de Deus e nos manda prová-Lo mais e mais.

A “religião da prosperidade” jamais obterá o bastante. Por-
tanto, o que podemos fazer para não cair na armadilha do lucro? 
Como podemos tornar o dar uma prioridade genuína em nossa 
vida? Os hebreus nos mostram um modo excelente de fazer isso. 
Eles tinham o costume de dedicar o primeiro de tudo ao Senhor: 
o primeiro filho, os primeiros frutos de uma safra, as primeiras 
ovelhas de seus rebanhos. Isso ficou conhecido como o dízimo 
e fazia parte da lei mosaica: “Também todas as dízimas da terra, 
tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do 
Senhor; santas são ao Senhor” (Lv 27:30).

Dízimo significa a décima parte. O povo de Israel dava um dé-
cimo de seus ganhos materiais a Deus. O ponto chave é que isso 
era a primeira coisa a ser separada na época da colheita. O dízimo 
dado a Deus não era a sobra, não era o resto. Eram as primícias.

Dar o décimo do que ganhamos para Deus coloca nossas 
posses na perspectiva certa. Não são apenas meios para um fim. 
O dízimo é uma bandeira que erguemos sobre tudo o que ga-
nhamos; nos faz lembrar que tudo pertence a Deus, que tudo é 
para ser usado para Sua glória. O dízimo é o ponto de partida de 
tudo o que damos, ele nos ajuda a dar conscientemente.
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Em suas cartas, o apóstolo Paulo nos lembra das bênçãos da 
contribuição sistemática. Ele encorajou os coríntios a dar uma 
generosa contribuição para os crentes necessitados da Mace-
dônia: “E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também 
ceifará; e o que semeia com fartura, com abundância também 
ceifará” (2Co 9:6).

Creio que isso é verdade, e você? O dízimo é um meio para 
ceifarmos generosamente de maneira regular. Pode parecer en-
volver risco, mas descobri que doar sistematicamente traz algu-
mas das aventuras mais satisfatórios da vida.

Apelo

Através dos anos, a fidelidade nos fará ver muitas maneiras 
como Deus tem nos ajudado de modo generoso. Devolver o dí-
zimo será uma experiência maravilhosa e edificadora de fé em 
sua vida. Eu detestaria que alguém perdesse essa experiência. 
Portanto, eu o convido a entrar em sociedade com Deus. Comece 
sua aventura da fé em devolver o dízimo. Abandone a religião 
do lucro e experimente as bênçãos da doação sistemática. Creio 
que você adquirirá uma rica fé, experimentará a abundância es-
piritual e que Deus suprirá todas as suas necessidades.

Adaptado de um sermão do Pr. George Vandeman



Quinta-feira

O QUE É SACRIFÍCIO?
TEXTO BÍBLICO: Salmo 50:5

Introdução

Um dia, um empresário bem-sucedido estava na igreja ou-
vindo um sermão sobre sacrifício e de repente percebeu que 
com dois carros, dois barcos, um trailer, uma bela casa para mo-
rar e uma geladeira cheia de comida, ele não sabia absoluta-
mente nada sobre sacrifício.

Após o culto, enquanto sua esposa preparava o almoço, ele 
disse a ela: “Por que não vendemos tudo o que temos, coloca-
mos na causa de Deus e ajudamos a terminar o trabalho da pre-
gação do evangelho? Se o Céu é tão bom como dizemos, o que 
estamos fazendo aqui?”

Ela se virou para ele e disse: “O que causou isso em você?”

“Bem”, ele respondeu, “eu estava apenas ouvindo o pastor 
falar sobre sacrifício hoje, e percebi que não sei nada sobre sa-
crifício. Você sabe?”
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Se alguém lhe perguntasse o que significa sacrifício, você sa-
beria responder?

O que realmente significa sacrifício?

Muitos cristãos carregam um sentimento de culpa por te-
rem uma casa, um bom carro e um conjunto extra de roupas 
no armário. Muitos não entendem a relação entre prosperidade 
financeira e sacrifício. O problema é que o ser humano exerce 
seus direitos dados por Deus, usa seus talentos e seu tempo, e 
às vezes se torna próspero. Então, ele é constantemente bom-
bardeado com sermões e artigos sobre o assunto do sacrifício. E 
alguns resultados muito estranhos acontecem.

1º - Alguns até são fiéis, mas ainda se sentem culpados por-
que não sabem se estão sendo suficientemente fiéis e 
entregando com sacrifício. 

2º - Outros rejeitam a fidelidade e o sacrifício, porque te-
mem a pobreza.

3º - Outros pensam que sacrifício e fidelidade se limitam 
apenas a coisas materiais e por isso se ressentem pro-
fundamente de que dar à igreja significa sacrificar todas 
as coisas que economizaram e trabalharam durante sua 
vida.

O texto de Salmo 50:5 dá uma imagem gráfica de Jesus vindo 
nas nuvens do céu, chamando Seus anjos e dizendo: “Reúnam 
os meus santos; aqueles que fizeram uma aliança comigo pelo 
sacrifício”. Parece que se você fizer um grande compromisso ou 
se doar uma propriedade, poderá se tornar parte da vasta mul-
tidão e estará pronto para ouvir o grande chamado.

