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A GENEROSIDADE E A GRAÇA DE DEUS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também 
colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois 
Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a 
......................, para que em .......................... as coisas, em .................. o tempo, tendo ................................ o 
que é .............................., vocês transbordem em toda boa ...................................” 2 Coríntios 9:6-8. 
 
VIÚVA DE SAREPTA. 1 REIS 17:8-24 
- Período de grande seca no reinado de Acabe em Israel e provisão de Deus ao profeta Elias. 
- O que Elias pediu a viúva? V.10,11,13 ............................................................................................................. 
- O que ela tinha para comer? V.12 .................................................................................................................... 
- Por que Elias pediu a viúva para lhe fazer primeiramente o bolo?  .................................................................. 
- Ela fez exatamente como Elias pediu. Qual foi o resultado disso? V.15,16 ..................................................... 
- Qual foi a reação da mulher com a morte do filho? V.17,18 ............................................................................. 
- O Senhor ouviu o clamor de Elias e o menino ........................................................................................ V.22.  
- Qual foi a conclusão da viúva? V.24 ................................................................................................................. 

 
POR QUE SER GENEROSO? 
· Demonstra o nosso ................................ a Deus - 2 Co 8:7,8 
· Honra a .............................. - Pv 3:9-10 
· Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus; a ti apresentarei minhas ofertas de ............................ Sl 56:12  
 
COMO? 
· No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica 
generosidade. 2 Co 8:2. Eles contribuíram com ................................... 
· Com ........................... – 2 Co 9:7 
· Não por ............................., mas voluntariamente - 2 Co 8:3; 9.7 
 
QUANDO? 
· .................................. - 1 Co 16:2  No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de 
acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. 
· Sempre que houver .................................... - Fp 4:15,16. Davi convoca a todos para contribuírem na 
necessidade de construção do Templo. 2 Cr 29.  
 
COM QUANTO? 
· O dízimo é o padrão indicado por Deus. Este princípio consta no VT e no NT -  Ml 3:10; Lc 11:42 
· Pode-se ir ............................. se desejar - 2 Co 8:3 
. De acordo com os bens que ................................ - 2 Co 8:11 
. Dízimo x Oferta – qual a diferença? ........................................................................................ 
 
PARA QUEM? 
· A Igreja Local - A Igreja Local deve ter a prioridade tanto nos dízimos e nas ofertas dos seus membros. A 
responsabilidade pela provisão e sustento dos ministérios é da igreja. Ml 3:10; 2 Co 8:2-8 
 
DEUS ENSINA A PROVISÃO DOS LÍDERES DA IGREJA 
Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que 
servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma o Senhor ordenou àqueles 
que pregam o ..................., que vivam do e...................... . 1 Coríntios 9:13,14· 
Os pastores que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a 
.......................... e o ....................., pois a Escritura diz: "Não amordace o boi enquanto está debulhando o 
cereal", e "o trabalhador merece o seu salário". 1 Timóteo 5:17,18 
O que está sendo instruído na palavra ......................... todas as coisas boas com quem o instrui. Gálatas 6:6 
 
QUEM DEVE ADMINISTRAR O DÍZIMO?  
As finanças são administradas pela liderança da igreja, pelo pastor presidente com apoio da diretoria. A 
pessoa não deve administrar o seu próprio dízimo. Por exemplo, ela achou que o ar condicionado do berçário 
está fraco, ela então usa o seu dízimo para comprar um mais forte e doar para a igreja.  
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https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/9/13,14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/5/17,18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/6/6


 

UMA PERGUNTA PARA REFLETIR: se a igreja de Cristo dependesse de sua contribuição financeira para 
se manter e ajudar os irmãos em suas necessidades, como a igreja estaria hoje? ........................................... 
 

CUIDADO COM OS APELOS “PERSUASIVOS” E “EMOCIONAIS”   
Estamos nos referindo principalmente a pastores gananciosos na TV. Infelizmente, existem os comerciantes 
da Palavra de Deus que querem tirar proveito e fazer patrimônio pessoal através de lucros com a obra de 
Deus. Não encontramos base bíblica para justificar líderes que acumulam patrimônios milionários através da 
obra de Deus. Muitos querem usar a religião para obter lucros. Jesus condenou esta prática:  
Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos 
cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: "Está escrito: ‘A minha casa será chamada 
casa de oração’; mas vocês estão fazendo dela um ‘covil de ladrões’". Mat 21.12,13. 
 

Antes de ofertar, pergunte-se: 
1) Esses líderes estão servindo ao interesse do Reino de Deus ou a si próprio?  
2) São confiáveis no que diz respeito a aplicar os recursos financeiros? 
3) Estão aplicando o dinheiro de forma coerente com os princípios bíblicos? 
4) Qual o meu conhecimento a respeito do caráter das pessoas pertencentes a tais organizações? 
 

TAREFA DE CASA: CICLO DA DERROTA FINANCEIRA X VITÓRIA FINANCEIRA 

- Plano satânico: atacar suas finanças para você não ser generoso(a); 
- Enquanto você se manter neste ciclo vicioso; há o bloqueio do fluxo da provisão divina em sua vida. 
- Risque essas palavras e substitua-as com seus antônimos no retângulo  pontilhado, que é o plano divino 
para você; 
- Ore e decida agir conforme você escreveu e determinou em seu coração; entrando num novo ciclo; o ciclo 
da VITÓRIA FINANCEIRA. 
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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 

 

      


