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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

A Liberalidade
Cristã.
Por Marcio Tunala

COMEÇANDO NOSSO ENCONTRO (10 min)
O ato de ofertar é uma ação iluminada pela fé. O
cristão, quando oferta, não está dando alguma coisa, mas
entregando algo que ele pode. A Bíblia não exige algo
que não se tem, mas um pouco do que recebemos. Ser
um dizimista e ofertante é ter compreendido com clareza o
sentido de fazer parte de uma comunidade de fé. Este
privilégio é para todos, independente de posses. O pobre
oferta com alegria do pouco que possui e o rico contribui
em obediência do muito que possui. A oferta apresentada
diante dos olhos de Deus tem seu valor reconhecido não
no montante oferecido, mais no coração apresentado. Se o
salário que se recebe é fruto do trabalho, o dízimo é fruto
do amor e da fidelidade. Ser dizimista e ofertante, fiel e
regular é naturalmente o resultado de uma fé que brotou,
cresceu e amadureceu.
IBB - Uma igreja viva
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TEMPO DE LOUVOR (10 MIN)
“Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de
todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e
cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo”
(Salmo 9.1 e 2).
TEMPO DE MISSÕES (5 min)
A entrega do dízimo e o levantamento de ofertas sempre foi
uma prática nas celebrações cristãs ao longo de dois mil anos
de história. Isso possibilitou à Igreja ser relevante no auxílio
de desfavorecidos como desempregados, enfermos, órfãos,
viúvas e tantos outros necessitados. A prática do entregar
ofertas foi fundamental no avanço do Evangelho através do
envio de missionários e temos registro desse hábito já nos
primeiros anos da igreja conforme, podemos ver nos registros
do Novo Testamento. Você já está envolvido no sustento de
missionários em nossa igreja? Não deixe de conversar com
seu líder sobre as possibilidades de adoção missionária.
TEMPO DA PALAVRA (25 min)
Ser cristão implica em uma vida centrada na pessoa de Cristo e
obediência às Escrituras Sagradas. Um hábito no cristianismo
que contribuiu para uma fé prática é a liberalidade com a
qual os cristãos dispõem de seus recursos financeiros em
cumprimento às orientações bíblicas.
Texto Bíblico: 2 Coríntios 8.1 a 5.
“1Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento
da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. 2No
meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema
pobreza deles transbordaram em rica generosidade. 3Pois dou
testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além
do que podiam. Por iniciativa própria 4eles nos suplicaram
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insistentemente o privilégio de participar da assistência aos
santos. 5E não somente fizeram o que esperávamos, mas
entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e,
depois, a nós, pela vontade de Deus”
Compartilhando
1. A liberalidade é um dom divino, e ser liberal é ser generoso.
A generosidade é inspirada no próprio ato de Jesus de se
tornar infinitamente pobre para que nos tornássemos ricos.
O que você pode destacar no texto bíblico da conduta das
igrejas da macedônia?
2. O amor fraternal entre os cristãos é a verdadeira motivação
para a igreja fazer as coletas de ofertas conforme era ensinado
por Paulo. Em sua opinião, o que motivava esses cristãos
pobres a ofertarem com seus bens?
3. O versículo 4 fala de um privilégio, o que exatamente seria
este privilégio e como isso se aplica aos cristãos de hoje?
4. Você tem algum testemunho de liberalidade que envolve
sua vida ou família para compartilhar com o PGM? Deixe
Deus usar sua história para enriquecer a vida de seus amigos
e irmãos.
TEMPO DE ORAR | RD (25 MIN)
Orar é conversar com Deus.
“Saibam que o Senhor escolheu o piedoso; o Senhor ouvirá
quando eu o invocar” Salmos 4.3.
A oração é um grande privilégio
“Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a
confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos
graça que nos ajude no momento da necessidade”
Roteiro 305 | 24 a 30 de novembro de 2019

Hebreus 4.16.
Deus é acessível.
“Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens”
Salmos 65.2.
•
•
•
•

Agradeça a Deus por sua família e sua Igreja.
Ore pedindo que o Senhor abençoe a vida financeira de
cada cristão.
Peça a Deus por todas as necessidades financeiras que
temos como Igreja.
Ore pela multiplicação do nosso PGM.

De que maneira Deus quer que pratiquemos hoje a oração de
Davi?
“…pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era
teu” 1 Crônicas 29.14

