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Distribuição interna

Verdades
Financeiras
Falar de dinheiro no meio evangélico é um
tema um tanto quanto sensível. Em meio a
tantos conceitos distorcidos que encontramos
atualmente, é importante conhecer e divulgar
a Verdade sobre este assunto, tal como a
encontramos na Palavra de Deus.
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“fu�lidade dos seus pensamentos” (v.17) e
está se reves�ndo do novo homem,
caracterizado por jus�ça e re�dão (v.24).

Dinheiro é um tema bastante recorrente na
Bíblia. Certamente isso não aconteceu “por
acaso” e, sendo assim, é razoável que o cristão
dê a devida importância. Dentre tantas
perspec�vas bíblicas sobre o tópico, algumas
delas revelam uma certa complementariedade.

Uma das marcas desta pessoa é a devida
consideração com os outros: no modo de falar
(v.25, 29), na maneira como trata as pessoas
(v.31) sendo bondoso e compassivo (v. 32). E
esse “outrocentrismo” revela-se também na
aplicação dos seu dinheiro:
“...antes trabalhe, fazendo algo de útil com
as mãos, para que tenha o que repartir com
quem estiver em necessidade” (v.28)

Em Eclesiastes 3.12,13 vemos que é algo
bom “o homem poder comer, beber e desfrutar
o bem de todo o seu trabalho.”. Eclesiastes 6.1
a 3 classiﬁca como um mal quando alguém que
tem condições não desfruta de seus bens, e
outro o faz em seu lugar.

Ou seja, a expecta�va de vida digna,
segundo as Escrituras, envolve o uso dos
recursos que Deus nos concede não apenas
para o nosso proveito próprio, mas também
para atender aqueles que estão ao nosso redor
e podem ser por nós abençoados.

Mas esta não é a única perspec�va bíblica
sobre o que fazer com o dinheiro, produto do
trabalho do cristão. Em Efésios 4 temos um
ensino bastante completo sobre o que é “viver
de maneira digna” (v.1), com diversos exemplos
que caracterizam a pessoa que abandonou a

Feliz o cristão que tem estes conceitos com
balizas no gerenciar suas ﬁnanças. Deus nos
abençoe na correta aplicação desta verdade
em nossas vidas.
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Tenho Ouvido a Seu Respeito
Lucas Tutui
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Convocação da
Assembleia Geral Ordinária ADORE
O presidente da ADORE convoca os membros
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária
às 11h30, no dia 20 (vinte) de março de 2022
com sede administrativa da Igreja Batista Fonte,
localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº
5 - Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas
– SP, para tratar da seguinte ordem do dia:
Apresentação do Relatório Financeiro do
exercício de 2021. Com quorum de metade mais
um dos membros. Caso não haja quorum
suficiente na primeira convocação, a Assembleia
fica convocada desde logo para reunir-se no
mesmo dia, em segunda convocação, 15 (quinze)
minutos após a primeira, com no mínimo de um
quinto dos membros.
Campinas, 03 de março de 2022.
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