Se for correto que sacrifício significa apenas dar coisas, en-
tão um sacrifício total significaria a garantia mais segura de sal-
vação. Por outro lado, se entregarmos absolutamente tudo sere-
mos totalmente inúteis para nós mesmos, para nossas famílias, 



46 | SEMANA DE MORDOMIA CRISTÃ

para nossa igreja e para a causa. Na verdade, seríamos um fardo 
para o mundo que, de alguma maneira, teria que nos sustentar.

Se sacrifício significa apenas dar coisas, então Abraão, Isa-
que, Jacó, José e muitas outras pessoas não fizeram uma alian-
ça pelo sacrifício, porque todos morreram como homens muito 
ricos. Mesmo assim, todos foram considerados dignos da vida 
eterna.

Sacrifício não é troca

Para muitos, sacrifício é uma espécie de troca com Deus. Em 
outras palavras, trocamos coisas com o Senhor por coisas que 
Ele nos dará. Nós comercializamos com Ele coisas perecíveis e 
Ele nos comercializa coisas imperecíveis. As falsas religiões ba-
seiam-se na ideia de que você pode comprar seu caminho para 
o Céu. E isso está em completa oposição ao ensino bíblico. Veja, 
por exemplo, Salmo 50:12 e Ageu 2:8. Esses versos nos mostram 
que não temos nada para negociar com Deus, pois tudo já per-
tence a Ele.

Um menino tinha uma caixa que guardava embaixo da cama 
ou no armário. Ele guardava todos os seus tesouros lá – um ca-
nivete com a lâmina quebrada, um relógio que não funcionava, 
bolas de gude, e qualquer coisa que ele achasse interessante ia 
para a caixa. Essa caixa era valiosa para ele, mas certo dia ele viu 
seu primo com uma lente de aumento e ficou fascinado por ela. 
Imediatamente, ele correu, pegou sua caixa de tesouros e ofere-
ceu todos eles por aquela lente de aumento. Seu primo aceitou 
e ele agora se sentia o garoto mais feliz do mundo.

Durante duas semanas ele brincou durante todo o dia com a 
lente, e um novo mundo se abriu diante dele. Insetos, folhas e 
flores tinham outro significado vistos naquela lente maravilho-
sa. E então veio aquele dia fatal em que sua mãe lhe mandou 
para a casa de uma tia para pegar alguma coisa. Enquanto ele 
esperava na sala, seu tio entrou e o viu com a amada lupa na 
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mão. Seu tio olhou e perguntou: “O que você tem nas mãos?”

“Eu tenho uma lupa.”

“Posso ver?” O garoto entregou a ele. Ele olhou com atenção 
e perguntou: “Onde você conseguiu isso?”

“Troquei com meu primo Carlos.”

“Isso não é do Carlos; é meu.” E rapidamente o garoto viu sua 
amada lupa desaparecer no bolso do tio. Daquele dia em dian-
te o garoto aprendeu que sempre que negociasse com alguém, 
primeiro se asseguraria de que a pessoa fosse de fato o dono do 
que estava sendo negociado!

Sacrifício e Aliança

Vejamos o Salmo 50:5 novamente: “Reúna meus santos, 
aqueles que fizeram uma aliança comigo por meio do sacrifício”. 
O texto não começa falando de sacrifício, mas falando de alian-
ça. Precisamos entender o que é uma aliança. Uma aliança é um 
acordo entre duas pessoas, ou um grupo de pessoas, para fazer 
ou não certas coisas.

Deus disse a Abraão: “Eu farei de você uma grande nação. 
Você será como as areias da praia. Eu lhe darei uma concessão 
de terra. Eu serei o seu Deus e você pode pertencer a mim”. 
Abraão era extremamente rico, mas Deus não pediu seu dinhei-
ro. Ele pediu sua dedicação. Isso foi tudo.

Então, um dia, o Senhor disse a Abraão: “Quero o seu filho”. Se 
Ele tivesse dito: “Abraão, farei um trato com você: ou me dê todo 
o seu dinheiro ou me dê o menino”, qual teria escolhido Abraão? 
O menino! Ele era seu maior bem. Mas Deus não lhe deu esco-
lha. Depois daquela viagem agonizante ao Monte Moriá, depois 
que o anjo deteve sua mão quando ele estava prestes a cravar 
aquela adaga na carne trêmula de seu único filho, Deus disse: 
“Agora eu conheço o coração de Abraão, porque ele não reteve 
seu filho, seu filho único, de mim”. Se sacrifício significasse dar 
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coisas, ele teria que matar Isaque. Mas Deus aceitou o fato de 
que ele estava disposto a Lhe entregar o que tinha de mais va-
lioso. Eu acredito que esse teste apenas provou a autenticidade 
da aceitação da aliança por Abraão. Deus já sabia que ele pode-
ria passar. Agora o próprio Abraão sabia que poderia passar no 
teste de um sacrifício completo.

Entrega e Sacrifício

Embora Deus possua tudo, há uma coisa sobre a qual Ele 
decidiu não exercer nenhum controle: nossas escolhas e nossa 
vontade. Quando Deus decidiu colocar a árvore do conhecimen-
to do bem e do mal no Jardim do Éden, Ele o fez porque o diabo 
o acusou de ser um ditador, de obrigar as pessoas a adorá-Lo e 
amá-Lo. Quando Ele colocou a árvore ali diante de todo o uni-
verso, eles sabiam que o diabo era um mentiroso, porque o rei-
no de Deus é baseado no fundamento do amor. E o amor exige 
liberdade de escolha. É simples assim. Você pode dar sem amar, 
mas não pode amar sem dar.

