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como Criador do homem, possui uma visão global e univerD eus,
sal a respeito de todas as coisas. Ele vê numa mesma dimensão

tanto o macrouniverso (planetas, estrelas, galáxias) quanto o microuniverso (moléculas, átomos e partículas subatômicas). No tocante à
vida cristã e à obra redentora, também não é diferente: para Ele, tudo
é percebido e gerido de um ponto de vista todo-abrangente. O Redentor vê a obra de recuperação humana como um só princípio, mas
nós, como homens, precisamos dividir esse processo em porções, e
concentrar nossa atenção em cada uma delas, a fim de obtermos um
conhecimento mais abrangente do processo.
A obra de conversão operada por Jesus tem suas raízes em um
amor incompreensível ao homem. Em resposta, homens e mulheres
têm oferecido a si mesmos e a suas posses no altar da Causa. É a partir
desse princípio que nasce o assunto da mordomia — a prova visível
de que o amor de Cristo tem transformado o coração. No que diz respeito à gestão de recursos, “[...] não é o vulto da dádiva que torna a
oferta aceitável a Deus, é o propósito do coração, o espírito de gratidão
e amor que ela expressa”1. Este é um dos principais setores da vida
humana a ser atingido pelo processo de transformação celestial. O dinheiro e os bens tornam-se condutos eficazes na propagação do amor
de Deus aos homens. “[...] Por tudo o dinheiro responde”, diz a Palavra
(Eclesiastes 10:19). Nesta época de individualismo e exclusivismo, o
uso do dinheiro demonstrará com eficiência se o possuidor está, por
sua vez, possuído pelo amor de Deus. A causa dEle, tanto quanto as
multidões de pobres dignos, aguarda com impaciência pela decisão
daqueles que têm alguma posse, algum dinheiro ou bens que possam
empregar livremente no avanço da obra.
Este livreto é uma coletânea de textos de Ellen White extraídos
1WHITE, Ellen. Conselhos sobre mordomia, pp. 73, 74.
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do livro Counsels on Stewardship (Conselhos sobre mordomia) diretamente do inglês, preparada pelo Departamento de Mordomia da
UNINORTE (União Norte Brasileira dos Adventistas do Sétimo
Dia – Movimento de Reforma), e traduzida pelas Edições Vida Plena.
Por meio desses conselhos inspirados, Jesus Cristo procura convencer-nos de que o assunto da mordomia deve ser um dos principais
motivos de oração.
Estamos confiantes de que uma cuidadosa leitura dos princípios da
administração cristã será de grande ajuda a todos os que têm interesse
em conhecer melhor a vontade de Deus quanto à mordomia de seus
recursos e posses.
É nosso sincero desejo,
Departamento de Mordomia da UNINORTE
Dorval Fagundes – Editor

......................................
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Prefácio

A LEI CELESTIAL DE
BENEVOLÊNCIA
E SEU PROPÓSITO
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COLABORADORES DE DEUS
Para que o homem não perdesse os benditos resultados da benevolência, nosso Redentor formulou o plano de alistá-lo como Seu
colaborador. Deus teria alcançado Seu objetivo se salvasse pecadores
sem a ajuda humana; mas sabia que o homem não poderia ser feliz
sem desempenhar um papel nessa grande obra. Por uma série de circunstâncias que inspiram a caridade no ser humano, Deus concede às
pessoas os melhores meios de cultivar a bondade, e as mantém doando habitualmente para ajudar o pobre e para fazer avançar a causa do
Mestre. Um mundo em ruínas está, por causa de suas necessidades,
arrancando de nós o talento dos recursos e o da influência, destinados a apresentar a homens e mulheres a verdade de que eles estão em
necessidade, a perecer. E, ao atendermos a esse convite por meio do
trabalho e de atos de bondade, nos assemelhamos à imagem dAquele
que por amor de nós Se fez pobre (2 Coríntios 8:9).
O espírito de generosidade é o espírito do Céu. O amor de Cristo, amor que se sacrifica, é revelado sobre a cruz. Para que o homem
pudesse ser salvo, Jesus deu tudo o que tinha, e então entregou a Si
mesmo. A cruz de Cristo apela à benevolência de cada um que segue
o bendito Salvador.
Mas enquanto alguns saem a pregar, Ele convida outros a responderem Seus apelos a eles por meio de ofertas com as quais manter Sua
causa na Terra. Deus pôs meios nas mãos das pessoas para que Seus
divinos dons pudessem fluir pelos canais humanos no fazer a obra indicada a nós para salvar nossos semelhantes. Essa é uma das maneiras
de Deus exaltar o homem. É justamente o trabalho de que o homem
precisa, pois provoca a mais profunda solidariedade do coração, e
convoca ao exercício as mais altas aptidões da mente.
Diante da cruz, vendo o Príncipe do Céu morrendo por você, pode
você fechar o coração, dizendo: “Não; não tenho nada para dar"?
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NOSSO GENEROSO
BENFEITOR
O poder de Deus se manifesta
nas batidas do coração, na ação
dos pulmões e nas correntes vivificantes que circulam pelas milhares vias do corpo. Estamos em
débito com Ele por todos os momentos da existência, e por todos
os confortos da vida. As capacidades e habilidades que elevam o
homem acima dos demais seres
criados são dom do Criador.
Ele nos enche de benefícios.
Somos devedores a Ele pela comida que comemos, a água que
bebemos, as roupas que vestimos, o ar que respiramos. Sem
Sua especial providência, o ar
seria cheio de pestilência e veneno. Ele é um generoso benfeitor e
mantenedor.
O sol que brilha sobre a Terra
e glorifica toda a natureza, o extraordinário e solene resplendor
da lua, as glórias do firmamento,
salpicado de brilhantes estrelas,
as chuvas que refrescam a terra
e deixam viçosa a vegetação, as
coisas preciosas da natureza em
toda a sua variada riqueza, as árvores imponentes, os arbustos e
plantas, os cereais que ondulam
com o vento, o céu azul, o chão
coberto de verde, as mudanças
entre dia e noite, as estações que
se renovam, tudo fala ao homem
do amor de seu Criador.
Assim como recebemos conti-

nuamente as bênçãos do Senhor,
devemos estar continuamente
doando. Quando o Benfeitor
celestial parar de nos conceder,
então poderemos estar isentos
disso, pois não teremos coisa alguma a entregar. Deus nunca nos
deixou sem evidências de Seu
amor, fazendo-nos o bem.
Não devemos render fielmente
a Deus somente nossos dízimos,
que Ele reclama como Seus, mas
devemos levar-Lhe um tributo ao
tesouro como oferta de gratidão.
Levemos a nosso Criador, com
coração alegre, os primeiros frutos de toda a generosidade dEle –
nossas selecionadas posses, nosso
melhor e mais santo serviço.
O Senhor não precisa de nossas ofertas. Não O podemos enriquecer com nossos donativos.
O salmista diz: “Porque tudo vem
de Ti, e das Tuas mãos To damos.”
(1 Crônicas 29:14). Porém, Deus
permite que mostremos nosso
reconhecimento por Suas graças
por meio de esforços para oferecer o mesmo a outros, com sacrifício próprio. Esse é o único modo
pelo qual nos é possível manifestar nossa gratidão e nosso amor a
Deus. Ele não proveu outro.
Paulo procurou arrancar a
planta do egoísmo do coração de
seus irmãos, pois o caráter não
pode estar completo em Cristo
enquanto o amor ao eu e a cobiça
são preservados. O amor de Cristo
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no coração deles os levaria a ajudar
os irmãos em necessidades. Mostrando-lhes o sacrifício que Cristo
havia feito em favor deles, buscou
despertar-lhes o amor.
O espírito de generosidade é
o espírito do Céu. O espírito de
egoísmo é o espírito de Satanás.
POR QUE DEUS USA
HOMENS COMO
SEUS ESMOLERES1
Deus não depende de homens
para o avanço de Sua causa. Ele
poderia ter feito dos anjos embaixadores de Sua verdade. Poderia
ter tornado Sua vontade conhecida como proclamou a Lei no Sinai,
com Sua própria voz. Mas, a fim
de cultivar um espírito de benevolência em nós, escolheu empregar
homens para fazer essa obra.
Todas as boas dádivas de Deus
ao homem se provarão apenas
uma maldição, a menos que sejam empregadas para abençoar
os semelhantes e fazer avançar a
causa de Deus na Terra.
O que enfraquece a espiritualidade da igreja e remove dela o
favor de Deus é a crescente devoção ao ganho de dinheiro, o
egoísmo que o desejo de adquirir
gera. Quando cabeça e mãos estão constantemente ocupadas em
planejar e trabalhar pelo acúmulo
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de riquezas, os reclamos de Deus
e da humanidade são esquecidos.
Se Deus nos tem abençoado
com prosperidade, nosso tempo
e atenção não devem ser desviados dEle e dirigidos àquilo que
Ele nos emprestou. O doador
é maior do que o dom. Fomos
comprados por preço; não somos
de nós mesmos. Esquecemo-nos
de que um preço infinito foi pago
por nossa redenção? A gratidão
está morta no coração? A cruz
de Cristo não traz vergonha a
uma vida de comodidade e indulgência egoístas?
Não temos inimigo a temer
senão este. Nosso grande conflito é com o eu não consagrado. Quando conquistamos o eu,
somos mais do que vencedores
por Aquele que nos amou. Meus
irmãos, há uma vida eterna a ser
ganha. Combatamos o bom combate da fé. Nosso tempo de graça
não está no futuro, mas é agora.
Nunca devemos esquecer que
somos postos sob provas neste
mundo para determinar nossa
aptidão para a vida futura. Ninguém cujo caráter esteja corrompido pela suja mancha do
egoísmo pode entrar no Céu.
Portanto, Deus nos testa aqui,
encarregando-nos de posses terrenas, para que o uso que delas

1 Esmoler: Pessoa que distribui esmolas sistematicamente, por conta própria ou por mandado de outrem. Em
tempos antigos, era comum ter esmoleres oficiais dos reinos, encarregados de cuidar da assistência social por
parte do Estado e/ou da Igreja.
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fazemos possa mostrar se as riquezas eternas nos poderão ser
confiadas.
Quer as posses de um indivíduo sejam grandes ou pequenas, lembre-se de que elas são
dele apenas em confiança. Terá
de prestar contas a Deus por
sua força, habilidades, talentos,
oportunidades e recursos. Essa é
uma obra individual; Deus dá a
nós para que possamos nos tornar semelhantes a Ele, generosos,
nobres e beneficentes, pelo doar
a outros. Aqueles que, esquecidos de sua divina missão, buscam apenas guardar ou gastar
na indulgência do orgulho ou
do egoísmo podem assegurar os
ganhos e prazeres deste mundo.
Mas, à vista de Deus, tendo-se
em consideração suas realizações espirituais, são desgraçados,
miseráveis, pobres, cegos e nus
(Apocalipse 3:17).
O Senhor permite que sofrimento e calamidade venham sobre homens e mulheres a fim de
nos livrar de nosso egoísmo e de
despertar em nós os atributos de
Seu caráter – compaixão, ternura
e amor.
O amor divino faz seus mais
tocantes apelos quando nos chama a manifestar a mesma terna
compaixão que Cristo manifestou. Ele foi Homem de dores, e
experimentado nos sofrimentos
(Isaías 53:3). Ele foi afligido em

todas as nossas aflições. Ama os
homens e as mulheres como a
aquisição de Seu próprio sangue,
e nos diz: “Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns
aos outros; como Eu vos amei a
vós, que também vós uns aos outros vos ameis.” (João 13:34).
Deus é a Fonte de vida, luz e
alegria do Universo. Como os
raios de luz do sol, as bênçãos
fluem dEle a todas os seres que
criou. Em Seu infinito amor, concedeu aos homens o privilégio de
se tornarem participantes da natureza divina, e de, por sua vez,
difundirem as bênçãos a seus semelhantes. Essa é a mais alta honra, a maior alegria, que é possível
a Deus conceder aos homens.
Estes são levados para mais perto do Criador, e assim se tornam
participantes nos trabalhos de
amor. Quem se recusa a se tornar colaborador de Deus – quem,
por amor à indulgência egoísta,
ignora as necessidades de seus
semelhantes, o mesquinho que
acumula seus tesouros aqui – está
retendo de si mesmo as ricas bênçãos que Deus pode lhe dar.
OS CONFLITANTES
PRINCÍPIOS DE CRISTO
E SATANÁS
Os seres humanos pertencem a
uma grande família: a família de
Deus. O Criador planejou que
eles respeitassem e amassem uns
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aos outros, sempre manifestando
um interesse puro e altruísta no
bem-estar alheio. Mas o alvo de
Satanás tem sido levar os homens
a pôr o eu em primeiro lugar; e,
rendendo-se ao controle do inimigo, as pessoas têm desenvolvido um egoísmo que tem enchido
o mundo de miséria e contenda,
provocando discórdia entre si.
O egoísmo é a essência da
perversidade. E porque os seres
humanos têm-se rendido a esse
poder, o que se vê hoje no mundo
é o oposto da aliança com Deus.
Nações, famílias e indivíduos estão cheios do desejo de fazer do
eu o ponto essencial. O homem
anseia governar sobre seus semelhantes. Separando-se, em sua
presunção, de Deus e dos semelhantes, segue as próprias inclinações irrefreadas. Age como se
o bem de outros dependesse da
sujeição deles à supremacia que
lhe pertenceria.
Cristo veio ao mundo para
revelar o amor de Deus. Seus
seguidores devem continuar a
obra que Ele começou. Lutemos
para ajudar-nos e fortalecer-nos
mutuamente. Buscar o bem de
outros é o caminho onde se pode
achar a verdadeira felicidade. O
homem não trabalha contra seus
próprios interesses quando ama a
Deus e aos semelhantes.
O egoísmo é o mais forte e
comum impulso humano. A luta

da alma entre a solidariedade e a
avareza é uma competição desigual, pois, enquanto o egoísmo é
o sentimento mais forte, o amor
e a benevolência são, muito frequentemente, os mais fracos, e
via de regra o mal obtém a vitória. Portanto, em nossos labores e
ofertas para a causa de Deus, não
é seguro ser controlado por sentimento ou impulso.
Sacrifício próprio é a nota tônica dos ensinos de Cristo. Muitas
vezes, ele é ordenado aos crentes
numa linguagem que parece autoritária, porque não há outro
modo de salvar os homens senão
arrancá-los de sua vida de egoísmo. Cristo mostrou, em Sua vida
na Terra, uma verdadeira representação do poder do evangelho.
[...] A cada alma que padece com
Ele no resistir ao pecado, no trabalho por Sua causa, em abnegação pelo bem de outros, Ele promete uma parte na recompensa
eterna dos justos. Devemos nos
tornar participantes da natureza
de Cristo pelo exercitar o espírito que caracterizou a obra de
Sua vida. Participando dessa vida
de sacrifício pelo bem de outros,
partilharemos com Ele na vida
porvir “um peso eterno de glória
mui excelente" (2 Coríntios 4:17).
Os que permitem que um espírito de avareza tome posse de
si nutrem e desenvolvem os traços de caráter que lhes colocarão
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o nome nos livros de registro do
Céu como idólatras. Os tais são
classificados junto com os ladrões, maldizentes e roubadores,
dos quais nenhum, declara a Palavra de Deus, herdará o reino dos
Céus (1 Coríntios 6:10). “Porque
o ímpio gloria-se do desejo da sua
alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor." (Salmos 10:3).
Os atributos da avareza sempre se
opõem ao exercício da beneficência cristã. Os frutos do egoísmo
sempre se revelam na negligência do dever, e no deixar de usar
os dons confiados por Deus a nós
para o avanço da Obra.
Cristo é nosso exemplo. Ele
deu Sua vida como sacrifício por
nós, e nos pede que demos nossa
vida como sacrifício por outros.
Assim podemos lançar fora o
egoísmo que Satanás está constantemente se empenhando por
implantar em nosso coração. O
egoísmo é a morte de toda piedade, e só pode ser vencido pela
manifestação do amor a Deus
e a nossos semelhantes. Cristo
não permitirá que uma pessoa
egoísta entre nas cortes do Céu.
Nenhum avarento pode passar
pelos portais de pérola, pois toda
avareza é idolatria.
ONDE CRISTO HABITA, HÁ
BENEFICÊNCIA
Quando o perfeito amor de
Deus está no coração, coisas ma-

ravilhosas são feitas. Cristo será
no coração do que crê como uma
fonte de água jorrando para a
vida eterna. Mas os que manifestam indiferença para com os sofredores serão responsabilizados
por indiferença para com Jesus
Cristo, na pessoa de Seus santos
sofredores. Nada consome mais
rapidamente a espiritualidade da
alma do que fechá-la em egoísmo
e em cuidado com o eu.
Os que toleram o eu e negligenciam cuidar da alma e do corpo daqueles por quem Cristo deu
Sua vida não estão comendo o
pão da vida nem bebendo da água
do poço da salvação. Estão secos e
sem vigor, como uma árvore que
não tem fruto. São raquíticos espirituais, consumindo seus recursos consigo mesmos; mas “tudo o
que o homem semear, isso também ceifará" (Gálatas 6:7).
Os princípios cristãos sempre
se tornarão visíveis. Os princípios internos se manifestarão de
mil maneiras. Cristo habitando
na alma é uma fonte que nunca
secará.
Quando o coração é purificado do pecado, Cristo é colocado
no trono que a indulgência própria e o amor ao tesouro terreno
uma vez ocuparam. A imagem
de Cristo é vista na expressão do
semblante. A obra de santificação
é levada avante na alma. A justiça própria é banida. Ali é visto o
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surgimento do novo homem, que
é criado em justiça e verdadeira
santidade segundo Cristo.
Os ricos devem consagrar a
Deus tudo o que lhes pertence.
E aquele que é santificado pela
verdade no corpo, na alma e no
espírito também devotará suas
propriedades a Deus, e se tornará um agente por meio de quem
outras almas serão alcançadas.
Pela experiência e o exemplo
dele, será manifesto que a graça
de Cristo tem poder para vencer a cobiça e a avareza; e o rico
que rende a Deus os bens que lhe
foram confiados será considerado um mordomo fiel, e poderá
apresentar a outros o fato de cada
centavo do que acumulou estar
estampado com a imagem e a assinatura de Deus.
PREGANDO SERMÕES
PRÁTICOS
Doar para as necessidades dos
santos e para o avanço do reino
de Deus é pregar sermões práticos, que testificam de que aqueles
que doam não receberam a graça de Deus em vão. Um exemplo
vivo de caráter altruísta, que esteja de acordo com o exemplo de
Cristo, tem grande poder sobre
as pessoas. Quem não vive para
si mesmo não usará cada centavo para satisfazer suas supostas
necessidades e suprir suas conveniências, mas terá em mente que

é seguidor de Cristo, e que há
outros necessitando de comida e
roupa.
O sermão mais difícil de pregar e praticar é o da abnegação.
O pecador ganancioso, egoísta,
fecha a porta ao bem que poderia
ser feito, mas que não é porque
o dinheiro é investido em propósitos egoístas. Mas é impossível a qualquer um conservar
o favor de Deus e desfrutar da
comunhão com o Salvador e ao
mesmo tempo ser indiferente aos
interesses dos semelhantes que
não têm a vida em Cristo, que estão perecendo em seus pecados.
Cristo nos deixou um maravilhoso exemplo de sacrifício próprio.
As ofertas do pobre, dadas
por meio de abnegação para
ajudar a ampliar a preciosa luz
da verdade salvadora, não serão apenas um cheiro suave a
Deus, e inteiramente aceitáveis
a Ele como um dom consagrado, mas o próprio ato de dar expande o coração do doador, e o
une mais completamente ao Redentor do mundo. Este era rico,
mas tornou-Se pobre por nós,
para que, por Sua pobreza, enriquecêssemos. A menor quantia
dada alegremente por quem está
com poucos recursos é mais totalmente aceitável a Deus, e tem
mesmo mais valor à Sua vista, do
que as ofertas do rico que pode
conceder seus milhares e, contu-
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do, não exerce abnegação, e não
sente falta de nada.
O espírito de liberalidade
cristã se fortalecerá à medida
que for exercitado, e não será necessário que seja estimulado de
modo doentio. Todos os que pos-

suem esse espírito, o espírito de
Cristo, irão com alegre diligência
levar suas ofertas ao tesouro do
Senhor. Inspirados pelo amor a
Cristo e às almas por quem Ele
morreu, sentirão intenso zelo em
fazer sua parte com fidelidade.

................................
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A OBRA DE DEUS
E SEU SUSTENTO

A OBRA DO SENHOR A SER SUSTENTADA
O povo de Deus é chamado para uma obra que requer dinheiro e
consagração. As obrigações que sobre nós repousam nos fazem responsáveis pela obra de Deus ao máximo de nossa capacidade. Ele nos
chama para serviço não dividido, para inteira dedicação de coração,
alma, mente e forças.
O Senhor intenta que os meios confiados a nós sejam usados na
edificação de Seu reino. Seus bens são confiados a Seus mordomos
a fim de que possam ser cuidadosamente negociados, e que Lhe seja
trazido de volta um rendimento na salvação de almas. Estas, por sua
vez, se tornarão administradoras do tesouro, cooperando com Cristo
em promover os interesses da causa de Deus. Onde quer que haja vida
na igreja, há aumento e crescimento. Há também uma troca constante, tomando e dando, recebendo e devolvendo ao Senhor o que Lhe
pertence. Deus comunica luz e bênçãos a todo crente fiel, e esse crente
as comunica a outros na obra que faz para o Senhor. Ao dar daquilo
que recebe, aumenta sua capacidade de receber. [...] A vida e o crescimento da igreja dependem desse dar e receber. Quem recebe mas
nunca dá logo deixa de receber. Se a verdade não flui dele para outros,
perde a capacidade de receber. Devemos conceder os bens do Céu, se
queremos receber novas bênçãos.
Ponham de parte os ídolos que vocês colocaram à frente de Deus.
Abandonem os prazeres egoístas. Não gastem, eu lhes imploro, seus
recursos para enfeitar a casa, pois seu dinheiro pertence a Deus, e vocês devem prestar contas a Ele pelo uso.
Alguém precisa de suas ofertas voluntárias. No mundo há pessoas
famintas, morrendo de fome. Você pode dizer: Não posso alimentar
todas elas. Mas, praticando as lições de economia de Cristo, você pode
alimentar uma delas.
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É um maravilhoso privilégio
ser capaz de entender a vontade
de Deus revelada na segura palavra profética. E ela põe sobre nós
pesada responsabilidade. Deus
espera que comuniquemos a outros o conhecimento que Ele nos
tem dado. É propósito dEle que
o instrumento divino e o humano se unam na proclamação da
mensagem de advertência.
A compaixão do povo de
Deus deve ser despertada em
toda igreja da Terra, e deve haver
ação altruísta para satisfazer as
necessidades de diferentes campos de missão. Os homens devem provar seu interesse na causa de Deus dando de seu capital.
Esta obra de trazer fielmente
todos os dízimos, para que possa haver mantimento na casa
de Deus, sustentaria os obreiros
tanto no lar quanto em campos
estrangeiros.
Se nós de fato temos a verdade
para estes últimos dias, ela deve
ser levada a toda nação, tribo,
língua e povo. [...] Para que essa
obra seja realizada, são necessários recursos. Sei que os tempos
são difíceis, e o dinheiro não é
abundante; mas a verdade deve
ser propagada, e o dinheiro para
tal deve ser posto no tesouro.
Nossa mensagem é mundial;
todavia, muitos nada estão fazendo, e muitos mais estão fazendo
muito pouco, e com tão grande

falta de fé, que acaba mesmo sendo quase nada.
A obra não deve parar por necessidade de meios. Mais recursos precisam ser investidos nela.
Irmãos da América, em nome de
meu Mestre, eu lhes ordeno: Despertem! [...] Se Deus lhes confiou
dinheiro, mostrem-se fiéis a seu
legado; desembrulhem seu lenço
e mandem seus talentos aos banqueiros, para que, quando Cristo
vier, possa receber o que Lhe pertence com juros.
Homens e mulheres sentirão
ser um bendito privilégio fazer
parte da obra de preparar almas
para subsistir no grande dia de
Deus, e darão centenas tão prontamente quanto agora dão centavos.
Seus recursos estão muito
mais seguros do que se fossem
depositados no banco, ou investidos em casas e terras. Estão
armazenados em bolsas que não
envelhecem. Ali não chega ladrão, nem o fogo consome (Lucas 12:33).
LIGAÇÃO ABSOLUTA
COM A IGREJA
Todo aquele que crê deve estar ligado de forma absoluta à
igreja. A prosperidade dela deve
ser seu primeiro interesse, e, a
menos que se sinta sob a sagrada
obrigação de tornar sua conexão
com a igreja um benefício a ela
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de preferência a si mesmo, ela ficará muito melhor sem ele. Está
em poder de todos fazer algo pela
causa de Deus. Há os que gastam
altas quantias em luxos desnecessários; satisfazem o apetite; mas
sentem ser um pesado tributo o
contribuir com meios para manter a igreja. [...] Aqueles que realmente sentem um profundo
interesse no avanço da causa não
hesitarão em investir dinheiro na
empreitada, onde e quando for
necessário.
Cada um que se liga com a
igreja faz, com esse ato, um voto
solene de trabalhar pelo interesse
dela, e de manter esse interesse
acima de qualquer recompensa
terrena. É seu trabalho preservar uma conexão viva com Deus,
dedicar-se de coração e mente
no grande plano da redenção e
mostrar, na vida e no caráter, a
excelência dos mandamentos de
Deus em contraste com os costumes e os preceitos do mundo.
Toda pessoa que professa a Cristo comprometeu-se a ser tudo
o que for possível como obreiro
espiritual: a ser ativo, zeloso e eficiente no serviço do Mestre.
Há um mundo a ser advertido. Essa obra foi confiada a nós.
Devemos praticar a verdade a
qualquer custo. Devemos estar
prontos a nos apresentar para a
luta a qualquer minuto, dispostos
a nos sacrificar, a sofrer a perda

mesmo da própria vida, se necessário, no serviço de Deus. Há
uma grande obra a ser feita num
curto período de tempo. Precisamos compreender nossa obra, e
fazê-la com fidelidade. Todos os
que finalmente receberão a coroa da vitória terão ganhado, por
esforço nobre e determinado de
servir a Deus, o direito de se vestir com a justiça de Cristo. Entrar
na cruzada contra Satanás, portando no alto do mastro a bandeira ensanguentada da cruz de
Cristo – esse é o dever de todo
cristão.
Não deve haver demora. A
causa de Deus demanda seu auxílio. Pedimos a vocês, como
mordomos do Senhor, que ponham os recursos dEle em circulação, que providenciem situações pelas quais muitos terão a
oportunidade de aprender o que
é a verdade.
Pode lhes ocorrer a tentação
de investir seu dinheiro em terras. Talvez seus amigos os aconselhem a fazer isso. Mas será que
não há um modo melhor de investir seu capital? Não foram vocês comprados por preço? Não
foi seu dinheiro confiado a vocês
para ser negociado para Deus?
A VOZ DA CONSAGRAÇÃO
“Sou inteiramente Teu, meu
Salvador; Tu pagaste o resgate
por minha alma, e tudo o que sou
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ou espero ser é Teu. Ajuda-me a
adquirir meios, não para gastar
tolamente, não para condescender com o orgulho, mas para usá
-los para a glória de Teu próprio
nome." É essa a linguagem do seu
coração?
Não há ao seu redor pobres e
sofredores que precisam de roupa mais quente, melhor comida
e, acima de tudo, daquilo que
será mais altamente apreciado:
simpatia e amor? O que você tem
feito pelas viúvas, os desafortunados, que apelam por sua ajuda
na educação e criação dos filhos
e netos? Como tem tratado esses
casos? Tentou ajudar os órfãos?
Deus está constantemente
lhe concedendo as bênçãos desta
vida; e se Ele lhe pede que reparta os Seus dons na ajuda a vários
ramos de Sua obra, é de seu próprio interesse temporal e espiritual assim fazer, e desse modo
reconhecer Deus como Doador
de toda bênção. Deus, como o
Obreiro-Mestre, coopera com os
homens para assegurar os meios
necessários para o sustento deles;
e requer que com Ele cooperem
na salvação de almas.
A igreja nunca pode alcançar
a posição que Deus deseja que
alcance até que esteja em ligação
estreita com seus obreiros missionários, em harmonia. A unidade pela qual Cristo orou nunca
pode existir enquanto a espiritu-

alidade não for trazida ao serviço
missionário, e até que a igreja se
torne um agente para a manutenção das missões.
Ao consentir em que os semelhantes permaneçam escravos da
necessidade e da degradação, homens e mulheres permitem que
Satanás acuse a Deus por deixar
que Seus filhos sofram com as
necessidades da vida. Deus é insultado pela indiferença daqueles
a quem confiou Seus bens. Seus
administradores recusam-se a
notar a miséria que poderiam
aliviar. Assim trazem vergonha
sobre Deus.
Um uso sábio dos dízimos
trará maravilhoso crescimento.
Um talento usado sabiamente
trará a Deus dois talentos. Espera-se que o rendimento seja proporcional ao capital investido.
Se vocês estiverem em íntima
ligação com Deus, estarão dispostos a fazer qualquer sacrifício
para pôr a vida eterna ao alcance
dos que perecem. No nome do
Senhor, eu lhes suplico, meus irmãos e irmãs, que, nesta crise em
nossa obra, avancem em auxílio
do Senhor, em auxílio do Senhor
contra os poderosos. Reter o que
a Deus é devido sempre traz maldição. A prosperidade espiritual
está intimamente ligada à generosidade cristã.
Retenha tudo em suas posses,
e isso será para sua perda eterna.
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Dê a Deus, e desse momento em
diante tudo terá Sua inscrição.
Estará selado com a imutabilidade dEle. Quer desfrutar de
seus recursos? Então os use para
abençoar os que sofrem. Quer
aumentar suas posses? “Honra ao
Senhor com a tua fazenda e com
as primícias de toda a tua renda; e se encherão os teus celeiros
abundantemente, e trasbordarão
de mosto os teus lagares.” (Provérbios 3:9 e 10). Se todos fizerem sua parte, a aridez da vinha
do Senhor não mais falará em
condenação dos que professam
seguir a Cristo. [...] Economizem!
Dispam-se do orgulho. Deem a
Deus seu tesouro terreno. Doem
aquilo que puderem agora, e, ao
cooperar com Cristo, suas mãos
estarão abertas para doar ainda
mais. E Deus reabastecerá suas
mãos, para que o tesouro da verdade possa ser levado a muitas
pessoas. Dará a vocês para que
possam dar a outros.
UM CHAMADO A MAIOR
DEDICAÇÃO
Por que somos tão indiferentes, tão egoístas, tão absortos em
preocupações temporais? Está
nosso interesse separado de Jesus? A verdade se tornou tão
aguda, tão rigorosa em sua aplicação à nossa alma que, como os
discípulos de Cristo que foram
ofendidos, nos voltamos para os

elementos desprezíveis do mundo? [...] Por quanto tempo isso
continuará?
Todos devem ter fé viva – uma
fé que opere por amor e purifique
a alma. Homens e mulheres estão
prontos a qualquer coisa para fazer a própria vontade; mas quão
pouco estão dispostos a fazer por
Jesus, e pelos semelhantes que
perecem por falta da verdade!
Não pedimos um empréstimo, mas uma oferta voluntária
– uma devolução ao Mestre dos
bens que a Ele mesmo pertencem, os quais foram emprestados
a vocês. Se amam a Deus supremamente, e a seu próximo como
a si mesmos, cremos que darão
provas palpáveis disso nas ofertas
voluntárias para a obra missionária. Há almas a serem salvas,
e vocês podem ser cooperadores
de Jesus Cristo na salvação delas,
por quem Cristo deu Sua vida.
O grande derramamento do
Espírito de Deus, que iluminará a Terra toda com Sua glória,
não virá até que tenhamos um
povo esclarecido, que saiba por
experiência o que significa ser
colaborador de Deus. Quando
tivermos consagração completa
e absoluta ao serviço de Cristo,
Deus reconhecerá isso derramando Seu Espírito sem medida;
mas o derramamento não ocorrerá enquanto a maior parte da
igreja não for de colaboradores
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de Deus. Ele não pode derramar
Seu Espírito enquanto o egoísmo
e a indulgência própria são tão
manifestos, quando prevalece
um espírito que, se colocado em
palavras, expressaria a resposta
de Caim: “Sou eu guardador do
meu irmão?” (Gênesis 4:9).
Queridos irmãos e irmãs, eu
lhes falo com palavras de amor e
ternura. Todo interesse terreno
deve estar subordinado à grande
obra da redenção.
Lembrem-se de que devem
ser vistas na vida dos seguidores
de Cristo a mesma devoção, a
mesma sujeição à obra de Deus
em atender a cada clamor social e
a cada necessidade de afeição humana, que foram vistas na vida
dEle.
Deus requer aquilo que nós
não damos – consagração sem
reservas. Se cada cristão fosse
fiel ao compromisso feito quando aceitou a Cristo, quantos no
mundo não teriam sido deixados a perecer no pecado! Quem
responderá pelas almas que desceram à sepultura despreparadas
para encontrar seu Senhor? [...]
Mas quão pouco temos feito! E
a influência do pouco que temos
feito tem sido terrivelmente enfraquecida pelo efeito neutralizador do que deixamos por fazer,
ou prometemos fazer e nunca
concluímos, e por nossos hábitos
de desatenta indiferença.

