“O espírito de liberalidade é o espírito do Céu. O abnegado amor de Cristo é revelado
na cruz. Para que o homem pudesse ser salvo, deu Ele tudo quanto possuía, e em
seguida Se deu a Si mesmo. A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor
do bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar, dar. Isto levado a efeito em real
beneficência e boas obras, é o verdadeiro fruto da vida cristã. O princípio dos mundanos
é adquirir, adquirir, e assim esperam conseguir felicidade; mas, levado a efeito em
todos os seus aspectos, o fruto é miséria e morte”. CM 14
“ O ouro e a prata pertencem ao Senhor; e Ele os poderia fazer chover do Céu, se o
quisesse. Mas em vez disso fez Ele do homem o Seu mordomo, confiando-lhe recursos
não para que fossem acumulados, mas usados em benefício de outros. Deste modo
torna o homem o meio pelo qual distribui Suas bênçãos na Terra. Deus planejou o
sistema de beneficência, a fim de que o homem se pudesse tornar como seu Criador:
de índole benevolente e abnegada, e ser finalmente co-participante de Cristo, da
eterna, gloriosa recompensa”. CM 15
O QUE DIZ A BÍBLIA?
Deus é dono de tudo e de todos:
a)
b)
c)
d)
e)

Do universo: Gn 1.1; 14.22; l Cr 29.l3-l4; Sl 24.l; 50.10-12.
Do homem: por direito de criação -Is 42.5
Por direito de preservação: At l4.l5-l7 e At 17.22-28
Por direito de redenção: 1 Co 6.l9e20; Tt 2.l4 e Ap 5.9
O homem é o mordomo - Gn 1.28; 2.l5 e Sl 8.3-9.

VAMOS BATER PAPO?
1. O que é ser fiel a Deus?
2. Em qual das áreas os jovens têm mais dificuldades para serem bons mordomos?
Veja: https://www.youtube.com/watch?v=Ex5ODKFTwtA
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