NECESSIDADE, DESEJO E SEMENTE

Abril
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Estamos encerrando esta série de estudos sobre uma vida abençoada, esperamos que verdadeiramente cada
estudo possa ter lhe ajudando e lhe abençoado grandemente. A uma máxima que diz: “Lição aprendida é lição
praticada – Lição não praticada é lição esquecida”. Que Deus te abençoe!
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. O que você ganha no mês, é suficiente para todas as suas despesas?
2. Na sua opinião, o que seria necessário você fazer para chegar ao fim do mês ainda com algum dinheiro?
TEXTO: 2 Coríntios 9:6-8
INTRODUÇÃO:
• Esta é uma das maravilhosas passagens das Escrituras sobre o poder e a bênção gerados por meio de um
estilo de vida que privilegia o ato de dar segundo a direção do Espírito.
• Estas palavras, ditas por Paulo, foram dirigidas a um grupo de pessoas que estavam para fazer uma oferta
de sacrifício. Eles eram abençoadores.
• Basicamente, Paulo os está elogiando por sua disposição em dar, e aproveita a oportunidade para lhes
ensinar algumas verdades sobre o assunto.
• Assim, aproveitando as recomendações de Paulo, vejamos a seguir três níveis que podemos utilizar os
nossos recursos e o que podemos aprender em cada um deles:
1. NECESSIDADE
• “(...) para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário (...)” (2 Coríntios 9:8b).
• Sempre que estamos para dar uma oferta sacrificial ou expressiva, é comum sermos atacados pelo medo
de não termos o necessário: Será que terei o bastante? E se eu perder o emprego? E se o meu carro
quebrar? E se faltar algo em minha casa? E se ficar alguém doente? ...
• Sempre que estes pensamentos aparecerem, a primeira coisa a se lembrar é que, para início de conversa,
o dinheiro não é a nossa suficiência, mas Deus sim é a nossa suficiência.
• É algo precioso o fato de Deus nos lembrar nesta passagem que se dermos liberalmente e contarmos com
Ele, teremos o suficiente para atender a cada necessidade.
2. DESEJO
• “Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também
colherá fartamente.” (2 Coríntios 9:6).
• Além do nível do que chamamos de “necessário ou suficiente”, existe o nível em que temos a ponto de
podermos também satisfazer os nossos desejos. É nesse nível que todos nós somos testados.
• Uma coisa é ter apenas o suficiente para atender a todas as nossas necessidades, mas o verdadeiro teste
do coração acontece quando temos um pouco a mais. É aqui que devemos ficar atentos para não nos
tornarmos gananciosos.

•
•

O teste da necessidade vem quando precisamos confiar em Deus para ser a nossa suficiência. No entanto,
o teste da ganância vem quando passamos da suficiência para a abundância.
Certamente Deus tem prazer em ver seus filhos felizes e desfrutando de prazeres sadios com suas famílias
e amigos. Porém, nunca devemos nos esquecer dAquele que exerce primazia sobre todas as demais
coisas.

3. SEMENTE
• “Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a
semente e fará crescer os frutos da sua justiça.” (2 Coríntios 9:10).
• No que diz respeito ao uso dos nossos recursos, existe um nível ainda mais alto além da necessidade e do
desejo, chama-se semente.
• Como você vê os recursos que Deus lhe confiou? Você o vê como algo que está ali para somente suprir as
suas necessidades? Ele está ali somente para satisfazer seus desejos? Ou você o vê como sementes?
• Quem já ouviu alguém dizer: “Com certeza aquela pessoa ali é um ofertante generoso, mas também até eu
seria se tivesse tanto dinheiro como ela tem”. Este é um pensamento completamente equivocado, na
verdade funciona justamente ao contrário: “Aquela pessoa tem muitos recursos, porque é um ofertante
generoso”.
• Deus dá a semente ao que semeia e não ao que guarda. O objetivo de Deus, conforme lemos no final do
versículo 8, é que “vocês transbordem em toda boa obra.”
CONCLUSÃO
• “Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por
nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.” (2 Coríntios 9:11).
• Guarde esta verdade: se você semeia milho, você vai colher milho; se você semeia trigo, você vai colher
trigo; e se, como Paulo sugere, você semeia dinheiro, você vai colher dinheiro. É uma lei que foi estabelecida
na criação do mundo.
• Portanto, que a nossa decisão seja de semear no Reino de Deus, não apenas por sabermos que colheremos
em abundância, mas por estarmos alegres e satisfeitos em Jesus, sabendo que se assim fizermos,
estaremos contribuindo para o avanço do Reino, fazendo o nome do Senhor conhecido por todos e
abreviando a Sua volta!
Para reflexão: O que mais te chamou atenção no que acabamos de aprender?
Para oração: Vamos pedir ao Senhor para manter o nosso coração alinhado com os Seus propósitos e assim
sermos um canal de Suas bênçãos ao mundo.
Para aplicação: O que eu posso fazer hoje para aumentar a minha sementeira?
Para indicação: Compre algumas sementes e plante-as. Certamente Deus irá ministrar ao seu coração durante
todas as etapas até que o tempo da colheita aconteça.