O plano da salvação foi baseado em um sacrifício tão amplo, profundo e elevado que é
imensurável. Cristo não enviou
Seus anjos a este mundo caído
enquanto Ele mesmo permanecia no Céu; mas veio Ele próprio,
sem companhia, carregando a
repreensão. Tornou-Se Homem
de dores, e que sabe o que é padecer; tomou sobre Si nossas enfermidades, e as nossas fraquezas
levou sobre Si (Isaías 53:3 e 4).
A maioria almeja fazer para
si um nome no mundo; adotamlhe os ritos e cerimônias, e vivem
para condescender com o eu.
Seguem os próprios intentos tão
avidamente quanto o faz o mundo, e assim cortam sua força para
ajudar no estabelecimento do
reino de Deus.
Todos os que estão verdadeiramente unidos a Cristo sentirão
o mesmo amor pelas almas que
levou o Filho de Deus a deixar
Seu trono real, Seu elevado governo, e Se tornar pobre por
amor de nós, para que, por Sua
pobreza, nos tornássemos ricos
(2 Coríntios 8:9). Deus requer
esforço pessoal daqueles que
conhecem a verdade. Pede que
famílias cristãs vão a comunidades que estão em trevas e erro, a
campos estrangeiros; que familiarizem-se com uma nova classe
social, e trabalhem sábia e perseverantemente pela causa do Mes-
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tre. Para atender a esse chamado,
o sacrifício próprio deve ser experimentado.
Por que rejeitar fazer esforços
decididos e abnegados a fim de
instruir os que não conhecem a
verdade para este tempo?
O fato de a verdade prender
as almas por elos de ouro ao trono de Deus deve inspirar pessoas
a trabalhar com toda a energia
que Deus lhes deu para negociar
os bens do Senhor nos lugares
que estão além de nós, disseminando o conhecimento de Cristo
ao longe, entre os gentios.
Você se permitirá ficar em
casa, a fim de ajuntar os recursos
que Deus lhe confiou para serem
colocados no banco do Céu? Não
pode alegar que não há nada a
fazer, pois há tudo a fazer. Vai se
contentar em desfrutar dos confortos do lar, não tentando contar às almas que perecem como
elas podem obter as mansões que
Cristo foi preparar para aqueles que O amam? Não sacrificará suas posses para que outros
possam conquistar uma herança
imortal?
VENDA DE CASAS E
OUTRAS PROPRIEDADES
Deus roga aos que têm posses
em terras e casas que as vendam,
e invistam o dinheiro onde suprirá a grande necessidade do campo missionário. Uma vez tendo

vivenciado a real satisfação que
vem ao se agir assim, eles manterão o canal aberto, e os meios
que o Senhor lhes confia estarão
constantemente fluindo para o
tesouro, a fim de que pessoas
possam se converter. Estas irão,
por sua vez, praticar abnegação,
economia e simplicidade semelhantes, por amor a Cristo, para
que possam também levar suas
ofertas a Deus. Por meio desses
talentos sabiamente investidos,
ainda outras pessoas podem se
converter; e assim a obra continua, mostrando que os dons de
Deus são apreciados. O Doador
é reconhecido, e a glória recai sobre Ele por intermédio da fidelidade de Seus administradores.
Há homens e mulheres pobres que me escrevem pedindo conselhos sobre deverem ou
não vender a casa, e dar o lucro
à Causa. Dizem que os apelos
pedindo fundos mexeram com
eles, e querem fazer algo pelo
Mestre que tudo fez por eles. A
tais, eu respondo: “Pode não ser
seu dever vender sua pequena
casa exatamente agora; mas vão
a Deus por si mesmos; o Senhor
certamente ouvirá suas orações
sinceras pedindo sabedoria para
compreender qual seria seu dever.”
É agora que nossos irmãos
devem estar reduzindo suas posses em vez de aumentá-las. Es-

| 22 | Fazei Prova de Mim

tamos prestes a nos mudar para
um país melhor, celestial. Então,
não sejamos habitantes perenes
da Terra, mas tornemos nossas
coisas, tanto quanto possível, tão
compactas quanto uma bússola.
Casas e terras não terão serventia aos santos no tempo de
angústia, pois nessa época eles
terão de fugir diante de multidões enfurecidas, e não poderão
dispor de suas posses para fazer
avançar a causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é a
vontade de Deus que os santos
se separem de todo estorvo antes
que o tempo de angústia chegue,
e façam um concerto com Deus

mediante sacrifício. Se puserem
o que possuem sobre o altar e
fervorosamente perguntarem a
Deus qual é seu dever, Ele lhes
ensinará quando dispor dessas
coisas. Então estarão livres no
tempo de angústia, e não terão
obstáculos para oprimi-los.
A obra de Deus deve se tornar mais ampla, e, caso Seu povo
Lhe siga o conselho, não haverá
muitos recursos em posse deles
para serem destruídos na conflagração final. Todos terão armazenado seu tesouro onde a traça
e a ferrugem não consomem, e
o coração não terá uma corda a
prendê-lo à Terra.

................................

3
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AS RESERVAS DE
DEUS: O DÍZIMO

UM TESTE DE LEALDADE
Deus nos pede que O reconheçamos como o Doador de todas as
coisas; e por essa razão, Ele diz: “De todas as suas posses, reservei
para Mim uma décima parte, além das dádivas e ofertas, que deve ser
levada ao Meu tesouro.” É uma provisão feita por Ele para levar avante
a obra do evangelho.
Enquanto nós, como povo, buscamos fielmente dar a Deus o tempo que Ele reservou como Seu, não iremos também render-Lhe a porção de nossos recursos que Ele requer?
Um dízimo fiel é a porção do Senhor. Retê-lo é roubar a Deus.
Todo homem deve levar, liberal, voluntária e alegremente, os dízimos
e ofertas ao tesouro do Senhor, porque há uma bênção em assim se
fazer. Não há segurança em reter de Deus a parte que Lhe cabe.
Ele a reservou para Si, a fim de ser empregada em propósitos religiosos. É santa. Em qualquer dispensação, Ele não aceitou nada menos que isso. Negligenciar ou adiar esse dever provocará o desprazer
divino. Se todos os que alegam ser cristãos levassem os dízimos fielmente a Deus, Seu tesouro estaria cheio.
O sistema especial do dízimo foi fundamentado em um princípio
tão duradouro quanto a lei de Deus. Era uma bênção aos judeus; doutro modo, Deus não o teria dado a eles. Então, esse sistema também
será uma bênção àqueles que o implementarem até o fim dos tempos.
Nosso Pai celestial não concebeu o plano de benevolência sistemática
para Se enriquecer, mas para que fosse uma grande bênção ao homem. Viu que esse sistema de beneficência seria justamente aquilo de
que o homem precisaria.
Muitos se compadeceram da sorte do Israel de Deus ao ser compelido a doar sistematicamente, além de fazer ofertas generosas anualmente. Um Deus Todo-Sábio sabia melhor qual sistema de benevolência estaria de acordo com Sua providência, e deu a Seu povo
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instruções com respeito a isso.
Como a ordem de coisas mudou em nossos dias! Os reclamos e exigências do Senhor são
deixados por último, se é que
recebem alguma atenção. Todavia, nossa obra precisa dez vezes
mais de recursos do que era necessário no tempo dos judeus. Se
a lei requeria dízimos e ofertas há
milhares de anos, quão mais essenciais eles são agora! Se o rico e
o pobre já deviam dar uma soma
proporcional ao que possuíam no
sistema econômico judaico, isso é
duplamente essencial agora.
ESTABELECIDO SOBRE
PRINCÍPIOS ETERNOS
O sistema de dízimos remonta aos dias de Moisés. Requeriase que os homens oferecessem a
Deus dádivas para fins religiosos
antes que um sistema definido
fosse dado a Moisés, mesmo nos
distantes dias de Adão. Em cumprimento aos requisitos divinos,
os homens deviam manifestar por
meio de ofertas seu reconhecimento pelas graças e bênçãos dadas a eles. Assim continuou sendo
por sucessivas gerações, sendo
conduzido por Abraão, que deu
dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo.
“Quem jamais milita à sua
própria custa? Quem planta a
vinha e não come do seu fruto?
Ou quem apascenta o gado e não

come do leite do gado? Digo eu
isso segundo os homens? Ou não
diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito:
Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus
cuidado dos bois? Ou não o diz
certamente por nós? Certamente
que por nós está escrito; porque
o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante.” (1 Coríntios 9:7-10).
“Se nós vos semeamos as coisas espirituais,” pergunta ainda o
apóstolo, “será muito que de vós
recolhamos as carnais? Se outros
participam deste poder sobre
vós, por que não, mais justamente, nós? Mas nós não usamos
deste direito; antes, suportamos
tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de
Cristo. Não sabeis vós que os que
administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que
os que de contínuo estão junto ao
altar participam do altar? Assim
ordenou também o Senhor aos
que anunciam o evangelho, que
vivam do evangelho." (1 Coríntios 9:11-14).
O apóstolo aqui se referiu ao
plano do Senhor para a manutenção dos sacerdotes que ministravam no templo. Os que eram
separados para esse santo ofício
eram sustentados pelos irmãos,
a quem ministravam bênçãos
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espirituais. “E os que dentre os
filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei,
de tomar o dízimo do povo, isto
é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão."
(Hebreus 7:5).
Era a esse plano para amparo
do ministério que Paulo se referia quando disse: “Assim ordenou também o Senhor aos que
anunciam o evangelho, que vivam do evangelho." E mais tarde,
escrevendo a Timóteo, o apóstolo disse: “Digno é o obreiro do
seu salário." (1 Timóteo 5:18).
Deus tem direito sobre nós e
tudo o que temos. Seu direito é
soberano sobre todos os outros.
E, em reconhecimento a esse direito, nos manda que rendamos a
Ele uma proporção fixa de tudo o
que Ele nos dá. O dízimo é essa
parte específica.
Tudo o que havia restado de
suas propriedades [dos israelitas
libertos do Egito] era de Deus,
e devia ser usado para a glória
dEle. Mas o dízimo era separado
para o sustento dos que ministravam no santuário. Devia ser
retirado dos primeiros frutos de
toda a plantação, e, com dádivas
e ofertas, provia amplos meios
para auxiliar o ministério evangélico naquele tempo.
A mente, o coração, a vontade
e as afeições pertencem a Deus; o
dinheiro que manejamos é do Se-

nhor. [...] Deus requer apenas o
que é Seu. A primeira parte é do
Senhor, e deve ser usada como
Seu tesouro a nós confiado. O
coração livre de egoísmo despertará para um senso da bondade e
do amor de Deus, e será tocado a
fazer um reconhecimento sincero das justas exigências divinas.
UM PLANO BELO EM SUA
SIMPLICIDADE
O plano de Deus com o sistema de dízimos é belo em sua
simplicidade e igualdade. Todos podem tomar parte nele em
fé e coragem, pois é divino em
sua origem. Nele se combinam
simplicidade e utilidade, e não
requer conhecimento profundo
para ser entendido e executado.
Para o pobre, o dízimo será
uma quantia comparativamente
pequena, e suas ofertas serão de
acordo com sua capacidade. Mas
não é o tamanho da oferta que
a torna aceitável a Deus, e sim
o propósito do coração, o espírito de gratidão e amor que ela
expressa. Doem de acordo com
sua capacidade, sentindo que são
servos de Deus, e que Ele lhes
aceitará a oferta.
Aqueles a quem Deus confiou grande capital não irão, se
O amarem e temerem, achar que
é um fardo atender às demandas
de uma consciência esclarecida de
acordo com os reclamos do Se-
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nhor. O rico será tentado a tolerar
o egoísmo e a avareza, e a reter de
Deus o que a Ele pertence.
Na grande obra de advertir o
mundo, os que têm a verdade no
coração e são santificados pela
verdade cumprirão a parte que
lhes cabe. Serão fiéis no pagamento de dízimos e ofertas. Cada
membro da igreja está ligado a
Deus por relação de concerto para
negar a si mesmo em todo gasto
extravagante. Que a falta de economia na vida doméstica não nos
faça incapazes de desempenhar
nosso papel no fortalecimento da
obra já estabelecida, e na penetração em novos territórios.
Aquele que deu Seu Filho
unigênito para morrer por vocês
fez um concerto com vocês. Ele
lhes dá Suas bênçãos, e pede que
de volta vocês Lhe tragam seus
dízimos e ofertas.
As Escrituras requerem que
os cristãos assumam um plano
de benevolência ativa que manterá em constante exercício um
interesse na salvação dos semelhantes. A lei moral prescrevia
a observância do sábado, a qual
não era um fardo, exceto quando essa lei era transgredida, e
os transgressores ficavam presos
pelas penalidades envolvidas na
quebra da lei. O sistema de dízimos não era um fardo para os
que não se apartavam do plano.
Quão vão é o esforço para

medir um amor e um sacrifício
que são imensuráveis, incalculáveis, com regras matemáticas,
tempo, dinheiro e amor! Dízimos
para Cristo! Oh, esmola insignificante, vergonhosa recompensa
por aquilo que custou tanto!
QUESTÃO DE
HONESTIDADE
Os que compreendem o quanto dependem de Deus sentirão
que precisam ser honestos com
os outros, e, acima de tudo, que
precisam ser honestos com Deus,
de quem vêm todas as bênçãos
da vida. O evadir-se das claras
ordens de Deus com relação a dízimos e ofertas é registrado nos
livros do Céu como roubo a Ele.
Ninguém que seja desonesto com Deus ou com os semelhantes pode verdadeiramente
prosperar. O Deus Altíssimo,
possuidor do Céu e da Terra, diz:
“Na tua bolsa não terás diversos
pesos, um grande e um pequeno.
Na tua casa não terás duas sortes
de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa
inteiro e justo terás, para que se
prolonguem os teus dias na terra
que te dará o Senhor, teu Deus.
Porque abominação é ao Senhor,
teu Deus, todo aquele que faz
isso, todo aquele que faz injustiça." (Deuteronômio 25:13-16).
Quanto mais Deus comunica
riqueza, mais inteiramente os ho-
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mens a reclamam como sua, para
ser usada como bem entenderem. [...] Iremos nós perder a paz
de consciência, a comunhão com
Deus e o companheirismo com
os irmãos por não dedicarmos à
Causa a porção que o Senhor reclamou como Sua?
Não prometam ao Senhor um
dote e, então, se apropriem dele
para uso próprio, a fim de que suas
orações não se tornem uma abominação para Ele. É a negligência
desses deveres claramente revelados que traz trevas sobre a igreja.
Tirar do tesouro de Deus para
servir a si mesmo ou a outros em
negócios seculares não é menos
que sacrilégio. Alguns têm estado
em falta por desviar do altar de
Deus aquilo que havia sido dedicado especialmente a Ele. Todos
devem considerar esta questão
sob a luz correta. Que ninguém,
quando em dificuldades financeiras, tome dinheiro consagrado a fins religiosos e use-o para
vantagem própria, acalmando
a consciência dizendo que o reporá no futuro. É muito melhor
cortar despesas para que correspondam à renda, restringir os
desejos e viver com os meios que
se tem do que usar o dinheiro do
Senhor em propósitos seculares.
ORDEM E REGULARIDADE
As instruções dadas pelo Espírito Santo por intermédio do

apóstolo Paulo concernentes às
dádivas apresentam um princípio
que se aplica também ao dízimo:
“No primeiro dia da semana, cada
um de vós ponha de parte o que
puder ajuntar, conforme a sua
prosperidade" (1 Coríntios 16:2).
E que tempo mais apropriado
poderia ser escolhido para separar o dízimo e apresentar nossas
ofertas a Deus? No sábado, temos
pensamentos acerca da bondade
divina. [...] E agora, antes que a
lida da semana comece, devolvemos a Ele o que Lhe pertence, e
junto uma oferta para comprovar
nossa gratidão. Dessa maneira,
nossa prática será uma pregação
semanal, declarando que Deus é
o possuidor de todas as nossas
propriedades, e que Ele nos fez
mordomos para usá-las para a
Sua glória.
Essa questão do doar não é
deixada ao impulso. Deus nos
deu instruções definidas quanto a ela. Especificou dízimos e
ofertas como a medida de nossa
obrigação.
Não devemos consagrar a Ele
o que resta de nossa renda depois
de satisfeitas todas as nossas necessidades reais ou imaginárias;
mas antes que qualquer parte seja
utilizada, devemos separar o que
Deus especificou como sendo
dEle. Muitas pessoas atenderão a
todas as demandas e dívidas inferiores, e deixarão a Deus apenas a
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respiga, se é que deixarão algo. Se
não, a Causa terá que esperar até
uma ocasião mais conveniente.
A MENSAGEM DE
MALAQUIAS
A reprovação, a advertência
e a promessa do Senhor são dadas em linguagem clara em Malaquias 3: “Roubará o homem a
Deus? Todavia, vós Me roubais e
dizeis: Em que Te roubamos?” O
Senhor responde: “Nos dízimos
e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque
Me roubais a Mim, vós, toda a
nação." (versos 8 e 9).
Não é difícil compreender
nosso dever à luz dessa mensagem, dada por intermédio do
santo profeta de Deus. Não somos
deixados a tropeçar por causa de
trevas e desobediência. A verdade está abertamente declarada, e
pode ser claramente compreendida por todos os que desejam ser
honestos à vista de Deus.
Muito recentemente, recebi
luz direta do Senhor sobre essa
questão, a de que muitos adventistas do sétimo dia estão roubando a Deus nos dízimos e ofertas,
e me foi claramente revelado que
Malaquias havia declarado as circunstâncias como realmente são.
Então, como alguém se atreverá
a pensar que a sugestão de reter
dízimos e ofertas vem de Deus?
Vocês, que alegam ser filhos

de Deus, tragam-Lhe os dízimos
ao tesouro. Façam suas ofertas
voluntária e abundantemente, de
acordo com o que Deus lhes fez
prosperar. Lembrem-se de que o
Senhor lhes confiou talentos, os
quais vocês devem negociar diligentemente para Ele.
Oh, se todos os que têm conhecimento da verdade tão-somente obedecessem aos ensinos
dessa verdade! Por que é que as
pessoas, estando mesmo às portas do mundo eterno, são tão
cegas? [...] A lepra do egoísmo
tomou conta da igreja. O Senhor
Jesus Cristo curará a igreja desse terrível mal se ela desejar ser
curada. O remédio é encontrado
no capítulo 58 de Isaías.
É coisa séria desviar os bens
do Senhor, praticar roubo para
com Deus, pois, em assim fazer,
as percepções se deturpam, e o
coração endurece.
Defraudar a Deus é o maior
crime de que um homem pode
ser culpado; contudo, esse pecado é extremamente comum. Retém você o que é de Deus? Desvia
do tesouro a parte que o Senhor
reclama como Sua? Se isso acontece, você está roubando a Deus,
e cada centavo é anotado contra
você, como sua responsabilidade,
nos livros do Céu.
Que os que têm retido seu dízimo façam um cálculo exato, e
levem ao Senhor aquilo que têm
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roubado de Sua obra. Façam restituição, e levem ao Senhor ofertas de paz. “Ou que se apodere da
Minha força e faça paz comigo;
sim, que faça paz comigo.” (Isaías
27:5). Se você reconhece que agiu
errado ao se apropriar indevidamente dos bens divinos e se arrepende sincera e completamente,
Ele perdoará sua transgressão.
Alguns fracassam em educar
o povo a cumprir o dever por
inteiro. Pregam aquela parte de
nossa fé que não criará oposição e não desagradará os ouvintes; mas não declaram a verdade
toda. O povo gosta da pregação;
mas há falta de espiritualidade,
porque os reclamos divinos não
são atendidos. Seu povo não dá
a Ele em dízimos e ofertas aquilo que Lhe pertence. Esse roubo
a Deus, praticado tanto por ricos
quanto por pobres, traz trevas às
igrejas; e o ministro que trabalha
com elas e não mostra a vontade de Deus claramente revelada
está sob condenação junto com
o povo, porque negligencia seu
dever.
Deus vê quem é egoistamente
negligente em pagar seus dízimos
e levar suas dádivas e ofertas ao
tesouro. O Senhor Jeová entende
tudo. Assim como um livro memorial é escrito perante Ele com
os que temem ao Senhor e que
pensam em Seu nome, há um livro de registro de todos os que se

apropriam das dádivas que Deus
lhes confiou para serem usadas
na salvação de almas.
Se o povo de Deus houvesse obedecido fielmente às Suas
instruções, a promessa lhes teria
sido cumprida. Mas quando os
homens desconsideram as exigências de Deus, postas diante
deles claramente, o Senhor permite que sigam o próprio caminho, e colham o fruto de seus
atos. [...] [Aquele que se apropria
da porção do Senhor] Perderá
não só o que reteve de Deus, mas
também o que a ele foi entregue
como sendo seu.
FAÇAMOS PROVA COM O
SENHOR
"Trazei todos os dízimos à casa
do tesouro, para que haja mantimento na Minha casa, e depois
fazei prova de Mim, diz o Senhor
dos Exércitos, se Eu não vos abrir
as janelas do Céu e não derramar
sobre vós uma bênção tal, que
dela vos advenha a maior abastança." (Malaquias 3:10). Obedeceremos a Deus e levaremos todos os
nossos dízimos e ofertas, para que
possa haver mantimento que supra a demanda de almas famintas
do pão da vida?
As missões nacionais estão
em grande necessidade financeira; foram estabelecidas pela fé,
em diferentes partes do campo.
Serão elas deixadas a definhar e
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morrer? Não nos levantaremos?
Deus ajude Seu povo a fazer o
seu melhor.
Oh, que segurança graciosa, inteira, completa nos é dada,
se tão-somente fizermos o que
Deus requer que façamos! Lancem mão disso, crendo que o
Senhor fará justamente como
prometeu. [...] Devemos pegar a
Deus na Sua Palavra, e, em simplicidade de fé, andar apoiados
na promessa, dando ao Senhor o
que a Ele pertence.
Os homens, por seu espírito
egoísta e avarento, têm perdido
muito. Se tivessem reconhecido
completa e sinceramente os requisitos de Deus e atendido a Seus reclamos, as bênçãos divinas teriam
se manifestado em crescimento
da produção na Terra. A colheita
teria sido maior. As necessidades
de todos teriam sido supridas
abundantemente. Quanto mais
dermos, mais receberemos.
APROPRIANDO-SE DOS
FUNDOS DE RESERVA DE
DEUS
Depois de eu ter falado com
grande clareza […], perguntaram-me: “Irmã White, pensa que
meu pai deve pagar o dízimo? Ele
enfrentou grande perda recentemente, e diz que, assim que sanar
suas dívidas, pagará os dízimos.”
Perguntei: “Como você considera
suas obrigações para com Deus,

que nos dá a vida e o fôlego, e todas as bênçãos das quais desfrutamos? Deixaria que sua dívida
para com Deus aumentasse continuamente? Roubaria dEle a parte
que Ele nunca nos deu para ser
usada em qualquer outro propósito senão o avanço de Sua obra,
o sustento de Seus servos no ministério? Em resposta a sua pergunta, o profeta Malaquias questiona: ‘Roubará o homem a Deus?
Todavia, vós [...] dizeis: Em que
Te roubamos?’, como se houvesse uma disposição em interpretar
mal esse assunto. Vem a resposta:
‘Nos dízimos e nas ofertas alçadas.
Com maldição sois amaldiçoados, porque Me roubais a Mim,
vós, toda a nação.’ (Malaquias
3:8 e 9). Depois de tal afirmação,
ousaria eu dizer-lhe: ‘Você não
precisa pagar o dízimo enquanto
estiver com dívidas?’ Deveria eu
dizer-lhe que tivesse certeza de
primeiro pagar tudo o que deve a
alguém, embora estivesse roubando a Deus ao fazer isso?”
Vi que alguns têm se desculpado por não ajudar a causa de
Deus pelo fato de estarem com
dívidas. Se tivessem examinado
o próprio coração intimamente,
teriam descoberto que o egoísmo era a verdadeira razão de não
terem levado ofertas voluntárias
a Deus. [...] Por causa da cobiça,
a mão de Deus, que faz prosperar, não estará com eles para lhes
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abençoar os empreendimentos.
Alguns têm estado insatisfeitos, e dito: “Não pagarei mais
meu dízimo, pois não tenho confiança no modo como as coisas
são administradas no centro da
obra.” Mas irá você roubar a Deus
por pensar que a administração
da obra não está certa? Faça sua
reclamação clara e abertamente,
com o espírito correto, às pessoas
devidas. Envie seus pedidos para
que as coisas sejam ajustadas e
postas em ordem; mas não prive
a obra de Deus e se prove infiel só
porque outros não estão agindo
corretamente.
Alguns têm se sentido sob sagradas obrigações para com os
filhos. [...] Dão a desculpa de que
têm um dever para com eles. Isso
pode estar correto, mas o primeiro dever deles é para com Deus.
[...] Não deixem que seus filhos
roubem suas ofertas do altar de
Deus para benefício próprio.
A RESPOSTA DE UMA
CONSCIÊNCIA
DESPERTADA
Ao ser apresentado o pecado
de roubo a Deus, o povo recebeu
visão mais clara de seu dever e
privilégio nesse quesito. Um irmão disse que, por dois anos, não
havia pagado o dízimo, e estava
desesperado; mas, confessando o
pecado, começou a ter esperança.
“Que farei?”, perguntou.