Davi entendeu isso lindamente. Ele tinha acabado de man-
char sua ilustre carreira com uma mancha terrível de adultério 
e assassinato, e agora seu amigo Natã, o profeta, entrou. Natã 
disse: “Temos um problema”.

Davi perguntou: “O que é?”

“Há um grande e rico dono de ovelhas – o sujeito que possui 
milhares e milhares de ovelhas. Bem, do outro lado da estrada 
está um homem velho. Ele mora sozinho em uma casa, e a única 
coisa que ele possui é um cordeiro do qual cuida com todo amor 
e carinho.”

Davi estava interessado: “Sim, continue”. “Bem, o homem 
rico recebeu alguns convidados e ia servir cordeiro no jantar. 
Adivinha de quem é o cordeiro que ele levou? Ele usou para o 
jantar o único cordeiro do homem pobre”.
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Davi se levantou do trono e disse que deveria ser a vida do 
homem rico pela vida do cordeiro. E então ele viu o dedo longo 
do profeta e o ouviu dizer: “Você é o homem”.

De repente, Davi viu a enormidade de seu pecado. Ele viu 
o que realmente tinha feito. E assim, no Salmo 51, ele derrama 
seu coração, dizendo: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e 
renova dentro de mim um espírito inabalável” (versículo 10). Ele 
estava implorando perdão a Deus, porque viu como o pecado é 
terrível. O versículo 16 diz: “Pois não te agradas de sacrifícios; do 
contrário, eu os ofereceria; e não tens prazer em holocaustos”. 
Se Natã tivesse dito: “O Senhor decretou que você dê 10.000 cor-
deiros”, Davi teria dito: “Com prazer, que tal 20.000?”

Um coração contrito

Mas Deus não deseja o sacrifício. “Sacrifício agradável a Deus 
é o espírito quebrantado; coração quebrantado e contrito, não o 
desprezarás, ó Deus” (versículo 17).

Do que ele está falando – um espírito quebrantado, um co-
ração quebrantado?

O ser humano tem um espírito selvagem e ingovernável. Por 
natureza, somos maus e pecadores, queremos fazer tudo da 
nossa maneira. Nossos corações são exatamente assim – selva-
gens e ingovernáveis. O único sacrifício que poderíamos ofere-
cer a Deus é dar a Ele esses corações selvagens e ingovernáveis. 
“Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.” 
Ele não vai recusar isso.

Jeremias disse que o coração era mau acima de todas as coi-
sas, desesperadamente mau (ver Jeremias 17: 9). No final de sua 
vida, Paulo disse: “Combati o bom combate” (2Tm 4:7). O que ele 
estava falando? Lutando contra os romanos? Os judeus? Seus 
falsos irmãos? Com quem Paulo estava lutando? Ele estava lu-
tando contra si mesmo!
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Não é essa sua maior batalha? A maior batalha que temos 
é contra nós mesmos. Não é fácil, essa batalha consigo mesmo, 
esse coração selvagem e ingovernável. Isso é tudo que temos 
que sacrificar. Esse é o maior sacrifício que Deus espera de nós.

Usando o que temos para a glória de Deus

Se considerarmos o sacrifício a partir de um quadro de refe-
rência diferente, acho que ficará claro. Em vez de pensar em dar 
ou negociar, por que não pensar em usar? Isso seria totalmente 
compatível com Deus, o proprietário, o homem, o gerente ou 
o agente. Como agentes, estaríamos constantemente receben-
do e entregando – utilizando os recursos inesgotáveis do Céu. 
Seríamos dirigidos em nossos negócios pelos princípios que 
Deus deu em Sua Palavra, pelo conhecimento da necessidade, 
pela impressão que o Espírito Santo poderia nos trazer. E nessas 
condições podemos pertencer à empresa do universo. Esse co-
nhecimento e consciência de nossa relação de mordomia com 
Deus nos manteria longe do orgulho de ser proprietário, pois o 
orgulho de propriedade leva à autodependência, e a autode-
pendência conduz inevitavelmente à autodestruição.

Deus não quer que nos autodestruamos. Ele não quer que 
nos sintamos culpados por nossos bens, porque eles são a es-
sência da mordomia. Possuir não é o problema; reivindicar pro-
priedade é a grande tragédia do ser humano. Veja o sacrifício 
em seu sentido mais amplo.

Em Los Angeles, a polícia prendeu um menino por assalto à 
mão armada. Seus pais foram chamados. Eles tiveram as rea-
ções normais – constrangimento, irritação e raiva. Eles estavam 
com vergonha de estar na delegacia em primeiro lugar. Eles fi-
caram com vergonha de pensar no que seus amigos poderiam 
dizer. Eles também ficaram constrangidos porque tinham cer-
teza de que seus nomes estariam no jornal. Eles estavam irri-
tados porque isso havia atrapalhado seus planos para a noite. 
Eles estavam com raiva de seu filho por tê-los submetido àquela 
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humilhação e estavam com raiva de si mesmos. Eles culparam 
um ao outro pelo que aconteceu. Quando eles confrontaram o 
filho, ele olhou carrancudo para o chão.

Finalmente, sua mãe lhe perguntou: “Por que, filho, por quê? 
Nós lhe demos tudo. Sempre que você disse que queria alguma 
coisa, não havia uma coisa que não tivéssemos para você. Nós 
lhe demos tudo. O que mais poderíamos fazer? Se você queria 
algo, por que não pediu? Tudo que você tinha a fazer era pedir. 
Você não precisava roubar”.

