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O Modelo Cristão De Contribuição

2Co 8:1-5

O Modelo Cristão de Contribuição
• Características das igrejas da Macedônia (Filipos, 

Tessalônica, Beréia)
–Em plena tribulação (2)
–Extrema pobreza (2)
–Rica generosidade (2)
–Alegria em contribuir (2)

O Modelo Cristão de Contribuição
• Sua participação na oferta:
–Insistiram (suplicaram) em participar (4)
–Consideravam um privilégio (4)
–Fizeram por iniciativa própria (ninguém precisou pedir)
–Deram o que podiam e além (sacrifício) (3)
–Não foi surpreendente (5)

O Modelo Cristão de Contribuição
• Razão da sua generosidade: abnegação.
–Doaram-se ao Senhor (5)
•Certeza de que suas vidas e tudo o que têm pertence a Deus
–Doaram-se a Paulo e sua equipe
•Certeza de que suas vidas devem servir a obra e os obreiros do 

Senhor
–Seguiram a vontade de Deus (5)
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O Chamado Para Imitar O Modelo 
Cristão 
2Co 8:6-8

O Chamado Para Imitar o Modelo Cristão 
• Havia muita carência na igreja da Judéia (Jerusalém) 
• Tito foi novamente incumbido de voltar na Acaia, agora para 

realizar uma coleta para esse fim (6)
–Uma vez que já havia sido graciosamente recebido antes, Paulo 

esperava que a igreja mantivesse a atitude graciosa nessa nova ida
• Paulo elogia algumas características boas da igreja, e pede 

que se destaquem também no privilégio de ofertar, tal como 
os Macedônios (7)

O Chamado Para Imitar o Modelo Cristão 
• Paulo diz: Não ordeno (8), mas aconselho (10)
–A oferta não deveria acontecer pelo constrangimento de uma 

imposição do apóstolo
•Embora pudesse fazê-lo!
•Embora seja uma ordem de Deus:
–Ofertar aos Seus obreiros e à Sua Obra (1Co 9:4-14; Ml 3:8-12)
–Socorrer o Pobre e Necessitado (Pv 14:31)

–Paulo não está dizendo: "vocês não precisam ofertar"
–Está dizendo: "Eu nem preciso mandar!"

O Chamado Para Imitar o Modelo Cristão 
• Paulo propôs uma verificação da sinceridade do amor dos 

Coríntios (8)
• Queria que eles imitassem os Macedônios 
–queria ver na Acaia o mesmo amor e dedicação da Macedônia

O Modelo De Cristo 

2Co 8:9

O Modelo De Cristo
• Vocês conhecem
–sabem e desfrutam
• O Amor gracioso do Senhor Jesus Cristo
–Deu do seu melhor a quem não merecia nada
• Sendo rico se fez pobre
–O dono de tudo encarnou, esvaziado, pobre
• Para que por sua pobreza vocês enriquecessem 
–Tesouros celestiais graças à sua auto-humilhação
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Princípios Para Que Estes Modelos 
Sejam Imitados Na Prática

2Co 8:8 e 10-15

Princípios Para Que Os Modelos Sejam Imitados
•Sua oferta deveria ser:
–Um ato voluntário
•Sem a coerção do apóstolo
–Um ato inspirado pelos modelos apresentados
•Até os pobres da Macedônia imploraram para participar
•Eles foram beneficiados (sem merecer) pela doação de 

Cristo daquilo que Ele tinha de melhor para dar

Princípios Para Que Os Modelos Sejam Imitados
• Amor Sacrificial (8)
–Eles conheciam o amor sacrificial de Cristo
–Eles conheciam o amor sacrificial dos Macedônios
–Sua oferta deveria expressar esse mesmo amor sacrificial
• Regularidade e Consistência (10)
–Assim como no ano passado já o fizeram (1Co 16:1-3)
–Foram os primeiros que quiseram contribuir (propuseram)
–Foram os primeiros que contribuiram

Princípios Para Que Os Modelos Sejam Imitados
•Decência, decoro (10)
–Convém que vocês contribuam novamente! (10)
–É inconveniente não fazê-lo. Seria um retrocesso!
•Continuidade (11)
–Houve prontidão e desejo no passado
–Que haja continuidade no presente

Princípios Para Que Os Modelos Sejam Imitados
•Proporcionalidade (11 e 12)
–Façam conforme os bens que possuem
–Quem tem mais, dê mais, quem tem menos, dê 

menos
•Prontidão, boa vontade (12)
–Torna a oferta aceitável

Princípios Para Que Os Modelos Sejam Imitados
•Coparticipação (13)
–Cada um dando um pouco, ninguém fica 

sobrecarregado
•Compartilhamento (14)
–Suprimento de quem tem indo a quem não tem
–De modo que todos sejam supridos (Ex 16:17-18)
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As Credencias Da Equipe De Coleta

