
Adultos 

ANOTAÇÕES
Conhecer Para Poder Crescer
Introdução

Reação em Cadeia em 6 Fases:
Fase 1: 

Fase 2: 

Fase 3: 

porque seu salário está acabando antes de você honrar 
todos seus compromissos, então sua ordem de 
prioridades está errada.
E se alguém acha que se enquadra no rol daqueles que 
estão isentos dessa responsabilidade pois não ganham 
um mínimo razoável para seu sustento, considere o 
exemplo da chamada “viúva pobre”, narrada em Mc 
12.41-44.
Pensando agora na nossa perspectiva de futuro, e que 
somos incentivados a planejar com diligência (Pv 21.5) 
como você reagiria diante de uma eventual 
necessidade de adequação de orçamento? Onde você 
faria os primeiros cortes?  Da ótica humana seria 
natural que você cortasse um item como suas ofertas à 
igreja, que não implicará em alguém lhe cobrando ou 
levando a protesto. Muito menos vai ser notado por 
seus amigos - repare que o mesmo não é verdade para 
redução dos gastos com lazer, automóvel, vestuário 
entre outros.   
Porém a ótica de Deus é diferente: Ele espera ser 
prioridade em sua vida, e que suas contribuições 
reflitam isso. Ele não estipula quanto, mas espera que 
seja o primeiro item em importância no seu 
orçamento - e não um dos principais candidatos a 
cortes como seria pela ótica humana.
Você pode estar certo que a IBCU não vai lhe 
questionar quanto você tem dado, se foi muito ou 
pouco comparado com o que voce ganha; nem vai 
ficar lhe cobrando se você deixou de dar. Por outro 
lado, é importante que sejamos todos devidamente 
instruídos sobre os princípios de contribuição e as 
implicações para aquele que contribui (não deixe de 
ler e meditar na sequência do texto acima em Pv 3.10). 
Faz parte do ensinamento bíblico, e portanto não 
podemos nos furtar a conhecer o que Deus deixou 
registrado em sua Palavra.



ANOTAÇÕES
Fase 6:

Conclusão:

Fase 4: 

Fase 5: 