Ele ficou sentado ali por um longo momento e finalmente 
ergueu os olhos. “Vocês realmente querem saber?”

“Claro, vocês me deram tudo, até demais. Mas quando eu 
quis que papai jogasse bola comigo, ele disse: ‘Desculpe filho, 
estou muito ocupado. Você sabe como é. Aqui está um dinheiro. 
Por que você não vai comprar alguma coisa que goste? Ok, filho?’

Quando eu queria que você ficasse em casa, mãe, e apenas 
ficasse comigo, você disse: ‘Sinto muito filho, tenho um compro-
misso com minhas amigas’, ou ‘Seu pai e eu temos um jantar 
com amigos. Você entende, não é? Aqui, por que você não acei-
ta esse dinheiro? Ouvi falar de um novo filme que é realmente 
incrível’. Claro, eu entendi. Eu estava no caminho. Não queria 
dinheiro. Não queria coisas. O que eu queria era vocês. Eu pre-
cisava de vocês.”

Apelo

Veja, existem algumas coisas que o dinheiro não substitui de 
forma alguma.

Eu me pergunto como é com Deus, se às vezes entregamos 
para Ele R$ 5, R$ 10 ou R$ 20 extras e dizemos: “Sabe, Deus, estou 
muito ocupado e tenho certeza de que o Senhor sabe como é. O 
Senhor trabalhou aqui e sabe como são os negócios. O Senhor 
entende, não é?”
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O que realmente precisamos entender é a natureza de nossa 
aliança com Deus, nossa disposição de renunciar a tudo – tem-
po, talento, toda a nossa vida. É disso que se trata o sacrifício.

Lembre-se de que se pudesse, Jesus poderia ter dado todo 
o universo ou feito mais dois universos por nossa salvação. Mas 
isso custou-Lhe a vida. E é isso que vai nos custar. Porque essa 
é a única coisa que realmente possuímos. Então, hoje decida 
fazer uma aliança de sacrifício com o Senhor e dizer: “Tudo o 
que tenho e tudo o que sou entrego ao Senhor, e quando quiser 
usar para Sua causa, é só me avisar que estarei alerta para uma 
entrega completa”. 



Sexta-feira

EXPECTATIVA E 
PACIÊNCIA 

DUAS CHAVES PARA A ESPERA
TEXTO BÍBLICO: Romanos 8:19, 23 e 25

Introdução

Esses textos apresentam um dos diversos “aparentes” con-
trastes paulinos. Em diversos momentos de seus escritos, Paulo 
parece se contradizer em seus ensinos. Há momentos em que 
ele parece estar contra a lei “vós estais mortos para a lei” (Rm 
7:4), e em seguida ele diz que a lei é “santa, justa e boa” (Rm 7:12). 
Ou quando ele parece estar desmerecendo o judaísmo e em se-
guida diz que ser judeu tem muitas vantagens. Cada uma dessas 
“aparentes” contradições tem uma linda e profunda explicação. 

Mas hoje eu gostaria de me deter aos versos que lemos e 
peço a Deus que eles aqueçam seu coração e fortaleçam sua 
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vida. Preciso explicar um pouco o contexto do capítulo 8 (que é 
um dos mais amados e conhecidos em todo o Novo Testamento) 
para que você entenda a grandeza do que Deus quer nos falar 
hoje. Esse capítulo é um contraponto ou uma resposta ao capí-
tulo 7. No capítulo 7, Paulo usa 13 vezes a palavra pecado e 13 ve-
zes a palavra morte. Paulo apresenta no capítulo 7 a falência do 
homem que vive na carne. Já no capítulo 8, Paulo está chegando 
ao auge de sua carta aos romanos, e algumas das palavras-cha-
ve do capítulo 8 são: glória, vida, esperança, filhos, herdeiros e 
redenção.

No capítulo 8, Paulo quer levar os olhos de seus leitores para 
a bendita esperança da redenção completa em Jesus Cristo. Ele 
apresentou nos capítulos anteriores o que a cruz fez por nós, 
o que a cruz está fazendo em nós e finalmente o que a cruz 
fará por nós. Mas enquanto a redenção completa não chega, ele 
apresenta no capítulo 8 dois conselhos sobre como esperar a 
redenção.

Dois conselhos

O primeiro conselho é o dos versos 19 e 23. Ele diz que não 
apenas as criaturas, mas nós também devemos esperar a re-
denção com “ardente expectativa”. Essa é uma expressão muito 
forte, e, para entendê-la, você deve criar uma imagem em sua 
mente. Imagine alguém na ponta dos pés, pescoço esticado com 
o corpo inclinado para frente, com a mão na testa e fechan-
do um pouco os olhos para olhar fixamente para um ponto no 
horizonte de onde virá aquilo que se espera. Isso para Paulo é 
expectativa ardente.

No segundo conselho, no verso 25, ele diz que devemos “es-
perar com paciência”. Aqui está a “aparente” contradição. Você 
pode argumentar com Paulo: “Paulo, eu devo esperar com arden-
te expectativa ou com paciência?” Como na maioria das “apa-
rentes” contradições dos escritos de Paulo, essas passagens não 
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se excluem, mas se complementam. É como se ele estivesse nos 
dizendo: Há uma maneira correta e uma maneira incorreta de 
esperarmos a redenção completa em Cristo Jesus.

