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AO REBANHO DE D EUS
 P R . J OSÉ N OGUEIRA 

Estudando a
Mordomia Bíblica

Uma aplicação para a Igreja Local e seus Membros

As religiões têm suas maneiras de manutenção. O Catolicismo Romano, por
exemplo, faz cobrança de serviços aos seus
seguidores (batismo, funeral, casamento,
registro, missas, etc), pedem ofertas e esmolas, fazem eventos com propósito financeiro (festas, quermesses, bingos, leilões,
etc.), e ainda requisitam ajuda do governo.
A Igreja Universal troca as bênçãos por
dinheiro dos fiéis, através de campanhas
de óleos ungidos, mantos sagrados, pedras
energizadas, etc. As Testemunhas de Jeová
se mantém através da venda do material
produzido pela Organização, em que os
adeptos precisam comprar essas revistas
e livros e ainda são incentivados a venderem a terceiros. A Macumba cobra por serviços e trabalhos prestados. Os espíritas
organizam doações dos participantes e também produzem e vendem literatura espírita.
E a igreja bíblica como se mantém? A
Bíblia Sagrada prescreve a maneira como a
igreja local deve ser mantida e como os seus
membros devem reger suas vidas quanto à
administração do que Deus tem lhes dado.
O princípio bíblico estabelece que os
que crêem em Deus devem manter o serviço de Deus e aos que se dedicam ao trabalho de Deus  tudo isso como prática de
fidelidade unicamente a Deus. A seguir, vamos mostrar a base bíblica deste princípio.
Por enquanto, lembramos que, por causa
desse princípio, a igreja bíblica não cobra
serviços, não pede ofertas ou esmolas, não
faz eventos para sua manutenção, não aceita oferta do governo (mantemos tenazmente a doutrina de separação entre Igreja e o
Estado), não produz nem comercializa qualquer material visando sua subsistência, e
até se reserva o direito de aceitar ou não
qualquer oferta proveniente de incrédulos

(ver, por exemplos, nosso Estatuto).
O ensino de o crente devolver ao SENHOR DEUS a décima parte do que tem
recebido é um princípio universal. Não começou com a Aliança Mosaica, a partir do
Capítulo 20 de Êxodo, nem terminou com
ela.
A prática do dízimo pode ser vista quinhentos anos antes da Lei Mosaica, quando Abraão dedicou a Melquisedeque, Sacerdote do Deus Altíssimo, a décima parte
de suas conquistas (Gênesis 14:20), e, no
Capítulo 28, versículo 22, Jacó fez um voto
de dar o dízimo ao SENHOR de tudo que
Deus lhe abençoasse.
Ao estabelecer o povo de Israel na terra
prometida, Deus separou a tribo dos Levitas para que administrasse o serviço religioso. Como os membros daquela família se
dedicariam integralmente ao ofício do Culto
de YAHWEH, eles não receberiam terra para
o trabalho agrícola, nem herança. Seu sustento viriam dos dízimos que deveriam ser
entregues pelas outras tribos de Israel. Então os dízimos do povo de Deus eram consagrados ao sustento do culto, à manutenção dos levitas (dízimo dos dízimos) e para
ajudar aos necessitados de Israel  ver
Levítico 27:30-34; Números 18:21-32;
Deuteronômio 12:11-12, 19; 14:27-39 e
26:12-15.
Além dos dízimos compulsórios, Deus
ensinou ao Seu povo a ofertar. Ofertas são
as doações voluntárias que representavam
a gratidão e o reconhecimento do crente ao
seu Deus, doador de todas as bênçãos 
ver Êxodo 25:1-7.
Muitas vezes, na história de Israel, Deus
teve que levantar profetas e líderes para
exortar por causa da desobediência do povo
quanto ao princípio da mordomia. Algumas

