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ENCERRAMENTO DO TEMA DO MÊS DE MARÇO

Mordomia Bíblica: Integridade Já
Com este estudo vamos concluir esta série de mensagens sobre a disposição do povo
de Deus para a construir o Tabernáculo. Como vimos, apesar de terem se mostrado
muitas vezes murmuradores, ingratos e infiéis, eles revelaram excelentes atitudes
quando o SENHOR Deus os convocou para voluntariamente contribuírem
e trabalharem para a construção do Tabernáculo.

UM POVO DISPOSTO A OFERTAR
- ATITUDES EXEMPLARES -

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). 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 to
dos os homens hábeis entre vós, e façam tudo o que o SENHOR ordenou.” (Êxodo 35:10). Eles foram também 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.

cristoevida.com

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). Eles foram também unânimes na disposição. Todos participaram! (ver
Filipenses 2:1-4).

4

Atitude de Generosidade: “Fez tam
bém a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres...” (Êxodo 38:8A). Os espelhos eram
feitos de bronze puro e com um fino trabalho de polimento. Eram raros e caros. Os
homens ofertaram ouro, prata, pedras preciosas e madeira. As mulheres também ofertaram seus bens mais preciosos.

5

Atitude de Devoção: “Todo aquele que
fazia oferta de prata ou de bronze, por
oferta ao SENHOR trazia” (Êxodo 35:24 A).
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! Os dízimos eram uma obrigação muito
clara, pois o quanto (10%), o quando (primícias: em primeiro lugar); o por quê (para honrar
ao SENHOR - Provérbios 3:9), e o para quê
(para o SENHOR Deus derramar bênçãos
materiais na vida do ofertante – Provérbios
3:10), tudo isso estava bem definido. Mas as
ofertas voluntárias são testes para o coração
do ofertante (1 Crônicas 29:9). É por isso que
em o Novo Testamento aparece o princípio
de dar com alegria como oferta ao SENHOR
(2 Coríntios 8:5 e 9:6).

PORÉM, IRMÃOS, O QUE O TEXTO DE ÊXODO 35:25-29 NOS ENSINA?

Em nosso espaço, vamos relembrar o estudo
bíblico de nossa última Koinonia, de 03 de abril.

AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

BEZALEL
UMA VIDA À SOMBRA DE DEUS
Êxodo 38:22
No Capítulo 36 aprendemos como aquele povo de Israel, apesar de todos os seus defeitos e
pecados, foi ativo no trabalho do SENHOR. Bezalel foi habilitado por Deus, treinou uma equipe e
todos trabalharam com dedicação total para a confecção do Tabernáculo.
No Capítulo 37, da semana passada, vimos como Bezalel exerceu uma liderança bíblica. Apesar de ser o chefe das manufaturas e ter uma grande e disposta equipe, ele fez, e fez muita coisa,
quase tudo. Não ficou só no comando, ele pegou no “breu”. Uma lição tremenda do que seja uma
liderança realmente bíblica!
Agora, no Capítulo 38, vamos nos despedir de Bezalel aprendendo mais uma lição de vida com
aquele servo do SENHOR:
I - BEZALEL NÃO FICOU PELA METADE EM
SUAS RESPONSABILIDADES - Vs. 22a
“Fez Bezalel tudo ...”
TUDO quanto Deus tinha ordenado ele fazer
ele fez! O Roberto tem uma maneira engraçada
de demonstrar o inverso disso: “Na igreja há
muito iniciativa, mas pouco acabativa”. Ou seja,
as pessoas não terminam, não concluem, não
vão até o fim naquilo que começaram. Às vezes
não passamos de “empolgados”!
O mundo diz que melhor é o começo (nas
empolgações do namoro, do casamento, das
amizades, dos projetos e sonhos), mas a Bíblia
diz que muito melhor é o fim: “Melhor é o fim das
cousas do que o seu princípio; melhor é o paciente do que o arrogante. Jamais digas: Por que
foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim” (Eclesiastes 7:8-10).
Sim, melhor é chegar até o fim da vida no
casamento, melhor é ser perseverante nas coisas e ir até o fim! Começar a vida cristã é bom,
mas o melhor está por vir: o céu!
Termine bem o que começou! Persevere, lute
para concluir. Isto é sábio!
II - BEZALEL FEZ BEM FEITO O QUE LHE FOI
CONFIADO - Vs. 22b
“Fez Bezalel tudo quanto
o SENHOR ordenara...”

Não é só concluir as coisas. Ele fez muito
mais do que isso, ele fez bem feito. Foi obra de
artista. Ele seguiu o conselho de Eclesiastes
9:10. Recebeu a repreensão de 10:18. E foi obediente à instrução de 11:6! Os diplomas acadêmicos dos EUA podem ser dados de forma simples, ou com as inscrições douradas CUM LAUDE ou SUMMA CUM LAUDE (“Com Louvor!”
Ou “Com Muito Louvor!). O que você gostaria
que viesse escrito no seu diploma?
III - BEZALEL PERMANECEU FIEL À SUA POSIÇÃO - Vs. 22c
“Fez Bezalel tudo quanto
o SENHOR ordenara a Moisés”
Mesmo com todos os seus talentos, qualidades e realizações, Bezalel reconhecia a sua
posição diante de Deus. Ele era o mestre de
obras, o chefe da produção, o artista-mor, mas
não era o arquiteto. Este era Moisés. Bezalel
fez o que o SENHOR ordenava a Moisés. Conhecer nossas limitações e as fronteiras de
nossa responsabilidade e autoridade, estabelecidas por Deus, é uma grande sabedoria, e
nos evita muito problemas. Se vamos crescer,
é melhor esperar no SENHOR. Como Josué
que teve que esperar que Moisés morresse
para liderar Israel.
Até isso Bezalel nos ensina!
Vamos aprender?
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REAL quando ofertar ao Senhor
Um grande abraço.
Ricardo Dias
Que Deus abençoe a todos, Pr.
Palmeiras do Javari - AM

