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TEMA DO MÊS DE MARÇO

Mordomia Bíblica: Integridade Já

Estamos dando continuidade ao estudo acerca do povo de Deus que saiu do Egito.
Como já constatamos eles têm realmente muito a nos ensinar. Apesar de terem se
mostrado muitas vezes murmuradores, ingratos e infiéis, eles revelaram excelentes
atitudes quando chegou a hora de construir o Tabernáculo.

UM POVO DISPOSTO A OFERTAR
- UMA ATITUDE DE DEVOÇÃO Já observamos quatros dessas disposições admiráveis do povo de Deus:

1

Atitude de Voluntariedade: “Tomai, do que tendes, uma oferta para o Senhor; cada
um, de coração disposto, e voluntariamente a trará por oferta ao Senhor.” (Êxodo
35:5). Quando o SENHOR Deus mostrou que queria que fossem voluntários para doar e
trabalhar naquele novo projeto, eles prontamente se dispuseram. Não era uma obrigação.
Deus deixou bem claro que deveria ser algo de um coração disposto, movido internamente
por Deus e sensível ao SENHOR. E o povo logo se mostrou voluntário a doar e trabalhar
(Êxodo 35:21-22).

2

Atitude de Obediência: “Venham todos os homens hábeis entre vós, e façam tudo o
que o SENHOR ordenou.” (Êxodo 35:10). Além de voluntários, eles foram, acima de
tudo, obedientes. Quando começamos a aprender a ler, nossos professores logo nos
passaram o ABCD. Quando começamos a verdadeiramente andar com Deus, a Bíblia
Sagrada nos mostra um outro alfabeto para todos os iniciantes: OBDC.

3

Atitude de Unidade: “Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração:
trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro; todo homem fazia oferta de ouro ao SENHOR” (Êxodo 35:22). A ênfase neste verso está clara:
“vieram homens e mulheres”, “todos dispostos” e “todo homem”. Eles foram também
unânimes na disposição. Unidade dentro do corpo de Cristo, a sua igreja, é exatamente
isto. Uma única forma de pensar, pois, de coração alegre e disposto, todos se integram na
busca de realizar a vontade de Deus (ver Filipenses 2:1-4).

4

Atitude de Generosidade: “Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de
bronze, dos espelhos das mulheres...” (Êxodo 38:8a). Não havia naquela época (1.400
a.C.) espelhos de vidro. Os espelhos eram feitos de bronze puro e com um fino trabalho de
polimento. Eram, portanto, raros e caros. Os homens ofertaram ouro, prata, pedras preciosas e madeira. As mulheres também ofertaram suas jóias. Porém, o versículo 8, do capítulo
38, revela esta extraordinária atitude: Generosidade. Aquelas mulheres deram algo de muito valor. Foi como se hoje as mulheres doassem todos os seus perfumes, maquiagens, e todo dinheiro gasto com as unhas e cabelos. Havia tanta voluntariedade, obediência e unidade, que a conseqüência sobrenatural foi uma maravilhosa generosidade em contribuir com obra do SENHOR.
Mas, textos como Êxodo 35:24, nos revelam a que talvez
seja a melhor atitude do povo de Deus. Eles tinham uma atitude
de devoção. As ofertas e trabalhos eram para construir o Tabernáculo, eles estavam seguindo as orientações de Moisés, porém, acima de tudo, por oferta ao SENHOR é que verdadeiramente eles traziam!
O que essa atitude lhe ensina, irmão?

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

RELATÓRIO DA CONSTRUÇÃO
DA ENTRADA DA IGREJA
Graças a Deus, chegamos ao fim da primeira parte do Projeto de Construção da
Entrada da Igreja. Tínhamos a intenção fazer o muro da frente com cerca de três metros
de altura, uma guarita suspensa, os portões de alumínio, as esquadrias da guarita, a
calçada e o estacionamento. Nossa previsão de despesas foi de 20 mil reais.
Conforme o relatório dado no domingo passado, dia 26 de março, já terminamos
todo o muro e a guarita, com portões de alumínio, esquadrias e a parte elétrica. A
calçada está toda feita em alvenaria, mas falta cimentar e fazer os acabamentos. E,
quanto ao estacionamento, ainda estamos estudando o material de pavimentação
que seja mais viável.
RELATÓRIO
Tivemos como ENTRADAS
os seguintes rendimentos:
1. Recursos da Igreja
2. Ofertas dos membros
3. Rendimentos da Poupança
TOTAL

R$ 16.000,00
R$ 2.778,00
R$
817,01
R$ 19.595,01

E como SAÍDAS tivemos os seguintes gastos:
1. Projeto (Engenheiro)
R$ 1.400,00
2. Cimento
R$ 3.100,00
3. Empreita da Guarita
R$ 2.000,00
4. Esquadrias e Portões
R$ 6.000,00
5. Materiais e mão de obra
R$ 6.744,31
TOTAL
R$ 19.244,31

