EM LUGAR DAS OBRAS DAS MÃOS, DEUS QUER O CORAÇÃO
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
12 de Março de 2017

objetivos
DESTACAR O PAPEL DA CONTRIBUIÇÃO GENEROSA NO CULTO A DEUS. CONSTRUIR UM
PENSAMENTO BÍBLICO ACERCA DO DÍZIMO E DAS OFERTAS.

textos base: GÊNESIS 4.1-16
desenvolvimento
É chocante concluir que o primeiro homicídio da história humana registrado na
Bíblia ocorre num contexto familiar e numa ocasião de culto a Deus. Caim e Abel
apresentam-se a Deus a fim de adorá-lo, cada qual ofertando aquilo que lhe é peculiar.
No entanto, ao ver sua oferta rejeita e a aceitação da oferta de seu irmão, Caim planeja
e friamente executa o assassinato de Abel. Perceba que num local onde a adoração a
Deus é colocada em segundo plano o que se vê é um palco de vaidades.
Mas afinal, por qual razão a oferta de Caim, teve de Deus, rejeição?
A resposta: em lugar das obras das mãos, Deus quer o coração.
Caim se satisfazia ao entregar o que queria e isto é o resultado da diferença entre dar
o que se tem ou dar o melhor que se tem.
Assim como o filho mais velho de Adão, fazemos nós, ao entregarmos a Deus somente
o que queremos e no momento em que queremos e apenas da forma que queremos.
Entenda que o culto prestado a Deus deve levar em conta o que Deus quer.
No entanto, há em Deus misericórdia suficiente para nos conduzir ao caminho correto
uma vez mais e nos permitir entender que o Ele quer é mais do que as obras das mãos,
Ele anseia o nosso coração.
Em Abel se observa uma disposição totalmente diferente, pois dá o melhor a Deus,
pois para ele Deus é o maior.
Se compreendermos este mistério, entenderemos o valor das coisas e o sentido da
vida, pois seja como estivermos, estaremos centrados em Deus, dispostos a entregarLhe o nosso coração.
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Pergunta 01 - Você entendeu o propósito da ministração?
Auxílio – Construir um pensamento bíblico a respeito do dízimo e das ofertas.

Pergunta 02 - Você já tinha ouvido falar acerca do Dízimo e das ofertas a partir deste
ponto de vista?
Pergunta 03 – Após esta primeira ministração, o que mudou em seu entendimento acerca
do tema: Dízimo e Ofertas?
Pergunta 04 – Assim como Caim, você já se viu dando algo a Deus que atendesse somente
a seus interesses?
Auxílio – A pessoalidade da pergunta é proposital, no entanto, para não gerar
constrangimento, sugere-se ao líder de FAPE que dê um exemplo pessoal (breve e
esclarecedor) e assim conduzir aos demais membros do FAPE a uma participação
coletiva.

Pergunta 05 – Como o exemplo de Abel te inspira a adorar a Deus?
Auxílio – Abel entregou-se completamente a Deus e por isso não tinha sobre si
nenhum só cuidado ou preocupação. Assim como uma criança, devemos nos lançar
nos braços do Pai e descansar nosso coração na fidelidade eterna de um Deus que
nos ama para sempre.

avisos
•
•
•
•
•

Aniversário da Região: 01 de Abril às 19H.
A sua presença no FOCAL é fundamental!
Os cursos da visão DIPE já começaram. Não falte!
A preparação para o Batismo de Junho se inicia dia 02 de Abril.
Entregue seus relatórios em dia!
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