RESGATANDO O PRINCIPIO DE DAR – PARTE 1

INTRODUÇÃO
Estamos vivendo em um tempo que valores estão sendo deturpados, crises existenciais
assolando o mundo, mas o Reino de Deus é o mesmo e tem valores e princípios
diferentes do dessa terra: se ganha quando se perde, vivemos quando morremos, e
Jesus nos orienta que é melhor dar do que receber.
Dar vem da raiz nathan que entre outros significados pode exprimir o ato de conceder,
presentear, devotar e consagrar. Tal ato deve ser feito com generosidade, sem
relutância, e como consequência, o Senhor trará a recompensa em todo trabalho que
fizermos, segundo Deut 15: 10: Dê-lhe generosamente, e sem relutância no coração;
pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o
que você fizer.
O ato de dar, todavia, não deve ser de qualquer forma, precisa ser baseado na excelência
e na fidelidade, o que não significa necessariamente o dar muito, mas dar o que é
devido. A nossa oferta não deve ser de qualquer forma ou de qualquer jeito, como Ele
mesmo nos adverte em Malaquias 1:10,13,14: “Eu não tenho prazer em vós, diz o
Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Vós ofereceis o roubado, e
o coxo, e o enfermo; assim fazeis a oferta; ser-me-á aceito isto de vossa mão? – Diz o
Senhor. Pois maldito seja o enganador, que, tendo animal no seu rebanho, promete e
oferece ao Senhor uma coisa vil; porque eu sou grande Rei, diz o Senhor dos Exércitos,
o meu nome será tremendo entre as nações. ”
QUANDO DEUS SE AGRADA DO NOSSO ATO DE DAR:


Quando é feito com generosidade: “Dê-lhe generosamente, e sem relutância no
coração...” Deut 15: 10
 Quando é um ato de adoração: “E, estando ele em Betânia assentado à mesa,
em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro,
com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lho
derramou sobre a cabeça”. Marcos 14: 3
 Quando ela é dada de boa vontade e regularmente:
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.” 2 Coríntios 9:7

CONCLUSÃO
Temos sido chamados para fazer a diferença nessa terra, não podemos nos conformar
com a mesquinharia do mundo que só pensa em ter vantagens. Temos tido tanto de
Deus, alguns de nós tem desfrutado de coisas que nunca imaginou ter ou viver, mas é
necessário colocarmos também nossos bens a serviço e a disposição do Rei e do Reino.
Agora, reflita um pouco: como tem sido o seu ato de dar para Deus? Você tem dado o
seu melhor ou apenas o que está sobrando?
Pra Derlange Guimaraes

DINÂMICA
Nome e benefício
Cada membro da célula fala seu nome acrescido de um benefício que atraímos ao
sermos fiéis nos dízimos, ofertas e primícias que comece com a primeira letra do próprio
nome.
Ex: o primeiro diz, Pedro Prosperidade. O segundo diz Aurélio, abundância etc. O último
terá de dizer o nome de todos os benefícios.