palavras foram de incentivo à fidelidade (Provérbios 3:5-10); outras vezes Deus apelou à lógica
do princípio (2 Crônicas 31:2-12, principalmente o
verso 4); e também condenou, mostrando como
a vara do SENHOR os havia açoitado por causa
da infidelidade do povo (Malaquias 3:6-9).
No Novo Testamento o dízimo é mencionado
mostrando assim a sua universalidade como princípio bíblico para o sustento da obra de Deus. Em
Mateus 23:23, Jesus exortou aos fariseus para
que praticassem a entrega dos dízimos, mas sem
negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé. Em
Lucas 18:12, Jesus descreve o fariseu sendo
fidelíssimo na prática dos dízimos e, em Mateus
5:20, nos diz que a nossa fidelidade deve ser ainda maior do que a deles.
Em Hebreus 7, os dízimos são mencionados
na Dispensação da Promessa (Abraão) - ver versos 2-4, 6-7; na Dispensação da Lei  ver versos
5; e na Dispensação da Igreja  ver verso 8. Nenhuma vez fala de revogação desse princípio de
mordomia.
Os ensinos de Jesus Cristo e dos Seus apóstolos concordam com o princípio do dízimo, em que a
base está em dar-se mais do que o que foi estabelecido como o mínimo obrigatório. A viúva pobre foi
elogiada porque deu tudo (Lucas 21:1-4). A bênção
de retribuição da parte de Deus é vista nos dois
Testamentos (Provérbios 11:24-25 e Filipenses 4:1719 e 2 Coríntios 9:6-11). A proporcionalidade conforme o que ganhou deve ser a base da contribuição
para a obra do SENHOR (ver 1 Coríntios 16:1-2) e
esta proporção deve expressar generosidade (2
Coríntios 9:7, 11 e 13). Generosidade é aquilo que
se faz além da obrigação, e a única proporcionalidade
vista em toda a Bíblia Sagrada como base de devolução do que o crente oferta para o SENHOR é a
décima parte. Se não houvesse uma base bíblica de
proporcionalidade, então não haveria generosidade
ou mesquinhez. Na proporção do que Deus estabeleceu (1/10), podemos propor segundo o nosso
coração a ofertar com generosidade e liberalidade.
Desta forma, o filho de Deus pode contribuir
com alegria, não com tristeza (ou constrangimento por causa dos homens) nem por causa da necessidade da obra, mas porque ele ama a Deus e
quer, em tudo, ser fiel ao seu Senhor!
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Cada um contribua segundo tiver
proposto no coração, não com tristeza
ou por necessidade; porque Deus ama ao
que dá com alegria. Deus pode fazer-vos
abundar em toda graça, a fim de que, tendo
sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra
2 Coríntios 9:7 e 8

MISSÕES
Correspondência do Campo Missionário:
Palmeiras do Javari  AMAZONAS
Missionário Ricardo Lopes
Olá, irmãos, como estão?
Temos novidades!
Fui a um encontro de pastores mayorunas
no Peru, e a missão de lá que trabalha
discipulando estes pastores está me
convidando a participar destes encontros
como pregador, na língua mayoruna (eles só
pregavam em espanhol, com tradutores. Ao
me ver falando em matses, e me conhecendo
abriram-me este espaço).
1º - O que isso significa pra nós?
1. Estender o ministério, de evangelismo
para treinamento de líderes, onde já há igrejas.
Isso nos permitirá com todas as 17 aldeias
mayorunas, indiretamente.
2. As necessidades espirituais destes
pastores, que na realidade, ainda são crianças
na fé, e não possuem o Velho testamento.
Precisam muito de um acompanhamento
espiritual, doutrinário, reparando as lacunas
deixadas ao longo dos anos, e aplicando o
Evangelho à cultura deles.
3. Envolvimento com traduções de lições e
material discipular.
4. Abre portas para um futuro seminário
mayoruna, ensinando por módulos, as
principais matérias teológicas, aqui mesmo na
comunidade do Brasil, de onde, com a ajuda
destes pastores poderemos alcançar as
comunidades do Brasil, fechadas a nós, não
indígenas, pela FUNAI e ONGs, mas abertas
a estes pastores nativos.
2º - O que isso significa para vocês?
1. Frutos no trabalho, proporcionando o
crescimento destas igrejas mayoruna no Peru.
2. Maior fidelidade na oração e sustento, não
só nosso, mas também do projeto de um
seminário, inclusive material (cadernos,
canetas, folhas para apostilas, material do
CBD, por exemplo, para que façamos
traduções para eles - principais matérias,
como Bibliologia, Teologia Propriamente Dita,
Vida Cristã, Panorama VT e NT, etc).
Precisaremos, mais tarde de um local para as
aulas, quem sabe poderemos contar com
construtores daí para uma visita aqui visando a
construção? Posso contar com vocês?
Observação:
O correio eletrônico do missionário Ricardo
Lopes Dias é ricardoearlete@hotmail.com