Eu disse: “Faça uma nota de
débito ao tesoureiro da igreja;
será eficiente.”
Ele pensou ser esse pedido
um tanto estranho; mas sentouse e começou a escrever: “Pela
importância recebida, prometo
pagar...” Olhou para cima, como
se dissesse: Esta é a forma apropriada de escrever uma nota de
débito para o Senhor?
“Sim,” continuou, “pela importância recebida. Não tenho
eu recebido as bênçãos de Deus
dia após dia? Não têm os anjos
me guardado? Não tem o Senhor
me abençoado com todas as bênçãos espirituais e temporais? Pela
importância recebida, prometo
pagar a soma de 571,50 dólares
ao tesoureiro da igreja.” Depois
de fazer tudo o que podia de sua
parte, ele era um homem feliz.
Em poucos dias, resgatou a nota
e pagou o dízimo à tesouraria.
Fez também uma doação de Natal de 125 dólares.
Muitos têm por muito tempo
negligenciado lidar honestamente com o Criador. Não pondo de
parte o dízimo semanalmente,
deixam que ele se acumule, até
que some uma grande quantia, e
então ficam muito relutantes em
consertar o problema. E retêm
esse dízimo atrasado, usando-o
como se a eles pertencesse.
Um irmão, homem de aparência distinta, delegado da Tas-

| 32 | Fazei Prova de Mim

mânia, veio a mim e disse: “Estou
feliz por tê-la ouvido falar hoje
sobre dizimar. Não sabia que era
um assunto tão importante. Não
mais ousarei negligenciá-lo.” Ele
está agora calculando o valor
de seu dízimo dos últimos vinte
anos e diz que o pagará o mais
rápido que puder, pois não quer
ter de se defrontar no juízo com
“roubo a Deus” registrado nos livros do Céu.
Ao terem recebido a luz, muitos confessaram sua dívida para
com Deus, e expressaram sua determinação em saná-la.
Muitos, muitos perderam o
espírito de abnegação e sacrifício. Têm enterrado seu dinheiro
em posses temporais. Há homens
a quem Deus abençoou, a quem
está testando a fim de ver que
resposta darão a Seus benefícios.
Têm retido os dízimos e ofertas
até que seu débito para com o Senhor Deus dos Exércitos se torna
tão grande que eles empalidecem
ante o pensamento de render ao
Senhor o que é dEle – um dízimo
justo.
Olhem para seus celeiros
cheios, para seus depósitos armazenados com as boas coisas que
o Senhor lhes deu, e se perguntem se têm devolvido ao Doador
aquilo que a Ele pertence. Se têm
roubado ao Senhor, façam restituição. Tanto quanto possível,
corrijam o passado, e então pe-

çam ao Salvador que os perdoe.
Irão devolver ao Senhor o que
Lhe pertence antes que este ano,
cheio de registros, tenha passado
para a eternidade?
Jacó fez seu voto [Gênesis
28:20-22] enquanto refrigerado
pelo orvalho da graça, e revigorado pela presença e pela garantia de Deus. Depois que a glória
divina passou, ele teve tentações,
como os homens de nosso tempo;
mas foi fiel a seu voto, e não abrigou pensamentos quanto à possibilidade de se ver desobrigado do
compromisso que havia feito.
Longos anos se passaram antes que Jacó ousasse retornar a
sua terra; mas quando o fez, ele
pagou fielmente o débito para
com seu Mestre. Havia se tornado um homem rico, e uma grande quantidade do que possuía
passou de sua propriedade para
o tesouro do Senhor.
Jacó deu o dízimo de tudo o
que tinha, e então calculou o uso
do dízimo, e deu ao Senhor o lucro daquilo que tinha usado para
interesse próprio durante o tempo em que esteve em terra pagã e
não pôde cumprir seu voto. Era
uma quantia grande, mas ele não
hesitou; não considerava aquilo que tinha votado ao Senhor
como seu, mas dEle.
A oração não tem a finalidade
de operar qualquer mudança em
Deus; ela nos põe em harmonia
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com Ele. Não toma o lugar do
dever. A oração oferecida contínua, frequente e fervorosamente
nunca será aceita por Deus no
lugar de nosso dízimo. A oração
não paga nossa dívida para com
Deus.
Não demorará até que o tempo de graça se encerre. Se vocês
não servirem ao Senhor com
fidelidade, como enfrentarão o
registro de seu trato infiel? Não
demorará muito, um chamado
para um acerto de contas será
feito, e a vocês será perguntado:
“Quanto deves ao meu Senhor?”
(Lucas 16:5). Se têm se recusado
a tratar honestamente com Deus,
eu lhes imploro que pensem em
sua falta e, se possível, façam restituição. Caso isso não possa ser
feito, orem a Deus em humilde
arrependimento para que, no
nome de Jesus, lhes perdoe a
grande dívida. Comecem agora
a agir como cristãos. Não deem
desculpas por falhar em dar ao
Senhor o que é dEle. (Nota do
Editor: Grifo nosso).
O USO DO DÍZIMO
Deus deu instrução especial
quanto ao uso do dízimo. Ele não
deseja que Sua obra seja incapacitada pela necessidade de recursos. Para que não haja trabalho
casual ou erro, tornou muito claro o nosso dever nesse ponto. A
parte que Deus reservou para Si

não deve ser desviada para qualquer outro fim que não aquele
que Ele especificou. Ninguém se
sinta na liberdade de reter o dízimo, para ser usado de acordo
com a própria opinião. Não devem usá-lo para si mesmos em
uma emergência, nem aplicá-lo
onde pareça conveniente, mesmo naquilo que consideram ser a
obra do Senhor.
Deus deseja que todos os
Seus mordomos sejam corretos
em seguir o plano divino. Não
devem ramificar o plano do Senhor fazendo algum ato de caridade, ou dando alguma dádiva
ou oferta onde e quando parece
conveniente a eles, os agentes humanos. É um plano muito pobre
dos homens o tentar melhorar
o plano divino, inventando um
substituto, agindo segundo seus
bons impulsos nesta ou naquela
ocasião, deslocando-os contra os
reclamos de Deus.
Um conclui que o dízimo
pode ser aplicado para fins escolares. Outros ainda, que os colportores deviam ser sustentados
com o dízimo. Mas um grande
erro é cometido quando o dízimo é retirado do objetivo para o
qual deve ser usado: o sustento
dos ministros.
O dízimo é separado para um
uso especial. Não deve ser considerado uma reserva para os pobres. Deve ser especialmente de-
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dicado ao auxílio dos que estão
levando a mensagem de Deus ao
mundo; e não deve ser desviado
desse propósito.
Foi-me mostrado que é errado usar o dízimo para custear as
despesas circunstanciais da igreja. Tem havido nisso um afastamento dos métodos corretos.
Seria muito melhor se vestir de
modo menos caro, cortar os prazeres, praticar abnegação, e pagar
essas despesas. Assim fazendo,
vocês terão uma consciência limpa. Mas estão roubando a Deus
toda vez que põem as mãos no
tesouro para tirar fundos com
que pagar as despesas habituais
da igreja.
EDUCAÇÃO PELOS
MINISTROS E OFICIAIS DA
IGREJA
Aqueles que atuam como ministros têm sobre si uma solene
responsabilidade que é estranhamente negligenciada. Alguns
gostam de pregar, mas não delegam trabalho pessoal às igrejas.
Há grande necessidade de instrução concernente às obrigações e
aos deveres para com Deus, especialmente no que se refere ao pagamento de um dízimo honesto.
Nossos ministros iriam se sentir
tristemente prejudicados se não
fossem prontamente pagos por
seu trabalho; mas ponderam que
deve haver mantimento na casa

do tesouro de Deus para poder
sustentar os que trabalham?
O poderoso Deus declara:
“Com maldição sois amaldiçoados” (Malaquias 3:9). Quando
quem ministra em palavra e doutrina vê o povo tomando um rumo
que trará sobre ele essa maldição,
como pode negligenciar seu dever
de instruí-los e adverti-los?
Os novos conversos devem ser
inteiramente esclarecidos quanto
a seu dever de devolver ao Senhor
o que a Ele pertence. A ordem de
pagar o dízimo é tão clara que não
há pretexto ou desculpa para que
seja desconsiderada. Quem negligencia dar instruções quanto a
isso deixa por fazer uma parte importantíssima de sua obra.
Se os pastores demonstram
que não são capacitados para seu
encargo, se falham em pôr perante a igreja a importância de
devolver a Deus o que Lhe pertence, se não tomam conta dos
oficiais sob sua responsabilidade
para que sejam fiéis, e para que
o dízimo seja trazido à casa do
tesouro, estão em perigo. Estão
negligenciando uma questão que
envolve bênção ou maldição para
a igreja. Devem ser dispensados
de sua responsabilidade, e outros homens devem ser testados
e provados.
Os próprios ministros devem
ser estritos ao cumprir ao pé da
letra as determinações da Palavra
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de Deus. Os que têm posições de
confiança na igreja não devem
ser negligentes, mas ver que os
membros são fiéis no cumprimento do dever. [...] Que os anciãos e oficiais da igreja sigam a
instrução da Palavra Sagrada, e
recomendem com insistência aos
membros a necessidade de serem
fiéis ao pagar seus votos, dízimos
e ofertas.
Com frequência, quem recebe a verdade está entre os po-

bres deste mundo; mas eles não
devem fazer disso uma desculpa
para negligenciar os deveres que
sobre eles recaem em vista da
preciosa luz que receberam. Não
devem permitir que a pobreza
os impeça de armazenarem um
tesouro no Céu. As bênçãos ao
alcance do rico estão também ao
alcance dos pobres. [...] É o motivo pelo qual trabalham, e não o
tanto que fazem, que torna sua
oferta valiosa à vista do Céu.

...............................................
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4

A Divindade

A CADA HOMEM
SEGUNDO A SUA
CAPACIDADE

OS PRINCÍPIOS DA MORDOMIA
O Senhor não olhará para nós com respeito e prazer se retivermos
qualquer coisa, grande ou pequena, que deveria ser devolvida a Ele.
Desejamos gastar dinheiro na satisfação de nossas próprias inclinações? Pensemos no bem que poderíamos fazer com esse dinheiro.
Compreendem todos os membros da igreja que tudo o que têm
lhes é dado para ser usado e aperfeiçoado visando a glória de Deus?
Ele guarda um relatório fiel de cada ser humano. […] O capital [do
mordomo fiel] era do Senhor, e pelo poder dEle é que pôde negociá-lo com sucesso. Somente o nome de Deus devia ser glorificado.
O mordomo sabe que, sem o capital confiado, estaria falido para a
eternidade.
[Os homens] Parecem pensar que têm direito de fazer com seus
meios apenas o que lhes agrada, sem importar o que o Senhor ordenou ou qual possa ser a necessidade dos semelhantes.
Esquecem que tudo o que alegam ser seu foi simplesmente confiado
a eles. São administradores da graça de Deus. Ele entregou esse tesouro
a eles para prová-los, a fim de que possam manifestar qual é sua atitude
em relação à Causa e mostrar os pensamentos que têm para com o Senhor. Não estão negociando com o dinheiro do Senhor apenas para este
tempo, mas para a eternidade, e o uso ou abuso dos talentos determinará a posição e o depósito que terão no mundo por vir.
Um mordomo se identifica com seu mestre. Aceita as responsabilidades de um mordomo, e deve agir no lugar do mestre, fazendo como
este faria se estivesse na direção. Os interesses do mestre tornam-se
seus interesses. A posição de um mordomo é uma posição de dignidade, porque o mestre confia nele. Se, de alguma forma, o mordomo
age egoistamente, transformando as vantagens obtidas com a transação dos bens de seu senhor em vantagens para si mesmo, desvirtua a
confiança posta sobre ele.

A Cada Homem Segundo a Sua Capacidade | 37 |

NOSSOS TALENTOS
Deus emprestou aos homens
talentos – um intelecto para
criar, um coração para servir de
trono a Ele, afeições para fluir em
forma de bênçãos a outros, uma
consciência para se convencer do
pecado. Cada um recebeu algo
do Mestre, e cada qual deve fazer
sua parte em suprir as necessidades da obra de Deus.
O toque delicado da mão do
médico, o poder que tem sobre
os nervos e músculos, seu conhecimento do delicado funcionamento do corpo, são sabedoria
do poder divino, a serem usados
em favor da humanidade sofredora. A habilidade com que o
carpinteiro usa o martelo, a força
com que o ferreiro faz a bigorna
retinir, vêm de Deus. Ele confiou
talentos aos homens, e deseja que
busquem dEle conselho.
A fala é um talento. De todos os dons conferidos à família
humana, nenhum deve ser mais
apreciado do que o dom da fala.
Ele deve ser usado para declarar
a sabedoria e o magnífico amor
de Deus. Assim devem ser comunicados os tesouros de Sua graça
e sabedoria.
A força é um talento, e deve
ser usada para glorificar a Deus.
Nosso corpo pertence a Ele, que
pagou o preço da redenção do
corpo, bem como da alma. [...]
Podemos servir a Deus melhor

no vigor da saúde do que no entorpecimento da doença; portanto, devemos cooperar com Deus
no cuidado com nosso corpo.
Amor a Deus é essencial para a
vida e a saúde. Fé em Deus é essencial para a saúde. Para termos
saúde perfeita, nosso coração
deve estar cheio de amor, esperança e alegria no Senhor.
A influência é um talento, e
é uma força para o bem quando
o fogo sagrado de Deus é levado
para nosso serviço. A influência
de uma vida santa é sentida no
lar e fora dele. A benevolência
prática, a abnegação e o sacrifício
próprio, os quais marcam a vida
de uma pessoa, têm uma influência para o bem sobre aqueles com
quem nos relacionamos.
No plano do Senhor há diversidade na distribuição dos
talentos. A alguém é dado um
talento; a outro, cinco; a outro,
dez. Esses talentos não são concedidos segundo um capricho,
mas de acordo com a habilidade
de quem os recebe.
É a fidelidade com que o dom
é usado que ganha a aprovação de
Deus. Se desejamos ser reconhecidos como servos bons e fiéis,
devemos fazer trabalho completo
e consagrado para o Mestre. Ele
recompensará o serviço diligente
e honesto.
Deus nos deixou encarregados de Seus bens em Sua ausên-
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cia. Cada mordomo tem sua obra
especial a fazer para o avanço do
reino de Deus. Ninguém está dispensado.
Alegamos ser cristãos, esperando pelo segundo aparecimento de nosso Senhor nas nuvens
do Céu. Então o que faremos
com nosso tempo, nosso entendimento, nossas posses, os quais
não são nossos, mas nos foram
confiados a fim de testar nossa
honestidade?
Chegou-se a entender que os
talentos são dados apenas a certa classe favorecida, excluindo-se
outros a quem, claro, não se pede
que participem dos trabalhos ou
recompensas. Mas isso não está
mesmo representado na parábola. Quando o Mestre da casa
chamou Seus servos, deu a cada
homem sua obra. A família de
Deus inteira está incluída na responsabilidade de usar os bens do
Senhor.
A habilidade espiritual, a
mental e a física, a influência, a
posição, as posses, afeições, simpatias, são todos preciosos talentos a serem usados na causa do
Mestre para a salvação de almas
por quem Cristo morreu. O povo
de Deus deve compreender o fato
de que Ele não lhes deu talentos
com o propósito de enriquecê-los com bens terrenos, mas
a fim de que possam armazenar
em estoque um bom fundo para

o tempo por vir, e também para a
vida eterna.
RESPONSABILIDADES
DO HOMEM COM
UM TALENTO
Alguns a quem foi confiado só um talento desculpam-se
porque não têm um número de
talentos tão grande quanto o daqueles a quem foram confiados
muitos talentos. Como o mordomo infiel, escondem o talento
na terra. Temem render a Deus
aquilo que Ele lhes confiou. Empenham-se em empreendimentos terrenos, mas investem pouco, quando investem, na causa de
Deus. Esperam que os que têm
muitos talentos levem o fardo da
obra, enquanto sentem que não
são responsáveis pelo sucesso e o
avanço dela.
Por terem apenas um talento,
temem confiá-lo a Deus, e escondem-no na terra. Sentem-se livres de responsabilidade. Amam
ver o progresso da verdade, mas
não pensam que lhes é pedido
que pratiquem abnegação e ajudem na obra pelos seus próprios
esforços individuais e recursos,
embora não tenham uma alta
quantia.
A todos, de classe social elevada ou não, ricos ou pobres, o
Mestre confiou talentos; a alguns
mais, a alguns menos, de acordo
com as suas várias habilidades. A
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bênção de Deus repousará sobre
os obreiros sinceros, amorosos e
diligentes. O investimento deles
será bem-sucedido, assegurando almas para o reino de Deus, e
um tesouro imortal para si mesmos. Todos são agentes morais,
encarregados de bens celestes. A
quantidade de talentos de cada
qual é proporcional às aptidões
possuídas.
Deus dá a cada homem sua
obra, e espera retorno correspondente, de acordo com os vários
encargos. Não requer o aumento dos dez talentos do homem
a quem deu só um talento. Não
espera que o pobre dê donativos como o rico. Não espera dos
frágeis e sofredores a atividade
e a força que o homem saudável
tem. Deus aceitará o único talento, usado para o melhor objetivo,
“conforme o que o homem tem e
não segundo o que ele não tem”
(2 Coríntios 8:12).
Se esse capital que o Senhor
pôs em nossas mãos fica em desuso, ou o enterramos, mesmo
que seja um só talento, seremos
chamados pelo Mestre a prestar contas. Ele requer não o que
é nosso, mas dEle mesmo, com
juros. A recompensa concedida
será proporcional aos talentos
aperfeiçoados. A punição recebida será de acordo com os talentos
mal empregados.
Agora não é hora de lamentar

nossa posição na vida e desculpar
nossa negligência em aperfeiçoar
nossas habilidades por não termos a habilidade ou posição de
outra pessoa, dizendo: “Oh, se eu
tivesse o dom e a habilidade dele,
poderia ter investido grande capital para meu Mestre.” Tudo que
o Mestre requer de tais pessoas é
que usem seu único talento bem
e de maneira sábia.
Espero que esforços sejam feitos em toda igreja a fim de despertar os que nada estão fazendo.
Que Deus possa fazê-los entender que requererá deles o único
talento aperfeiçoado; e, se negligenciarem ganhar outros talentos além desse um, enfrentarão
a perda desse talento e também
da própria alma. Esperamos ver
uma mudança em nossas igrejas.
Alguns estão dispostos a doar
de acordo com o que têm, e sentem que Deus não tem exigências
adicionais sobre eles, porque não
têm grande quantidade de recursos. Não têm como poupar de
sua renda sem deixar de prover
às necessidades da família. Mas
há muitos dessa classe que poderiam perguntar-se: “Estou dando
de acordo com o que eu poderia
ter possuído?” Deus designou
que as faculdades do corpo e da
mente fossem postas em uso. Alguns não têm aperfeiçoado ao
máximo para bons fins as habilidades que Deus lhes deu.
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Ninguém, quer seja rico ou
pobre, pode glorificar a Deus
com uma vida de indolência.
Todo o capital que muitos pobres
têm é o tempo e a força física; e
eles são frequentemente desperdiçados com amor à comodidade
e descuidada apatia, e então eles
não têm o que levar ao Senhor
em dízimos e ofertas. [...] São
tão responsáveis diante de Deus
pelo capital da força física quanto o homem rico o é pelo capital
financeiro.
Vi que os que não têm posses,
mas têm força física, são responsáveis diante de Deus por sua força. Devem ser diligentes nos negócios, e fervorosos no espírito;
não devem deixar que os que têm
posses façam todo o sacrifício.
A Palavra de Deus ensina que,
se um homem não trabalha, não
deve comer (2 Tessalonicenses
3:10). O Senhor não requer que
alguém que trabalha duro sustente quem não é diligente. Há
uma perda de tempo, uma falta
de esforço, que levam a pobreza
e necessidade. Se esses erros não
são vistos e corrigidos por quem
os tolera, tudo o que poderia ser
feito em favor deles seria como
pôr um tesouro numa cesta esburacada. Mas há uma pobreza
inevitável; e devemos manifestar
ternura e compaixão para com os
desafortunados.

ROUBANDO DE DEUS O
SERVIÇO LEGÍTIMO
Há homens nas fileiras de
guardadores do sábado que estão
se agarrando a seu tesouro terreno. Este é seu deus, seu ídolo;
eles amam seu dinheiro, suas fazendas, seu gado e seu comércio
mais do que amam seu Salvador,
que Se tornou pobre por eles,
para que, por Sua pobreza, enriquecessem.
Que revelador será no dia de
Deus, quando tesouros acumulados e salários retidos por fraude
clamarem contra quem os possui, os quais eram professamente bons cristãos, gabando-se por
guardarem a lei de Deus enquanto amavam mais o ganho do que
a aquisição do sangue de Cristo:
a alma dos homens.
Todo homem, seja qual for
seu ramo de negócios ou profissão, deve fazer da causa de Deus
o seu primeiro interesse; não
deve somente empregar seus talentos para fazer avançar a obra
do Senhor, mas também cultivar suas aptidões para esse fim.
Muitos dedicam meses e anos à
aquisição de um comércio ou ao
aprendizado de uma profissão
para que possam tornar-se trabalhadores de sucesso no mundo;
porém, não fazem um esforço
especial para cultivar aqueles
talentos que os tornariam trabalhadores de sucesso na vinha do
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Senhor. Desvirtuaram suas forças, empregaram mal seus talentos. Mostraram desrespeito para
com seu Mestre celestial. Esse é o
grande pecado do professo povo
de Deus. Servem a si mesmos e
ao mundo. Podem ter a fama de
serem financistas perspicazes e
bem-sucedidos; mas negligenciam aprimorar pelo uso os talentos que Deus lhes deu para o
serviço dEle. O discernimento
secular está se tornando mais
forte pelo exercício; o espiritual
está se enfraquecendo pela inatividade.
Embrulham seu talento num
lenço e enterram-no, orgulhando-se de possuir humildade
elogiável. Mas os livros do Céu
testificam contra esses preguiçosos, retratando-os como servos
indolentes e maus que estão pecando gravemente contra Deus
ao negligenciar a obra que Ele
lhes deu para fazer. Não darão o
pretexto de incapacidade quando
os registros celestes forem abertos, revelando-lhes a negligência
evidente.
Até que as grandes revelações
do juízo final sejam feitas, nunca se saberá quantos homens e
mulheres agiram assim, nem
quantas vidas se extinguiram nas
trevas porque os talentos dados
por Deus foram enterrados nos
negócios em vez de serem usados
a serviço do Doador.

ENFRENTANDO O DIA
DO JUÍZO
Deus quer o serviço voluntário de nosso coração. Dotou-nos
com capacidade de raciocínio,
talentos, habilidades, recursos
e influência a serem empregados para o bem da humanidade,
para que pudéssemos manifestar
o espírito dEle perante o mundo. Oportunidades e privilégios
preciosos são colocados ao nosso
alcance e, se os negligenciamos,
roubamos a outros, defraudamos
nossa própria alma e desonramos
nosso Criador. Não iremos querer enfrentar essas oportunidades
menosprezadas e esses privilégios
negligenciados no dia do juízo.
[Os que são indiferentes, desafiadores e esbanjadores] Não
edificam a obra de Deus. Não
buscam corrigir os erros do inocente, rogar pela causa da viúva
e do órfão ou revelar um padrão
de caráter superior tanto perante os de classe elevada quanto
diante dos de classe mais baixa,
mostrando um espírito de benevolência e virtude. Ao contrário,
oprimem o trabalhador, retêm
por fraude a recompensa justa
pelo trabalho, enganam o inocente, roubam da viúva, amontoando tesouro corroído pelo sangue das almas. Terão de prestar
contas no tribunal de Deus.
Que revelações serão feitas no
dia do juízo! Irá se descobrir que
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muitos que se diziam cristãos não
foram servos de Deus, mas de si
mesmos. O “eu” foi seu centro;
o serviço próprio foi a obra de
sua vida. Vivendo para agradar a
si mesmos e para ganhar tudo o
que podiam para si, enfraqueceram e incapacitaram as habilidades e forças confiadas por Deus a
eles. Não lidaram honestamente
com Deus. A vida deles foi um
longo sistema de roubo.
Naquele dia, aqueles que pensam que Deus aceita ofertas escassas e serviço involuntário serão desapontados. Deus não porá
Sua assinatura sobre a obra de alguém, seja de alta classe ou não,
rico ou pobre, que não seja feita
de maneira sincera e fiel, tendo
vistas apenas à glória divina.

Quando o caso de todos passar em revista diante de Deus, a
pergunta: “O que eles professaram?” nunca será feita, e sim: “O
que eles fizeram?”
Significa muito semear sobre
todas as águas (Isaías 32:20). Significa doar continuamente dádivas e ofertas. Deus providenciará
circunstâncias para que o administrador fiel dos meios confiados por Ele seja suprido com a
quantidade suficiente em todas
as coisas, e possa ser abundante
em toda boa obra. [...] A semente
plantada com mão cheia e liberal
será cuidada pelo Senhor. Quem
dá sementes ao semeador dá ao
obreiro de Deus aquilo que o capacitará a cooperar com o Doador da semente.

................................
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DESPENSEIROS
DAS RIQUEZAS

RIQUEZA: UM TALENTO CONFIADO
Os seguidores de Cristo não devem desprezar a riqueza; devem
olhar para ela como talento confiado pelo Senhor. Pelo sábio uso dos
dons divinos, os cristãos podem ser beneficiados eternamente. Mas
devemos ter em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas para
serem usadas como supomos, para cedermos aos impulsos, para darmos ou retermos conforme nosso agrado. Não devemos usar as riquezas de forma egoísta, dedicando-as simplesmente a nosso prazer.
Quem dá um uso egoísta a suas riquezas neste mundo revela atributos de caráter que mostram o que faria se tivesse maiores oportunidades e possuísse os tesouros imperecíveis do reino de Deus.
A Bíblia não condena o homem rico por ser rico; ela não declara
ser a aquisição de fortuna um pecado, nem diz que o dinheiro é a raiz
de todos os males. Pelo contrário: as Escrituras afirmam que é Deus
quem dá forças para se conseguir riquezas.
As Escrituras ensinam que a riqueza é perigosa apenas quando
posta em competição com o tesouro imortal. Quando o que é terreno e temporal absorve os pensamentos, as afeições e a dedicação que
Deus requer, é que ela se torna uma cilada.
Os membros das mais altas camadas da sociedade devem ser buscados com terna afeição e consideração fraternal. Esta classe tem sido
muito negligenciada. É vontade do Senhor que os homens a quem Ele
tem confiado muitos talentos ouçam a verdade de maneira diferente
daquela que ouviram no passado. Os homens de negócios [...] devem
estar entre os primeiros a ouvir o convite do evangelho.
MÉTODOS DE AQUISIÇÃO DE RIQUEZA
Os cristãos só estão seguros ao ganhar dinheiro como Deus orienta, e usá-lo de maneira que Ele possa abençoar. Deus nos permite usar
Seus bens com vistas unicamente à Sua glória, para nos abençoar a

| 44 | Fazei Prova de Mim

fim de que possamos abençoar
outros. Os que adotam as máximas do mundo e descartam as
especificações divinas, que agarram tudo o que podem obter de
pagamentos ou bens, são pobres,
verdadeiramente pobres, porque
o olhar de censura de Deus está
sobre eles.
Quando lidamos com nossos
semelhantes em mesquinha desonestidade, ou em fraude ainda
mais ousada, assim lidamos com
Deus. Os homens que persistem
num rumo desonesto abrigarão
seus princípios até que enganem
a si mesmos, e percam o Céu e a
vida eterna. Sacrificarão a honra
e a religião por pequena vantagem mundana. Há homens assim
bem em nosso meio, e eles terão
de experimentar o que é nascer
de novo, ou não poderão ver o
reino de Deus. A honestidade
deve estampar cada ato de nossa
vida.
Todos os ramos de negócio
e toda forma de ocupação estão
sob o olhar de Deus [...]. Um desejo imoderado de ganho levará
até os supostos seguidores de
Cristo a imitar os costumes do
mundo. Serão influenciados a
desonrar sua religião, a enganar
nos negócios, a oprimir a viúva e
o órfão, a perverter os direitos do
estrangeiro (Malaquias 3:5).
Santidade ao Senhor era a
grande característica da vida do

Redentor na Terra, e é vontade
dEle que isso caracterize a vida
de Seus seguidores. Os obreiros
devem trabalhar com altruísmo e
fidelidade, e com respeito à utilidade e à influência de qualquer
outro obreiro. [...] Nesta obra,
não deve haver cantos escuros
onde atos desonestos sejam praticados.
Satanás está oferecendo o reino deste mundo a cada alma, em
troca da realização da vontade
dele. Essa foi a grande instigação
que ele apresentou a Cristo no
deserto da tentação. E o mesmo
ele diz a muitos dos seguidores
de Cristo: “Se você seguir meus
métodos de negócio, eu o recompensarei com fortuna.” Todo cristão é, em algum momento, posto
sob o teste que revelará seus pontos fracos de caráter. Caso se resista à tentação, preciosas vitórias
serão obtidas.
Cada dano causado aos filhos
de Deus é feito ao próprio Cristo
na pessoa de Seus santos. Cada
tentativa de tirar vantagem da
ignorância, da fraqueza ou do
infortúnio de outrem é registrada como fraude no livro contábil
do Céu. Quem verdadeiramente
teme a Deus preferirá trabalhar
noite e dia, comendo o pão da
pobreza, a ceder à paixão pelo
ganho que oprime a viúva e o
órfão ou perverte o direito do estrangeiro.
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Vemos com frequência homens em altas posições de confiança, como seguidores de Cristo, mas que têm feito naufragar
a fé. Quando uma tentação vem,
eles sacrificam o princípio e as
vantagens religiosas para garantir um cobiçado tesouro terreno. A isca de Satanás é mordida.
Cristo venceu, tornando possível
ao homem vencer também; mas
o homem se coloca sob a liderança do deus deste mundo, e sai
de debaixo da bandeira de Jesus
Cristo, indo para as fileiras do
inimigo.
Qualquer que seja sua profissão ou posição, se você nutre
egoísmo ou cobiça, o desprazer
do Senhor é sobre você. Não faça
da obra e da causa de Deus uma
desculpa para negociar íntima e
egoistamente com alguém, mesmo em transações que têm que
ver com a Obra. Deus não aceitará nada que seja levado ao Seu
tesouro por meio de transações
egoístas. Todo ato ligado com
Sua obra deve ter o selo da inspeção divina. Toda negociação
interesseira, toda tentativa de tirar vantagem de alguém pressionado pelas circunstâncias, todo
plano de comprar-lhe a terra ou
propriedade por uma soma abaixo do valor, não serão aceitáveis
a Deus, mesmo se o dinheiro
conseguido for dado como oferta
para Sua causa.