Você não pode esperar com tanta paciência que acabe per-
dendo a expectativa e não pode esperar com tanta expectativa 
que acabe perdendo a paciência. Mas, na vida prática, é muito 
difícil manter um equilíbrio entre expectativa e paciência. Esse 
é o assunto que quero apresentar a vocês hoje: expectativa e 
paciência, as duas chaves para a espera de Jesus.

Expectativa impaciente

 Quero começar falando da maneira errada de esperar a 
redenção. Alguns cristãos dão uma ênfase exagerada na expec-
tativa e não têm paciência de esperar as promessas, gerando o 
que eu chamo de uma expectativa impaciente. Eles querem ex-
perimentar agora aquilo que ainda não está disponível. Quando 
uma pessoa começa a pregar que já podemos ter a vitória com-
pleta sobre o pecado aqui, que uma geração sem pecado surgirá 
nos últimos dias, ela está deixando que a expectativa da glória 
saia dos trilhos e está tendo uma expectativa impaciente. E até 
hoje eu só vi dois tipos de cristãos surgirem desse pensamento: 
ou legalistas amargos ou hipócritas.

Ouviremos Jesus dizendo: “Vosso conflito está terminado”. 
Quando ouvirmos isso, entenderemos que nunca mais teremos 
lutas contra o pecado. Porém, só ouviremos isso em frente à 
porta de pérola do Céu! Então, tenha cuidado com essa expecta-
tiva impaciente de querer antecipar a perfeição!

Ou quando uma pessoa começa a buscar na internet vídeos 
especulativos sobre os eventos finais, vídeos sobre o decreto, a 
perseguição ou o ecumenismo. Tudo isso vai acontecer, mas está 
no tempo de Deus, não no nosso. Deus está agindo na história 
para efetuar nossa salvação, mas, se sua “ardente expectativa” 
se concentrar apenas na especulação de eventos, você poderá 
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perder o foco dos eventos finais, que é Cristo, e não o Papa, bes-
tas, perseguição ou ecumenismo. E se você perder o foco de Cris-
to, poderá perder-se mesmo com todo o conhecimento profético 
que possui. Devemos sempre lembrar que os eventos que antece-
dem o retorno de Cristo têm a função de nos manter alertas e de-
pendentes de Cristo, e não a função de marcar datas ou criar um 
espírito alarmista. Jesus Cristo voltará, e os sinais e ventos ser-
vem, não para especular e marcar datas, mas para nos despertar!

Paciência irresponsável

A segunda maneira errada de esperar a volta de Jesus (lem-
bre-se de que a primeira é a expectativa impaciente) é o que eu 
chamo de paciência irresponsável. Alguns dão uma ênfase exa-
gerada à paciência e terminam caindo na letargia, apatia e frieza 
espiritual. As promessas da segunda vinda já não aquecem seu 
coração, e você vai sendo vencido pela incredulidade. Se você 
estudar os sermões de Cristo, perceberá que esse tema era a 
base de muitos de Seus ensinos.

Um dia, Ele pregou um sermão que está registado em Lucas 
12:43-46. Qual era o problema do servo dessa parábola? Ele se 
tornou tão paciente que perdeu a expectativa. Ele sabia e cria 
que o seu senhor retornaria, mas disse “em seu coração”: “Meu 
senhor demora para vir”. Será que esse não é nosso problema? 
Você crê no retorno de Cristo, você canta sobre ele, você segue 
a igreja que proclama a segunda vinda, mas você está tão pa-
ciente que perdeu a expectativa? E o perigo é que isto esteja 
acontecendo em seu coração: você não proclama que não crê 
na volta de Jesus, você não perdeu a fé, você ainda lê sobre esse 
assunto, mas de maneira sutil você tem agido como alguém que 
perdeu a expectativa.

Eu não quero me deter mais na maneira incorreta de esperar 
Jesus voltar. Quero concluir com a solução apresentada por Pau-
lo. A maneira correta de esperar Jesus.
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Ardente expectativa

O primeiro conselho de Paulo é: espere Jesus voltar com uma 
ardente expectativa. Ou seja: deseje o retorno de Cristo; clame 
por isso. E só tem uma maneira de você desejar o retorno de 
Cristo com expectativa. Você tem que conhecê-Lo intimamen-
te. A ardente expectativa deve levá-lo não à especulação, mas 
ao conhecimento pessoal e íntimo através do estudo diário da 
Bíblia e de tempo em oração. Você quer se manter expectante 
todo o tempo? Tenha um encontro íntimo e pessoal diariamente 
com Cristo. Permita que Sua Palavra aqueça seu coração diaria-
mente. Uma ardente expectativa é o resultado da dependência 
diária de Deus em sua vida, é o resultado de aquietar-se e saber 
que Deus é Deus e cumprirá Suas promessas. Então poderia ser 
chamada de expectativa paciente.

Espere com paciência

O segundo conselho de Paulo é esperar com paciência, mas 
não uma paciência irresponsável, e sim uma paciência expec-
tante e cheia de esperança. Enquanto Jesus não retornar, pas-
saremos por momentos difíceis. Sejamos pacientes. Derrama-
remos lágrimas, perderemos queridos, etc. Mas não devemos 
desanimar ou desistir de esperar pacientemente o retorno de 
Cristo. A questão é que, como seres humanos, não gostamos de 
esperar ou ter paciência.

