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GENEROSIDADE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARA SER RICO AOS OLHOS DE DEUS. 3 princípios fundamentais:  
1. Trabalho diligente  
2. Boa administração  
3. Generosidade  
Jesus falou daquele que tem muito dinheiro, mas não é rico aos olhos de Deus. Lc 12:13-21. 
Qual o problema dele?__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
QUEM É GENEROSO PROSPERA (matemática de Deus) 
Há quem dê generosamente, e vê _______________ suas riquezas; outros retêm o que 
deveriam dar, e caem na pobreza. O generoso _____________; quem dá alívio aos outros, alívio 
receberá. Pv 11:24,25 
 
 
CONTRIBUIÇÃO NAS IGREJAS DA MACEDÔNIA - 2 Co 8 
- Eles foram ricamente generosos com alegria, mesmo na tribulação, e sendo pessoas 
_____________. V.2 
- Eles deram _________ do que podiam. Por iniciativa _______________ V.3 
- Eles insistiram em contribuir. E consideraram o ato de contribuir um _______________. V.4 
- Entregaram-se primeiramente a _____________. V.5 
- Contribuir financeiramente é uma prova de _____________ sincero. V.7, 8 
- A contribuição é de acordo com o que ___________________. V.12 
- Pessoas que administram o dinheiro da igreja, devem ser pessoas ______________. V18-20 
- Devemos ser correto aos olhos de Deus e dos ____________. V.21 
 
 
LEI DA SEMEADURA E DA COLHEITA - 2 Co 9 
- Você vai colher na proporção que ___________. V.6 
- Não por _______________, mas com ____________. V.7 
- Deus acrescentará a sua __________em _________, em todo tempo, tendo tudo que é 
____________, vocês transbordem em toda ______________. V.8 
- Deus é quem dá a ___________ e a multiplica, mas temos que semear. V.10 
- Deus promete prosperidade de todas as formas, para sermos ______________ em qualquer 
ocasião. E através dessa generosidade outros ______________ a Deus. V.11,12 
 
 
A SUA SEMENTE É A SUA ESPERANÇA! (2 Co 9:10-12) 
Três segredos para viver o ciclo da provisão divina 

1) Deus __________ a semente para você plantar 
2) Deus __________ o crescimento da “planta” (atendimento de suas necessidades) 
3) Deus __________ a sua semente  

 
Leia Sl 126:6 e destaque 3 palavras:  
“Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, 
trazendo consigo os seus molhos.” (Sl 126:6) 
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TAREFA: 
 
 
PRINCÍPIOS DA VIÚVA POBRE  
Leia Marcos 12.41-44 e relacione os princípios: 
 
(     ) ....................... : Ninguém a obrigou dar tudo. Ela ofertou livremente. Era algo espontâneo, 
honrando a Deus e sua obra. Ela teve liberdade para decidir. 
 
(     ) ........................ : Ela deu tudo, não ficou com nada, nem para o seu sustento. Dar quando 
se tem muito é fácil. Dar do que sobra é mais fácil ainda. Mas dar quando se tem necessidade 
exige muita confiança que Deus proverá. 
 
(    ) ....................... : A viúva estava disposta a passar privações para dar esta oferta.  Em 2 
Samuel 24.24, o rei Davi disse:  não oferecerei ao Senhor, sacrifícios que não me custem nada. 
 
 
( 1 ) confiança 
( 2 ) sacrificial  
( 3 ) liberdade 
 
 
- Para Deus ela doou mais, embora doasse muito menos dinheiro do que os ricos. Por quê?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
JESUS RECEBIA CONTRIBUIÇÕES PARA O SEU MINISTÉRIO  
 
Lucas 8:3 - “Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes; Susana e muitas outras. 
Essas mulheres ajudavam a ________________ com os seus bens.” 
 
 
 
 
MEMORIZE: “O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá.” (Pv 11:25) 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO  

- - Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.   

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com 
o limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 
6,0 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS E TAREFAS (3,0) + TESTE (7,0) – TOTAL: 10,0 
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