PERIGO NA PROSPERIDADE
É quando um homem prospera, quando todos os seus companheiros falam bem dele, que ele
está em especial perigo. Somos
humanos. A prosperidade espiritual só continua enquanto o
homem depende inteiramente de
Deus para obter sabedoria e perfeição de caráter. E os que sentem
mais sua necessidade de dependência de Deus são normalmente os que têm a menor quantia de
tesouro terreno e honra humana
em que se fiar.
Há perigo no recebimento
de presentes caros ou em palavras de elogio feitas por agentes
humanos. Os que são favorecidos pelo Senhor precisam estar
em guarda constantemente, a
fim de que o orgulho não brote
e obtenha a supremacia. Quem
tem notáveis “adeptos”, quem
tem recebido muitas palavras de
aprovação dos mensageiros do
Senhor, precisa de orações especiais das sentinelas fiéis de Deus,
para que possa ser protegido do
pecado de nutrir pensamentos de
estima própria e orgulho espiritual.
Não é a taça vazia que temos
dificuldade em carregar; é a taça
cheia até a borda que precisa ser
equilibrada cuidadosamente.
Mas todos os que têm viva
ligação com Deus orem pelos
homens em posições de respon-
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sabilidade, por aqueles que estão
num alto pináculo e de quem se
espera muita sabedoria, por causa de sua elevada posição.
Há no interior do homem
mundano uma ânsia por algo
que ele não possui. Inclina, por
força do hábito, todo pensamento, todo propósito, no sentido de
fazer provisão para o futuro; e, ao
envelhecer, torna-se mais ávido
que nunca por conseguir tudo o
lhe for possível ganhar. É natural
que o cobiçoso se torne mais cobiçoso à medida que se aproxima
do tempo em que perde o domínio sobre todas as coisas terrenas.
Toda essa energia, essa perseverança, essa determinação, esse
esforço para obtenção de poder
terreno, são resultado do desvio
das forças para um objetivo errado.
Muitos que afirmam ser seguidores de Cristo mostram
estarem despreparados para o
Céu. Suas obras testificam de que
amam as riquezas mais do que o
próximo ou seu Deus. Como o
homem rico, perguntam qual é
o caminho da vida; mas quando
este lhes é indicado e seu custo é
avaliado, e veem que o sacrifício
das riquezas da Terra é requerido,
decidem que o Céu custa muito.
Quanto maiores os tesouros armazenados na Terra, mais difícil é para o possuidor perceber
que eles não lhe pertencem, mas

foram emprestados para serem
usados para a glória de Deus.
Quanto mais têm deste mundo, mais desejam. O medo de
passar necessidade aumenta
com as riquezas. Têm tendência
a ajuntar recursos para o futuro.
São fechados e egoístas, temendo que Deus não lhes provenha.
Essa classe é verdadeiramente
pobre para com Deus.
O pobre fiel e crente se torna rico para com Deus por usar
sensatamente o pouco que tem
em abençoar outros com seus
recursos. Sente que seu próximo
tem a ele reivindicações que não
pode desconsiderar e ainda obedecer ao mandamento de Deus:
“amarás o teu próximo como a ti
mesmo” (Mateus 19:19).
A habilidade do jovem [príncipe] para adquirir bens não testemunharia contra ele, contanto
que amasse seu próximo como a
si mesmo e não tivesse prejudicado outra pessoa para adquirir
suas riquezas. Essa habilidade,
caso fosse empregada no serviço
a Deus para buscar salvar almas
da ruína, teria sido aceita pelo
Mestre divino, e poderia ter originado para Cristo um obreiro
diligente e bem-sucedido. Mas
ele recusou o alto privilégio de
cooperar com Cristo na salvação
de almas; deu as costas ao glorioso tesouro prometido a ele no
reino de Deus, agarrando-se aos
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passageiros tesouros da Terra.
O jovem príncipe representa
uma grande classe dos que teriam sido excelentes cristãos, se
não houvesse cruz para erguer,
fardo humilhante para carregar,
vantagens terrenas a renunciar,
sacrifício de bens ou de sentimentos a fazer.
Uma fé consistente é rara entre os ricos. Fé genuína, sustentada pelas obras, é rara. Mas todos
os que possuem essa fé são homens a quem não falta influência.
Copiarão Cristo na benevolência
desinteressada e no interesse pela
obra de salvar homens.
Nem riquezas nem intelecto
serão aceitos como resgate pelo
transgressor. Somente arrependimento, humildade verdadeira,
coração partido e espírito contrito serão aceitáveis a Deus.
Foi-me mostrado que não há
falta de meios entre os adventistas guardadores do sábado. Agora, o maior perigo deles está no
acúmulo de bens. [...] O resultado é que Deus e as necessidades
de Sua causa são quase esquecidos por eles; estão espiritualmente mortos. É lhes pedido que
façam um sacrifício a Deus, uma
oferta.
OS ENGANOS DE SATANÁS
Diz o grande enganador [a
seus anjos]: “[...] Vão, embriaguem os que possuem terras e

dinheiro com os cuidados desta
vida. Apresentem a eles o mundo em sua luz mais atrativa, para
que possam acumular seu tesouro aqui, e fixar a afeição nas coisas terrenas. Devemos fazer nosso máximo para evitar que os que
trabalham na causa de Deus obtenham recursos para usar contra nós. Mantenham o dinheiro
em nossas fileiras. Quanto mais
meios eles conseguirem, mais
prejudicarão nosso reino, tirando de nós nossos súditos. Façam
com que se preocupem mais com
o dinheiro do que com o erguimento do reino de Cristo e a
disseminação das verdades que
odiamos, e não precisaremos temer-lhes a influência; porque sabemos que toda pessoa egoísta e
avarenta cairá sob nosso poder, e
finalmente se irá separar do povo
de Deus.”
Satanás é o arquienganador.
Os resultados de aceitarmos as
tentações dele são piores que
qualquer outra perda terrena
que se possa conceber, sim, piores que a própria morte. Os que
compram o sucesso ao terrível
custo da submissão à vontade a
aos planos de Satanás descobrirão que fizeram um mau negócio. Tudo na negociação com Satanás é assegurado com um alto
custo. As vantagens que apresenta são uma miragem. As elevadas
esperanças que dá são garantidas
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com a perda de coisas boas, santas e puras. Seja Satanás sempre
confundido com a palavra: “Está
escrito”.
Os ricos são tentados a empregar seus meios na indulgência própria, na gratificação com
o apetite, no adorno pessoal ou
no embelezamento do lar. [...]
Mas quando lhes é solicitado
que deem ao tesouro do Senhor,
para o erguimento de Sua causa
e o avanço de Sua obra na Terra, muitos fazem objeções. [...]
não manifestam real amor por
Cristo, nem interesse sincero na
salvação de almas preciosas. Não
é de admirar que a vida cristã
dessa classe seja, na melhor das
hipóteses, uma existência raquítica e doente! A menos que tais
pessoas mudem de rumo, sua luz
se extinguirá nas trevas.
RIQUEZA MAL EMPREGADA
Riqueza acumulada não é
meramente inútil; é maldição.
É, nesta vida, uma cilada para a
alma, desviando do tesouro celestial as afeições. No grande dia
de Deus, o testemunho dos talentos não usados e das oportunidades negligenciadas condenará o
possuidor.
A verdade, estabelecida no
coração pelo Espírito de Deus,
impedirá a entrada do amor às
riquezas por falta de espaço. O
amor a Jesus e o amor ao dinhei-

ro não podem habitar no mesmo
coração. O amor a Deus ultrapassa tão grandemente o amor
ao dinheiro que quem o possui
foge das riquezas e transfere as
afeições a Deus.
Quem está buscando as riquezas eternas deve estar lutando
pelo tesouro celeste com muito
ardor e perseverança, e com uma
intensidade proporcional ao valor do objetivo que persegue.
Os bens serão por tais pessoas apreciados, e não acumulados,
valorizados apenas porque podem ser utilizados para o avanço da verdade, para que que se
trabalhe como Cristo trabalhou
quando esteve na Terra, para
abençoar a humanidade.
COMPAIXÃO PELOS POBRES
Em vista do que o Céu está
fazendo para salvar os perdidos,
como podem os que são participantes das riquezas da graça de
Deus excluir seu interesse e compaixão por seus semelhantes?
Como podem tolerar o orgulho
por posição ou classe social e
desprezar o pobre e o desafortunado?
Contudo, é muito verdade que
o orgulho por posição e a opressão ao pobre que prevalecem no
mundo existem também entre os
professos seguidores de Cristo. A
compaixão que deveria ser exercida em inteira medida para com
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a humanidade parece congelada
em muitos. Os homens se apropriam, para benefício próprio,
dos dons confiados a eles para
abençoar outros.
É propósito de Deus que o
rico e o pobre estejam intimamente ligados pelos laços da
compaixão e da utilidade. [...]
Ordena que nos interessemos
pessoalmente em cada caso de
sofrimento ou necessidade que
nos venha ao conhecimento.
Nunca devemos ser frios e
incompassivos, especialmente
quando lidamos com os pobres.
Cortesia, simpatia e compaixão
devem ser demonstradas para
com todos. [...] Jesus é desprezado quando Seus filhos necessitados são desprezados. Eles não são
ricos nos bens deste mundo, mas
são queridos ao divino coração
de amor. Deus não conhece distinção de posição. Para Ele, não
há classe social. À Sua vista, os
seres humanos são simplesmente seres humanos, bons ou maus.
No dia do ajuste de contas final,
posição, classe social ou riqueza
não alterarão num milímetro o
caso de alguém.
Não é sábio doar indiscriminadamente a todos que peçam
nossa ajuda, pois podemos assim
encorajar a preguiça, a intemperança e a extravagância. Mas se
alguém chega a sua porta e diz
que tem fome, não o deixe sair

vazio. Dê-lhe algo para comer,
daquilo que você tem. Você não
conhece as circunstâncias dessa
pessoa, e sua pobreza pode ser
resultado de infortúnio.
Dentre todos os que exigem
nossa preocupação, a viúva e o
órfão têm o mais alto direito sobre nossa terna simpatia e cuidado.
Eles são, em sentido especial,
os pequeninos para quem Cristo
olha com consideração, a quem
é uma ofensa a Ele negligenciar.
Quem os negligencia está negligenciando Cristo na pessoa de
Seus aflitos.
Quando você pede a Deus o
pão de cada dia, Ele olha direto
no seu coração a fim de ver se
você o reparte com outros, mais
necessitados que você. Quando
ora: “Deus, seja misericordioso
para comigo, um pecador”, Ele
observa para ver se você manifesta compaixão para com aqueles com quem se relaciona. Essa é
a evidência de sua conexão com
Deus – ter misericórdia, assim
como nosso Pai, que está no Céu,
é misericordioso.
O costume de sustentar homens e mulheres ociosos por
meio de donativos pessoais ou
com o dinheiro da igreja encoraja as pessoas em hábitos errados.
Esse proceder deve ser evitado
cuidadosamente. Todo homem,
mulher e criança devem ser edu-
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cados em trabalho prático e útil.
Todos devem aprender algum
ofício. Pode ser fazedor de tendas
ou outro negócio qualquer, mas
todos devem ser treinados a usar
suas forças para algum propósito.
Podemos errar dando aos pobres ofertas que não lhes são uma
bênção, levando-os a sentir que
não precisam se esforçar e praticar economia, pois outros não
permitiriam que sofressem. Não
devemos apoiar o ócio ou encorajar hábitos de gratificação própria proporcionando meios para
a indulgência. Embora os pobres
dignos não devam ser negligenciados, todos devem ser ensinados a, tanto quanto for possível,
ajudar a si mesmos.
Em necessidade e aflição, os
filhos de Deus estão chamando

por Ele. Muitos estão morrendo por lhes faltar o necessário à
vida. O clamor deles entrou nos
ouvidos do Senhor dos Exércitos
(Tiago 5:4). Ele chamará para um
estrito acerto de contas os que
têm negligenciado Seus necessitados.
O pranto do sofrimento de
um mundo inteiro é ouvido ao
nosso redor. O pecado está lançando sua sombra sobre nós.
Prontifiquemo-nos para cooperar com o Senhor. O prazer e o
poder deste mundo passarão.
Ninguém pode levar seus tesouros terrenos para o mundo eterno. Mas a vida gasta em fazer a
vontade de Deus permanecerá
para sempre. O resultado do que
é dado para o avanço da obra de
Deus será visto no reino divino.

.......................................
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LIBERALIDADE
ABUNDANTE
NA POBREZA

6

LIBERALIDADE RECOMENDADA
O apóstolo Paulo, em seu ministério entre as igrejas, era incansável
nos esforços por inspirar nos corações dos novos conversos um desejo de fazer coisas maiores pela causa de Deus. Ele frequentemente os
aconselhava a exercer liberalidade.
Praticamente todos os crentes macedônios eram pobres em bens
deste mundo, mas seu coração transbordava de amor a Deus e à verdade, e alegremente doavam para auxiliar o evangelho. Quando coletas gerais eram feitas nas igrejas dos gentios para auxiliar os crentes
judeus, a liberalidade dos conversos da Macedônia era apresentada
como exemplo a outras igrejas.
A disposição de sacrificar-se da parte dos crentes da Macedônia
era resultado de uma consagração sincera. Movidos pelo Espírito de
Deus, eles “se deram primeiramente ao Senhor” (2 Coríntios 8:5); depois, então, ficaram dispostos a doar generosamente de seus meios
para sustento do evangelho. Não era necessário insistir para que doassem; antes, alegravam-se no privilégio de negarem a si mesmos até nas
coisas necessárias, a fim de suprir as necessidades de outros.
Quando Paulo enviou Tito a Corinto para fortalecer os irmãos
dali, instruiu-o a edificar aquela igreja na graça de dar; e numa carta
pessoal aos crentes, acrescentou seu próprio apelo: “Portanto, assim
como em tudo sois abundantes,” rogou, “na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim
também abundeis nessa graça." (2 Coríntios 8:7).
"Então, ele [Elias] se levantou e se foi a Sarepta; e, chegando à porta
da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha; e ele
a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de
água que beba. E, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Trazeme, agora, também um bocado de pão na tua mão." 1 Reis 17:10 e 11.
A fome oprimia dolorosamente esse lar atingido pela pobreza; e a
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comida lamentavelmente escassa
parecia prestes a acabar.
Em resposta ao pedido de
Elias por comida e bebida, a viúva disse: “Vive o Senhor, teu
Deus, que nem um bolo tenho,
senão somente um punhado de
farinha numa panela e um pouco
de azeite numa botija; e, vês aqui,
apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho,
para que o comamos e morramos.
E Elias lhe disse: Não temas; vai e
faze conforme a tua palavra; porém faze disso primeiro para mim
um bolo pequeno e traze-mo para
fora; depois, farás para ti e para
teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: A farinha da
panela não se acabará, e o azeite
da botija não faltará, até ao dia
em que o Senhor dê chuva sobre
a terra." (1 Reis 17:12-14).
A viúva de Sarepta compartilhou seu bocado com Elias;
em troca, a vida dela e a de seu
filho foram preservadas. E a todos que, em tempo de prova e
necessidade, tiverem compaixão
e prestarem assistência a outros
mais necessitados, Deus prometeu grande bênção.
Jesus estava no pátio onde ficava a arca do tesouro, e observava quem vinha depositar suas
dádivas. Muitos dos ricos traziam grandes quantias, as quais
apresentavam com grande ostentação. Jesus olhava para eles com

tristeza, mas não lhes comentou
as ofertas generosas. Logo Sua
face se iluminou ao ver uma pobre viúva que se aproximava com
hesitação, como se temesse ser
observada. Passando velozmente
os ricos e orgulhosos a fim de depositar suas ofertas, ela recuou,
como se mal ousasse se aventurar a ir além. [...] Ela olhou para
a dádiva em sua mão. Era muito
pequena em comparação com
as ofertas dos que estavam à sua
volta; todavia, aquilo era tudo o
que tinha.
O Salvador chamou a Ele os
discípulos, e lhes mandou observar a pobreza da viúva. A seguir,
Suas palavras de aprovação caíram aos ouvidos dela: “Em verdade vos digo que lançou mais
do que todos esta pobre viúva”
(Lucas 21:3). Lágrimas de alegria
encheram os olhos da mulher
ao sentir que seu ato havia sido
compreendido e apreciado. [...]
Jesus compreendeu os motivos
dela. A viúva cria que o serviço
do templo havia sido indicado
por Deus, e estava ansiosa por
fazer o máximo que podia para
ajudar nisso.
É a motivação que dá caráter
a nossos atos, estampando-os
com desonra ou com alta dignidade moral. Não são as grandes
coisas que todo olho vê e toda
língua louva que Deus considera mais preciosas. Os pequenos
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deveres cumpridos alegremente,
as pequenas ofertas que não são
exibidas, as quais podem parecer
sem valor aos olhos humanos,
muitas vezes são mais elevados à
vista do Senhor. Um coração de
fé e amor é mais querido a Deus
do que a oferta mais custosa.
É o serviço de coração que
torna a oferta valiosa. Quando a
Majestade do Céu Se tornou um
bebê e foi confiada a Maria, ela
não tinha muito a oferecer pelo
precioso presente. Levou ao altar apenas duas rolinhas, a oferta
indicada aos pobres; mas era um
sacrifício aceitável ao Senhor. Ela
não podia apresentar tesouros
raros tal como os que os sábios
do Oriente depositaram perante
o Filho de Deus em Belém; todavia, a mãe de Jesus não foi rejeitada pela pequenez de sua oferta. Foi para a voluntariedade do
coração que o Senhor olhou, e o
amor de Maria deu à oferta um
cheiro suave. Assim Deus aceitará nossa oferta, embora pequena,
se for o melhor que tivermos, e
se for originada pelo amor a Ele.
PRECIOSO À VISTA DE
DEUS
Entre os professos filhos de
Deus há homens e mulheres que
amam o mundo e as coisas que
no mundo há, e essas almas estão
sendo corrompidas por influências mundanas.

Em contraste com essa classe
está o pobre honesto e trabalhador, pronto a ajudar quem precisa de ajuda, e disposto a sofrer
danos em lugar de manifestar o
espírito opressivo e ganancioso
do rico. Esse homem valoriza
uma consciência limpa e princípios corretos acima do valor do
ouro. [...] Se alguma iniciativa
beneficente requer o seu dinheiro ou trabalho, ele é o primeiro
a atender, e com frequência vai
muito além de sua capacidade
real, negando a si mesmo algum
item necessário a fim de realizar
seu propósito benevolente.
Esse homem não pode vangloriar-se de ter muito tesouro terreno; pode ser que o vejam como
falho em julgamento e sabedoria;
sua influência pode não ser considerada com especial dignidade;
mas, à vista de Deus, ele é precioso.
A experiência mostra que um
espírito de benevolência é mais
frequentemente encontrado entre os que têm meios limitados
do que entre os de mais riqueza.
A oferta do pobre para disseminar a preciosa luz da verdade,
fruto de abnegação, é como fragrante incenso diante de Deus.
A menor soma dada alegremente como resultado de abnegação é de mais valor à vista de
Deus do que as ofertas de quem
poderia dar milhares e ainda não
sentir falta.
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A moedinha da viúva tem
sido como um veio de água correndo pelas eras, se alargando e
aprofundando no seu curso, e
contribuindo em milhares de direções para a expansão da verdade e o socorro aos necessitados.
Famílias pobres que têm experimentado a influência santificadora da verdade, e que por isso
valorizam a verdade, sentindo-se
gratas a Deus por ela, têm pensado que poderiam e deveriam privar-se até mesmo do que é necessário à vida, a fim de levar suas
ofertas ao tesouro do Senhor. Algumas se privaram de artigos de
vestuário de que realmente precisavam para ficar confortáveis.
Outras venderam sua única vaca
e dedicaram a Deus os recursos
assim conseguidos.
Os meios assim dedicados
não têm sido sempre destinados
como os abnegados doadores
planejavam. Homens cobiçosos
e egoístas, não tendo espírito de
abnegação ou sacrifício próprio,
manejaram desonestamente os
valores assim levados ao tesouro;
e roubaram o tesouro de Deus
[...].
Muito embora os meios assim

consagrados tenham sido mal
empregados, de modo a não atingir o objetivo que os doadores tinham em vista – a glória de Deus
e a salvação de almas –, os que
fizeram o sacrifício em sinceridade de alma, visando unicamente
a glória de Deus, não perderão
sua recompensa.
Nas balanças do santuário, as
ofertas do pobre feitas por amor a
Cristo não são avaliadas de acordo com o montante dado, mas de
acordo com o amor que motiva o
sacrifício. As promessas de Jesus
irão certamente se cumprir tanto
para com o pobre generoso, que
tem pouco a oferecer, mas dá
desse pouco liberalmente, quanto para com o rico que dá de sua
abundância. O pobre faz um sacrifício do seu pouco, e realmente sente a consequência disso.
Nega a si verdadeiramente algumas coisas de que precisa para
o próprio conforto, enquanto o
rico dá de sua abundância e não
sente falta de nada, não se nega
nada de que realmente precise.
Portanto, há uma santidade na
oferta do pobre que não é encontrada na do rico, pois o rico dá de
sua abundância.

................................
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AS RIQUEZAS
DOS GENTIOS

FAVORES A SEREM RECEBIDOS E CONCEDIDOS
Enquanto estivermos neste mundo, e o Espírito de Deus estiver
lutando com o mundo, devemos receber favores, bem como concedê
-los. Devemos dar ao mundo a luz da verdade conforme é apresentada nas Escrituras Sagradas, e devemos receber do mundo aquilo que
Deus o sensibiliza a dar em favor de Sua causa. O Senhor ainda toca
o coração de reis e governantes em favor de Seu povo, e não fica bem
àqueles que são tão profundamente interessados na questão da liberdade religiosa excluir quaisquer favores, ou recusar a ajuda que Deus
persuadiu os homens a dar para o avanço de Sua causa.
O Senhor Deus de Israel colocou Seus bens nas mãos dos descrentes; mas esses bens podem ser usados em favor de obras que devem
ser feitas por um mundo caído. Os agentes por meio de quem essas
dádivas vêm podem abrir avenidas pelas quais a verdade pode seguir.
Podem não ter simpatia pela obra, não ter fé em Cristo e não praticarLhe as palavras; mas suas ofertas não devem ser recusadas por causa
disso.
Tem sido mostrado repetidamente a mim que poderíamos receber muitos favores mais do que recebemos, de várias formas, caso nos
aproximássemos com sabedoria dos homens, familiarizando-os com
nossa obra e dando-lhes uma oportunidade de fazer aquilo que é nosso privilégio levá-los a fazer pelo avanço da obra de Deus.
Neemias não dependeu de incertezas. Os meios que faltavam, ele
solicitou dos que eram capazes de concedê-los. E o Senhor ainda está
disposto a, em favor da causa da verdade, tocar no coração dos que
possuem Seus bens. Quem trabalha para Deus deve se valer da ajuda
que Ele induz os homens a dar. Esses dons podem abrir caminhos pelos quais a luz da verdade chegará a muitas terras incivilizadas. Os doadores podem não ter fé em Cristo, nenhuma familiaridade com Sua
Palavra; mas as ofertas deles não devem ser recusadas por causa disso.
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Vocês perguntam se é adequado receber dádivas dos gentios
ou dos pagãos. A questão não é
estranha; mas eu lhes pergunto:
Quem é o dono de nosso mundo? Quem é o real proprietário
de casas e terras? Não é Deus?
Ele tem em nosso mundo uma
fartura que colocou nas mãos
dos homens, por meio da qual o
faminto poderia ser alimentado,
o nu vestido, o desabrigado alojado. O Senhor atuaria sobre os
homens de fora de nossa igreja,
mesmo com os idólatras, para
darem de sua abundância para
o auxílio da obra, se nos aproximássemos deles com sabedoria,
dando-lhes a oportunidade de
fazer aquilo que é privilégio deles
fazer. O que dessem, seria nosso
privilégio receber.
Devemos nos tornar familiarizados com os homens em altas
posições, e, exercendo a prudência da serpente e a simplicidade
das pombas, podemos obter deles vantagens, pois Deus atuaria
sobre a mente deles para que
fizessem muitas coisas em favor
de Seu povo. [...] Mas não precisamos sacrificar um só princípio
da verdade por estarmos tirando
vantagem de cada oportunidade
para o avanço da causa de Deus.
DEUS PREPARA O CAMINHO
Se as necessidades da obra do
Senhor tiverem sido postas sob

luz apropriada diante dos que
têm recursos e influência, esses
homens poderão fazer muito
para o avanço da causa da verdade presente.
Pela providência divina, somos postos diariamente em ligação com os inconversos. Por Sua
mão direita, Deus está preparando o caminho perante nós, a fim
de que Sua obra possa progredir
rapidamente.
Oh, se os cristãos pudessem
compreender mais, e ainda mais
completamente, que é seu privilégio e dever tirar vantagem,
enquanto nutrem princípios corretos, de toda oportunidade enviada pelo Céu para o avanço do
reino de Deus neste mundo!
As classes mais altas têm sido
estranhamente negligenciadas.
Nos caminhos mais altos da vida,
serão encontradas pessoas que
atenderão à verdade, por ser ela
consistente, por levar a estampa
do elevado caráter do evangelho.
Não poucos homens de habilidade assim ganhos para a causa
entrarão ativamente na obra do
Senhor.
O Senhor roga aos que estão
em posição de confiança, àqueles
a quem confiou Seus preciosos
dons, que usem o talento do intelecto e o dos meios no serviço dEle. Nossos obreiros devem
apresentar diante desses homens
uma demonstração clara de nos-
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so plano de trabalho, dizendolhes do que necessitamos para
ajudar o pobre e o necessitado, e
para estabelecer essa obra numa
base firme. Alguns deles serão
impressionados pelo Espírito
Santo para investir os meios do
Senhor de um modo que trará
avanço à Causa.
Há um mundo a ser advertido, e temos sido muito sutis
no apelo a homens ricos, tanto
membros da igreja quanto não,
para nos ajudar na obra. [...] Devemos rogar que grandes e bons
homens nos ajudem em nossa
obra de empenho cristão. Eles
devem ser convidados a apoiar
nossos esforços ao buscarmos
salvar os que estão perdidos.
Não consigo ver como alguém
pode fazer exclusões quanto ao
recebimento de ofertas dos que
não são de nossa fé. Só se pode
fazer isso tendo visão extremista, e criando pontos de discussão que ele não está autorizado a
criar. Este mundo é de Deus, e se
Deus pode atuar em agentes humanos de modo que a terra que
estava nas mãos do inimigo seja
trazida a nossas mãos, para que
a mensagem possa ser proclamada em regiões distantes, devem
os homens bloquear o caminho
com suas noções estreitas? Tais
escrúpulos são tudo, menos saudáveis. O Espírito Santo não leva
os homens a seguir tal rumo.

Há neste mundo pessoas que
darão de seus meios para escolas e clínicas. [...] O dinheiro é
do Senhor, e se os ricos forem
abordados da maneira correta,
o Senhor tocará o coração deles,
impressionando-os a dar de seus
recursos. O dinheiro de Deus
está nas mãos desses homens, e
alguns deles atenderão ao pedido
de ajuda.
Conversem seriamente sobre
o assunto, e façam tudo o que
está ao seu alcance para conseguir ofertas. Não devemos sentir
que não seria certo pedir recursos a homens do mundo, pois
isso é justamente o que se deve
fazer. Este plano foi-me apresentado como uma maneira de entrar em contato com os homens
ricos de nosso planeta. Por esse
meio, não poucos se interessarão
na verdade para este tempo, e poderão ouvi-la e crer nela.
O TRABALHO DE COLHEITA
Ao seguirmos qualquer plano
que possa ser posto em operação para levar a outros o conhecimento da verdade presente e
das maravilhosas providências
ligadas com a causa que avança,
consagremo-nos primeiro inteiramente Àquele cujo nome desejamos exaltar.
O poder da graça vencedora
deve ser sentido por toda a igreja hoje; e ele pode ser sentido,
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se atentarmos aos conselhos de
Cristo a Seus seguidores. Aprendendo a praticar a doutrina de
Cristo, nosso Salvador, certamente veremos a salvação de
Deus.
A todos que estão prestes a
iniciar uma obra missionária especial com o folheto preparado
para o uso na Campanha da Colheita, eu diria: Sejam diligentes
em seus esforços; vivam sob a
direção do Espírito Santo. Acrescentem diariamente algo à sua
experiência cristã. Que os que
têm aptidão especial trabalhem
pelos incrédulos nas classes altas,
bem como nas baixas.
No trabalho missionário de
sua igreja e com sua vizinhança,
deixe sua luz brilhar adiante em
raios tão claros e constantes que
ninguém possa levantar-se no juízo e dizer: “Por que você não me
falou dessa verdade? Por que não
se importou com minha alma?”
Um dos novos planos para alcançar os descrentes é a Campanha da Colheita para as missões.
Em muitos lugares, durante os

últimos anos, ela se provou um
sucesso, trazendo bênção para
muitos e aumentando a afluência de meios ao tesouro das missões. Quando os que não são de
nossa fé se familiarizaram com o
progresso da mensagem do terceiro anjo em terras pagãs, sua
simpatia foi despertada, e alguns
buscaram aprender mais da verdade que tem tamanho poder
de transformar corações e vidas.
Homens e mulheres de todas as
classes têm sido alcançados, e o
nome de Deus, glorificado.
Nossa própria alma deve estar firmemente estabelecida no
conhecimento da verdade, se
queremos ganhar outros do erro
para a verdade. Precisamos agora
buscar as Escrituras diligentemente, para que, ao nos familiarizarmos com os incrédulos, possamos expor diante deles Cristo
como o Salvador ungido, crucificado e ressuscitado, de quem
testemunharam os profetas, de
quem testificaram os crentes, e
por cujo nome recebemos o perdão de nossos pecados.

