
boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a 
praticarmos”. Esta obra não é nossa, mas de Deus, que a 
preparou para que nós a pratiquemos. É nossa 
responsabilidade estar atentos e agir com amor e 
generosidade.

 
Fico feliz em poder reportar que, diante da 

generosidade de vários irmãos, arrecadamos um valor 
importante para poder assistir 8 famílias de nossa 
comunidade. Nos regozijamos em Cristo por este 
privilégio e em ver e ouvir da alegria das famílias que 
foram abençoadas por esta oferta.

Gostaria que orássemos para:
- Que Deus abençoe nossa igreja com recursos para 

continuar ajudando os que necessitam
- Que Deus nos dê sabedoria e sensibilidade para 

identi�car as necessidades e tomar decisões sensatas e 
amorosas

- Que possamos ter a perspectiva da importância e 
privilégio de contribuir para Sua obra (Ne 10:32-39 – 
mensagem no culto de 24-Fev-2019)

Paulo Beltrão
psobeltrao@gmail.com

No último domingo de 2018, Fernando Leite pregou 
sobre o capítulo 8 do livro de Neemias, onde no versículo 
12 diz “Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir 
com os que nada tinham preparado e para celebrar com 
grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que 
lhes foram explicadas.”. Este texto foi escrito num contexto 
semelhante ao que temos hoje nas celebrações de ano 
novo. O texto mostra o comportamento do povo, que não 
só celebrava e bendizia a Deus, como também viabilizava 
que outras famílias que não tinham recursos, também 
celebrassem. Diante disto, Fernando nos encorajou a fazer 
o mesmo naquele momento, e dedicarmos ofertas para 
viabilizarmos que famílias necessitadas de dentro e de fora 
de nossa igreja também pudessem celebrar e serem 
aliviadas, diante de tantos gastos que nos acometem no 
início do ano.

 
O Ministério de Promoção Social da Igreja Fonte tem 

se dedicado para cumprir a missão de “Ensinar e motivar a 
Igreja a detectar e socorrer grupos carentes da nossa 
sociedade e da nossa comunidade, promovendo-os social, 
física e espiritualmente.”

João escreveu em 1Jo 3:18: “Filhinhos, não amemos de 
palavra nem de boca, mas em ação e em verdade”. Nosso 
testemunho de amor, do verdadeiro amor de Cristo deve 
conter ação! Este ensinamento é reforçado e exempli�cado 
em Tg 2:15-16: “Se um irmão ou irmã estiver necessitando 
de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês disser: “Vá 
em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem 
porém lhe dar nada, de que adianta isso?”.

Em Efésios 2:10 aprendemos que “Porque somos 
criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos 

Gratidão na Ajuda a Necessitados