KOINONIA
SEGUNDA-FEIRA, 1/06/2004
VERDADES QUE TRANSFORMAM - XIV

SÓ HÁ SALVAÇÃO EM CRISTO
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 14:6
Um negro africano é apanhado por mercadores de escravos. Testemunha seus pais serem cruelmente assassinados, sua mulher ser
violentada e seus filhinhos serem levados por
outro grupo para não sabe onde. Ele é
acorrentado e jogado num porão imundo de um
navio, junto com centenas de outros negros que
ele nunca tinha visto. Naquele lugar escuro e
fétido, cheio de enjôo e sofrimento, ele contrai
uma febre terrível. Ferido, doente, fraco e faminto, dilacerado por tanto sofrimento e vítima de
tanta maldade, ele morre. De um inferno temporário ele vai para o Inferno eterno! É isto que a
Bíblia ensina?
I - O apóstolo Paulo declarou que a salvação
do homem é somente por meio de Jesus, o Cristo
- 1 Timóteo 2:5-6.
II - O apóstolo Pedro ensinou a exclusividade
de Jesus - Atos 4:8 e 12.
III - O Antigo e o Novo Testamento ensinam a completa depravação do homem - Romanos 3:9-19- ver Salmos 5:9; 10:7; 14:1-3,
etc.
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1 - Agradecer a Deus: Pelas conversões e reconciliações de domingo; Pelo chamado do Fredson
(Correios); Pela promoção do Aragão; Culto pelos
30 anos de casamento de Jerald e Lynda; Pela
melhora da Vitória (do Ricardo e Vanuza); Pela
mudança de casa da Ivany; Pelo emprego do irmão Eurides, na Transportadora Vasconcelos.
2 - Pelo Sobrinho da Ana Célia que sofreu
traumatismo craniano ao cair de uma moto; Pelo
Carlos (da Marinha): encontrar uma boa igreja na
Baixada Fluminense, RJ; Pelo Seu Orlando (pai
da Jane do Aragão): fará 3 cirurgias.

IV - A natureza e a consciência do homem
pregam para que ele busque ao Deus Criador Salmo 19:1-4; Romanos 2:14-16; tais são por
isso indesculpáveis - Romanos 1:18-20
V - A Bíblia ensina que todo o que buscar
sinceramente a Deus será achado por Deus! É
uma promessa universal: Mateus 7:7-11; Tiago
4:8; Deuteronômio 4:7; Salmo 119:151 e 145:18
(os eleitos irão até Jesus - João 6:37 - onde quer
que estejam na terra!). Contudo, os homens ao
invés de buscarem ao Deus Criador, inventam
religiões e acabam adorando a demônios - 1
Coríntios 10:20-21. A severidade da condenação
do homem no Dia do Juízo será em conformidade
com a revelação dada a ele - Lucas 12:47-48
VI - Cornélio é um exemplo de alguém que
buscou verdadeiramente a Deus (Deus lhe deu
graça para isso) e Deus proporcionou o meio para
que ele ouvisse o Evangelho e cresse - Atos
10:30-36. Há inúmeros exemplos desta verdade
nos campos missionários!
VII - Esta verdade é um estímulo missionário
- Marcos 16:14-16!
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3 - Pelo trabalho da Mônica - prestação de serviço da CAGECE (ameaça de desemprego para
mais de 20 pais de família); Pela Luana (do Ailton
e Edislândia): Pneumonia.
4 - Pela viagem e estudos do Natan e Sara,
no Canadá; Pela saúde da Francileuda, e por
seu esposo (Rodolfo) que fará uma cirurgia;
Pela emancipação da Congregação do
Henrique Jorge; Pela audiência do Cláudio
Filho (dia 15).
5 - Pela Andréia (problema nos olhos); Pela Mãe
da Mara (fará cirurgia no joelho).

