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Mark Zuckerberg contribui  
com boa parte da sua  
riqueza para caridade 

 
     Com apenas 26 anos de idade, Mark  
     Zuckerberg é um dos mais jovens  
     bilionários do mundo, mas ele não está 
     ficando com tudo para si. Aderindo a  
     iniciativa de Bill Gates e Warren Buffet  
     chamada de "Giving Pledge", Mark 
concordou em dar a maior parte de sua fortuna para caridade. Esta não é a primeira 
incursão de Zuckerberg em filantropia, ele doou uma quantia não revelada para o projeto 
social de uma rede aberta Diáspora , bem como $ 100 milhões para Escolas Públicas 
Newark . Ele falou sobre a doação de Newark na Oprah , explicando sua dedicação para 
ajudar a corrigir o sistema de escola pública. A “Giving Pledge”, porém, é um jogo 
completamente diferente. Juntamente com 57 outras famílias de multi-milionários e 
bilionários e indivíduos, incluindo Warren Buffet, Bill Gates, Paul Allen e Carl Icahn, ao 
assinar o compromisso Zuckerberg prometeu dar mais da metade de sua fortuna para a 
caridade, tanto durante sua vida ou após a sua a morte. 
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http://givingpledge.org/#enter  

The following are signatories to the Giving Pledge as of April 2011:[9] 
  
 Paul Allen 
 Michael Bloomberg 
 Warren Buffett 
 Larry Ellison 
 Bill and Melinda Gates 
 Carl Icahn 
 George Lucas 
 David Rockefeller 
 Ted Turner 
 Mark Zuckerberg 
+ other 59 billionaires up to April 28, 2011 (minimum total $125 billion dollars) 
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"A lição mais óbvia no ensino de 
Cristo é que não existe felicidade 

em ter ou conseguir alguma 
coisa, mas apenas em dar.“ 

 
Henry Drummond  

(escritor cristão escocês) 
 1851-1897 
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33  De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem 
vestes.  
34  Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram 
as minhas necessidades e as dos que estavam 
comigo.  
35  Em tudo vos dei o exemplo de que assim 
trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, 
recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto 
ele mesmo disse: Coisa mais bem-aventurada é dar 
do que receber.  

Atos 20 
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43 Mas entre vós não será assim; antes, 
qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, 
será esse o que vos sirva;  

44 e qualquer que entre vós quiser ser o 
primeiro, será servo de todos.  

45 Pois também o Filho do homem não veio 
para ser servido, mas para servir, e para dar a 
sua vida em resgate de muitos.  

Marcos 10 
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29  Não procureis, pois, o que haveis de comer, ou 
o que haveis de beber, e não andeis preocupados.  

30  Porque a todas estas coisas os povos do mundo 
procuram; mas vosso Pai sabe que precisais delas.  

31  Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos 
serão acrescentadas.  

32  Não temas, ó pequeno rebanho! porque a vosso 
Pai agradou dar-vos o reino.  

Lucas 12 



www.ibcu.org.br 

20  Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho 
guardado desde a minha juventude.  

21  E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma 
coisa te falta; vai vende tudo quanto tens e dá-o aos 
pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, segue-me.  

22  Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, 
porque possuía muitos bens.  

23  Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus 
discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus 
os que têm riquezas!  

Marcos 10 
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11  Estas coisas vos tenho dito, para que o meu 
gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja 
completo.  

12  O meu mandamento é este: Que vos ameis 
uns aos outros, assim como eu vos amei.  

13  Ninguém tem maior amor do que este, de 
dar alguém a sua vida pelos seus amigos.  

João 15 
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“Você pode dar sem amor, 
mas você não pode amar 

sem dar." 
Amy Carmichael  

(missionária na Índia) 

 1867-1951 

 



www.ibcu.org.br 

i. Estou convencido de que dar é melhor que receber? 

ii. Preciso me convencer disto para colocar em prática? 

iii. Tenho facilidade em dar? O que? 

iv. Tem coisas que tenho dificuldade de dar? Por quê? 

v. Olhando para minha vida vejo que estou acumulando 
riquezas ou entrando em rota de doação agressiva? 

vi. O que me falta, se é que falta, para que eu entre de 
cabeça no caminho do dar-me integralmente aos 
outros? 
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Nunca tenha medo de dar o seu 
melhor, e Deus dará a você o 

melhor dEle. 
 

James Hinton (1822 / 1875)  
English Surgeon and Writer 


