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Jesus continua, ao dizer em
Mateus 6, que a forma correta de
dar é em segredo, não deixando
que a nossa mão esquerda saiba
o que a mão direita está a fazer,
e deixando que o nosso Pai
Celestial recompense a razão da
benevolência.
As Orientações de Deus Sobre a
Oferta Honrada
O nosso Pai Celestial é o
modelo, motivador e capacitador
de toda a doação cristã (II Cor. 8:9;
9:8-10, 15).
A capacidade de dar é
concedida e aprovada por Deus,
que dá ainda mais àqueles que
querem dar mais (Lucas 6:38; II
Cor. 9:9-11).
Não nos é pedido que demos
mais do que aquilo que podemos,
mas muitas vezes somos
surpreendidos por termos dado
mais do que
aquilo
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que pensávamos poder dar (II Cor.
8:3, 12).
A oportunidade de dar
deveria ser sempre encarada
como um privilégio e uma honra
e, definitivamente, não uma
obrigação ou dever (II Cor. 8:4;
9:7).
A maior ameaça da oferta
generosa não é a pobreza ou
a escassez, mas a avareza e o
materialismo (Lucas 12:13-34;
Atos 5:1-10).
O ato de dar deveria ser um
exercício espiritual de todos os
crentes, quer sejam pobres ou
ricos (Lucas 21:1-4; II Cor. 8:2).
A intenção do doador é
muito mais importante aos olhos
de Deus do que a quantia (II Cor.
9:7).
As características do doador:
gozo (II Cor. 8:2); generosidade
(II Cor. 8:2); boa vontade (II Cor.
8:12); integridade (II Cor. 8:20-21);
alegria (II Cor. 9:7); perseverança
(II Cor. 8:10-12); sacrifício (II Cor.
8:2-3).
Se você ou eu prometemos
apoio financeiro, devemos fazer
todos os esforços para cumprir
essa obrigação (II Cor. 8:10-12;
9:5).
Decida-se a dar ofertas de
forma regular, sistemática e
equilibrada (I Cor. 16:1-2).6

“É no dar que
recebemos.”
S. FRANCISCO
DE ASSIS
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A

lgures no campo, há
um pitoresco vilarejo
com o habitual
posto dos correios, a
oficina do mecânico, a mercearia
e, evidentemente, um café. A
empregada de mesa deste café
não fica desconcertada quando
os visitantes da cidade lhe fazem
a pergunta inevitável: “Diga-me,
o que é que vocês fazem para se
divertirem por estas bandas?”
“Isso é fácil”, responde a
empregada. “Vamos derrubar
vacas”. É claro que os trapaceiros
da cidade querem logo saber
o que é derrubar vacas. “Se
apanhar de surpresa uma vaca,
enquanto ela está a dormir de pé,

pode-se facilmente empurrá-la
e ela vai simplesmente tombar”,
diz a empregada. “Todos os
sábados à noite, quando estamos
aborrecidos, juntamo-nos e
divertimo-nos com esta atividade.”
Antes que fique
incomodado por causa
das pobres vacas e ligue
para uma
organização
defensora
dos direitos
dos animais, permitame assegurar-lhe que
“derrubar vacas” é
uma história falsa.
Isso não acontece
– por várias razões.

“Aquele que
não se dá a si
mesmo não
dá nada.”
PROVÉRBIO
FRANCÊS
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A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo,
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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As vacas estão bem equilibradas em cima
das suas robustas pernas. Seria necessário
mais do que um forte camponês para
abalar o centro de gravidade de uma
vaca. Além disso, as vacas não dormem
profundamente; elas apenas fazem leves
sestas, por isso seria difícil apanhar uma de
surpresa.
Ninguém sabe como esta falsa história
começou, mas foi provavelmente inventada
por algum camponês com um seco
sentido de humor, com o intuito de levar o
ingénuo primo citadino a crer numa história
rebuscada e engraçada.1
Falsas Narrativas
Hoje em dia há histórias falsas
por todo o lado. Os dois partidos

Os dois
partidos
políticos
nas
últimas
eleições
presidenciais dos Estados Unidos
acusaram-se mutuamente de terem
veiculado notícias falsas.

políticos nas últimas eleições
presidenciais dos Estados Unidos
acusaram-se mutuamente
de terem veiculado notícias
falsas. Mas, os factos falsos não
se limitam à esfera política.
Recentemente, a Wall Street
descobriu que “maus atores”, que
se fizeram passar por jornalistas,
têm estado a fabricar versões
falsas de sites reais de notícias
financeiras com o intuito de
denunciar falsos rumores. Noutro
esquema comum, investidores
desonestos compram
ações baratas e
depois espalham
informação
falsa sobre elas,
esperando
subir o seu
valor durante
tempo
suficiente para
que as possam
vender com um
lucro generoso.2
Talvez nunca tenha
ouvido falar de micronações, mas
o seu número está a aumentar.
As micronações são nações
soberanas falsas inventadas –
quer física ou virtualmente – por

pessoas que querem ser reis ou
rainhas dos seus próprios países,
com bandeira própria, moeda,
selos, etc.. Existem cerca de 100
micronações ativas em todo o
mundo – desde a Austrália à
Antártida. Por exemplo, Grand
Marshal Carolyn Yagjian é a
primeira falsa matriarca da
micronação de Obsidia.3
As pessoas podem até
contar uma história falsa através
das roupas que escolhem. No
passado mês de maio, a loja de
roupa Nordstrom foi bastante
ridicularizada por vender um par
de calças de ganga de homem
a $425 (€377), que trazia colada
uma lama falsa. Um porta-voz
da empresa declarou que esta
roupa de trabalho “desgastada”
mostrava que o seu dono não
“tem medo de meter a mão na
massa e sujar-se”.4
Ofertas Falsas
Ideias, histórias e identidades
falsas não é nada de novo. Elas
já existiam no primeiro século,
quando Jesus esteve na Terra.

Ele disse: “Guardai-vos de fazer a
vossa esmola diante dos homens,
para serdes vistos por eles; aliás,
não tereis galardão junto de vosso
Pai, que está nos céus. Quando,
pois, deres esmola, não faças tocar
trombeta diante de ti, como fazem
os hipócritas nas sinagogas e nas
ruas, para serem glorificados pelos
homens” (Mateus 6:1-2).
Nos dias de Jesus, os fariseus
costumavam ter um grupo de
trompetistas que marchavam à
sua frente quando iam a caminho
da sinagoga local para depositar
os seus donativos no prato das
ofertas. Alguns tentavam desculpálos, dizendo que a fanfarra de
trombetas era uma forma de avisar
os necessitados de que haveria
dinheiro para ser distribuído pelos
desfavorecidos depois do serviço de
culto. No entanto, o apóstolo João
expôs o motivo que eles ocultavam,
dizendo que “amavam mais a glória
dos homens do que a glória de Deus”
(João 12:43). O pregador Charles
Spurgeon expressou-o bem: “ter
uma moeda na mão e uma trombeta
na outra é a postura da hipocrisia”.5

“Consagrado à memória de Charles
George Gordon, que sempre e em todo
o lado, deu a sua força aos fracos, as
suas posses aos pobres, a sua simpatia
aos sofredores e o seu coração a
Deus.”
I N S C R I Ç Ã O N U M T Ú M U L O N A C AT E D R A L D E S . PA U L O, L O N D R E S
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“Aqui jaz um sovina, que só para si mesmo quis viver,
E que apenas riqueza quis recolher.
Agora onde ele está ou como está a passar,
Ninguém sabe e ninguém se vai importar.”

(http://moneywise.adventist.org/files/the_blessing_of_giving_145.pdf )