Por isso, a melhor maneira de permanecer paciente, aguar-
dando o retorno de Cristo é trabalhar intensamente para a cau-
sa da cruz. Quanto mais nos envolvemos com a pregação do 
evangelho, mais desenvolvemos a capacidade de esperar com 
paciência nossa salvação. 

Conclusão

João, o discípulo, tornou-se seguidor de Cristo bem jovem 
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e passou toda a sua vida crendo em uma promessa que Jesus 
fez de que retornaria a esta Terra. João investiu toda a sua vida 
nessa crença, trabalhou pela causa não com o que lhe sobrava, 
mas com o seu melhor e por causa dessa causa ele já cansado e 
idoso foi preso na ilha de Patmos.

Jesus então aparece para ele e dá a ele visões do tempo do 
fim e quando termina as visões, João escreve em Apocalipse 
22:20: “Certamente venho sem demora”.

Se fosse eu, talvez teria dito: mas Senhor há mais de 50 anos 
estou te esperando sem demora, mas para mim está demorando 
muito. 

Mas não é isso que João diz. Ele responde: “Amém! Vem, Se-
nhor Jesus!”

João conhecia Jesus intimamente. Eu só consigo imaginar 
João dando um brado de vitória: “Amém. Vem, Senhor Jesus!” 
Quem conhece Jesus intimamente e trabalha intensamente 
por Sua causa não está preocupado com a data; só dese-
ja que Ele venha. Se hoje, amém. Vem, Senhor! Se amanhã, 
amém. Vem, Senhor Jesus! O importante é que Ele venha.

Permitam-me concluir com uma história. Para mim, só um 
homem tinha o direito de perder a ardente expectativa no re-
torno de Jesus. Esse homem era Guilherme Miller. Mais do que 
ninguém, ele experimentou o amargo da decepção no estômago 
do não aparecimento de Cristo nas nuvens em 1844.

Ele havia estudado a Bíblia minuciosamente em oração e não 
tinha presunções de grandeza em seu coração. Deus claramente 
o enviou para pregar e ele o fez até a exaustão por 12 anos para 
mais de meio milhão de pessoas. E mesmo assim, o evento que 
ele predisse não se cumpriu. Hoje sabemos com clareza que ele 
havia acertado a data da profecia, mas errado o evento. Jesus 
não voltaria em 1844. 
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Em meio a toda aquela decepção ele que foi ridicularizado 
em diversos jornais e mesmo assim declarou: “Eu acreditei e 
preguei que Cristo haveria de vir a qualquer momento no fim 
dos períodos proféticos. Mas eu ainda acredito, e, com a ajuda 
de Deus, vou pregar até que Ele venha. Eu posso dizer com todo 
o meu coração e alma, ‘Amém, vem, Senhor Jesus!’ Aguardo a 
cada dia e hora o retorno de Cristo. Desejo estar com Ele e posso 
dizer que ainda O amo como o amei há 28 anos atrás. Eu achava 
que já deveria estar com Ele, mas ainda estou aqui, um peregri-
no e estrangeiro, à espera da mudança de mortal para imortal. 
Apesar de eu ter sido duas vezes decepcionado, eu não estou 
abatido ou desanimado. Deus tem estado comigo em espírito, 
e tem me consolado. Minha mente está perfeitamente calma, e 
minha esperança na vinda de Cristo está tão forte como nunca. 
Eu quero permanecer firme dia após dia até que Ele venha.”

A inabalável confiança de Miller no breve retorno de Cristo 
continuou até o momento de sua morte, em 20 de dezembro 
de 1849. Durante os últimos meses da vida de Miller, ele estava 
confinado à cama. Quando a morte parecia iminente, um tele-
grama foi enviado a seu amigo, Josué V. Himes, para vir para Low 
Hampton, Nova York. Himes o encontrou praticamente cego e 
muito fraco. Miller reconheceu seu amigo. Uma das poucas coi-
sas que Miller disse a Himes foi a seguinte: “Diga aos irmãos que 
a vinda do Senhor está próxima; mas eles devem ser pacientes 
e esperar por Ele”. 

Ellen White teve uma visão em que viu um anjo guardan-
do o túmulo desse guerreiro de Deus até a ressureição. Deus 
não falhará com ele, pois ele O conhecia. Miller conhecia mui-
to sobre a volta de Cristo e não se permitiu ser surpreendido 
pelo conhecido. Essa é nossa maior tragédia como adventistas. 
Aqueles de nós que chegarmos a perder a salvação teremos sido 
surpreendidos pelo evento que mais conhecíamos. E finalmente 
chegaremos à conclusão de que conhecíamos apenas a doutrina 
da volta de Cristo, mas não a pessoa Dele.
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Apelo

Talvez você tenha entendido que está vivendo uma expecta-
tiva impaciente ou uma paciência irresponsável e hoje gostaria 
de dizer: “Senhor, eu O amo e quero logo em breve proclamar 
olhando para a nuvem: ‘Este é o Deus que eu aguardava’. Então, 
desperte-me hoje para o perigo de ser pego de surpresa apesar 
de todas as oportunidades”.

Ajude-me a ter diariamente um encontro espiritual com o 
Senhor até o dia em que terei um encontro face a face.