Temos um saldo de R$ 350,70
PREVISÃO
Nossa previsão para fazer a segunda parte
desse projeto envolve os seguintes itens e
investimentos:
1. Restante do muro
R$ 7.000,00
(as duas laterais – 2 x 80 m)
2. Cerca Elétrica e Alarmes
R$ 2.100,00
3. Acabamentos da entrada
R$ 2.900,00
(pintura e calçada)
TOTAL
R$ 12.000,00

Como previsão de ENTRADAS, calculamos
as seguintes fontes e quantias:
1. Recursos da Igreja
R$ 6.000,00
2. Ofertas dos membros
R$ 6.000,00
TOTAL
R$ 12.000,00

Temos a intenção de no próximo domingo dar um Relatório das ofertas designadas
dos membros da igreja. Conforme anunciamos, o irmão que quiser dar uma oferta
especial para nossas construções deve adotar um nome bíblico e entregar o valor
diretamente ao Marcus Antônio, diácono de finanças. Assim, cada membro poderá
acompanhar a entrada de sua oferta no Relatório Financeiro, e, ao mesmo tempo,
manter seu anonimato.

RELEMBRANDO A KOINONIA

SEGUNDA-FEIRA – DIA 27 DE MARÇO – 19 HORAS

UMA LIÇÃO DE VIDA DO PROF. BEZALEL
ÊXODO 37
Recebi um convite para participar de um treinamento de um dia sobre liderança, com os maiores
administradores e líderes. Custava só 1.200 Reais (ou, que maravilha, poderia parcelar no cartão de
crédito em 3 de 450 Reais). Não fui, pois tenho aqui um excelente professor!
Estou adorando estudar melhor Bezalel, cuja vida começamos a conhecer através de Êxodo
36:1-3 e 8. A ênfase do capítulo 36 está na equipe dele. Eles fizeram – formaram um povo ativo, de
realizações e conquistas (o verbo fazer está presente 33 vezes naquele capítulo, sempre indicando
que eles fizeram). Porém, agora, no capítulo 37, as atenções se voltam para Bezalel mesmo, e não
mais para a sua equipe. Vejamos que vitais lições de vida devemos hoje aprender com o nosso velho
irmão Bezalel:
I - BEZALEL FEZ E ASSUMIU SUA RESPONSABILIDADE - Vs. 1-4
Precisamos entender isto. Apesar de toda a
cooperação do povo e da imprescindível importância da equipe, o Espírito Santo de Deus diz
que Bezalel fez! Por que registra isto? Ora, porque ele fez. O que você tem feito ou está fazendo, irmão?

ele, e ali estava o presidente da Chrysler com os
sapatos sujos de lama, trabalhando num serviço
simples, mas estava dando exemplo para os diretores, encarregados e funcionários.
Vamos pensar na ampla possibilidade que o
SENHOR DEUS pode nos dar para trabalhar,
servir e crescer em todos os sentidos. Temos o
mesmo Deus de Bezalel!

II - BEZALEL FOI FIEL À OPORTUNIDADE E
AO TALENTO QUE O SENHOR DEUS LHE HAVIA DADO – Vs. 1, 6, 10, 17, 25 e 29
Vejamos que cada parágrafo deste capítulo
começa com a declaração que Bezalel fez! Sim,
ele fez muito mais do que as pessoas esperavam dele, pois fez: a arca de madeira, o propiciatório de ouro, a mesa de madeira, o candelabro
de ouro, o altar de incenso e o óleo santo da
unção. Trabalhou com madeira, metal e perfume. Ainda bem que não havia ainda a mentira
(tão em voga nos dias de hoje) de que os bons
são os especialistas!
Lee Iacoca é um grande executivo norte-americano. Já dirigiu as maiores multinacionais. Ele
foi convidado para presidir a Chrysler, uma das
maiores fabricantes de carro dos EUA. A Chrysler estava quase falida e cheia de dívidas. Iacoca em poucos anos a tirou da falência, pagou as
dívidas e ainda fez a Chrysler subir no ranking
das fabricantes de veículos e valorizar suas
ações.
Um pastor, amigo meu, disse que um dia, viajando pelas rodovias dos EUA, viu um grande
balão da Chrysler sendo montado num campo.
Para a surpresa dele, quem estava lá ajudando a
pregar o balão era Lee Iacoca. Ele foi falar com

