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LEITURA DEVOCIONAL - CULTO MATINAL
ARY & HELAYNE

UMA DESCOBERTA
SURPREENDENTE

Uma igreja rural estava passando
por sérias dificuldades financeiras.
Faltava dinheiro para pagar os
impostos, salários, água, luz, e até
para a manutenção. Novos projetos?
Nem pensar. E já começavam a atrasar
as ofertas mensais dos missionários.
A situação estava tão crítica que
muitas medidas de conscientização
sobre Mordomia Bíblica, Estudos
Bíblicos e exortações não faziam mais
efeito. A liderança da igreja já havia
convocado diversas reuniões de oração
para interceder acerca dessa crise, mas
a situação continuava alarmante. Numa
assembleia, alguém sugeriu a troca do
tesoureiro, pois, como quase todos os
membros da igreja, faziam parte de
uma Cooperativa Agrícola, foi sugerido
que colocassem como tesoureiro e
administrador das finanças da igreja
o mesmo irmão que era tesoureiro
e administrador da cooperativa. Ele,
como bom administrador, certamente
encontraria uma solução.
Seis meses depois, o novo
tesoureiro apresentou o relatório
financeiro do semestre. Todas as
contas atrasadas foram pagas, todos
os pagamentos sendo realizados

pontualmente, funcionários e
missionários em dia, e um bom saldo
financeiro com possibilidade de realizar
novos projetos.
Os irmãos ficaram admirados
com aquele milagre administrativo,
e perguntaram: - Como ele tinha
conseguido tal proeza? “Simples”,
respondeu ele, “como eu era o
tesoureiro da igreja e também o
tesoureiro da cooperativa em que
quase todos os membros da igreja
fazem parte, eu passei a descontar
os dízimos diretamente da parte
que cabia a cada um. E pronto! De
repente tudo se normalizou, temos
recursos suficientes para todos os
compromissos e ainda há sobra para
novos projetos!”
Interessante, não? O método de
Deus é sábio e eficiente. Quando
há fidelidade dos membros, a igreja
marcha com firmeza, faz sua missão
com esmero, e há recursos para todos
os investimentos necessários! Não
é preciso sacrifício, ou campanhas,
apenas a fidelidade de cada um!
L E I T U R A T E M ÁT I C A DA S
ESCRITURAS – Provérbios 3:1-20

AGENDA DE JUNHO
Dia 05 (ter): 19 h – Encontro dos Amigos de Sião
Dia 09 (sáb): Tempero & Comunhão – 3º Encontro nos Lares
Dia 16 (sáb): 17 h – Chá de Baby: Ana Vanessa & Jaime
19 h – Noite dos Enamorados!
Dia 17 (Dom): 9 h – Assembleia Geral da Igreja
Dia 23 (sáb): 19 h – Chá de Panela: Cristiano e Dalila
Dia 28 (qui): 19 h – Encerramento do Semestre do CBD/CTBPL
Parabenizamos
os casais
que fizeram a grande
Dia 29 (sex): 19 h – Chá
de Babyde
deamor
Eulário
& Hélen
celebração
ágape
e evangelismo através
TEMPERO
&
COMUNHÃO
Dia 30 (sáb): Manhã –dos
Encontro
Especial
dos
Encontros
nos Lares!
Lembramos do Salmo 133:1!
		
Grupos do Tempero & Comunhão
www.cristoevida.com

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

RÔMULO & DIANA KARLA

MODO CORRETO DE DEVOLVER
OS DÍZIMOS AO SENHOR

É muito oportuno meditar nisso,
para que não venhamos a “roubar” de
Deus, como o próprio SENHOR Deus
exortou em Malaquias 3:8 (“Roubará
o homem a Deus? Todavia, vós me
roubais...”).
São Quatro Perguntas que são
respondidas pela Bíblia Sagrada.
1 – Onde Devemos Devolver os
Dízimos? Malaquias 3:10 responde:
“Trazei todos os dízimos à casa do
tesouro”. A casa do tesouro no Velho
Testamento foi o Templo, no Novo
Testamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo (“... para que saibas como
convém andar na casa de Deus, que
é a igreja do Deus vivo, a coluna e
ﬁrmeza da verdade.” – 1 Timóteo
3:15). A igreja verdadeira do Senhor
Jesus Cristo é autorizada para fazer
o Seu trabalho agora neste mundo.
Devemos devolver os dízimos e dar
ofertas à igreja onde somos membros.
Nenhum crente tem direito para devolver os dízimos para quem quiser,
nem usá-los à sua maneira. O dízimo
é do SENHOR! Devemos devolvê-los
na igreja do SENHOR.
2 – Para que Deus Destinou os
Dízimos? A Bíblia responde: “Para que
haja mantimento na minha casa”
(Malaquias 3:10). Manter o trabalho
de Deus tem custos. É responsabilidade de cada membro da igreja ser fiel
nisto. A igreja local é a casa de Deus, e
é em nossa família espiritual, que nós
somos edificados, congregamo-nos

e servimos ao Senhor. Se não houver
responsabilidade no sustento de
nossa casa, cairemos na exortação de
1 Timóteo 5:18: “Se alguém não tem
cuidado dos seus, e principalmente
dos da sua família, nega a fé, e é pior
do que o inﬁel”.
3 – Quem Deve Devolver os Dízimos? Novamente a Bíblia responde
em 1 Coríntios 16:2: “Cada um de
vós”. É responsabilidade de cada
membro da igreja devolver os dízimos
e ofertar ao Senhor. Todo crente que
recebe de Deus deve devolver a décima parte que pertence a Deus.
4 – Quando Devemos Trazer os
Dízimos e Ofertas? A Bíblia Sagrada
também responde: “No primeiro dia
da semana” – 1 Coríntios 16:2. Não
significa que temos que dar todos os
domingos, se não ganharmos dinheiro todas as semanas. Paulo fala que
devemos ofertar com regularidade e
fidelidade. Devemos devolver o dízimo
cada vez que ganhamos dinheiro, não
somente quando quisermos. Não
devemos dar sobras- isso desmerece
ao SENHOR. O rei Davi disse, “Não
oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada” (2
Samuel 24:24). Devemos dar a Deus as
primeiras coisas, como primícias para
Aquele que é digno.
Leiamos a exortação e promessa do
SENHOR em Malaquias 3:7-12.
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