Sábado

UM PRESENTE 
PERFEITO
TEXTO BÍBLICO: Salmo 116:12

Introdução: 

Que daremos ao Senhor? Essa é uma pergunta oriunda de 
um coração verdadeiramente agradecido e que afirma ter o pri-
vilégio e o dever de dar-Lhe algo: “Um Presente Perfeito”. Alguns, 
porém, poderão estar em dúvida sobre quanto dar e como dar. 
Graças ao bom Deus, temos sábias orientações sobre isso, tanto 
na Bíblia como no Espírito de Profecia. Observem esta citação: 

“Essa questão de dar não é deixada ao impulso. Deus nos 
deu instrução a esse respeito.” E acrescenta: “Especificou os dí-
zimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação” (Con-
selhos sobre Mordomia, p. 50). 

Portanto, fica claro que há duas coisas específicas que deve-
mos, como bons cristãos, dar a Deus: dízimos e ofertas. Quan-
to ao dízimo, nem se faz necessário muita instrução, porque a 
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Bíblia deixa claro: é 10% da renda. E para o cristão que quer 
praticar uma fidelidade total, esta é a palavra final (Lv 27:27-30) 

Quanto às ofertas, ainda existem algumas dúvidas: Como 
ofertar? Quanto ofertar? Como ter uma consciência tranquila 
de que estamos também sendo fiéis concernentes às ofertas? O 
importante é: “Deus não nos deixa sem orientação quanto à ma-
neira como devemos conduzir nossas finanças”. Vejamos algu-
mas orientações do Senhor quanto à oferta perfeita e aceitável.

COMO OFERTAR

1 .  P R I M E I R O  D E U S  –  M A T E U S  6 : 3 3
É o princípio do senhorio de Deus. “Cristo é o Senhor de 

tudo, ou definitivamente não é o Senhor de nada.” Então, Ele 
deve ocupar o primeiro lugar. “Seja a parte de Deus separada 
em primeiro lugar.” Este é o princípio bíblico: As primícias são do 
Senhor – “Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias 
de toda a sua renda” (Pv 3:9). 

2 .  C O M  A L E G R I A  E  G R A T I D Ã O  –  2  C O R Í N T I O S 
9 : 7 

Todas as nossas ofertas devem ser uma expressão de alegria 
e gratidão, porque elas são uma parte daquilo que Deus nos 
dá para nossa manutenção. “Ide ao Senhor com coração trans-
bordante de graças... levando-Lhe vossas ofertas de gratidão...”  
Tudo que fazemos deve ser feito de boa vontade. Devemos levar 
nossas ofertas com alegria e gratidão, dizendo ao apresentá-las: 
“Das Tuas mãos voluntariamente Te damos.” (Conselhos sobre 
Mordomia, p. 122).

3 .  P O R  A M O R  –  1  C O R Í N T I O S  1 3 : 3
Infelizmente, muitos ofertam por motivos errados:

• pelo dever ou obrigação;
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• para ser visto ou lembrado;

• por sentimento de culpa;

• por impulso – conforme o apelo.

Mas observem esta declaração: “Sem o puro amor, a mais 
dispendiosa oferta é demasiada pobre para que Deus a aceite” 
(Testemunhos Seletos, v. 1, p. 653).

O motivo que deve nos impulsionar a ofertar deve ser o amor 
por Jesus e Sua Igreja. Onde estiver seu amor (coração), ali você 
vai colocar seus tesouros. 

4 .  O  M E L H O R  –  L E V Í T I C O  2 2 : 2 1

a.  Por que Deus Se preocupou em dar tantas orientações 
sobre a oferta?

Porque a oferta representa Jesus! A dádiva melhor, sem de-
feito, perfeita, ofertada por Deus a nós. Devemos dar o melhor 
para Deus. Alguns deixam a Ele as últimas e piores respigas, se 
houver. Não havendo, Deus deve esperar até uma ocasião mais 
conveniente. Ou melhor: “Deus não aceita uma oferta defeituo-
sa” (Testemunhos para a Igreja, v. 1, p. 221). 

QUANTO OFERTAR 

Quanto devo ofertar? É uma pergunta muito significativa. Po-
demos dizer que não existe uma quantia fixa; varia de pessoa 
para pessoa. Por quê? A reposta está nesta citação: “No sistema 
bíblico de dízimos e ofertas, as quantias pagas por várias pes-
soas certamente variarão muito, visto serem proporcionais às 
rendas” (Conselhos sobre Mordomia, p. 45).

É fácil entender essa declaração, pois ela afirma que quanto 
maiores as bênçãos que recebemos, tanto maiores devem ser 
nossas dádivas devolvidas a Deus. Porque: “Mas àquele a quem 
muito foi dado, muito lhe será exigido” (Lc 12:48).
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E N T Ã O ,  Q U A N T O  D E V E M O S  O F E R T A R ?  E I S 
A L G U N S  P R I N C Í P I O S  B Í B L I C O S : 

1º)  Dar segundo a bênção - Deuteronômio 16:10 – Devemos 
observar ou anotar as bênçãos de Deus e, à medida que 
elas aumentam, devemos também aumentar nossas dá-
divas, como uma expressão de nosso amor e gratidão. 
“Deus traçou um plano pelo qual todos podem dar se-
gundo Ele os tenha feito prosperar [...]” (Testemunhos 
para a Igreja, v. 3, p. 411). 