2Co 8:16-23

As Credencias Da Equipe De Coleta
•Paulo garante que a oferta deles seria tratada 

com honestidade
•Paulo procura tranquilizar a igreja para que 

não haja obstáculo às ofertas
•Possivelmente alguém dali já havia acusado 

Paulo de desviar dinheiro de ofertas 

As Credencias Da Equipe De Coleta
• Tito (16-17 e 23)
–Eles já o conheciam (23)
–Alguém que já havia expressado cuidado com eles (como 

Paulo)
–Foi voluntário a atender o pedido de Paulo
–Está entusiasmado com a missão de coletar para socorro 

dos crentes carentes da Judéia
–Cooperador de Paulo (23)

As Credencias Da Equipe De Coleta
• O irmão (18-19 e 23)
–Com Tito estava indo outro irmão
–Ele tem recomendação de muitas igrejas (19 e 23)
–Ele tem sido um servo fiel às mesmas
–Por escolha dessas mesmas igrejas, este irmão acompanharia 

Paulo até a Judéia
–Sua disposição (e a de Paulo) para esta viagem, é uma expressão 

de honra a Deus
–Era uma honra para Cristo (23)

As Credencias Da Equipe De Coleta
•Um procedimento adequado (20-21)
–Paulo definiu este procedimento para calar de 

antemão eventuais críticos e desconfiados
–Demonstra seu cuidado de agradar a Deus e ser 

visto como alguém honesto também pelos 
homens

As Credencias Da Equipe De Coleta
•O outro irmão  (22)
–Além de Tito e o primeiro irmão, mais um estava sendo 

enviado
–Ou seja, haveria três depositários para a coleta
–Este 3º já havia demonstrado seu compromisso fiel
–Era alguém que confiava na generosidade da Acaia
–Era também um representante escolhido por várias igrejas (23)

–Era alguém que honrava a Cristo (23)
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O Chamado Para Também Servirem 
De Modelo Para Outras Igrejas

2Co 8:24

O Chamado Para Servirem de Modelo
•Diante das demais igrejas
–Demonstrem seu amor
–Demonstrem porque Paulo confiava que seriam 

generosos
–Sejam bons modelos também no presente!
•Assim como já o foram no passado (8:10)

A Expectativa Sobre A Disposição 
Da Igreja Em Contribuir

2Co 9:1-4

A Expectativa Sobre A Disposição Da Igreja
•A Expectativa de Paulo sobre os Coríntios é 

análoga à de Deus sobre nós
•"Não tenho necessidade de escrever-vos" (1)
–É um exagero escrever sobre isso
–"Chovo no molhado"
–É óbvio que vocês conhecem a necessidade e se 

empenharão em supri-la!

A Expectativa Sobre A Disposição Da Igreja
• "Reconheço sua disposição em ajudar" (2)
–Tenho plena convicção que vocês ajudarão
–Já contei para todo mundo que a oferta de vocês será grandiosa!
•No ano passado vocês já se mostraram solícitos, não andariam para 

trás agora!
–"já me orgulho de vocês antes mesmo da sua oferta" (3)
• No passado a prontidão da Acaia serviu de modelo à 

Macedônia, agora o extremo sacrifício da Macedônia serve de 
Modelo à Acaia (8:1-5)

A Expectativa Sobre A Disposição Da Igreja
• "Não me desapontem!" (4)
–Não estou ordenando (8:8)
–Estou recomendando (8:10)
–Minha expectativa é alta
•No passado vocês não "pisaram na bola"
–Já disse para todo mundo que a oferta de vocês será gigante
–Já estou contando com a sua oferta
–Para um bom entendedor...
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A Missão Da Equipe De Coleta

2Co 9:3-5

A Missão Da Equipe De Coleta
• Garantir que a expectativa se concretize (3)
• Evitar uma decepção para todos (3)
• Evitar que Paulo passasse vergonha (4)
• Deixar a coleta pronta (5)
• Paulo iria pessoalmente junto com alguns Macedônios para 

recolher a oferta e partir para a Judéia (Jerusalém)
–Da Macedônia, pela Acaia, para a Judéia (At 24:17)

Mais Princípios Para Que A Oferta 
Seja Agradável A Deus

2Co 9:5-8; 11; 13; 14-15

Mais Princípios
• Compromisso (5)
–A igreja já havia se comprometido 
• Generosidade (5, 11, 13)
–Não de maneira mesquinha, com avareza
• Abnegação (5)
–Desprendimento
• Abundância (6, 8)
–Não um pouquinho só para dizer que deu

Mais Princípios
•Espontaneidade (7)
–Não por constrangimento, pressão ou aparências
•Liberdade (7)
–Conforme seu coração manda (e não por parâmetros 

predefinidos)
–O paradigma do dízimo
•No AT o padrão da regularidade não era 10%, mas 23,33%