.......................................
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OS VERDADEIROS
MOTIVOS DA
OFERTA ACEITÁVEL

8

O VERDADEIRO MOTIVO EM TODO SERVIÇO
"Mas, quando tu deres esmola,” Jesus disse, “não saiba a tua mão
esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente."
(Mateus 6:3 e 4).
Com essas palavras, Jesus não ensina que atos de bondade devam
ser sempre mantidos em segredo. O apóstolo Paulo, escrevendo pelo
Espírito Santo, não escondeu o generoso sacrifício próprio dos cristãos macedônios, mas falou da graça que Cristo havia formado neles,
e assim outros foram imbuídos do mesmo espírito.
As próprias palavras de Cristo tornam claro o que Ele quis dizer:
que, em atos de caridade, o objetivo não deve ser garantir louvor e
honra dos homens. A verdadeira religiosidade nunca inspira um esforço de exibição. Os que desejam palavras de elogio e bajulação, e
que delas se alimentam como se fossem um doce bocado, são cristãos
apenas no nome.
Os olhos de Deus tomam conhecimento de cada centavo dedicado
à Sua causa, e da voluntariedade ou relutância do doador. O motivo
para doar também é registrado. Aqueles que devolvem a Deus, com
sacrifício próprio e consagração, as coisas que já são dEle, como deles
requer, serão recompensados de acordo com suas obras.
As trevas morais de um mundo arruinado apelam a que homens e
mulheres cristãos apliquem esforço individual em dar de seus meios e
de sua influência, para que possam se assemelhar à imagem dAquele
que, embora possuísse riquezas infinitas, tornou-Se pobre por amor
de nós. O Espírito de Deus não pode habitar com aqueles a quem
mandou a mensagem de Sua verdade, mas com quem se precisa insistir antes que possam ter qualquer senso de seu dever de ser cooperador de Cristo.
O amor deve ser o princípio de ação. O amor é o princípio fun-
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damental do governo de Deus no
Céu e na Terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Somente isso pode tornar o cristão
firme, e mantê-lo assim. Somente
isso pode capacitá-lo para resistir
à prova e à tentação.
Cristo deu tudo por nós, e
aqueles que recebem a Cristo estarão prontos a sacrificar tudo por
amor a seu Redentor. O pensamento da honra e da glória dEle
virá antes de qualquer outra coisa.
Se amamos a Jesus, amaremos
viver por Ele, apresentar nossas
ofertas de gratidão a Ele, trabalhar para Ele. O próprio trabalho
será leve. Por amor a Ele, ansiaremos por dor, labuta e sacrifício.
Simpatizaremos com Seu anseio
pela salvação dos homens. Sentiremos pelas almas o mesmo terno anseio que Ele sentiu.
Essa é a religião de Cristo.
Qualquer coisa menos que isso
é um engano. Mera teoria a respeito da verdade ou mera profissão de discipulado não salvará
alma alguma. Não pertencemos a
Cristo a menos que sejamos Seus
por inteiro.
OFERTAS VOLUNTÁRIAS
Tudo o que fazemos deve ser
voluntário. Devemos levar nossas ofertas com alegria e gratidão,
dizendo, ao apresentá-las: “Do
que é Teu, voluntariamente Te
damos.” [...] Cristo é um presente

a cada dia. Deus O deu ao mundo, e Ele aceita com bondade as
dádivas confiadas a Seus agentes
humanos para o avanço da obra
no mundo. Assim mostramos
que reconhecemos e confessamos que tudo pertence a Deus,
absoluta e inteiramente.
Deus Se deleita em honrar a
oferta do coração que ama, concedendo-lhe a mais alta eficiência no serviço a Ele. Se demos
nosso coração a Jesus, também
devemos levar a Ele nossas ofertas. Nosso ouro e prata, nossas
mais precisas posses terrenas,
nossos mais altos dons mentais
e espirituais serão liberalmente
devotados Àquele que nos amou
e Se entregou por nós.
Vão ao Senhor com coração
transbordando de gratidão pelas graças passadas e presentes,
e manifestem sua estima pela
generosidade de Deus levando a
Ele suas ofertas de gratidão, suas
ofertas voluntárias e suas ofertas
pelo pecado.
Ele não depende de nossos
meios, e não será restringido
pelo agente humano. Pode continuar a própria obra mesmo que
não cumpramos nela qualquer
parte. Mas quem dentre nós se
agradaria de que o Senhor fizesse
isso?
Seria melhor não dar nada
do que dar de má vontade, pois,
se doamos de nossos recursos
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quando não temos o espírito de
doar liberalmente, zombamos de
Deus. Tenhamos em mente que
estamos lidando com Aquele de
quem dependemos para cada
bênção, Aquele que lê cada pensamento, cada propósito da mente.
Todas as nossas ofertas devem
ser apresentadas com alegria,
pois elas vêm do fundo que o Senhor achou apropriado colocar
em nossas mãos com o propósito de levar avante Sua obra no
mundo, a fim de que a bandeira
da verdade possa ser desfraldada
nos caminhos e atalhos da Terra.
Se todos os que professam a verdade dessem ao Senhor o que a
Ele pertence em dízimos, dádivas
e ofertas, haveria mantimento na
casa do Senhor.
Que nenhum de nós, que estamos recebendo a graça de Cristo, dê motivo para os anjos se
envergonharem de nossa pessoa,
e para Jesus Se envergonhar de
chamar-nos de irmãos.
Os que recebem Sua graça, que contemplam a cruz do
Calvário, não perguntarão qual
a proporção a ser doada, mas
sentirão que a mais rica oferta é
ainda muito escassa, muito desproporcional ao grande dom do
Filho unigênito do Deus infinito.
Por abnegação, o pobre encontrará maneiras de obter algo que
devolver a Deus.

MÉTODOS POPULARES DE
APELO
Vemos as igrejas de nossos
dias encorajando banquetes, glutonaria e libertinagem por meio
de jantares, feiras, danças e festivais organizados com o propósito de arrecadar meios para o
tesouro da igreja. Aqui está um
método inventado por mentes
carnais para assegurar recursos
sem sacrifício.
Estejamos livres de todas essas
corrupções, libertinagens e festivais das igrejas, os quais têm influência desmoralizante sobre jovens
e velhos. Não temos direito de
lançar sobre eles o manto da santidade só porque os meios seriam
usados para fins religiosos. Tais
ofertas são imperfeitas e doentes,
e carregam a maldição de Deus. O
preço pago por elas são as almas.
O púlpito pode defender [...] feiras e banquetes luxuosos, a fim de
obter recursos para a igreja; mas
que ninguém participe de nenhuma dessas coisas, pois, se fizermos
isso, o desprezo de Deus cairá sobre nós. Não indicamos um apelo
à concupiscência com o apetite ou
a um refúgio para diversões carnais como um incentivo para que
professos seguidores de Cristo
deem dos meios com que Deus os
dotou. Se eles não doarem voluntariamente, por amor a Cristo, a
oferta não será de forma alguma
aceitável a Deus.
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A morte, vestida com o uniforme do Céu, espreita o caminho dos jovens. O pecado é disfarçado pela santidade da igreja.
Essas várias formas de divertimento nas igrejas de nossos dias
têm arruinado milhares que, não
fosse por elas, poderiam ter permanecido corretos e se tornado
seguidores de Cristo. [...] Muitos
rapazes e moças têm perdido a
alma por causa dessas influências
corruptoras.
Nos professos ajuntamentos
cristãos, Satanás lança uma veste
religiosa sobre os prazeres ilusórios e os festejos profanos para
dar a eles aparência de santidade,
e a consciência de muitos se acalma porque são levantados recursos com que custear as despesas
da igreja. Os homens se recusam
a doar por amor a Deus; mas por
amor ao prazer e pela indulgência com o apetite — por razões
egoístas —, eles se desfazem de
seu dinheiro.
É por não haver poder nas lições de Cristo a respeito da benevolência, e em Seu exemplo, e
na graça de Deus sobre o coração
para levar os homens a glorificar
a Deus com seu capital, que tal
rumo precisa ser tomado a fim
de sustentar a igreja?
É um fato deplorável que os
motivos santos e eternos não tenham tanto poder para abrir o coração dos declarados seguidores

de Cristo a fim de fazerem ofertas
voluntárias com que sustentar o
evangelho quanto o têm as seduções tentadoras dos banquetes e
das folias generalizadas. [...]
O plano de Moisés no deserto
para levantar recursos foi altamente bem-sucedido. A coação
não foi necessária. Moisés não
fez um banquete. Não convidou
o povo a cenas de folia, dança e
divertimento geral. Nem instituiu
loterias ou qualquer coisa dessa
ordem profana para obter meios
com que erguer o tabernáculo
de Deus no deserto. O Senhor
ordenou que Moisés convidasse
os filhos de Israel a levar ofertas.
Moisés deveria aceitar ofertas de
qualquer pessoa que desse voluntariamente, de coração. Essas
ofertas voluntárias chegaram em
tão grande abundância que Moisés proclamou ser suficiente. O
povo devia parar de dar presentes,
pois havia dado abundantemente,
mais do que poderia ser usado.
Como Deus olha para as igrejas que são mantidas por tais recursos? Cristo não pode aceitar
essas ofertas, porque não foram
dadas por amor e devoção a Ele,
mas pela idolatria ao “eu”. O que
muitos não fariam por amor a
Cristo, fazem por amor a deliciosos luxos para satisfazer o apetite
e por amor a divertimentos mundanos que agradam o coração
carnal.
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Cristãos professos rejeitam o
plano do Senhor para arrecadação de meios para Sua obra; e a
que recorrem a fim de suprir a
lacuna? Deus vê a impiedade
dos métodos adotados. Lugares
de adoração são desonrados por
todo tipo de devassidão idólatra,
a fim de que uma pequena quantia de dinheiro possa ser obtida
dos amantes de prazeres egoístas
para pagar os débitos da igreja ou
sustentar o trabalho dela. Muitas
dessas pessoas não pagariam, por
iniciativa própria, um centavo
para fins religiosos.
E que impressão é deixada
sobre a mente dos descrentes? O
santo padrão da Palavra de Deus
é rebaixado ao pó. O desprezo
é lançado sobre Deus e sobre o
nome dos cristãos. Os princípios
mais corruptos são fortalecidos
por esse modo não bíblico de
levantar recursos. E é assim que
Satanás quer que seja. Os homens estão repetindo o pecado
de Nadabe e Abiú. Estão usando
fogo comum em vez de fogo sagrado no serviço de Deus. O Senhor não aceita tais ofertas.
Todos esses métodos para levar dinheiro ao tesouro de Deus
são uma abominação a Ele. É
uma devoção ilegítima que induz
a tal planejamento. [...] Os membros da igreja estão agindo como
os habitantes do mundo nos dias

de Noé, quando “toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente”
(Gênesis 6:5).
O ministro pode ser o favorito de algum homem rico, o qual
pode ser bastante generoso para
com ele; isso agrada o ministro,
e ele, em troca, esbanja louvores
a respeito da benevolência do
doador. O nome deste pode ser
exaltado por aparecer na mídia;
contudo, esse doador generoso
pode ser inteiramente indigno
do crédito dado a ele.
Sua generosidade não surgiu
de um princípio profundo e vivificante de fazer o bem com seus
recursos, de fazer avançar a causa de Deus porque ele a aprecia,
mas de algum motivo egoísta,
um desejo de pensarem que ele
é generoso. Pode ter doado por
impulso, e sua generosidade não
ter profundidade de princípios.
Pode ter sido movido por ouvir
a inspiradora verdade, que, naquele momento, afrouxou-lhe
os cordões da bolsa; afinal, sua
generosidade não tinha motivo
mais profundo. Doa por ímpeto; sua bolsa se abre espasmodicamente, e se fecha, certamente,
espasmodicamente. Não merece
nenhum elogio, pois é, em todo
sentido da palavra, um homem
miserável [...].

.......................................
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EM BUSCA DOS
TESOUROS TERRENOS

O PERIGO DA AVAREZA
Muitos dentre o povo de Deus estão entorpecidos pelo espírito do
mundo, e negando sua fé por suas obras. Cultivam o amor ao dinheiro, a casas e terras, até que ele lhes absorve as forças da mente e do ser,
e exclui o amor pelo Criador e pelas almas por quem Cristo morreu. O
deus deste mundo lhes cegou os olhos; os interesses eternos se tornam
secundários; e o cérebro, os ossos e músculos são sobrecarregados ao
máximo para aumentar as posses terrenas.
No deserto, Cristo enfrentou as grandes principais tentações que
atacam os homens. [...] A primeira grande tentação foi sobre o apetite;
a segunda, presunção; a terceira, amor ao mundo. Os tronos e reinos
deste mundo, e a glória deles, foram oferecidos a Cristo. Satanás veio
com honra terrena, riqueza e prazeres da vida, e apresentou-os sob a
luz mais atrativa para fascinar e enganar.
O exemplo de Cristo está diante de nós. Ele venceu Satanás, mostrando-nos como também podemos vencer. Cristo resistiu a Satanás
com as Escrituras. [...] Se as sagradas Escrituras fossem estudadas e
seguidas, o cristão se fortaleceria ao enfrentar o inimigo astuto; mas a
Palavra de Deus é negligenciada, e seguem-se desastre e derrota.
Um jovem foi a Cristo e disse: “Bom Mestre, que bem farei, para
conseguir a vida eterna?” (Mateus 19:16). Jesus lhe ordenou que guardasse os mandamentos. Ele replicou: “Tudo isso tenho guardado
desde a minha mocidade; que me falta ainda?” (Mateus 19:20). Jesus
olhou para o jovem com amor e indicou-lhe fielmente qual era sua
falta na observância da lei divina. Ele não amava ao próximo como a si
mesmo. Seu amor egoísta às riquezas era um defeito que, se não fosse
corrigido, o privaria do Céu.
Aqui está o perigo das riquezas para o avarento: quanto mais ele
ganha, mais difícil é para ele ser generoso. Diminuir sua riqueza é
como desistir da vida; e ele dá as costas à atração da recompensa
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imortal a fim de reter e aumentar as posses terrenas. Se tivesse
guardado os mandamentos, essas
posses terrenas não teriam sido
tão grandes.
Como casas e terras podem
se comparar em valor às almas
preciosas por quem Cristo morreu? Por meio de vocês, queridos irmãos e irmãs, essas almas
podem ser salvas junto com vocês para o reino de glória; mas
ninguém pode levar consigo a
mínima porção de seu tesouro
terreno para lá. Pode acontecer
de vocês adquirirem o que puderem, preservarem-no com todo o
zeloso cuidado que são capazes
de exercer e, todavia, partir do
Senhor uma ordem, e em poucas
horas um fogo que habilidade
alguma consegue apagar destruir o ajuntamento de uma vida
inteira, deixando uma massa de
ruínas queimadas. Vocês podem
dedicar todos os seus talentos e
energia a armazenar tesouros na
Terra; mas o que eles lhes garantirão quando sua vida acabar ou
Jesus aparecer?
Quão felizes serão aqueles a
quem, tendo participado da obra
de Deus, for permitido participar
da alegria dEle!
É propósito de Satanás tornar
o mundo muito atrativo. Ele tem
um poder enfeitiçante que exerce
para atrair as afeições até mesmo
dos professos seguidores de Cris-

to. Há muitos homens que alegam ser cristãos, mas farão qualquer sacrifício para conseguir
riquezas; e quanto mais bem-sucedidos forem na obtenção do
objetivo que desejam, menos se
importarão com a preciosa verdade e com seu avanço no mundo. Perderão seu amor a Deus,
e agirão como homens insanos.
Quanto mais prosperarem em riqueza material, menos investirão
na causa de Deus.
É alarmante que muitos estejam iludidos por Satanás. Ele
agita a imaginação com perspectivas brilhantes de ganho terreno,
e os homens ficam enfeitiçados,
pensando que diante deles há
uma perspectiva de felicidade
perfeita. São fisgados pela esperança de obter honra, riqueza e
posição.
Houve um tempo em que
poucos ouviam e aceitavam a
verdade, e eles não tinham muito
em bens deste mundo. Então, foi
necessário que alguns vendessem
casas e terras para comprar outras mais baratas, enquanto seus
meios foram generosamente emprestados ao Senhor para publicar a verdade e ajudar no avanço
da causa de Deus.
Deus não pede agora a casa
em que as pessoas de Seu povo
precisam morar; mas se aqueles que têm em abundância não
Lhe ouvirem a voz, separarem-se
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do mundo e sacrificarem-se por
Deus, Ele os passará por alto, e
chamará aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa por
Jesus, mesmo vender sua casa
para atender às necessidades da
Causa. Deus aceitará ofertas voluntárias.
O mesmo teste foi trazido a
Mateus em sua riqueza, e a André e Pedro em sua pobreza; a
mesma consagração foi feita por
eles. Em tempo de êxito, quando
as redes se enchiam de peixes e
os impulsos da vida antiga eram
mais fortes, Jesus pediu aos discípulos, no mar, que deixassem
tudo pela obra do evangelho. Assim toda alma é provada quanto
a ver o que é mais forte: o desejo
por bens temporais ou pela comunhão com Cristo.
Ninguém que faz qualquer
reserva pode ser discípulo de
Cristo, e muito menos Seu colaborador.
TENTANDO SERVIR A DEUS
E A MAMOM
A preocupação e a dificuldade envolvidas no armazenar tesouros sobre a Terra não deixam
tempo nem desejo de valorizar
as riquezas eternas. [...] Os pensamentos, planos e motivos de
vocês terão um molde terreno,
e sua alma será corrompida com
cobiça e egoísmo. “Pois que aproveita ao homem ganhar o mun-

do inteiro, se perder a sua alma?"
(Mateus 16:26).
É impossível combinar as graças de Cristo ao caráter enquanto se estiver colocando todas as
energias no lado do mundo. [...]
As considerações eternas terão
importância secundária. Vocês
podem tomar parte em formas
externas de adoração; mas seu
culto será uma abominação ao
Deus do Céu. Não podem servir
a Deus e a Mamom. Ou renderão
o coração e colocarão a vontade no lado de Deus ou darão as
energias ao serviço do mundo.
Deus não aceitará serviço dividido.
Para muitos, as coisas deste
mundo obscurecem a visão gloriosa do eterno peso de glória
que aguarda os santos do Altíssimo. Não podem distinguir riqueza verdadeira, real e permanente
de sombra falsa, forjada e passageira. Cristo insiste com eles
para que removam de diante dos
olhos o que está escurecendo a
visão das realidades eternas. [...]
Roga que sejam capazes de dizer
para si mesmos que os ganhos e
vantagens desta vida não valem
a pena se comparados com as
riquezas reservadas para quem
busca a vida eterna de modo diligente e racional.
O inimigo é tão perseverante no trabalho agora quanto era
antes do dilúvio. [...] Está em-
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pregando toda a sua criatividade
para levar os homens a agir tolamente, para mantê-los absorvidos pelos empreendimentos comerciais, e assim pôr em perigo
a esperança deles na vida eterna.
Planeja invenções que põem em
perigo a vida humana. Sob a liderança dele, os homens levam
a efeito aquilo que ele programa.
Tornam-se tão absorvidos na
busca pela riqueza e pelo poder
terreno que não dão atenção a
um “Assim diz o Senhor.”
Judas tinha qualidades valiosas, mas havia alguns traços de
caráter que tinham de ser eliminados antes que ele pudesse ser
salvo. Ele devia nascer de novo,
não de semente corruptível, mas
de incorruptível.
Seus hábitos econômicos desenvolveram um espírito avarento, tornando-se uma cilada fatal.
[...] Os princípios cristãos de retidão e justiça não tinham espaço
nas práticas de sua vida.
Foi dada a Judas toda oportunidade de receber Cristo como
seu Salvador pessoal, mas ele recusou esse presente. Não rendeu
seu caminho e vontade a Cristo.
Não praticou aquilo que era contrário a suas próprias inclinações; portanto, seu forte espírito
avarento não foi corrigido. Embora continuasse um discípulo
na aparência externa, e estando
mesmo na presença de Cristo,

apropriava-se de meios que pertenciam ao tesouro do Senhor.
Pela indulgência, permitiu
que esse traço de caráter crescesse e aprofundasse tanto as raízes
que impediu a germinação da
boa semente da verdade plantada
em seu coração.
Alguns estão tão frios e apostatados que não percebem que
estão pondo as afeições no tesouro terreno, que logo será varrido
para sempre. O amor do mundo
os está prendendo por todos os
lados, como uma veste grossa; e a
menos que mudem de rumo, não
saberão quão precioso é praticar
abnegação por amor a Cristo. Todos os nossos ídolos, nosso amor
ao mundo, devem ser expelidos
do coração.
O mundo os está cegando,
impedindo de ver Aquele que é
invisível. São incapazes de discernir as coisas mais preciosas
que são de interesse eterno, mas
veem a verdade de Deus de um
modo tão turvo que ela parece
ser de pouco valor para eles.
Homens em comparativa pobreza são normalmente os que
fazem o máximo para manter
a causa de Deus. São generosos
com seu pouco. Têm fortalecido
seus impulsos generosos pela liberalidade contínua. Quando
suas despesas chegaram bem
perto de sua renda, sua paixão
por riquezas terrenas não teve es-
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paço nem chance de se fortalecer.
Mas muitos, quando começam a juntar riquezas terrenas,
iniciam o cálculo de quanto tempo levará antes que possam ter
certa quantia. Na ansiedade de
acumular riqueza para si, deixam de se tornar ricos para com
Deus. [...] Ao aumentar-lhes a
paixão por riquezas, suas afeições são atadas a seu tesouro. O
aumento de suas posses fortalece
o ávido desejo por mais, até que
alguns consideram que a décima
parte que dão ao Senhor é uma
taxa severa e injusta. [...] Deus
provou alguns desses dando-lhes
riquezas; mas, com as riquezas,
veio tentação mais feroz, e a benevolência deles se mostrou muito menor do que nos dias de sua
pobreza.
PROFESSORES VÃOS
As Escrituras falam de uma
grande classe de professores que
não são praticantes. Muitos que
alegam crer em Deus O negam
por suas obras. Sua adoração por
dinheiro, casas e terras os assinalam como idólatras e apóstatas. Todo egoísmo é avareza e,
portanto, idolatria (Colossenses
3:5). Muitos dos que colocaram
o nome no rol da igreja, como
crendo em Deus e na Bíblia, estão

adorando os bens que o Senhor
lhes confiou para que fossem esmoleres1 dEle, distribuindo-os
aos necessitados. Podem não se
ajoelhar literalmente diante de
seu tesouro terreno, mas ele é
deus deles. São adoradores de
Mamom.
Homens e mulheres de fora da
igreja podem dizer: “Mas eu não
sou cristão. Não professo servir a
Deus.” Porém, isso os torna menos culpados por enterrar Seus
meios e recursos em iniciativas
mundanas, para o avanço de seus
interesses egoístas?
Falo a vocês que não conhecem a Deus, que podem estar
lendo estas linhas, pois a providência divina pode tê-las trazido
a seu conhecimento: O que estão
fazendo com os bens do seu Senhor?
Que esforços zelosos os homens fazem para obter um documento legal para sua terra! Ele
precisam ter escritura que passe
no teste da lei. O possuidor nunca está satisfeito a menos que
esteja confiante de que não haja
falha em seu documento. Oh, se
os homens fossem tão zelosos em
obter um documento para suas
posses celestes que passasse no
teste da lei! O apóstolo aconselha
o seguidor de Cristo a fazer cada

1Esmoler: Pessoa que distribui esmolas sistematicamente, por conta própria ou por mandado de outrem.
Em tempos antigos, era comum ter esmoleres oficiais dos reinos, encarregados de cuidar da assistência social
por parte do Estado e/ou da Igreja.
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vez mais firme sua vocação e
eleição (2 Pedro 1:10). Não deve
haver erro ou falha em seu título
para a imortalidade.
O Senhor olha com pena para
os que se permitem estar sobrecarregados com os cuidados do
lar e as dificuldades dos negócios. Estão embaraçados com
tanto trabalho que negligenciam
a única coisa essencial. “Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e
a sua justiça,” diz o Salvador;
“e todas essas coisas vos serão
acrescentadas.” (Mateus 6:33).
Isto é: Olhem além deste mundo
para o eterno. Empreguem seus
mais fervorosos esforços em obter aquelas coisas sobre as quais
Deus põe valor, as quais Cristo
deu Sua vida preciosa para que
vocês pudessem assegurar.
Amor infinito foi expresso
quando Um igual ao Pai veio pagar o preço pelas almas das pessoas, e trazer-lhes vida eterna. Os
que professam o nome de Cristo
não verão atrativo no Redentor
do mundo, sendo indiferentes à
posse da verdade e da justiça e
voltando-se do tesouro celeste
para o terreno?

Almas estão perecendo sem
Cristo. Quão contraditória é,
então, toda luta por posição e riqueza! Quão fracos são os motivos que Satanás pode apresentar,
os quais podem ser guarnecidos
pelo egoísmo e a ambição, em
comparação com as lições que
Cristo deu em Sua Palavra! Quão
desprezível a recompensa que
o mundo oferece em contraste
com a oferecida por nosso Pai
celestial!
Se as pessoas amarem e obedecerem a Deus, e fizerem a sua
parte, Deus fará provisão para
todas as necessidades delas. Embora sua vida tenha de ser obtida
com o suor de seu rosto, vocês não
devem duvidar de Deus, pois, no
grande plano de Sua providência,
Ele suprirá sua necessidade dia a
dia. [...] Ninguém pode acrescentar um côvado à sua estatura, não
importa quão ansioso possa estar
para fazê-lo. Não é menos irrazoável estar preocupado com o dia
de amanhã e suas necessidades.
Cumpram seu dever e confiem
em Deus, pois Ele sabe das coisas
de que necessitam.

.......................................
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O ENGANO DA
ESPECULAÇÃO1

AGARRADOS ÀS RIQUEZAS
Há uma mania de especulação em terras impregnando tanto a cidade quanto o campo. Os antigos caminhos seguros e saudáveis para a
subsistência estão perdendo popularidade. A ideia de acumular meios
solidamente pelos ganhos modestos do esforço e da moderação é desprezada por muitos, como se não mais se adaptasse a esta era de progresso.
O desejo de empenhar-se em especulação, comprando lotes no
campo e na cidade, ou qualquer coisa que prometa ganhos repentinos
e exorbitantes, é uma febre; e a mente, os pensamentos, o trabalho,
são todos dirigidos a fim de garantir tudo o que for possível em tesouros da Terra no menor tempo possível. Alguns de nossos jovens
estão começando a ir depressa à ruína, por causa dessa febril busca
pelas riquezas.
O espírito de ganhar, de ter pressa em ser rico, dessa mundanidade
toda-absorvente, é dolorosamente contraditório a nossa fé e nossas
doutrinas.
Deus está vendo todas as nossas transações comerciais. Estejam de
guarda. É tempo de empregar os mais profundos e zelosos pensamen1 Apesar de informações detalhadas dessa prática – a especulação financeira – datarem da Antiguidade,
ainda continua sendo um conceito de definição difícil. Uma das explicações mais aceitas afirma ser
qualquer aposta envolvendo lucros, baseada nas previsões acerca dos desdobramentos econômicos do
futuro de um país, um setor de atividade ou de uma empresa. Os grandes movimentos especulativos nas
bolsas de valores do mundo sempre vêm depois de grandes mudanças tecnológicas, bélicas ou na política mundial, e que exigem uma readaptação do sistema financeiro à nova realidade. Essas alterações
profundas abrem espaço para novos métodos de captação de poupança e ampliação de capital. A grande
estratégia da especulação é apostar antecipadamente em um ou mais modelos em ascensão da nova
estrutura de negócios, mesmo não se tendo certeza sobre qual deles será o elemento vitorioso, ou que
prazo é necessário para sua consolidação.
Para saber mais:
TALEB, Nassim. Dynamic Hedging J. Wiley Trade. 1997 ISBN 0471152803. p. 13.
CHANCELLOR, Edward. Salve-se quem puder: Uma história da especulação financeira. São Paulo: Cia
das Letras. 1 ed. 2001.
PALAST, Greg. Picnic de abutres – em busca dos poços de petróleo, piratas da energia e carnívoros da alta
finança. Rio de Janeiro: Alta Books. 1 ed. 2014.
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tos em armazenar um tesouro
no Céu, “onde nem a traça nem
a ferrugem consomem, e onde
os ladrões não minam, nem roubam” (Mateus 6:20).
Deus conhece cada coração.
Todo motivo egoísta Lhe é conhecido, e Ele permite que surjam circunstâncias para testar os
corações de Seu povo professo, a
fim de prová-los e de lhes desenvolver o caráter. Em alguns casos,
o Senhor permitirá que os homens sigam adiante e enfrentem
um inteiro fracasso. Sua mão é
contra eles a fim de lhes desapontar as esperanças e de espalhar o
que possuem.
Há uma obsessão nessas novas iniciativas. E apesar de essas
coisas terem sido feitas tantas
vezes, e de terem diante de si um
exemplo de outros que fizeram
investimentos e enfrentaram um
completo fracasso, muitos são
lentos para aprender. Satanás os
seduz, e os embriaga com ganhos
antecipados.
Se a pessoa perde dinheiro, vê
isso como um infortúnio para si
mesma – como perda sua. Mas ela
deve lembrar que é com os meios
de outrem que está negociando,
dos quais é apenas administradora, e Deus não fica satisfeito com
a administração imprudente dos
recursos que poderiam ter sido
usados para o avanço da causa da
verdade presente.

