ESTUDOSDEGRUPOSPEQUENOS
TEMPODEGRATIDÃO
Comecem com um tempo de gratidão pelo que Deus tem feito ao longo da semana.

OPÉTROLEO,OVÍRUSEVOCÊ
A guerra do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita somado ao coronavírus têm sido como uma
carreta que capotou na Marginal Tietê e está causando quilômetros de congestionamento financeiro global. Já há estimativas de redução do PIB mundial. Nós devemos nos lembrar que o Brasil
vem sofrendo uma crise econômica a mais de cinco anos. Há 63% de famílias brasileiras endividadas, somado a 11% de desempregados e uma economia interna travada.
No entanto, nosso Deus é aquele que está conduzindo a história, manifestando sua graça em cada
detalhe de nossas vidas e provendo o sustento necessário para nós. É no contexto histórico citado
acima que Deus tem nos chamado para viver como mordomos dos recursos que ele nos deu.

EXPERIMENTECONFIARSUAMORDOMIA: MATEUS25.14-30
Em determinada altura do ministério de Jesus ele passa a criticar os religiosos da sua época.
Homens que se julgavam superiores aos outros por cumprirem regras externas de comportamento, porém sem terem um coração voltado para Deus. Em seguida Jesus conta inúmeras parábolas
para exemplificar como deve funcionar nossas motivações.
Uma delas é a parábola conhecida como a “Parábola dos talentos”. Certo senhor, ou chefe, coloca recursos monetários nas mãos dos seus funcionários e sai para um viagem de negócios. Sua
expectativa é que seus funcionários façam bom uso desses recursos e que no final das contas
também tenham desenvolvido o que foi colocado em suas mãos. Em resumo, a maioria dos
funcionários se desenvolvem e apenas um que não. Este então é demitido. O ponto central é que
a motivação não deve estar relacionada à quantidade monetária recebida, e sim no amor ao seu
senhor, o qual se revela na maneira como se usa os recursos que são dele.
1.

Deus criou o universo (Gn 1 e 2; Salmo 24.1-2), portanto todas as coisas vêm dele e pertencem a ele;

2.

Deus nomeou os seres humanos como seus mordomos (Salmo 8; Gênesis 1.26,28, 2.15,19);

3.

Como cristãos temos consciência de que tudo em nossa existência pertence a Deus, que administramos como ele
nos orienta e que fazemos dessa maneira por amor a ele

APLICANDOAPALAVRA
1. Deus te deu muitas coisas. Tudo o que você tem vem de Deus - tempo, saúde, família, filhos,
habilidades, dons, emoções, sexualidade, bens, recursos financeiros, intelecto, profissão.
Como administrador de todas essas coisas, o que você tem feito para cuidar melhor daquilo
que Deus tem colocado em suas mãos?
2. Suas finanças pertencem a Deus. O que você precisa mudar na maneira como lida com sua
administração financeira? Você precisa poupar mais? Está endividado(a)? Generosidade?
3. Diante da crise global/nacional que envolve finanças, saúde, profissões e cidadania, como
você, seu grupo pequeno, ou nossa igreja, pode atuar junto com o que Deus está fazendo na
história?

TEMPODEORAÇÃO