Mais Princípios
• Liberdade (7)
–O parâmetro do AT – 23,33% e não 10%
•1º Dízimo: Nm 18:20-26 – Sustento dos Levitas (que também tinham 

que dizimar)
•2º Dízimo: Dt 14:22-26 - Era "comido" pelo ofertante em um festival 

anual em Jerusalém. Este não ia para os levitas, mas para um grande 
"banquete festivo" ao Senhor.
•3º Dízimo: Dt 14:28-29 - Mais 10% a cada 3 anos (corresponde a 

3,33% ao ano) para os levitas e para os necessitados
–Jesus elogiou não dizimistas, mas a pobre viúva (Mc 12:41-44) 
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Mais Princípios
•Alegria (7)
–Sem pesar ou constrangimento
•Sensibilidade (11)
–"em qualquer ocasião" – atenção às 

oportunidades e necessidades

Mais Princípios
• Liberalidade (11)
–"em qualquer ocasião" – sem restrições
• Subserviência (13)
–"serviço ministerial" – como servos de Deus servindo aos 

necessitados
• Obediência (13)
–Deus manda
• Graça (14)
–Assim como o favor imerecido foi recebido, deve ser dado

Resumo Dos Princípios Sobre Ofertas
1. Conforme modelos de Amor Sacrificial (8:8)
2. Regularidade (8:10)
3. Consistência (8:10)
4. Decência, Decoro (8:10)
5. Continuidade (8:11)
6. Proporcionalidade (8:11 e 12)
7. Prontidão, boa vontade (8:12)
8. Coparticipação (8:13)
9. Compartilhamento (8:14)
10. Compromisso (9:5)

Resumo Dos Princípios Sobre Ofertas
11. Generosidade (9:5, 11, 13)
12. Abnegação (9:5)
13. Abundância (9:6, 8)
14. Espontaneidade (9:7)
15. Liberdade (9:7)
16. Alegria (9:7)
17. Sensibilidade (9:11)
18. Liberalidade (9:11)
19. Subserviência (9:13)
20. Obediência (9:13)
21. Graça (9:14)

Recompensas Aos Que Ofertam De Maneira 
Agradável a Deus (Despenseiros Fieis)

2Co 9:8-15

Recompensas Aos Despenseiros Fieis
• Graça acrescida pelo poder de Deus (8-9)
–A Sua graça é reproduzida em nós, para que sejamos também 

graciosos como Ele é (2Co 9:9 = Sl 112:9)
• Tendo tudo o que é necessário (8)
–Nossas necessidades são supridas por Deus
–Quando damos, repassamos aquilo que vem de Deus
• Transbordem em boa obra (8)
–Ef 2:8-10
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Recompensas Aos Despenseiros Fieis
•O Deus que nos supre para que supramos, 

aumentará a nossa semente (9)
–Bênçãos materiais adicionais aos contribuintes
–Para que os frutos da Sua própria justiça (as boas 

obras) se multipliquem e cresçam através dos 
contribuintes generosos
–Quanto mais Deus dá, mais Ele espera que seja dado

Recompensas Aos Despenseiros Fieis
• Enriquecidos para amplificação da generosidade (11)
–Deus dá mais aos fieis, para que estes possam dar mais ainda!
• Ser instrumentos para que graças sejam dadas a Deus (11-13)
–Glorificar a Deus
• Ser um bom testemunho por causa da obediência que 

acompanha a fé no Evangelho (13)
• Ser alvo da oração de outros irmãos (14)
• Receber amor de outros irmãos (14)

Aula 6

2Co 8 e 9 – Reflexões e Aplicações

Reflexões e Aplicações
• Você tem ofertado para o sustento da obra do Senhor?
• Você tem ofertado para socorro de carentes e necessitados?
• Avalie suas ofertas à luz dos princípios vistos:

Reflexões e Aplicações
1. Conforme modelos de Amor Sacrificial (8:8)
2. Regularidade (8:10)
3. Consistência (8:10)
4. Decência, Decoro (8:10)
5. Continuidade (8:11)
6. Proporcionalidade (8:11 e 12)
7. Prontidão, boa vontade (8:12)
8. Coparticipação (8:13)
9. Compartilhamento (8:14)
10. Compromisso (9:5)

Reflexões e Aplicações
11. Generosidade (9:5, 11, 13)
12. Abnegação (9:5)
13. Abundância (9:6, 8)
14. Espontaneidade (9:7)
15. Liberdade (9:7)
16. Alegria (9:7)
17. Sensibilidade (9:11)
18. Liberalidade (9:11)
19. Subserviência (9:13)
20. Obediência (9:13)
21. Graça (9:14)


