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

MARCAS DE AVIVAMENTO

A OFERTA É FRUTO DE UM CORAÇÃO AVIVADO
Texto Bíblico
“Então Moisés chamou Bezalel e Aoliabe e todos os homens capazes a
quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar
a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham
trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava
a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos
os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam
o trabalho e disseram a Moisés: “O povo está trazendo mais do que o
suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou”. Então Moisés
ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento:
“Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido
ao santuário”. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que
já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra.”
Êxodo 36.2-7
O livro de Êxodo nos mostra que Deus cuidou de forma extraordinária quando o povo escolhido por Deus estava vivendo no deserto.
Por aproximadamente 40 anos, o povo recebeu água, comida e proteção de muitos perigos. Eles viviam como nômades e continuaram
se desenvolvendo apesar das dificuldades que enfrentavam. Uma
influência muito presente entre eles era a crença em outros deuses
e isso fez com que Deus os ajudasse a manter seus corações livres
desta perigosa influência. Neste contexto, Deus convoca Moisés e ordena a construção de um tabernáculo, um lugar de adoração, para
prestar culto a Deus. Uma grande maratona se inicia e Moisés lidera um movimento que envolveria todo o povo na construção desta
tenda, ou melhor definindo, deste tabernáculo. O engajamento foi
geral, tanto usando suas habilidades, quanto suas ofertas. Bezalel e
Aoliabe eram os homens responsáveis por administrar os recursos
financeiros desta empreitada e o povo trazia ofertas e mais ofertas
a cada manhã. Surpreendentemente o chefe da construção procura
Moisés e diz que o povo está trazendo mais ofertas do que é necessário. Moisés teve que estabelecer uma nova ordem: “Nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário.
Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas.” Êxodo 36.6.

Compartilhando
1. Eu não tenho dúvida que aquele povo que acabara de sair de
um cativeiro era pobre, mas algo muito precioso está acontecendo no coração deles. Não tenho outra palavra para descrever este
acontecimento a não ser como “avivamento”, promovido por Deus.
De que forma o avivamento pode interferir em nossa participação financeira na obra de Deus?
2. O que claramente posso ressaltar neste acontecimento é que
a fé em Deus implica em obediência. O que significa, para nós
como igreja, obedecer a Deus em todas as circunstâncias e também em todas as áreas das nossas vidas?
3. É possível ter uma compreensão romântica da fé, mas a fé depende de uma ação prática senão ela é morta. Nosso alvo é cumprir o que Deus direcionou e isso pode ser observado na atitude do povo no deserto. Gostaria que você compartilhasse com
o PGM suas experiências de investimento financeiro no Reino e
os resultados práticos que consegue ver?
O povo ofertou porque reconheceu o cuidado e a proteção de
Deus. O nosso desafio é consagrar nossas vidas e todos os recursos que temos a Deus e participar de Sua obra segundo a Sua
vontade.

Tempo de Orar
“Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não
apaguem o Espírito. Vamos apresentar nossos pedidos ao único e
verdadeiro Deus.” I Tessalonicenses 5.17-19
• Ore pelo livramento de Deus desta pandemia.
• Ore pelas necessidades financeiras dos membros do PGM.
• Ore para que possamos ampliar nosso investimento missionário em 2021.

Compartilhar com as Crianças
1. Você já teve a oportunidade de ofertar na igreja? Fale para
o grupo o que isto significa para você?
2. Você já fez algum propósito de ofertar? Se fez, qual foi o
motivo? Se não fez, qual seria um bom motivo para você ofertar?
3. Se você tivesse bastante dinheiro e pudesse contribuir na
obra de Deus, onde seria? Você sabia que para contribuir não
importa o valor, mas sim a intenção do coração e o amor a
Jesus?