Informissões

BOLETIM INTERNO, SEMANAL E GRATUITO DA IGREJA EVANGÉLICA FUNDAMENTALISTA CRISTO É VIDA
AV. K, Nº 911 - PLANALTO DA BARRA - BARRA DO CEARÁ - FORTALEZA/CE - CEP 60348-530
TELEFONES:
SECRETARIA DA IGREJA: 286.3330 - PR. JOSÉ NOGUEIRA: 214.1412 e 9122.7979
PR. JOAQUIM VIEIRA: 294.1682 e 9995.9675 - PR. LUIZ LINDOLFO: 214.1807
WWW.CRISTOEVIDA.ORG.BR
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NOTAS & NOTÍCIAS
TEMA DO BIMESTRE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Continuamos desenvolvendo o tema do terceiro bimestre de nossa igreja (maio e junho): Mordomia Bíblica (Por que me chamais, Senhor, Senhor,
e não fazeis o que vos mando?  Lucas 6:46):
Uma Parábola Contemporânea
Certo homem de boas condições financeiras
estava caminhando pelas ruas de Fortaleza quando viu um pobre mendigo.
O pedinte estava com fome, pois até aquela
hora ninguém lhe havia dado nenhuma ajuda.
O bom homem rico, penalizado com a situação
de penúria do esmoler, pára e tira a sua carteira.
Abrindo-a percebe-se que ele tem dez notas de dez
reais, totalizando cem reais. Ele conta nove cédulas
e as dá ao pobre homem necessitado, ficando apenas com uma cédula de dez reais para si.
Após dar noventa reais, ele se despede do
mendigo, e continua o seu trajeto.
O mendigo, então, achando pouco os noventa
reais recebidos, lembra que o homem ainda tinha
ainda mais uma cédula de dez reais. Ele corre, dá
a volta no quarteirão e, na próxima esquina, assalta o homem que acabara de lhe dar noventa reais.
Ele não se contenta, nem fica agradecido, por ter
recebido aquele presente. Ele, em sua ingratidão e
ambição, quer tudo para si e é capaz de roubar até
a própria pessoa que lhe foi tão generoso.
O que merece aquele mendigo tão mau?
Esta parábola retrata uma pessoa que pode
muito bem se parecer conosco. Deus nos tem dado
muitas bênçãos. E nos diz que noventa por cento é
para a nossa administração. Porém, requer que uma
décima parte seja reconhecida como dEle e que
nós não devemos gerenciá-la, mas devolver a Ele.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

,E=' (quarta-feira) 19 horas
Culto de Ações de Graça na casa da
irmã Graça, mãe do Aragão.
Rua Abelardo Rodrigues, 161.
,E= (quinta-feira) feriado - 9 horas
Encontro de noivos e namorados
com o Pr. José Nogueira.
,E= (sábado) 19 horas
Noite dos Enamorados
,E=  (domingo)
Durante a EBD: Assembléia da Igreja
,E= $ (sábado) 17 horas
Assembléia de Emancipação
da Congregação do Henrique Jorge.
- 19 horas: Culto de Ações de Graça pela
nova igreja surgida da Congregação
do Henrique Jorge.
Sejamos, portanto, gratos e fiéis ao nosso
SENHOR, sendo bons mordomos dos bens que
Ele tem nos confiado!
RETIRO DE CASAIS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tema: O Cântico do Amor (baseado no livro
de Cantares). Preletores: Pr. Gary e Kátia Barber.
Dias 19 a 21 de novembro, no Hotel Pousada
Don'Ana, na Praia do Presídio. A taxa é de 200 reais
(apartamentos sem ar condicionado) e 240 reais
(apartamentos com ar condicionado). As inscrições
e poupanças já podem começar a ser feitas, com o
casal Ximenes e Patrícia (259.3585 e 9999.9914).
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Marcada pela presença de muitas testemunhas e irmãos
a bênção matrimonial de Bahia e Socorro aconteceu nesta
sexta-feira, dia 4, na sede da Múltipla.
A alegria e seriedade do
casal contagiou a todos.

○

○

○

○

○

○