Ainda é bom lembrar que as bênçãos de Deus nem sempre 
vêm em notas de reais (financeiramente falando), mas elas se 
apresentam em forma de saúde, estabilidade no emprego, pro-
teção contra assaltos, acidentes de trânsito, etc. Nesta época 
turbulenta, cheia de imprevistos, passar um mês tranquilo, sem 
enfermidade, sem acidentes, não é uma grande bênção? É mo-
tivo de perguntar: Que darei ao Senhor por esses benefícios re-
cebidos? E a resposta é dada quando vamos sábado à igreja 
levando nossas ofertas liberais e com alegria. 

2º) Ofertar de forma proporcional - Deuteronômio 16:17 – 
Proporcional ou percentual – é o melhor parâmetro para 
saber se estamos sendo fiéis e leais em nossas ofertas. 
Não pode ser um valor fixo cada sábado ou cada mês, 
mas as ofertas, semelhante ao dízimo, variarão muito, 
visto serem proporcionais às rendas.

Percentual é assim: Se você ganhou mais, vai ofertar mais; se 
ganhou menos, vai ofertar menos; e se não ganhou nada, não vai 
ofertar nada – sempre, porém, baseado em um valor percentual 
e não no que se tem na carteira ou bolsa no momento da ofer-
ta. Assim estará com sua consciência tranquila perante Deus; 
porque está sendo fiel, segundo aquilo que Deus lhe concedeu. 
Esta é a orientação inspirada: “Depois de ser o dízimo posto à 
parte, sejam as dádivas e ofertas proporcionais: ‘segundo a sua 
prosperidade’” (Conselhos sobre Mordomia, p. 50).
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Assim seria bom que todos compreendessem e aceitassem 
que o pacto é uma oferta justa e honesta, porque se dá em por-
centagem de acordo com as bênçãos de Deus. Conclamamos a 
todos para tomarem a decisão de iniciar um pacto de fidelidade 
com Deus, sejam 3, 4, 5, 6, 8, 10% ou mais. O importante é iniciar 
essa jornada de fidelidade, e a recompensa virá segundo a pala-
vra de Deus. “Eu vos abrirei as janelas do Céu.”

3º) De forma planejada – 1 Coríntios 16:2 – “Planejada” sig-
nifica que não devemos pensar ou nos preocupar com a oferta 
quando chegarmos à igreja ou, pior, quando o diácono passar 
as salvas, mas planejá-la durante a semana, você e toda a sua 
família. A Bíblia recomenda: “Ninguém apareça perante mim de 
mãos vazias”. Isso exige planejamento familiar. Ao separar seu 
pacto, no pôr do sol da sexta-feira, dialogue com sua esposa e 
filhos sobre a importância que será ofertada no sábado e, se 
seus filhos e esposa não têm rendimentos próprios, dê uma par-
te do pacto e das ofertas para eles, para que tenham a alegria 
de participar do culto com ofertas ao Senhor. Esta atitude traz 
benefícios para a família. Os filhos se inspirarão na fidelidade 
do pai e, quando tiverem seu rendimento, vão seguir seu exem-
plo. Desde pequenos, os filhos serão educados e ensinados a 
ser fiéis mordomos e amar a Obra do Senhor.

CONCLUSÃO: 
Por que essa orientação divina é importante?

a.  É o plano de Deus: “A única maneira que Deus ordenou, 
para fazer avançar Sua causa, é abençoar os homens com 
propriedades. Dá-lhes Sua luz do Sol e a chuva; [...] dá 
saúde e habilidade para adquirir meios. [...] Por Sua vez, 
deseja que os homens e mulheres mostrem sua grati-
dão devolvendo-Lhe uma parte em dízimos e ofertas [...]” 
(Testemunhos Seletos 2, p. 41). 
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b.  É um antídoto contra a pobreza: “Não é devolver ao Se-
nhor o que é Seu que torna o homem pobre; reter é que 
leva à pobreza” (Conselhos sobre Mordomia, p. 22).

c. É o segredo da prosperidade: “As contribuições exigidas 
dos hebreus para fins religiosos e caritativos, montavam 
a uma quarta parte completa de suas rendas. Uma taxa 
tão pesada sobre os recursos do povo poder-se-ia espe-
rar que os reduzisse à pobreza; mas, ao contrário, a fiel 
observância destes estatutos era uma das condições de 
sua prosperidade” (Patriarcas e Profetas, p. 386).

d. É desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus: “Tem 
que ser-lhes apresentados objetivos que estimulem a be-
neficência, ou do contrário não poderão imitar o caráter 
do grande Exemplo” (Conselhos sobre Mordomia, p. 8).

e.  É o triunfo da verdade: “Quando os membros desperta-
rem e depuserem aos pés de Jesus suas orações, seus 
bens e todas assuas energias e recursos, a causa da ver-
dade triunfará” (Don A. Copsey, Um Sacrifício Vivo, p. 58). 

Apelo  

Quero convidar você a terminar essa semana de oração fa-
zendo ou renovando um compromisso de fidelidade com Deus 
em vários aspectos, pois nossa fidelidade deve ser ampla e 
completa.
(Neste momento, deve ser entregue o cartão de re-
novação do pacto para aqueles que desejarem re-
novar seu compromisso de fidelidade. Em seguida, 
o pregador deve ler ponto por ponto do cartão e 
convidar a igreja a renovar os votos de fidelidade. 
O cartão de renovação do pacto pode ser encontra-
do no QR code ao lado.

Pr. Antenor Cruz da Costa
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Anotações
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Anotações