III - BEZALEL TROCOU AS NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO E LIDERANÇA DO EGITO PELA
FÓRMULA DE DEUS: FAÇA VOCÊ TAMBÉM E
DÊ O EXEMPLO! Vs. 1, 6, 10, 17, 25 e 29
As modernas técnicas administrativas e de
liderança dizem que você deve ensinar, treinar,
delegar e supervisionar. Mas, Bezalel não foi nessa onda. Ele fez tudo isso, mas também meteu a
mão no barro. Ele fez como aquele general crente da Guerra Civil Norte-Americana, foi com os
seus soldados. Fez como Davi, que ia à frente
de seus exércitos nas batalhas (na vez que não
foi, todos se lembram do desastre que aconteceu com ele). Fez como Paulo que liderava equipes de missionários e pregava. E, principalmente, como Jesus, que veio do Céu para realizar a
obra salvadora (Hebreus 12:1-3)!
O mundo se encheu de teóricos, professores
e especialistas. E está nesse caos. A igreja está
indo atrás. Enchendo-se de pessoas que falam,
reclamam, têm idéias, mas dificilmente se submetem aos princípios de Deus para fazer mesmo, para se desgastar, para se dar no grande
projeto de Deus.
Aprendamos hoje – de graça – com o Prof.
Bezalel de Deus, pois ele realmente viveu “à sombra de Deus” (este é o significado do seu nome)!
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GRUPO GRÃO DE MOSTARDA
Continuamos orando e trabalhando com
os irmãos que fizeram decisão vocacional
em nossa Conferência Missionária. Nosso
propósito principal é ajudá-los nesse período a experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para suas vidas e
iniciar um treinamento prático na área ministerial. O nome do grupo está baseado na
parábola do Grão de Mostarda, de Mateus
13:31-32, pois, de repente, as coisas insignificantes, segundo o mundo, se tornam importantíssimas nas mãos de Deus.
A ÚLTIMA PÁSCOA - Cantada de Páscoa
O Coral Cristo é Vida apresentará, no dia
15 de abril (sábado, às 19 horas), o Musical
“A Última Páscoa”. Será uma bela mensagem pregada através de lindas músicas. E
uma ocasião excelente de convidarmos parentes e amigos para ouvirem acerca da mais
linda história de amor do universo: Jesus
Cristo nos amou ao ponto de morrer por nós!
O nosso coral também nos ajudará no
Culto da Ressurreição, dia 16 (domingo) às
6:30 horas.
O Coral Cristo é Vida também estará a disposição para apresentar esse musical em lugares fora da igreja. Oremos também por isto!
BATISMO NO PECÉM
No próximo sábado (dia 08 de abril) haverá celebração da Ceia do Senhor e batismos em nossa Congregação do Pecém. O
Pr. Kleyton se transferiu para o Pecém com a
sua família e assim estão dando mais tempo
ao trabalho pastoral e de evangelismo e discipulado. Pr. Kleyton continua estudando no
CBD, fazendo a cadeira de Eclesiologia e
Angelologia, às sextas-feiras.
PREGADORES EM SÃO GONÇALO
A cada fim de semana está indo um membro da liderança de nossa igreja para pregar no Culto à noite em nossa Congregação de São Gonçalo. No domingo passado
foi o Alexandre Aquino e família (levou o
Flávio e irmão Antônio), e neste fim de semana o Pr. Joaquim levará a mensagem e
celebrará a Ceia do Senhor.

EBEC
ESCOLA BÍBLICA DE EVANGELISMO DE CRIANÇAS
Nossa EBEC começou sábado passado, às
15 horas. É um excelente trabalho liderado pelo
Luiz Cláudio (Diácono Responsável pela EBEC
e Koinonia Infantil) e a Paula. Estão realizando
esse trabalho evangelístico que envolve crianças a partir de 4 anos até adolescentes.
MOCIDADE
Tomou posse como segundo vice-presidente da Mocidade o irmão Paulinho. Paulinho
tem demonstrado muita seriedade com a Palavra de Deus e um firme compromisso com
Deus. Outra admirável característica do Paulinho é a sua sempre boa disposição para servir ao SENHOR Deus na igreja. Oramos para
que a equipe formada pelo Iramilson, Ciro
Carvalho e Paulinho seja ricamente abençoada na liderança da Mocidade em 2006.
CLASSES DA EBD
Jovens e adultos estão começando a estudar Teologia, em nossa Escola Bíblica
Dominical. Já estamos na fase de apresentação da matéria “Introdução à Teologia”.
Não perca esta grande oportunidade de crescimento espiritual.
KOINONIA INFANTIL
Estamos realizando uma verdadeira EBD
nas noites de segunda-feira, por ocasião da
Koinonia. Estamos tendo estudos bíblicos para
crianças de várias faixas etárias e um curso
especial para os adolescentes sobre o que a
Bíblia Sagrada diz sobre namoro, noivado e
casamento. Tem sido uma grande bênção!
CONSTRUÇÃO – PRECISA-SE DE...
Para o bom andamento de nossas construções, estamos precisando de voluntários
para as seguintes obras:
1. Pintar o muro da frente (parte externa e
interna).
2. Quebrar umas velhas colunas de cimento
para retirar os ferros da estrutura. Vamos
aproveitar esse ferro para as colunas dos
muros laterais.
3. Limpar a área do estacionamento e carregar o entulho para dentro de nosso terreno
(aplanar).
4. Ofertar com voluntariedade, obediência,
unidade, generosidade e devoção!