O inimigo das almas está
muito ansioso por impedir a
conclusão da obra especial para
este tempo com a produção de
alguma transação errada.
Alguns entrarão avidamente
em promissores esquemas especulativos para fazer dinheiro,
e outros pegarão rapidamente o
espírito de especulação. É exatamente o que eles querem, e se
envolverão em caminhos de especulação que tirarão da mente
a sagrada preparação essencial
da alma, a fim de se prepararem
para enfrentar as provas que virão nestes últimos dias.
Toda manobra desse tipo,
que vem para provocar o desejo
de obter riquezas rapidamente por especulação, desvia das
mais solenes verdades já dadas a
mortais a mente do povo. Pode
haver perspectivas encorajadoras
por um tempo, mas o fim disso
é fracasso. O Senhor não apoia
tais manobras. Se tal coisa fosse
aprovada, muitos que não poderiam, de outro modo, ser tirados
da obra de apresentar as solenes
verdades que devem ser dadas ao
povo neste tempo seriam atraídos por esses esquemas especulativos.
Muitas vezes, quando o Senhor abriu o caminho para que
irmãos administrassem seus
meios para o avanço da Causa, os
agentes de Satanás apresentaram
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algum empreendimento pelo
qual os irmãos poderiam inegavelmente dobrar os recursos. Eles
caíram no laço; seu dinheiro foi
investido, e a Causa, e frequentemente eles mesmos, nunca receberam um centavo.
Irmãos, lembrem-se da Causa, e quando tiverem meios à sua
disposição, armazenem para si
um fundamento de ouro contra o
tempo por vir, a fim de que possam agarrar a vida eterna.
A TENTAÇÃO DE ESPECULAR
Satanás destruiu muitas almas levando-as a se colocarem no
caminho da tentação. Vai a elas
como foi a Cristo, tentando com o
amor ao mundo. Diz-lhes que podem investir com lucro neste ou
naquele empreendimento, e elas
de boa-fé lhe seguem o conselho.
Seu rumo pode ser perfeitamente legal, de acordo com o padrão de justiça do mundo, e ainda assim não suportar o teste da
lei de Deus. [...] O negócio que
poderia ser um sucesso financeiro nas mãos de um trapaceiro
que venderia sua integridade por
ganho terreno seria inteiramente
inapropriado para um seguidor
de Cristo.
Todas essas especulações estão ligadas com provas e dificuldades não vistas, e são uma
temível provação para aqueles
que com elas se envolvem. [...]

O caráter se transforma segundo
a força das circunstâncias sob as
quais o indivíduo se colocou.
Foi-me mostrado que é uma
experiência perigosa para nosso
povo o envolver-se em especulação. Por meio disso, eles se põem
em terreno inimigo, sujeitos a
grandes tentações, desapontamentos, provas e perdas. Vêm então uma agitação febril, um desejo
ardente de obter meios mais rapidamente do que as circunstâncias
atuais permitiriam. Portanto, mudam de ambiente, na esperança de
fazer mais dinheiro. [...] Estão se
apostatando de Deus.
Se o Senhor tivesse feito prosperar em especulações alguns de
nossos queridos irmãos, isso se
teria provado a eterna ruína deles.
Deus ama Seu povo, e ama os que
têm estado em desventura. Se estes aprenderem as lições que deseja ensinar-lhes, sua derrota se provará, no fim, uma vitória preciosa.
Agora, no tempo de graça,
estamos todos em teste e prova. Satanás está operando com
seus encantamentos e seduções
enganadores, e alguns pensarão
ter feito, por seus esquemas, maravilhoso negócio. Mas, vejam,
enquanto creem que estão ascendendo com segurança e levandose, em seu egoísmo, a um lugar
elevado, aprendem que Deus
pode espalhar mais rapidamente
do que eles podem juntar.
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Então, se alguém é bem-sucedido, fica tão orgulhoso com
o fato de ter ganhado algumas
centenas que decide continuar
ganhando o dinheiro que puder. [...] O espírito de ganância
é alimentado, e o homem naturalmente avarento dá com má
vontade cada moeda que lhe é
pedida para ser usada no avanço
da causa de Deus na Terra.
O ministro deve especialmente guardar-se de embaraço
terreno e ligar-se à Fonte de todo
poder, para que possa representar corretamente o que significa
ser cristão. Deve separar-se de
tudo que iria, de algum modo,
desviar de Deus e da grande obra
missionária para este tempo a
sua mente. Cristo espera que o
ministro, como servo a Ele dedicado, seja semelhante a Ele próprio na mente, nos pensamentos,
em palavras e ações. Espera que
todo homem que abre as Escrituras a outros trabalhe cuidadosa e
inteligentemente, não empregando suas forças de maneira insensata, de maneira que prejudique
ou sobrecarregue a eles mesmos,
mas de modo que possam ser
habilitados a fazer uma boa obra
para o Senhor.
Fui instruída a apresentar um
testemunho a nossos irmãos, di-

zendo-lhes que devem guardarse de especulação injusta em ligação com a compra e a venda de
terras [...]. Eles não devem agir,
por esforços ou ganho pessoal,
em oposição aos princípios da
educação cristã.
Que cada ato ao vender e
comprar seja justo e honesto.
Que nada de caráter enganador
seja trazido à negociação, pois
isso desanimaria nossos irmãos e
desagradaria a Deus.
Busquemos todos a excelência nas coisas espirituais, para
que o espírito de ambição possa
ser transformado num espírito
de altruísmo. Essa mudança deve
ser operada em nós, se queremos
ser inteiramente aprovados por
Deus.
Há algum tipo de loteria2 ligado a isso, e um jovem que ali
vai ganha um relógio de ouro.
E então? O relógio pode ser de
ouro legítimo, sem engano, mas,
ah!, há um engano por trás disso,
e essa é a cilada. Se ele ganhou
uma vez, vai querer tentar de
novo. Oh, se fosse um dos meus
filhos, eu preferia que ele estivesse deitado em seu caixão do que
exibindo aquele relógio de ouro!
Então, aqui estão outros garotos.
Aquele lhes mostra o relógio, e
eles começam a “se coçar” para

2 “Algum tipo de loteria” – (Ludologia): No Brasil a modalidade de jogos de azar mais próxima dessa
definição seria a “rifa” – o sorteio de algo, geralmente de um bem de valor, mediante a venda de talões ou
bilhetes numerados.
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tentar a sorte do mesmíssimo
jeito, e então se aventuram eles
próprios no assunto. Daí outro
se aventurará, e ainda outro; e assim a influência se estende de um
para outro. E o diabo sabe exatamente como jogar seu jogo.
INVESTIMENTOS
IMPRUDENTES
Alguns anos atrás, enquanto
eu participava da reunião campal em San Jose [1905], alguns de
nossos irmãos apresentaram-me
o que consideravam uma maravilhosa oportunidade de investir
recursos em ações de mineração
e ferrovias, o que traria grande
retorno. Pareciam confiantes no
sucesso, e falaram do bem que
fariam com os lucros que esperavam receber.
Outros estavam presentes, e
pareceram interessados em ver
como eu receberia essa proposta. Eu lhes disse que tais investimentos são muito incertos. Eles
não poderiam ter a certeza de
que esse empreendimento seria

bem-sucedido. Falei-lhes da recompensa eterna que é assegurada àqueles que armazenarem seu
tesouro no Céu; mas lhes supliquei, por amor de Cristo, que parassem justamente onde estavam
com aqueles incertos empreendimentos especulativos3.
Na reunião da noite, fui instruída a falar ao povo de Deus que
não está de acordo com a vontade
dEle que aqueles que creem em
Sua breve volta invistam os meios
em ações de mineração. Isso poderia ser igual a enterrar o talento
de nosso Senhor na Terra. Lerei
uma cópia da carta que escrevi a
um dos irmãos que mencionei:
"San Jose, Califórnia, 2 de julho de 1905.
Querido irmão:
Você me apresentou uma proposta de investimento em ações
de mineração. Sentia-se confiante em que tal investimento se
provaria bem-sucedido, e pensa-

3 O conselho de Ellen White neste caso mostra a iluminação de Deus no momento certo. A mineração
dependia, na época, exclusivamente da malha ferroviária, que estava entrando numa crise de capital sem
precedentes. Na virada do século XIX para o XX, a empresa de Cornelius Vanderbilt, a New York Central
Railroad, monopolizava grande parte das ferrovias dos Estados Unidos. O acordo secreto entre ele e o jovem
petroleiro de Cleveland, Ohio, John D. Rockefeller, garantiu a Vanderbilt o transporte diário de 60 mil barris
de óleo cru, deixando sua frota de locomotivas sempre em movimento. No entanto, o negócio ferroviário
estava levando um golpe fatal. O maior rival capitalista de Vanderbilt, a Union Pacific Railroad, de S. Scott,
fechou um contrato secreto com Rockefeller ao propor 45% de redução no custo do frete em relação ao que
era cobrado por Vanderbilt. Este, como astuto magnata do capital, propôs uma histórica fusão de forças
com Scott para monopolizarem o frete e subi-lo juntos, e obrigar a Standard Oil de Rockefeller a pagar taxas
maiores. Nessas alturas, Rockefeller estava investindo pesado no transporte por oleodutos — uma criação
sua. Essa inovação tecnológica levou Scott à falência total, e o negócio de ferrovias passou por grande crise,
pois a saída de Rockefeller do negócio ferroviário custou quase 50% do faturamento de Vanderbilt. A crise
das ferrovias atingiu seu ápice entre 1905 e 1910. Ações antigas, investidas nesse ramo especulativo, sofreram
perdas severas.
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va que daquele modo seria capaz
de ajudar grandemente a causa de
Deus.
O Senhor me deu instruções
dizendo que, nas reuniões de que
eu participaria, eu encontraria
homens encorajando nosso povo
a investir dinheiro na exploração
de minério. Foi-me ordenado dizer que isso é um truque do inimigo para consumir ou amarrar
recursos que são grandemente
necessários para continuar com
a obra de Deus. Envolver o povo
de Deus na perda do capital confiado por seu Senhor, o qual deve
ser usado sabiamente na obra de
ganhar almas, é uma cilada dos
últimos dias. Porque tanto dinheiro é investido nesses negócios tão incertos, a obra de Deus
é enfraquecida com a falta dos talentos que ganhariam almas para
Cristo. [...]
Noite passada, em visão, eu
erguia minha voz em advertência
contra especulações mundanas.

Dizia: ‘Eu os convido a adquirir
cotas na maior mina que já foi explorada.’ [...]
Se investirmos em ações da
mina de Deus, o retorno será certo. […]
Meu irmão, você vai fazer um
investimento para garantir a pérola celestial de grande preço?
[…] Estas são ações de mineração nas quais você pode investir
sem correr o risco de se desapontar. […]”
Eu os advirto a serem cuidadosos quanto ao que fazem com
os bens de seu Senhor. Colocando-os no tesouro de Deus, podem
garantir para si um rendimento
de tesouros inesgotáveis do reino
divino.
Devemos buscar diligentemente as verdades profundas,
eternas e de longo alcance da
Palavra de Deus. Tendo-as encontrado, iremos vender todas
alegremente, para que possamos
comprar o campo.

.......................................
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A TIRANIA
DA DÍVIDA

VIVENDO CONFORME A RENDA
Muitos, muitos mesmo, não educaram a si mesmos de modo a
manter os gastos dentro dos limites de sua renda. Não aprendem a se
adaptar às circunstâncias e tomam emprestado seguidamente, ficando esmagados pelas dívidas. Consequentemente, ficam desanimados
e abatidos.
Devemos estar em guarda, e não nos permitir gastar dinheiro no
que é desnecessário, e simplesmente para ostentar. Não devemos nos
permitir ceder aos gostos que nos levam a um padrão segundo os costumes do mundo, e assim roubar o tesouro do Senhor.
Foi-me mostrado que vocês, meu irmão e minha irmã, têm muito
a aprender. Não têm vivido dentro dos recursos que têm. Não aprenderam a economizar. Se recebem alto salário, não sabem como fazê-lo
durar o máximo possível. Consultam o gosto ou o apetite em vez de
a prudência.
Vocês estão em um ramo de negócios que pode, por vezes, produzir-lhes grande lucro de uma só vez. Depois de terem obtido meios,
vocês não têm pensado em economizar para um tempo em que os
meios não possam ser ganhos tão facilmente, mas têm gastado muito com necessidades imaginárias. Se o irmão e sua esposa tivessem
compreendido ser um dever do qual Deus os encarregou o negar os
gostos e desejos e fazer provisão para o futuro, em vez de viver meramente para o presente, vocês poderiam ter agora meios suficientes
para subsistência, e sua família teria tido os confortos da vida. Vocês
têm uma lição a aprender, e não podem ser lentos nisso: a de fazer o
pouco durar muito.
Deveres, deveres importantes, repousam sobre vocês. “A ninguém
devais coisa alguma” (Romanos 13:8). [...] Se tivessem desejado isso
como deviam, e você e sua esposa tivessem concordado em viver dentro
de seus recursos, poderiam estar livres de dificuldades financeiras. Te-
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rão de trabalhar tanto por ganhos
pequenos quanto por grandes.
[Os liberais na Causa] São
sempre cuidadosos em manter
suas saídas dentro do limite das
entradas. São econômicos por
princípio; sentem que é seu dever economizar, para que tenham
algo a doar.
Em uma família que visitei, as
filhas expressaram o desejo de ter
um piano caro. Os pais lhes teriam atendido ao pedido alegremente, mas estavam embaraçados em dívidas. As filhas sabiam
disso; se tivessem sido ensinadas
a praticar abnegação, não teriam
causado aos pais a dor de negarlhes os desejos […].
Noutra visita, vi o cobiçado instrumento musical na casa, e soube
que centenas de dólares haviam
sido acrescentadas ao fardo da
dívida. Eu mal sei a quem culpar
mais: aos pais tolerantes ou aos filhos egoístas. Ambas as partes são
culpadas diante de Deus. Este único caso ilustra muitos outros.
TRAZENDO VERGONHA À
CAUSA DE DEUS
Você não é diligente nos negócios. Deixa que horas, dias e até
mesmo semanas se passem sem
realizar nada. O melhor sermão
que poderia pregar ao mundo
seria mostrar uma decidida reforma em sua vida, e prover à sua
própria família. O apóstolo diz:

“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos
da sua família, negou a fé e é pior
do que o infiel.” (1 Timóteo 5:8).
Você traz vergonha para a Causa fixando residência num lugar
onde cede ao ócio por algum tempo, e então é obrigado a incorrer
em dívidas para prover à família.
Você nem sempre se importa em
pagar seus débitos reais; mas, em
vez disso, muda-se para outro lugar. Isso é defraudar o próximo.
[...] Pela indiferença de um homem
com relação ao pagamento do que
lhe é devido justamente, todo o
nosso povo está em perigo de ser
considerado indigno de confiança.
Levante-se pela manhã, enquanto as estrelas ainda brilham,
se necessário. Planeje fazer algo,
e então realize. Cumpra toda
promessa, a menos que a doença
lhe deixe prostrado.
É melhor privar-se de comida
e sono do que ser culpado de reter o que é de direito de outros.
O oitavo mandamento condena o roubo de homens e o tráfico
de escravos, e proíbe guerras de
conquista. Condena o furto e o
roubo. Exige estrita integridade
nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Proíbe a fraude no
comércio, e requer o pagamento
de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de tirar
vantagem da ignorância, da fraqueza ou do infortúnio de ou-
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trem para si é registrada como
fraude nos livros do Céu.
Todos devem praticar economia. Nenhum trabalhador
deve administrar seus negócios
de modo a incorrer em dívidas.
[...] Quando alguém se envolve
em dívidas voluntariamente, está
se emaranhando numa das teias
que Satanás arma para as almas.
Você não deve se permitir
ficar em dificuldades financeiramente, pois o fato de estar em
débito enfraquece a fé e tende a
desanimar; e mesmo só o pensar
nisso quase o deixa louco. Precisa
cortar suas despesas e lutar para
suprir essa deficiência de seu caráter. Você pode, e deve, empregar esforços determinados em
colocar sob controle sua inclinação de gastar além do que ganha.
A prática de emprestar dinheiro para aliviar alguma necessidade urgente e não fazer cálculos
para saldar a dívida, embora comum, é desmoralizante. O Senhor
deseja que todos os que creem na
verdade se convertam dessas práticas autoenganadoras. Eles devem preferir passar necessidade a
cometer um ato desonesto.
UM CONVITE À ORAÇÃO
OU À MUDANÇA DE OCUPAÇÃO
Queridos irmão e irmã:
Sinto terna simpatia por vocês, e estou orando para que pos-

sam ver as coisas sob uma luz
correta. Vocês precisam ver que
as pessoas não devem administrar seus negócios de modo a incorrer em débitos.
Quando um homem vê que
não tem sucesso, por que não se
dirige à oração, ou muda de trabalho? Há tempos tempestuosos
à nossa frente, e o Senhor aceitará todos que puderem cooperar
com Ele. Pratiquem a abnegação
e o sacrifício próprio. Considerem cada movimento cuidadosamente, com oração.
Em sua carta, você reclama do
jugo da dívida. Mas não há desculpas para você estar em débito.
[...] Sua falta de restrição em contrair empréstimo, sem razão para
supor que estará em condições
de pagá-lo, está cometendo grande injustiça para com outros,
roubando-os do pouco que é seu
tudo, e trazendo vergonha à causa de Deus. Se compreendesse o
que estava fazendo no momento
em que agiu, pararia. Veria quão
pecaminoso é roubar os homens,
crentes ou não, e colocá-los em
apuros a fim de aliviar as próprias necessidades atuais.
Decida-se a nunca mais incorrer em outro débito. Negue
a si mesmo milhares de coisas
antes de entrar em dívida. Esta
tem sido a maldição da sua vida,
entrar em dívida. Evite isso como
evitaria a varíola.
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Negue seu gosto, negue a tolerância com o apetite, economize
os centavos e pague suas dívidas.
Liquide-as o mais rápido possível. Quando puder mostrar-se
novamente um homem livre,
nada devendo a ninguém, terá
alcançado uma grande vitória.
Alguns ainda não avançaram
e uniram-se no plano de benevolência sistemática, desculpando-se por não estarem livres de
débitos. Alegam que primeiro
não podem estar devendo nada
a ninguém (Romanos 13:8). Mas
o fato de estarem em dívida não
os desculpa. Vi que eles devem
dar a César o que é de César, e a
Deus o que é de Deus. Alguns são
escrupulosos quanto a não dever
coisa alguma a ninguém, e pensam que Deus não pode requerer
nada deles até que suas dívidas
estejam todas pagas. Aqui é que
se enganam. Deixam de dar a
Deus o que é dEle.
PAGANDO OS DÉBITOS
NOS IMÓVEIS DA IGREJA
Alegro-me com vocês na
perspectiva de desobrigar de débitos os imóveis da igreja. [...]
Não há necessidade de nossas
casas de reunião continuarem
com dívidas ano após ano. Se
cada membro da igreja cumprir
seu dever, praticando abnegação
e sacrifício próprio pelo Senhor
Jesus, de quem é possessão ad-

quirida, para que a igreja possa
estar livre de débitos, cada um
trará honra a Deus.
Se o dinheiro necessário para
a construção pudesse primeiro
ser juntado, por esforços ardorosos, e a igreja fosse dedicada livre
de dívidas, quão melhor seria!
A mais alta honra deve ser
demonstrada para com o tabernáculo de Deus. Qualquer outra
consideração deve ser secundária
a esta. [...] O dinheiro tem sido
destinado quando e onde não
pode honrar a Deus, onde tem
causado inegável dano. Dádivas
têm sido concedidas liberalmente a filhos, parentes e amigos, enquanto as que têm sido direcionadas àquilo que Deus honra são
racionadas e limitadas em valor e
regularidade.
Meu amor por Deus e por
meu Redentor é forte o suficiente para me levar a negar o “eu”?
Quando vem a tentação de ceder
ao prazer e à diversão egoísta,
não direi “Não, não gastarei cinco centavos, ou mesmo um centavo, para gratificação própria
enquanto a casa de Deus está hipotecada, ou sofrendo a pressão
da dívida”?
Se o coração, a alma, a força, a
vida estiverem inteiramente rendidos a Deus, se as afeições forem
dadas inteiramente a Ele, vocês
darão a Deus lugar supremo em
todo o serviço. [...] O imóvel er-
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guido para adoração a Deus não
será deixado incapacitado por
causa de débitos. Permitir tal coisa vai lhes parecer como negação
da própria fé.
Leiam e estudem com oração
o quarto capítulo de Zacarias.
Então leiam o primeiro capítulo
de Ageu, e vejam se a representação não se aplica a vocês.
“Servos preguiçosos” é a acusação que Deus faz àqueles que
estão nas igrejas. A vontade dEle
não é feita quando as coisas sagradas são deixadas a definhar,
negligenciadas. [...] “Minha é a
prata, e Meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos.” (Ageu 2:8).
Quando essa prata e esse ouro
são usados em propósitos egoístas, para satisfazer a ambição, o
orgulho ou a indulgência egoísta,
como tem acontecido, Deus é desonrado.
Quando o povo escolhido por
Deus enfeita a própria casa e investe o dinheiro de Deus em [...]
várias coisas para gratificação
egoísta, sabendo que os meios
assim empregados deveriam ser
usados para manter a casa de
Deus na melhor condição, e sabendo que nenhum recurso deve
ser tirado do tesouro para custear as despesas correntes, ele não
pode ser abençoado.
A maneira negligente com a
qual muitas igrejas têm entrado
em dívida, e continuado endivi-

dadas, foi apresentada diante de
mim. [...] Essas coisas não deviam
e não precisavam acontecer. Se
houvesse aquela sabedoria, aquele tato e zelo manifestados pelo
Mestre, os quais Deus requer de
cada um de Seus servos, haveria
uma mudança nessas coisas. As
dívidas seriam quitadas.
Ele pede ofertas daqueles que
podem dar, e mesmo os membros mais pobres podem dar do
seu pouco. E quando há vontade
de fazê-lo, Deus abre o caminho.
Mas o Senhor não Se agrada com
a [atual] administração. Não é
Seu plano que Sua causa esteja
emaranhada em dívidas.
Quando chegou a hora da
construção da casa de reuniões
[em Avondale], houve outro teste
de fé e lealdade. [...] O caminho
parecia cercado de dificuldades.
Alguns disseram: “Anexem uma
pequena construção, e quando o
dinheiro vier, aumentem […].”
Outros disseram: “Esperem até
que tenhamos dinheiro com que
construir uma casa ampla e confortável.” Pensamos em fazer assim; mas a palavra do Senhor veio
a mim durante a noite: “Levantem-se e construam sem demora.”
Decidimos então que iniciaríamos a obra, e andaríamos pela fé
para começar. Na noite seguinte,
veio da África do Sul uma ordem
de pagamento de duzentas libras.
[...] Nossa fé tinha sido provada;
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decidimos começar a obra, e então o Senhor pôs em nossas mãos
aquela grande dádiva com que
começar.
Com esse encorajamento, a
obra foi iniciada de fato. O conselho da escola deu a terra e cem
libras. Duzentas libras foram recebidas da União, e os membros
da igreja deram o que puderam.
Amigos de fora da igreja ajudaram, e os construtores deram
parte de seu tempo, o que era tão
bom quanto dinheiro.
Assim a obra foi completada,
e temos esta bela casa, com capacidade para quatrocentas pessoas. Agradecemos ao Senhor por
esta casa na qual O adoramos.
Ele compreende todas as dificuldades financeiras pelas quais
passamos.
EVITANDO DÉBITOS
INSTITUCIONAIS
Quando parece desejável aumentar os prédios ou outras instalações de uma instituição, tomem cuidado para não ir além
de seus recursos. É melhor adiar
as melhorias até que a Providência abra o caminho para que elas
sejam feitas sem que se contraiam
dívidas pesadas e que se tenha de
pagar juros.
A obra de publicações foi
fundada em abnegação, e deve
ser conduzida sob princípios de
estrita economia. [...] Esse foi o

princípio que o Senhor me revelou para ser levado a nossas instituições. Quando o dinheiro for
escasso, devemos estar dispostos
a restringir nossas necessidades.
Que as publicações sejam estimadas corretamente, e que todos em nossas casas publicadoras
estudem como economizar de
todo jeito possível, mesmo que
assim se cause inconveniência
considerável. Tenham cuidado
com as pequenas despesas. Parem qualquer “vazamento”. São
as pequenas perdas que pesam
no final. Recolham as migalhas;
que nada seja perdido.
A falta de economia certamente trará dívidas a nossas
instituições. Embora muito dinheiro possa ser recebido, será
perdido nos pequenos gastos em
todo ramo da obra. Economia
não é mesquinhez.
Algumas pessoas vivem melhor com quatrocentos dólares
por ano do que outras com oitocentos. Assim é com nossas instituições; algumas pessoas conseguem administrá-las com muito
menos capital do que outras.
Os que estão ligados a nossas instituições precisam estudar
como diminuir as despesas, para
que as instituições não se envolvam em dívidas. Deve-se mostrar
sabedoria nas compras. Deve-se
fazer com que o dinheiro renda o
máximo possível.
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Não se devem fazer gastos a
menos que sejam garantidos pelos recursos à mão.
Não posso encorajar a extravagância. Não posso deixar que
os meios saiam de minhas mãos
para comprar o que não é necessário.
Do maior ao menor, os obreiros de Deus devem estudar como
economizar. [...] Que os que trabalham a serviço de Deus sejam
produtores, tanto quanto consumidores. Olhem à grandeza da
obra, e contenham as inclinações
não cristãs de gastar dinheiro
para satisfação própria. Avaliem
o custo daquilo que desejam
comprar.
Cristo disse: “Recolhei os pedaços que sobejaram, para que
nada se perca.” (João 6:12). Que
os que desempenham um papel
em nossas instituições atentem
a essa instrução. Cuidem para
que não haja perda nas provisões
espirituais e temporais que o Senhor fornece.
Se os auxiliadores não aprenderam a ciência de serem rápidos, que comecem a treinar-se
nesse sentido, ou senão consintam em que seu pagamento seja
proporcional à quantidade de
trabalho feito. [...] Que os que
são naturalmente lentos treinemse dia a dia a fazer seu trabalho
mais rapidamente, e ao mesmo
tempo com cuidado.