“Por que a tua Graça é melhor do que a vida; os
meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizerte enquanto eu viver; e teu nome, levanto as mãos.”
(Salmo 63:3-4)
Paz, meu amado pastor!!!
Agradeço a Deus por Ele me permitir trabalhar
em Sua obra e por usar vocês para me abençoarem
em realizá-la!
Da última vez que escrevi para o senhor, estava morando na casa de um casal de missionários
(Nivaldo e Janecyr)... eles foram uma bênçao pra
mim aqui logo na chegada.
Agora estou morando em um quartinho, nos fundos da casa de outro casal de missionários de Asas
(Pr. Omar e irmã Rute)... Foi do jeito que pedimos
para o Senhor em oração, lembra: Para que uma
familia me acolhesse? Pois foi assim que aconteceu. Eles tem dois filhos (Daniel, 17 e o Jonatas,13).
Quando vi como Deus guiara minha vinda pra esta
casa, lembrei-me do versiculo que fica em Salmo
68:6 (“Ele faz que o solitário more em família”)... são
bênçaos que não se podem contar... O Senhor é o
Deus de providências... Louvado seja Seu nome!!!
Bem, pastor, na escola vou indo bem.... são aulas
intensivas, o dia todo... muita teoria e de vez em quando temos a oportunidade de praticar o que estudamos. No começo foi um pouco difícil, pois eram muitos
conceitos novos sobre a aviação; mas agora estou me
adaptando, graças a Deus. Sabe, a saudade da nossa igreja sempre aperta meu coração.... não se encontra igreja igual em nenhum lugar... aí é muito bom!!!
Estou visitando a Batista regular, mas pastor, não
estou me adaptando lá... é um povo muito frio... não
sei o que é aquilo.... vou procurar outra e assim que
tiver uma resposta eu aviso o senhor.
Muito obrigado pelo apoio que vocês tem me
dado... vou sempre honrar isso!!!
Minha mãe fará uma visita aqui no dia 14 deste
mês... estou feliz por isso!
Me despeço aqui, com a certeza de que sempre
poderei contar com o senhor e com toda a igreja...
eu amo vocês!!!
E a dona Guida, como tem sido a adaptação sem
o Átila por perto...? e o senhor, como está em relação
a isso? Mandem pedidos de oração para que que
possa orar por sua família especificamente!
Deus os abençoe muito... parabéns pelo projeto
do Túneo do Tempo... Deus certamente foi glorificado através do trabalho e testemunho dos irmãos.
Saudades!
De um servo de Cristo, PH (Gálatas 2:20)
MARANATA!!!
2 de abril de 2006

N OTAS E N OTÍCIAS

GRUPO GRÃO DE MOSTARDA
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. O grão de mostarda – tão pequeno e desprezado pela aparência externa dele – simboliza
o Reino de Deus. Jesus estava mostrando que
Ele e Seus discípulos estavam formando “o pequeno rebanho”, pois a igreja, que é nessa dispensação a agência do Reino de Deus, a partir
daquele embrião, cresceria e se espalharia por
todo o mundo.
Reunião de fertilização das sementes de mostarda: DIA 10 de abril (segunda-feira), durante a
Koinonia.

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

PARABÉNS, PAPAI e MAMÃE!
No dia 02 de abril nasceu ANA CECÍLIA, filhinha do amado casal Joelma & Cleiton!
“Herança do SENHOR são os filhos” - Salmo 127

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.
Dia 26/03 - Alexandre Aquino
Dia 02/04 - Pr. Joaquim Vieira
Dia 09/04 - Pr. Luiz Lindolfo
Dia 16/04 - Diácono Ximenes
Dia 23/04 - Diácono Roberto Santos
Dia 30/04 - Diácono Cláudio Magalhães
Qualquer mudança ou troca de data, deve ser
comunicada ao Pr. José Nogueira.

Ontem, sábado (dia 08 de abril) houve celebração da Ceia do Senhor e batismos em nossa
Congregação do Pecém. O Pr. Kleyton, que se
transferiu para o Pecém com a sua família e que
assim estão dando mais tempo ao trabalho pastoral e de evangelismo, continua perseverante e
está muito animado com o crescimento do trabalho de Deus no Pecém.

KOINONIA INFANTIL

MOCIDADE

CONSTRUÇÃO

A Mocidade está iniciando o tema de abril: VIDA
DEVOCIONAL: Questão de Vida ou Morte. E, em
maio, haverá todo sábado programação especial
com o mensagens do Pr. José Nogueira, desenvolvendo o tema: TESOURO EM VASOS DE
BARRO, baseado em 2 Coríntios 4:7. Participe!

CONTINUAMOS PRECISANDO DE...
1 - Voluntários para pintar o muro da frente
(parte externa e interna).
2 - Voluntários para quebrar umas velhas colunas de cimento para retirar os ferros da estrutura.
Vamos aproveitar esse ferro para as colunas dos
muros laterais.
3 - Voluntários para limpar a área do estacionamento e carregar o entulho para dentro de nosso terreno (aplanar).
4 - Ofertantes para doar com voluntariedade,
obediência, unidade, generosidade, devoção e
dedicação!

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.

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!