Os que recebem pagamento
por seu trabalho devem gastar
bom tempo e energia nele. Devem ser produtores, bem como
consumidores.
E o problema “Como nossas
escolas se manterão livres de dívida?” sempre continuará sendo
um problema até que haja cálculo mais sábio. Cobrem valores
mais altos pelos benefícios educacionais dos alunos, e que pessoas que saibam como guardar e
economizar administrem a cozinha. Assegurem os melhores talentos, mesmo que salários bons,
razoáveis, tenham de ser pagos.
É essencial adaptar-se à situação.
Quando essas precauções forem
tomadas, não haverá dívidas
crescentes em nossas escolas.
Especialmente o diretor de
uma escola deve observar cuidadosamente as finanças da instituição. Deve compreender os
princípios básicos de contabilidade. Deve relatar fielmente o
uso de todas as somas que passam por suas mãos para uso na
escola. O capital da escola não
deve ficar descoberto, mas deve-se fazer todo esforço para aumentar a utilidade da instituição.
Os encarregados da administração financeira de nossas instituições educacionais não devem
permitir descuido nos gastos.
Tudo o que está ligado com as
finanças de nossas escolas deve

A Tirania da Dívida

estar perfeitamente em ordem.
O caminho do Senhor deve ser
estritamente seguido, embora ele
possa estar em desarmonia com
os caminhos humanos.
Que os responsáveis por uma
escola investiguem cada mês a
verdadeira situação financeira
dela.
Deve haver cuidadosa consideração quanto à economia, ou
se incorrerá em pesadas dívidas.
Mantenham-se dentro dos limites. Evitem incorrer em dívidas
como evitariam a lepra.
DEIXANDO DE AVALIAR O
CUSTO
Há homens que não agem
com sabedoria. Anseiam causar
uma grande impressão. Pensam
que a exibição exterior lhes trará influência. Em sua obra, eles
não sentam primeiro para avaliar
o custo, a fim de ver se poderão
terminar o que começaram. Assim mostram sua fraqueza. Mostram que têm muito que aprender quanto à necessidade de agir
com cautela.
Que eles estudem e pratiquem
a instrução que Cristo deu com
relação à construção de uma torre. Prevenir é de muito mais valor
do que remediar – quando claramente se vê que o resultado da
negligência de um cálculo sábio
e de administração cuidadosa é
o fracasso. Administradores que
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são relaxados, que não sabem administrar, devem ser separados
da obra. Garantam os serviços de
homens e mulheres que saibam
como adaptar-se à situação e prevenir perdas, para que a obra não
entre em confusão.
Que todos os que estão ligados com nossas instituições se
humilhem diante de Deus. Peçam que Ele os ajude a planejar
tão sábia e economicamente que
as instituições criem raízes fortes
e produzam fruto para a glória
de Deus. Não dependam de homens. Olhem para Jesus. Orem
sem demora, e vigiem em oração, com ações de graças. Certifiquem-se de ter uma conexão
íntima com Cristo.
Irmão _____, não é sábio envolver-se em dívidas. Você é um
homem sábio, e não precisa deste
lembrete. Uma dívida é um jugo
– um jugo que compromete, machuca. [...] Teria sido mais sábio
construir um imóvel menor. [...]
Custaria muito menos mobiliar
um prédio menor.
Se andarmos segundo o conselho do Senhor, teremos oportunidade de comprar para instituições de saúde, a um valor
razoável, propriedades nas quais
já haja construções que possam
ser utilizadas, e onde o solo já
esteja ornamentado com árvores.
[...] Fui instruída no sentido de
que ofertas generosas feitas nes-
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ses lugares devem ser cuidadosamente consideradas.
Em tal situação, devemos ser
cuidadosos quanto a não escolher um lugar que necessitará de
um grande desembolso de meios
para melhorias. Pela falta de experiência e por erros de cálculo,
podemos ser apanhados na armadilha de incorrer em grandes
dívidas, por custarem as construções e melhorias duas ou três vezes mais do que o estimado.
O presidente e o gerente financeiro devem trabalhar unidos, em conjunto. O gerente financeiro deve ver se o gasto não
excede as entradas. Deve saber
com o que pode contar, para que
a obra não seja sobrecarregada
com débitos como está em Battle Creek. A condição das coisas
lá nunca precisavam ter existido.
É resultado de os homens não
estarem sob o governo de Deus.
Quando os homens estão sob o
governo de Deus, a obra avança
harmoniosamente; mas quando
homens de temperamento forte, que não são controlados por
Deus, são colocados em posições
de responsabilidade na obra, a
Causa é posta em perigo, pois o
forte temperamento deles os leva
a usar o dinheiro que ainda está
em perspectiva.
Antes de começar tal empreendimento, nossos irmãos
devem buscar a orientação de

conselheiros sábios. ______ deve
ser trabalhado; mas deve ser trabalhado do modo certo.
Não podemos permitir que
nossa obra médico-missionária
cause nas cidades outra impressão que não a de que Deus é nosso Líder e nossa Defesa.
AVANÇANDO EM FÉ
No erguimento de Sua obra,
o Senhor nem sempre torna tudo
claro diante de Seus servos. Ele
às vezes prova a confiança de Seu
povo fazendo-os avançar em fé.
Com frequência os leva a dificuldades e a situações probantes, ordenando que avancem quando os
pés parecem já tocar as águas do
Mar Vermelho. Em tais ocasiões,
abre o caminho diante de Seus
servos quando as orações deles
sobem em fé sincera, e os leva a
um lugar seguro.
O Senhor quer que Seu povo
creia, nestes dias, que Ele fará
grandes coisas por eles, como
fez pelos filhos de Israel em sua
jornada do Egito para Canaã.
Devemos ter uma fé educada a
não hesitar seguir as instruções
divinas nas experiências mais difíceis. “Avancem!” é a ordem de
Deus para Seu povo.
Fé e alegre obediência são necessárias para realizar os desígnios do Senhor. Quando Ele indica a necessidade de estabelecer
a obra em lugares onde ela terá
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influência, o povo deve andar e
trabalhar pela fé.
Quando Ele mostra que certa propriedade deve ser garantida para o avanço de Sua causa e
o erguimento de Sua obra, quer
seja para clínicas ou para escolas,
ou qualquer outro ramo, Ele tornará possível a realização dessa
obra, se os que têm experiência
demonstrarem fé e confiança
em Seus propósitos e avançarem
prontamente para assegurar os
benefícios que Ele aponta. [...]
E quando tivermos feito isso,
devemos empregar toda energia
em assegurar ofertas voluntárias
do povo de Deus para o sustento
dessas novas instalações.
É correto pegar dinheiro emprestado para levar avante uma
obra que sabemos que Deus deseja que realizemos. Não devemos esperar em inconveniência,
e tornar a obra muito mais difícil,
por não querermos contrair empréstimo. [...] Devemos agir sensatamente. Devemos fazer a obra
que precisa ser feita, mesmo se
tivermos de pegar dinheiro emprestado e pagar juros.
A pergunta diante de nós
agora é: Tentaremos garantir os
lugares que parecem desejáveis
em preço e localização quando
não podemos dizer de onde está
vindo o dinheiro? [...] [Alguns]
são contra o aumento de débitos. Mas não estou preparada
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para dizer que não devemos, em
circunstância alguma, comprar
terras para as quais o Senhor pareceu dirigir nossa mente, quando não há obstáculos senão a
questão do dinheiro à mão, e por
qual propriedade poderemos, na
providência de Deus, pagar logo.
Devemos nos guardar contra erros em ambos os lados.
Ao construir casas de reunião, tivemos de pedir empréstimo, a fim de que algo pudesse
ser feito de imediato. [...] As instituições assim estabelecidas e
as igrejas assim construídas têm
sido um meio de ganhar muitos
para a verdade. Dessa maneira o
dízimo aumentou, e obreiros têm
sido acrescentados ao exército do
Senhor.
Casas de reunião devem ser
construídas em muitos lugares.
É economia deixar de providenciar em nossas cidades lugares de
adoração onde o Redentor possa Se encontrar com Seu povo?
Não devemos dar a impressão de
que achamos ser um gasto muito
grande tomar as devidas providências para receber o Hóspede
celestial.
Devemos muitas vezes avançar pela fé, trabalhando tão
prontamente quando possível.
É pela falta de fé que deixamos
de receber o cumprimento das
promessas de Deus. Devemos
trabalhar, orar e crer. Devemos
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avançar pronta e zelosamente,
confiando no Senhor e dizendo:
“Não fracassaremos, nem desanimaremos.”
PALAVRAS DE UM
CONSELHEIRO DIVINO
Há pouco tempo, numa visão
da noite, eu estava numa reunião
de conselho. Nela, as palavras ditas pareciam mais humanas do
que divinas. A obra médica em
______ estava sendo considerada. Eram propostos planos que, a
menos que fossem modificados,
amarrariam a obra e falhariam
em aliviar a situação. Foi pedido
à Conferência Geral que se comprometesse a levantar uma soma
de não menos do que vinte mil
dólares, ou que se responsabilizasse por essa quantia, para estabelecer uma clínica em _____.
Porque o irmão ______ se recusou a consentir em colocar mais
essa dívida sobre a Conferência
Geral, ele foi severamente criticado por alguns. Mas, nas circunstâncias existentes, ele sentiu
que o Senhor lhe proibia colocar
esse fardo sobre a Conferência.
Eu respeito o raciocínio do irmão
_____ quanto a essa questão.
Retornando à reunião do conselho: uma vez mais, Aquele que
há muito tem sido nosso Conselheiro estava presente, para
dar-nos a palavra do Senhor. Ele
disse: “O Senhor não seria glo-

rificado se vocês puserem esse
jugo de dívida sobre a Conferência Geral. De um modo especial,
Ele tem trabalhado para quebrar
o jugo da dívida ligado ao pescoço de Seu povo por tanto tempo.
A Conferência não deve trilhar
de novo o mesmo caminho que
trilhou.”
A apropriação indevida de
meios mostra a necessidade da
advertência do Senhor, dizendo
que Sua obra não deve ficar atada
por projetos humanos, e que ela
deve ser feita de modo a fortalecer a Causa.
Trabalhando em planos errados, os homens trouxeram dívidas para a Causa. Que isso não se
repita. Que os que estão à frente
da obra ajam cautelosamente, recusando enterrar a causa de Deus
em dívidas. Que ninguém aja de
modo indiferente, descuidado,
pensando, sem saber, que tudo
irá bem.
Deus intenta que aprendamos lições dos erros do passado.
[...] Chegamos ao tempo em que
devemos dar caráter à obra recusando construir prédios grandes
e caros.
Os membros a quem o Senhor
deu recursos podem investir seu
dinheiro na Causa sem juros ou
a uma taxa de juros baixa, e, por
suas ofertas voluntárias, podem
ajudar a sustentar a obra. O Senhor pede que devolvam alegre-

A Tirania da Dívida

mente a Ele uma parte dos bens
que lhes emprestou, e que assim
vocês se tornem esmoleres1 dEle.
Quando há uma busca pelo
Senhor e uma confissão de pecado, quando a reforma necessária
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ocorre, zelo e sinceridade unidos
são mostrados na restituição do
que foi retido. O Senhor manifestará Seu amor perdoador, e
meios virão para saldar as dívidas de nossas instituições.

1 Esmoler: Pessoa que distribui esmolas sistematicamente, por conta própria ou por mandado de outrem.
Em tempos antigos, era comum ter esmoleres oficiais dos reinos, encarregados de cuidar da assistência social
por parte do Estado e/ou da Igreja.

12
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ECONOMIZANDO
PARA DAR

DEIXADO POR CONTA DOS HOMENS
O único plano que o evangelho instituiu para o sustento da obra
de Deus é aquele que deixa o auxílio à Causa por conta dos homens.
Tendo em vista apenas a glória de Deus, os homens devem dar a Ele a
proporção que Ele requereu. Vendo a cruz do Calvário, olhando para
o Redentor do mundo, que Se fez pobre por amor de nós, para que,
por Sua pobreza, nos tornássemos ricos, sentiremos que não devemos
armazenar tesouros na Terra para nós, mas armazená-los no banco do
Céu, que nunca suspende o pagamento, nem falha. O Senhor deu Jesus
a nosso mundo, e a pergunta é: O que podemos retribuir a Deus em
dádivas e ofertas para mostrar o quanto valorizamos Seu amor? “De
graça recebestes, de graça dai” (Mateus 10:8).
Quão mais ansioso cada mordomo fiel estará em aumentar a proporção de dádivas a ser posta na casa do tesouro do Senhor do que em
diminuir sua oferta em um jota ou um til!
Os que recebem a graça de Jesus, os que contemplam a cruz do
Calvário, não perguntarão qual a proporção a ser dada, mas sentirão
que a mais rica oferta é ainda muito escassa, totalmente desproporcional à grande dádiva do Filho unigênito do Deus infinito. Por meio
de abnegação, o mais pobre encontrará maneiras de obter algo que
devolver a Deus.
O Senhor nunca dirá “Bem está, servo bom e fiel” (Mateus 25:21)
ao homem que não pôs em ação as forças físicas que lhe foram emprestadas por Deus como preciosos talentos para juntar recursos com
que suprir o necessitado e fazer ofertas a Deus.
Irão todos considerar o fato de que o discipulado cristão inclui abnegação, sacrifício próprio e mesmo da própria vida, se necessário,
por amor dAquele que deu Sua vida pela vida do mundo?
Se possuem qualquer coisa que possa ser empregada para atrair
qualquer pessoa, não importando quão rica ou quão pobre, ao Cor-

Economizando Para Dar

deiro de Deus que tira o pecado
do mundo, ela deve ser usada liberalmente para esse fim.
Não precisamos nos forçar a
relatar detalhadamente o quanto foi dado à causa de Deus; em
vez disso, consideremos quanto
foi retido do tesouro dEle para
ser dedicado à indulgência com o
“eu” na busca por prazeres e satisfação própria.
O Senhor fez provisão para
que todos possam ser alcançados
pela mensagem da verdade. Mas
os meios colocados nas mãos de
Seus administradores com esse
propósito têm sido egoistamente
dedicados à satisfação própria.
Todos os que trabalham na
Causa devem compreender a importância de seguir exatamente o
exemplo de abnegação e economia do Salvador. Devem ver nos
recursos que manejam um depósito que Deus lhes confiou, e devem sentir-se sob a obrigação de
exercer discernimento e habilidade financeira no uso do dinheiro
de seu Senhor. Cada centavo deve
ser cuidadosamente entesourado.
Um centavo parece insignificante, mas cem centavos formam um
real, e, bem gastos, podem ser um
meio de salvar alguém da morte.
Cada um deve manter um cofrinho missionário à mão, e depositar nele cada moedinha que
for tentado a gastar em indulgência própria. Mas deve-se fa-

| 89 |

zer mais do que meramente abrir
mão de supérfluos. A abnegação
deve ser praticada. Algumas coisas que são para nosso conforto,
ou que desejamos, devem ser sacrificadas.
PALAVRAS À JUVENTUDE
Muito pode ser dito aos jovens
com relação ao seu privilégio de
ajudar a causa de Deus aprendendo lições de economia e abnegação. Muitos pensam que devem
ser tolerantes com seu prazer e,
a fim de fazê-lo, acostumam-se
a viver usando o máximo de sua
renda. [...] Pecamos contra nós
mesmos quando estamos satisfeitos com o suficiente para comer, beber e vestir. Deus tem algo
mais alto que isso perante nós.
Mesmo que seja pobre, o jovem que é diligente e econômico
pode economizar um pouco para
a causa de Deus. Quando eu tinha apenas doze anos de idade,
sabia o que era economizar. Com
minha irmã, aprendi um ofício,
e embora ganhássemos apenas
vinte e cinco centavos por dia,
éramos capazes de guardar dessa quantia um pouco para dar às
missões. Economizamos pouco a
pouco, até termos trinta dólares.
Então, quando a mensagem da
breve volta do Senhor chegou a
nós, com um apelo por homens
e meios, sentimos ser um privilégio entregar os trinta dólares a
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nosso pai, pedindo-lhe que investisse em panfletos e folhetos
para enviar a mensagem aos que
estavam em trevas.
É dever de todos os que entram em contato com a obra de
Deus aprender economia no uso
de tempo e dinheiro. Quem cede
à inatividade revela que dá pouca
importância às gloriosas verdades confiadas a nós. Tais pessoas
precisam ser educadas em hábitos de diligência, e aprender a
trabalhar tendo em vista somente
a glória de Deus.
Enquanto os pais estão fazendo
sacrifícios por amor ao avanço da
causa de Deus, devem ensinar os
filhos a também fazer parte dessa obra. Estes podem aprender a
mostrar seu amor por Cristo privando-se de coisinhas desnecessárias, para a compra das quais muito dinheiro escapa pelos dedos.
Essa obra deve ser feita em toda
família. Requer tato e método, mas
será a melhor educação que os filhos podem receber. E se todas as
criancinhas pudessem apresentar
suas ofertas ao Senhor, elas seriam
como pequenos regatos, que, unidos e correntes, se avolumariam,
transformando-se num rio.
No estudo de matemática, o
trabalho deve ser prático. Que
cada jovem e criança sejam ensinados não meramente a resolver problemas imaginários, mas
a manter um registro preciso de

suas próprias entradas e saídas.
Que aprendam sobre o uso correto do dinheiro usando-o. Quer
sejam mantidos pelos pais ou pelos próprios ganhos, que garotos
e garotas aprendam a escolher e
comprar as próprias roupas, livros e outras coisas necessárias;
e, mantendo um registro das despesas, eles aprenderão, como não
poderiam aprender de nenhuma
outra forma, o valor e o uso do
dinheiro.
Essa educação os ajudará a
distinguir a verdadeira economia
da avareza, por um lado, e do
esbanjamento, por outro. Corretamente dirigida, encorajará
hábitos de benevolência. Ajudará
os jovens a aprender a doar não
por mero impulso do momento,
movidos pelo sentimento, mas
regular e sistematicamente.
Como o inimigo tem trabalhado para colocar as coisas
temporais acima das espirituais!
Muitas famílias que não têm senão um pouco para poupar e dar
à causa de Deus irão, no entanto, gastar dinheiro liberalmente
para comprar rica mobília ou
roupa da moda.
Muitos gastam somas consideráveis em fotografias para dar
aos amigos. Tirar fotos é ato levado a níveis extravagantes, e encoraja uma espécie de idolatria1. [...]
O dinheiro gasto em coisas desnecessárias encheria muitas me-
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sas com material de leitura sobre
a verdade presente que se provaria
um cheiro de vida para a vida.
As sugestões de Satanás são
aceitas em muitas, muitas coisas. Nossos aniversários, natais
e festas de ações de graças2 são
frequentemente dedicados à gratificação egoísta, quando a mente
deveria ser dirigida à graça e à
amorosa bondade de Deus.
Os pais não têm ensinado aos
filhos os preceitos da Lei como
Deus lhes ordenou. Têm sido
educados em hábitos egoístas.
Têm sido ensinados a considerar aniversários e feriados como
ocasiões em que devem esperar
receber presentes, e seguir os hábitos e costumes do mundo. Essas ocasiões, que deviam servir
para aumentar o conhecimento
de Deus e para despertar a gratidão do coração pela misericórdia
e pelo amor dEle em preservar a
vida por outro ano, são transformadas em ocasiões para satisfa-
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ção própria, gratificação e glorificação das crianças.
Se as crianças e os jovens fossem adequadamente instruídos
nesta época do mundo, que honra, que louvor e ações de graças
lhes fluiriam dos lábios a Deus!
Que quantidade de pequenas
ofertas seria levada às mãos dos
pequenos para serem postas no
tesouro do Senhor como ofertas
de gratidão! Deus seria lembrado, em vez de ser esquecido.
Quando há um feriado, tornem-no um dia agradável e feliz
para seus filhos, e façam-no também um dia agradável para o pobre e o aflito. Não deixem que o dia
passe sem levar ofertas de ações de
graças e de gratidão a Jesus.
Há muitas coisas que se pode
imaginar para presentear com
muito mais gosto e muito menos
custo do que os presentes desnecessários tão frequentemente dados a nossos filhos e parentes, e
assim se pode mostrar cortesia, e

1 NOTA DO EDITOR — “Tirar fotos [...] uma espécie de idolatria”: Este trecho foi publicado originalmente na Review and Herald em 23 de dezembro de 1890. A primeira fotografia permanente propriamente
dita surgiu em 1826, a partir de um método aperfeiçoado por Joseph Niepce, que trabalhou nisso desde 1793.
Porém, somente em 1849 a fotografia propriamente dita surgiu pelas mãos de Louis Daguerre. O governo
francês viu o potencial que a nova invenção possuía e patrocinou a patente do daguerreótipo, a forma mais
primitiva de máquina fotográfica produzida em escala industrial. No entanto, a invenção ficou restrita a um
pequeno grupo de pessoas da classe alta. Naquela época, era muito mais barato contratar um pintor profissional para fazer um quadro a óleo do que desembolsar uma vultosa quantia por uma placa polida de bronze
daguerreotipada. Por esse motivo, a serva do Senhor desestimulou a crescente procura por fotografias, pois
pessoas comuns contraíam dívidas para poder pagar um profissional que operasse o daguerreótipo. Este é
um conselho que deve ser contextualizado, cuja sabedoria deve ser extraída do princípio inerente (evitar
gastos com produtos ou serviços desnecessários, e retratar a si e a outros de maneira doentia, beirando a
idolatria), e não da letra morta.
2 N.T.: O Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day), ao qual o texto aqui se refere, é um dos feriados mais
populares nos Estados Unidos, com cunho religioso, estabelecido pelos peregrinos chegados ao país. É
observado também no Canadá e em outros países, com data por vezes diferente.
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a felicidade pode ser trazida para
o lar.
Ajustem os pensamentos de
seus filhos numa via nova, altruísta, incentivando-os a apresentar ofertas a Deus pelo presente
de Seu Filho unigênito.
UM APELO À ECONOMIA
Não deve haver extravagância, como na construção de casas
vistosas, na compra de mobiliário caro, na indulgência com
vestuário mundano ou em providenciar comida luxuosa; mas
pensemos em tudo nas almas
por quem Cristo morreu. Deixem que o egoísmo e o orgulho
morram. Que ninguém continue
a gastar dinheiro em fazer cópias
de fotos para serem mandadas
aos amigos [ver nota de rodapé
n° 1]. Poupemos cada centavo
que puder ser poupado, para que
os incomparáveis atrativos de
Cristo possam ser apresentados
diante das almas a perecer.
Satanás sugerirá muitos modos de gastar dinheiro. Mas, se
ele for gasto em satisfação própria — em coisas desnecessárias,
não importando quão insignificante seja seu custo —, não é gasto para a glória de Deus.
Deve haver só um interesse na
igreja; um desejo deve controlar
tudo, e é o desejo de conformarse à imagem de Cristo. Cada qual
deve lutar para fazer por Jesus

tudo o que for possível, por esforço pessoal, ofertas, sacrifício.
Deve haver mantimento na casa
do Senhor, e isso significa ter o
tesouro cheio, a fim de que se
possa atender aos clamores macedônicos vindos de todos os lugares. Quão lamentável é sermos
obrigados a dizer a esses que clamam por ajuda: “Não podemos
enviar homens ou dinheiro. Temos um tesouro vazio.”
Deus não requer só nosso dízimo; mas tudo o que temos deve
ser usado para a glória dEle. Não
deve haver hábitos gastadores; é
com a propriedade de Deus que
estamos lidando. Nem um real
ou um centavo é nosso mesmo.
Desperdiçar dinheiro em luxo
priva o pobre dos meios necessários para supri-lo com alimento e
vestuário. [...] O Senhor condena
os homens por sua indulgência
egoísta, enquanto seus semelhantes sofrem necessidade de comida e roupa.
Se Ele vir que você O reconhece como seu Dono e Dono
de tudo o que você possui, se
vir que usa os meios confiados a
você por Ele como mordomo fiel,
registrará seu nome nos livros do
Céu como colaborador dEle, um
sócio de Sua grande firma, para
trabalhar em favor de seus semelhantes.
O gasto de somas que parecem pequenas pode iniciar uma
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séria de circunstâncias que alcançarão a eternidade. Quando o tribunal entrar em sessão e os livros
forem abertos, o lado da derrota
lhe será apresentado à visão: o
bem que você poderia ter feito
com as moedinhas acumuladas e
as grandes quantias usadas para
fins inteiramente egoístas.
Muitos por quem Cristo deu
Sua vida mal têm roupa suficiente das mais baratas e comuns, enquanto outros gastam milhares
na tentativa de satisfazer as intermináveis exigências da moda.
Não é sua roupa que os torna valiosos à vista de Deus. É o
adorno interior, as graças do Espírito, a palavra bondosa, a ponderada consideração por outros,
que Deus valoriza. Dispensem os
enfeites desnecessários, e separem
para o avanço da causa de Deus
os meios assim economizados.
Aprendam a lição da abnegação,
e ensinem-na a seus filhos. Tudo
o que pode ser economizado por
abnegação é necessário agora na
obra a ser feita. O sofrimento deve
ser aliviado, o nu vestido, o faminto alimentado; a verdade para este
tempo deve ser dita aos que não a
conhecem. Privando-nos do que
não é necessário, podemos fazer
parte da grande obra de Deus.
Quando quem conhece a
verdade praticar a abnegação
ordenada na Palavra de Deus, a
mensagem será dada com po-
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der. O Senhor ouvirá nossas orações pela conversão de almas. O
povo de Deus deixará que sua
luz brilhe adiante, e os incrédulos, vendo-lhes as boas obras,
glorificarão a nosso Pai, que está
nos Céus. Relacionemo-nos com
Deus em obediência com sacrifício próprio.
Havia pouquíssimos de nós
para levar avante a obra no início, e era muito necessário que
estivéssemos em acordo a fim de
fazer a obra avançar em ordem e
uniformidade. Quando vimos a
importância de estar na unidade
da fé, nossas orações foram respondidas, e a oração de Cristo,
de que fôssemos um, como Ele
era Um com o Pai, foi respondida. Éramos tão destituídos
de meios quanto vocês são aqui
nestes reinos [ESCRITO NA EUROPA]. E muitas vezes passamos
fome, e sofremos com o frio por
não termos roupa apropriada.
Mas vimos que a verdade devia
avançar, e que precisávamos de
recursos para levá-la avante. Buscamos então ao Senhor mais fervorosamente para que Ele abrisse
o caminho, a fim de alcançarmos
as pessoas em diferentes cidades
e vilas; e meu marido e eu tivemos de trabalhar com as próprias
mãos a fim de conseguir meios
para irmos de lugar em lugar
abrir os tesouros da fé a outros.
Podíamos ver que o Senhor do
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Céu estava preparando o caminho diante de nós na obra.
Meu marido trabalhou manejando pedras até que a pele de
seus dedos ficou gasta e o sangue
saía das feridas, a fim de que pudesse ter recursos para levá-lo de
lugar em lugar a falar ao povo as
palavras da verdade. Era assim
que a obra seguia no começo, e
nossos pedidos devem agora subir ao Deus do Céu como fizemos
naquela época, para que Ele abra
o caminho, e a verdade encontre
acesso aos corações.
Quando as Escrituras eram
abertas nos Vales do Piemonte,
a verdade era levada avante por
aqueles que eram muito pobres
em bens deste mundo. Não era
permitido aos que tinham a verdade bíblica apresentá-la diante
do povo; eles não podiam levar
Bíblias para as famílias; então saíam como mercadores vendendo

seus artigos, e carregavam consigo partes da Bíblia. Quando
viam que podiam, liam trechos
das Escrituras; e os que estavam
famintos da verdade podiam,
dessa maneira, obter luz. Com os
pés descalços e sangrando, esses
homens viajavam pelos difíceis
rochedos das montanhas a fim de
poder alcançar as almas e abrirlhes as palavras de vida. Queria
que o mesmo espírito que os impulsionava estivesse no coração
de cada um que professa a verdade atualmente.
Se você sentar, olhar para si e
dizer: “Mal posso sustentar minha família”, nunca fará nada;
mas se disser: “Farei algo pela
verdade, a verei avançar, farei o
que puder”, Deus abrirá caminhos para que possa fazer algo.
Você deve investir na causa da
verdade, e então sentirá que é
uma parte dela.

...............................................

Separação do mundo

A SANTIDADE
DOS VOTOS E
PROMESSAS
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PROMESSAS QUE SÃO COMPROMISSO COM DEUS
Deus trabalha por intermédio de instrumentos humanos; e quem
quer que desperte a consciência de homens, levando-os a fazer boas
obras e a ter interesse real no avanço da causa da verdade, não o faz
de si mesmo, mas pelo Espírito de Deus, que trabalha nele. Promessas
feitas sob essas circunstâncias têm um caráter sagrado, sendo fruto da
obra do Espírito de Deus. Quando elas são cumpridas, o Céu aceita
a oferta, e esses trabalhadores generosos são reconhecidos por terem
investido tanto tesouro no banco do Céu. Os tais estão construindo
uma boa fundação contra o tempo por vir, para que possam assegurar
a vida eterna.
Há uma crescente indiferença da parte de muitos com relação ao
cumprimento das promessas feitas a vários empreendimentos de nossas instituições, e com fins religiosos. Muitos olham para o ato de prometer como se ele não impusesse a obrigação de cumprir.
Uma igreja é responsável pelas promessas feitas pelos membros
individualmente. Se veem que há um irmão negligenciando cumprir
seus votos, devem trabalhar com ele gentil, mas claramente. Se ele não
está em condições que lhe permitam pagar o voto, e é um membro
respeitável e com coração voluntário, que a igreja então o ajude compassivamente. Assim todos podem atravessar a dificuldade e receber
uma bênção para si.
Deus deseja que os membros de Sua igreja considerem suas obrigações para com Ele tão comprometedoras quanto sua dívida com
o comerciante ou com o mercado. Revise cada um sua vida passada
e veja se foram negligenciadas quaisquer promessas não pagas, não
cumpridas; então, faça esforço extra para pagar “o último ceitil” (Mateus 5:26), pois todos deveremos enfrentar o último debate de um tribunal onde nada que não seja íntegro e verdadeiro passará no teste.
Alguns de vocês têm estado tropeçando sobre suas promessas. [...]
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Enquanto os raios da salvação estavam se derramando sobre seu
coração, vocês sentiram que deviam seguir o exemplo dAquele
que saiu a fazer o bem, e que deu
alegremente Sua vida para resgatar o homem do pecado e da degradação. Sob influência celestial
inspiradora, viram que o egoísmo
e o mundanismo não eram compatíveis com um caráter cristão,
e que não poderiam viver para si
mesmos e ser semelhantes a Cristo ao mesmo tempo. Mas quando
a influência do amor e da misericórdia abundantes de Jesus não
estava sendo sentida de maneira
tão marcante em seu coração, vocês retiraram suas ofertas, e Deus
retirou Suas bênçãos de vocês.
Alguns tinham recursos às
suas ordens; se possuíssem o
mesmo espírito de voluntariedade de quando prometeram, [...]
teriam sido grandemente abençoados. Mas Satanás chegou com
suas tentações, e levou alguns a
questionar os motivos e o espírito que impulsionaram o servo
de Deus a apresentar o pedido
de ofertas. [...] Rejeitaram em
espírito os votos, e tudo o que
fizeram posteriormente foi com
relutância; portanto, não receberam bênção alguma.
O PECADO DE ANANIAS
O coração de Ananias e o de
sua mulher foram movidos pelo

Espírito a dedicar suas posses a
Deus como haviam feitos seus
irmãos. Mas, depois de terem
feito a promessa, voltaram atrás
e resolveram não cumpri-la. Enquanto declaravam dar tudo, retiveram parte do valor. Praticaram
fraude para com Deus, mentiram
ao Espírito Santo, e seu pecado
foi punido com juízo imediato e
terrível. Perderam não só a vida
aqui, mas a vida eterna.
O Senhor viu que essa manifestação evidente de Sua justiça
era necessária para guardar outros de incorrer na mesma culpa.
Ela testificou que os homens não
podem enganar a Deus, que Ele
detecta o pecado escondido no
coração, e que dEle não se zomba.
Tinha a intenção de advertir a jovem igreja, de levá-la a examinar
seus motivos, a estar alerta quanto
a ceder ao egoísmo e a vanglória, e
quanto a roubar a Deus.
O mesmo pecado foi frequente
mente repetido na história subsequente da igreja, e é cometido por
muitos em nosso tempo; mas, embora não seja punido com a manifestação visível do desprazer de
Deus, ele não é menos abominável
à Sua vista agora do que no tempo dos apóstolos. A advertência
foi dada, Deus manifestou claramente Sua aversão a esse pecado, e
todos os que seguem rumo semelhante podem estar certos de que
estão destruindo a própria alma.

A Santidade dos Votos e Promessas

Em algumas ocasiões, o Senhor agiu decididamente sobre
homens mundanos e egoístas.
[...] Eles sentiam desejo de ter
uma parte no reino de Deus, e
prometeram dar de seus meios
para algumas das várias iniciativas da causa do Senhor.
Ao prometer, foram grandemente abençoados; mas quão
rapidamente os sentimentos mu
dam quando estão em terreno
comum! [...] Satanás os ataca
com sua tentação: “Você foi tolo
ao prometer esse dinheiro. Precisa investir em seu negócio, e terá
prejuízo se cumprir o prometido.”
Eles mudam de ideia, e não se
sentem sob obrigação de pagar
seus votos a Deus. Assim ocorre
o mais terrível roubo a Deus, e
são dadas desculpas inconsistentes para resistir ao Espírito Santo
e negá-lO. [...] Porque a promessa foi feita com objetivo religioso, pensam que ela não pode ser
executada pela lei, e o amor ao
dinheiro é tão forte que eles enganam a própria alma, e ousam
roubar a Deus.
O número daqueles que cometem o pecado de Ananias e
Safira é crescente. As pessoas não
estavam mentindo para homens,
mas para Deus, ao descumprir as
promessas que o Espírito dEle os
moveu a fazer. Por não ser executada velozmente a sentença de
uma obra má, como no caso de
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Ananias e Safira, o coração dos
filhos dos homens está inteiramente determinado a fazer o
mal, a lutar contra o Espírito de
Deus. Como esses homens resistirão no julgamento?
UM CONTRATO COM DEUS
Quando uma promessa de dar
certa quantia é feita verbalmente
ou por escrito na presença de nossos irmãos, eles são testemunhas
visíveis de um contrato feito entre
nós e Deus. A promessa não é feita a homens, mas a Deus, e é como
uma nota de débito por escrito
dada a alguém aqui. Nenhum laço
legal para pagamento de dinheiro
pesa mais sobre o cristão do que
uma promessa feita a Deus.
Pessoas que assim fazem uma
promessa aos semelhantes geralmente não pensam em pedir
para ser desobrigadas do que
prometeram. Um voto feito a
Deus, o Doador de todos os nossos benefícios, é de ainda maior
importância; por que então devemos tentar ser desobrigados
de nossos votos a Deus? Vai o
homem considerar sua promessa
menos comprometedora porque
foi feita a Deus? [...] Vai um homem que professa ser salvo pelo
sangue do sacrifício infinito de
Jesus Cristo roubar a Deus? Não
são os votos e as ações dele pesados nas balanças da justiça das
cortes celestiais?
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O caso de Ananias e Safira foi
de caráter pior. Retendo parte do
preço, eles mentiram para o Espírito Santo. Do mesmo modo, a
culpa repousa sobre cada indivíduo em conformidade com tais
ofensas.
Quando os corações são abrandados pela presença do Espírito
de Deus, as pessoas são mais suscetíveis às impressões do Espírito
Santo, e são feitas resoluções de
negar o “eu” e de sacrificar-se em
prol da causa de Deus. É quando
a luz divina brilha sobre as câmaras da mente com clareza e poder
incomuns que os sentimentos
do homem natural são vencidos,
que o egoísmo perde força sobre
o coração, e que é despertado o
desejo de imitar o Modelo, Jesus
Cristo, na prática de abnegação e
benevolência. A disposição naturalmente egoísta do homem se
torna bondosa e compassiva para
com os pecadores perdidos, e ele
faz uma promessa solene a Deus,
como Abraão e Jacó fizeram. Anjos celestes estão presentes em
tais ocasiões. [...] Pelos textos seguintes, podemos ver como Deus
considera a questão dos votos:
"E falou Moisés aos cabeças
das tribos dos filhos de Israel,
dizendo: Esta é a palavra que o
Senhor tem ordenado: Quando
um homem fizer voto ao Senhor
ou fizer juramento, ligando a sua
alma com obrigação, não viola-

rá a sua palavra; segundo tudo o
que saiu da sua boca, fará." Números 30:1 e 2.
"Não consintas que a tua boca
faça pecar a tua carne, nem digas
diante do anjo que foi erro; por
que razão se iraria Deus contra a
tua voz, de sorte que destruísse a
obra das tuas mãos?" Eclesiastes
5:6.
"Entrarei em Tua casa com
holocaustos; pagar-Te-ei os meus
votos, que haviam pronunciado
os meus lábios, e dissera a minha
boca, quando eu estava na angústia." Salmos 66:13 e 14.
“Laço é para o homem dizer
precipitadamente: É santo; e, feitos os votos, então, inquirir." Provérbios 20:25.
"Quando votares algum voto
ao Senhor, teu Deus, não tardarás
em pagá-lo; porque o Senhor, teu
Deus, certamente o requererá de
ti, e em ti haverá pecado. Porém,
abstendo-te de votar, não haverá
pecado em ti. O que saiu da tua
boca guardarás e o farás, mesmo
a oferta voluntária, assim como
votaste ao Senhor, teu Deus, e o
declaraste pela tua boca." Deuteronômio 23:21-23.
"Quando a Deus fizeres algum
voto, não tardes em cumpri-lo;
porque não Se agrada de tolos;
o que votares, paga-o. Melhor é
que não votes do que votes e não
pagues." Eclesiastes 5:4 e 5.
Tem havido ocasiões espe-
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ciais em grandes reuniões, quando apelos para a causa de Deus
têm sido feitos pelos professos
seguidores de Cristo, e corações
têm sido tocados, fazendo promessas de sustentar a obra. Mas
muitos desses que prometeram
não lidaram com Deus de forma
honrosa. Têm sido negligentes, e
deixaram de cumprir as promessas feitas a seu Criador.
Mas, se o homem é tão indiferente no que diz respeito a suas
promessas a Deus, pode esperar
que o Senhor cumpra uma promessa feita sob condições que
nunca foram cumpridas? É melhor lidar honestamente com
nossos semelhantes e com Deus.
Dos meios confiados aos
homens, Deus pede uma certa
porção – a décima parte. Deixa
todos à vontade para dizer se darão ou não mais do que isso. Mas
quando o coração é movido pela
influência do Espírito Santo, e é
feito um voto de dar certa quantia, quem votou não tem mais
qualquer direito à porção consagrada.
Mas ninguém precisa pensar
que lhe será permitido cumprir
a promessa uma vez feita sem
um protesto da parte de Satanás.
Ele não se agrada em ver o reino
do Redentor sobre a Terra sendo

| 99 |

construído. Sugere que a promessa feita foi muito grande, e
que ela pode incapacitar a pessoa
em seu esforço de adquirir uma
propriedade ou em satisfazer os
desejos da família.
Deve haver um despertamento entre nós como um povo no
tocante a este assunto. Há apenas
uns poucos que sentem a consciência aflita se negligenciam
seu dever quanto à beneficência.
Mas poucos sentem remorso por
estarem roubando a Deus diariamente.
Se um cristão paga insuficientemente seu próximo de forma
deliberada ou acidental, ou se
recusa a pagar uma dívida justa,
sua consciência, a menos que esteja cauterizada, o perturbará; não
pode descansar, embora ninguém
saiba, a não ser ele. Há muitos votos negligenciados e promessas
não cumpridas; no entanto, quão
poucos se perturbam com o assunto, quão poucos sentem culpa
por sua violação do dever!
Precisamos ter novas e mais
profundas convicções quanto
a isso. A consciência deve ser
despertada, e o assunto precisa
receber zelosa atenção, pois um
acerto de contas deve ser prestado a Deus no último dia, e Seus
reclamos têm de ser atendidos.

.......................................
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TESTAMENTOS
E LEGADOS

PREPARO PARA A MORTE
Há idosos entre nós que estão perto do fim de seu tempo de graça;
mas pela falta de homens completamente despertos para garantir à
causa de Deus os meios em posse deles, estes passam para as mãos
dos que estão servindo a Satanás. Esses recursos lhes foram apenas
emprestados por Deus para serem a Ele devolvidos; mas em nove entre dez casos, esses irmãos, passando o período de agir, destinam a
propriedade de Deus de um modo que não pode glorificá-lO, pois
nenhum centavo dela jamais fluirá para o tesouro do Senhor. Em alguns casos, esses irmãos aparentemente bons tiveram conselheiros
não consagrados, que os aconselharam a partir do próprio ponto de
vista, e não de acordo com a mente de Deus.
Muitas vezes, as posses são deixadas como herança a filhos e netos
unicamente para dano deles. Não têm amor a Deus ou à verdade, e,
portanto, esses recursos, que são todos do Senhor, passam às fileiras
de Satanás, a fim de serem controlados por ele. Satanás é muito mais
vigilante, perspicaz e hábil em imaginar modos de garantir recursos
para si do que nossos irmãos são em garantir para a causa do Senhor
o que já é dEle.
Alguns testamentos são feitos de maneira tão vaga que não passam
no teste da lei, e assim milhares de dólares da Causa têm sido perdidos.
Aqui está um homem com dinheiro de Deus ou propriedades em
suas mãos. Está prestes a mudar sua administração. Irá colocar os
meios que Deus lhe emprestou para serem usados na Causa nas mãos
de homens maus, só porque são seus parentes? [...] Irão os irmãos,
parados, vê-lo perdendo o controle de sua vida e, ao mesmo tempo,
roubando o tesouro de Deus? Seria uma terrível perda para ele mesmo
e para a Causa, pois, colocando o talento de seus recursos nas mãos
de quem não tem consideração alguma pela verdade de Deus, ele esta-

Testamentos e Legados

ria praticamente embrulhando-o
num lenço e escondendo-o na
terra.
Alguns desculpam sua avareza informando que tomaram providências para serem caridosos
após a morte. [...] Por isso, vivem
uma vida de avareza, roubando a
Deus nos dízimos e nas ofertas,
devolvendo a Deus no testamento apenas uma pequena parte daquilo que Ele lhes emprestou, enquanto uma parte muito grande
é destinada aos parentes que não
têm interesse na verdade. Esse é o
pior tipo de roubo. Eles roubam
a Deus em Seus direitos justos,
não somente durante a vida toda,
mas também na morte.
Os que esperam até a morte
antes de fazerem a distribuição
de seus bens entregam-nos à
morte, em vez de a Deus. Ao assim fazer, muitos estão agindo de
modo diretamente contrário ao
plano de Deus estabelecido claramente em Sua Palavra.
Aqueles que negligenciam
os deveres conhecidos por não
atenderem aos reclamos de Deus
a eles nesta vida, e que acalmam
a consciência calculando deixar
um legado por ocasião da morte,
não receberão palavras de aprovação do Mestre, nem receberão
uma recompensa.
É intenção do Senhor que a
morte de Seus servos seja considerada uma perda, por causa da
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influência para o bem que eles
exerceram e das muitas ofertas
voluntárias que concederam para
reabastecer o tesouro de Deus.
Mas muitos que alegam ser
cristãos adiam as reivindicações
de Jesus em vida, e insultam-nO
dando-Lhe uma mera esmola na
morte.
Depois de terem defraudado
a causa de Deus por toda a vida,
perpetuam a fraude após a morte. E isso com o inteiro consentimento de todas as capacidades
da mente. [...] Podem esses indivíduos viver com prazer diante
do pedido que lhes será feito para
prestar contas de sua mordomia?
Muitos dos nomes listados
no livro da igreja têm “roubo”
registrado contra eles no livro
contábil do Céu. E, a menos que
se arrependam e trabalhem pelo
Mestre com benevolência altruísta, certamente terão parte na
condenação do mordomo infiel.
Ocorre com frequência de
um ativo homem de negócios
ter a vida interrompida sem um
momento de advertência e, ao serem examinados seus negócios,
descobre-se que estão na condição mais confusa. No esforço de
pôr o patrimônio em ordem, os
honorários de advogados consomem uma grande parte dos bens,
se não todos, enquanto a esposa,
os filhos e a causa de Deus são
deles privados.
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Ao distribuir as posses por
testamento a seus parentes, certifiquem-se de não terem esquecido a causa de Deus. Vocês são
os agentes dEle, detentores de
Suas posses; e as reivindicações
do Senhor devem ser sua primeira preocupação. Sua esposa
e filhos não devem ser deixados
desamparados, é claro; deve-se
fazer provisão para eles se necessitarem. [...]
Seja sempre tido em mente
que o atual sistema egoísta de
distribuição de posses não é plano de Deus, mas invenção humana. [...] Sempre esteja presente
a ideia de que é com os bens do
Senhor que estão lidando. A vontade de Deus neste quesito é lei.
Vocês querem assegurar suas
posses? Coloquem-nas nas mãos
que carregam as marcas dos pregos da crucifixão. Retenham-nas
em sua própria posse, e serão
para sua perda eterna. Deemnas a Deus, e desse momento
em diante elas terão a assinatura
dEle. Estarão seladas com Sua
imutabilidade. Querem desfrutar
de seus recursos? Então usemnos para abençoar os que sofrem.
MORDOMIA COMO
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
Os pais devem exercer o direito que Deus lhes deu. Confiou
a eles os talentos que deseja se-

rem usados para glória dEle. Os
filhos não deviam se tornar responsáveis pelos talentos do pai.
Embora os filhos tenham mente
sã e bom discernimento, os pais
devem fazer a distribuição de
seus bens, com consideração e
oração, e com a ajuda de conselheiros adequados que tenham
experiência na verdade e conhecimento da vontade divina.
Se tiverem filhos afligidos
pela pobreza, lutando contra ela,
e que farão uso sensato dos recursos, eles devem ser considerados. Mas se têm filhos incrédulos
que têm as coisas deste mundo
em abundância, servindo-o, cometem pecado contra o Mestre
que fez deles Seus mordomos
ao colocar meios nas mãos dos
filhos meramente porque são
seus filhos. Os reclamos de Deus
não devem ser considerados de
modo inconsequente.
Pais que retêm os meios de
forma egoísta para enriquecer os
filhos, e que não veem as necessidades da causa de Deus e não
as aliviam, cometem um erro terrível. Os filhos que eles pensam
abençoar com seus recursos são
amaldiçoados com eles.
O dinheiro deixado aos filhos
torna-se com frequência uma
raiz de amargura.
Irmãos e irmãs que estavam
em paz uns com os outros por
vezes entram em desacordo, e
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as dissensões na família são frequentemente o resultado das
heranças. As riquezas são desejáveis somente como meio de
suprir necessidades presentes, e
para fazer o bem a outros. Mas
riquezas herdadas tornam-se
mais frequentemente para quem
as possui uma cilada do que uma
bênção.
Foi-me mostrado que alguns
filhos que declaram crer na verdade iriam, de maneira indireta, influenciar o pai a guardar
os recursos para eles em vez de
destiná-los à causa de Deus enquanto está vivo. Aqueles que
influenciaram o pai a alterar sua
administração por causa deles
pouco sabem o que estão fazendo. Estão reunindo sobre si dupla responsabilidade: a de fazer
hesitar a mente do pai de forma
a não cumprir o propósito divino na distribuição dos recursos
emprestados a ele por Deus para
serem usados para a Sua glória,
e a responsabilidade adicional de
se tornar mordomo dos meios
que deveriam ter sido entregues
aos banqueiros pelo pai, a fim de
que o Mestre pudesse ter recebido com juros o que é Seu.
TRANSFERINDO A
RESPONSABILIDADE A
OUTROS
Esses irmãos guardadores do
sábado que transferem a respon-
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sabilidade de sua mordomia às
mãos da esposa, enquanto eles
próprios são capazes de fazer a
administração, são insensatos, e
desagradam a Deus com isso. A
mordomia do marido não pode
ser transferida à esposa. Todavia,
essa experiência às vezes é feita,
para grande dano a ambos.
Um marido crente têm às vezes transferido suas posses para
sua companheira descrente, esperando assim agradá-la, aplacar
a oposição dela e, finalmente, levá-la a crer na verdade. Mas isso
nada mais é do que uma tentativa
de comprar paz, ou de pagar a esposa para crer na verdade.
Pais crentes têm com frequência transferido suas posses aos
filhos incrédulos, eliminando
dessa maneira seu poder para retribuir a Deus as coisas que são
dEle. Agindo assim, lançam fora
a responsabilidade que Deus pôs
sobre eles, e colocam nas fileiras
do inimigo recursos que Deus
lhes confiou para serem a Ele
devolvidos na forma de investimento em Sua causa quando Ele
requerer.
Não é ordem de Deus que
os pais capazes de administrar
o próprio negócio desistam do
controle de suas posses, mesmo
para dá-lo a filhos da mesma
fé. [...] Os meios colocados nas
mãos dos tais é o maior mal. […]
Quando ficam em posse de re-
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cursos que não ganharam pelo
próprio empenho, os filhos raramente os usam de maneira sábia.
O marido que transfere as
posses para a esposa abre para ela
uma larga porta à tentação, quer
seja crente ou não. Se ela é crente,
e naturalmente avarenta, inclinada ao egoísmo e à ganância, a batalha será muito mais difícil para
ela com a administração da mordomia do marido e dela própria.
A fim de ser salva, ela deve vencer esses peculiares traços maus,
e imitar o caráter de seu divino
Senhor, buscando oportunidade
de fazer bem a outros, amando
-os como Cristo nos amou. [...] A
vida do Senhor não foi manchada por um ato egoísta sequer.
Quaisquer que sejam os motivos do marido, ele colocou uma
terrível pedra de tropeço no caminho da esposa, que a atrapalha
na obra de vencer seus defeitos.
E se a transferência é feita aos filhos, os mesmos maus resultados
podem seguir-se. Deus lê os motivos do homem. Se ele é egoísta

e fez a transferência para esconder a avareza, e para desculparse de fazer qualquer coisa para o
avanço da Causa, certamente a
maldição do Céu se seguirá.
Deus lê os propósitos e intentos do coração, e prova os motivos dos filhos dos homens. Seu
sinal de visível desprazer pode
não ser manifestado como no
caso de Ananias e Safira; no entanto, no fim, a punição não será
de jeito algum mais leve do que a
imposta sobre eles. Tentando enganar os homens, estavam mentindo a Deus. “A alma que pecar,
essa morrerá” (Ezequiel 18:4).
Quem se gaba de ter transferido a responsabilidade a esposa
ou filhos é enganado pelo inimigo. Uma transferência de posses
não lhe diminuirá a responsabilidade. Ele é responsável pelos
meios que o Céu confiou aos seus
cuidados, e de modo nenhum
pode se eximir de sua responsabilidade, até que quite isso retribuindo a Deus aquilo que Ele lhe
confiou.

.......................................

A igreja de Deus

A RECOMPENSA DO
MORDOMO FIEL
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A POSIÇÃO CORRETA DA RECOMPENSA COMO MOTIVO
NO SERVIÇO
Jesus não deseja ver aqueles que estão envolvidos em Seu serviço
ávidos por recompensas, nem sentindo que deveriam receber retribuição por tudo o que fazem.
Os que trouxeram para o serviço o espírito de sacrifício verdadeiro, de humilhação própria, serão os primeiros no final. Os trabalhadores contratados primeiro representavam aqueles que têm um espírito
invejoso, de justiça própria, e alegam que, por seus serviços, devem ter
preferência sobre os outros.
Embora apreciemos a promessa da bênção, devemos ter perfeita
confiança em Jesus Cristo, crendo que Ele agirá certo e nos dará a
recompensa de acordo com as obras que fizemos. O dom de Deus é a
vida eterna, mas Jesus não quer que estejamos tão ansiosos em relação a recompensas quanto podemos estar em fazer a vontade de Deus
porque é certo fazê-lo, independentemente de todo ganho.
Os que vão receber a recompensa mais abundante serão os que
misturaram à atividade e ao zelo uma terna e graciosa compaixão pelo
pobre, pelo órfão, pelo oprimido e pelo aflito. Mas os que passam do
outro lado, que estão ocupados demais para dar atenção à aquisição
do sangue de Cristo, que estão ocupados fazendo “grandes coisas”,
descobrirão serem eles mesmos os menores e últimos.
À nossa volta há aqueles que têm espírito manso e humilde, o espírito de Cristo, que fazem muitas pequenas coisas para ajudar os que
estão ao redor, e nada cogitam a respeito; eles ficarão espantados ao
descobrir, no final, que Cristo percebeu a palavra gentil falada ao desanimado, e registrou a menor dádiva entregue para aliviar o pobre, a
qual custou ao doador alguma abnegação.
Pedro disse: “Eis que nós deixamos tudo e Te seguimos; que receberemos?” (Mateus 19:27). Essa pergunta da parte de Pedro mostrou
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que ele pensava que certa quantidade de trabalho por parte dos
apóstolos mereceria certa quantidade de recompensa. Havia entre os discípulos um espírito de
satisfação própria, de exaltação
própria, e fizeram comparações
entre si mesmos. Se algum deles
fracassava evidentemente, outros
se sentiam superiores. Jesus viu
uma disposição de espírito que
precisava ser reprimida.
O trabalhador chamado à vinha no começo do dia tinha sua
recompensa na graça dada a ele.
Mas aquele a quem chegou o último chamado recebeu a mesma
graça que o primeiro. A obra era
toda da graça, e ninguém devia
se gloriar acima do outro. Não
devia haver inveja de um para
com o outro. Ninguém recebeu
privilégio maior que o outro,
nem podia reclamar a recompensa como direito seu.
TESOURO NO CÉU
Cristo suplica: “Armazenem
para si tesouros no Céu.” Essa
obra de transferir suas posses para
o mundo em cima é digna de todas as nossas melhores energias. É
da maior importância, e envolve
nossos interesses eternos. Aquilo
que você doa para a causa de Deus
não é perdido. Tudo que é dado

para a salvação de almas e a glória
de Deus é investido na mais bemsucedida empresa nesta vida e na
vida futura. Seus talentos em ouro
e prata, se dados aos banqueiros,
crescem continuamente em valor,
e isso será registrado em sua conta
no reino do Céu.
Vocês armazenarão seu tesouro no Céu. Seus pensamentos
serão fixados nas grandes recompensas da eternidade. Todos os
seus planos serão feitos em referência à vida futura, imortal. Suas
inclinações penderão para seu tesouro. [...] A religião bíblica será
entretecida em sua vida diária.
O verdadeiro cristão não permite que qualquer preocupação
terrena se coloque entre sua alma
e Deus. [...] Se todos os que buscam o reino de Deus e Sua justiça
estivessem sempre prontos a fazer
a obra de Cristo, quão mais fácil
se tornaria o caminho para o Céu.
Se o objetivo é tão-somente
a glória de Deus, o tesouro será
armazenado no alto, livre de toda
corrupção ou perda; e “onde estiver o vosso tesouro, aí estará
também o vosso coração” (Mateus 6:21). Jesus será o Modelo
que vocês buscarão imitar.
O Senhor nos fez Seus esmoleres1. Coloca Suas dádivas em
nossas mãos, a fim de que possa-

1 Esmoler: Pessoa que distribui esmolas sistematicamente, por conta própria ou por mandado de outrem.
Em tempos antigos, era comum ter esmoleres oficiais dos reinos, encarregados de cuidar da assistência social
por parte do Estado e/ou da Igreja.
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mos dividi-las com os necessitados; é o doar na prática que será
para nós um seguro remédio para
todo egoísmo. Expressando assim
amor aos que precisam de ajuda,
você levará o coração do necessitado a dar graças a Deus, porque
Ele concedeu a graça da benevolência aos irmãos, levando-os a
aliviar-lhe as necessidades.
É pelo exercício do amor na
prática que a igreja se aproxima,
se une, em unidade cristã. Pelo
amor dos irmãos, aumenta o
amor a Deus, porque Ele não Se
esqueceu dos que estavam em miséria, e assim ofertas de gratidão
pelo Seu cuidado sobem a Ele.
Cristo guardará o nome de
todos os que não consideram
sacrifício algum custoso demais
para ser oferecido a Ele sobre o
altar da fé e do amor. Ele sacrificou tudo pela humanidade caída.
O nome do obediente, do que se
sacrifica e é fiel, será gravado nas
palmas de Suas mãos; [...] e Ele
rogará especialmente em favor
deles perante o Pai. Quando o
egoísta e o orgulhoso forem esquecidos, eles serão lembrados;
seu nome será imortalizado. A
fim de sermos felizes, devemos
viver para fazer outros felizes.
BÊNÇÃOS TEMPORAIS AO
BENEVOLENTE
Quem cultiva a benevolência não está só fazendo um bem
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para outros e abençoando quem
recebe a boa ação, mas está beneficiando a si mesmo ao abrir o
coração à influência benigna da
verdadeira benevolência.
Todo raio de luz lançado sobre outros refletirá no coração
de quem o lançou. Toda palavra
de gentileza e simpatia a quem
está triste, toda ação para aliviar
o oprimido e toda dádiva para
suprir as necessidades de nossos semelhantes, dados ou feitos
visando à glória de Deus, resultarão em bênçãos ao doador. Os
que assim trabalham estão obedecendo à lei do Céu, e receberão
a aprovação de Deus. O prazer de
fazer o bem a outros comunica
aos sentimentos um brilho que
lampeja através dos nervos, acelera a circulação do sangue e produz saúde mental e física.
A harmonia que existe entre a
mente e o corpo é muito grande.
Quando um é afetado, o outro
reage. A condição da mente tem
muito a ver com a saúde do organismo. Se a mente é livre e feliz, com a percepção de ter agido
corretamente e com um senso de
satisfação em produzir felicidade
em outros, ela criará uma animação que agirá sobre o organismo
todo, levando a uma circulação
mais livre do sangue e a um vigor
do corpo inteiro.
A sabedoria divina indicou,
no plano da salvação, a lei da
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ação e reação, tornando a obra
de benevolência, em todos os
seus ramos, duplamente abençoada. [...] Para que o homem não
perdesse os benditos resultados
da benevolência, nosso Redentor formulou o plano de alistá-lo
como Seu cooperador.
Nenhum plano de negócio ou
esquema de vida pode ser seguro
ou completo se abranger apenas
os breves anos desta vida, e não
fizer provisão para o futuro eterno. Que a juventude seja ensinada a levar a eternidade em conta
nos seus planos.
Todos os que agem assim estão fazendo a melhor preparação
possível para a vida neste mundo. Ninguém pode armazenar
tesouro no Céu sem que sua vida
na Terra se ache por meio disso
enriquecida e enobrecida.
As ofertas para o pobre, dadas por meio de abnegação para
ajudar a ampliar a preciosa luz
da verdade salvadora, não serão
apenas um cheiro suave a Deus,
totalmente aceitáveis a Ele como
dádiva consagrada, mas o próprio ato de doar expande o coração do doador, e o une mais
inteiramente ao Redentor do
mundo.
Sempre que o povo de Deus,
em qualquer período da história,
levou avante alegre e voluntariamente Seu plano de benevolência
sistemática em dádivas e ofertas,

compreendeu a permanente promessa de que a prosperidade seguiria todos os seus labores na
proporção em que obedecessem
aos requerimentos dEle. Quando
reconheceu as reivindicações de
Deus e sujeitou-se a Seus requerimentos, honrando-O com seu
capital, seus celeiros se encheram
com fartura.
PARTICIPANDO DAS
ALEGRIAS DOS REMIDOS
Há uma recompensa para
os obreiros sinceros e abnegados que entram nesse campo, e
também para os que contribuem
voluntariamente para o sustento
deles. Aqueles que estão envolvidos em serviço ativo no campo e
aqueles que doam de seus meios
para sustentar esses obreiros
compartilharão a recompensa do
fiel.
Todo mordomo fiel dos recursos confiados a ele entrará no
gozo do seu Senhor. O que é esse
gozo? [...] Haverá uma bendita
aprovação, uma santa bênção,
aos fiéis ganhadores de almas.
Eles se unirão aos que se regozijam no Céu, os quais chamam
para o lar a colheita.
Quão grande será a alegria
quando todos os remidos do Senhor se encontrarem – reunidos
nas mansões preparadas para
eles! Oh, que regozijo para todos
os que foram colaboradores im-
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parciais e abnegados de Deus no
levar avante Sua obra na Terra!
O Redentor é glorificado porque não morreu em vão. Com
coração alegre e jubiloso, os que
têm sido colaboradores de Deus
veem o trabalho árduo de sua
alma pelos pecadores a perecer, a
morrer, e ficam satisfeitos. As horas de ansiedade que passaram,
as difíceis circunstâncias que tiveram de enfrentar, a tristeza de
coração por alguns se recusarem
a ver e receber as coisas que lhes
promoveria a paz, são esquecidas. A abnegação que praticaram
a fim de auxiliar a obra não mais
é lembrada. Ao observarem as
almas que buscaram ganhar para
Jesus e vê-las salvas, eternamente
salvas – monumentos da misericórdia de Deus e do amor do
Redentor –, soam pelas abóbadas
do Céu gritos de louvor e ações
de graças.
Cristo aceitou a humanidade, e levou nesta Terra uma vida
pura e santificada. [...] Que alegria será reconhecer nEle nosso
Professor e Redentor, carregando
ainda as marcas da crucifixão,
das quais brilham raios de glória,
dando valor adicional às coroas
que os remidos Lhe recebem das
mãos, as mesmas mãos estendidas para abençoar Seus discípulos quando Ele ascendeu ao Céu!
Por muito tempo temos esperado o retorno de nosso Salvador.
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Mas de modo algum a promessa
é menos certa. Logo estaremos
em nosso lar prometido. Lá Jesus
nos guiará ao longo da corrente
viva que jorra do trono de Deus,
e nos explicará as escuras providências pelas quais nos guiou
a fim de aperfeiçoar nosso caráter. Lá veremos por todo lado
as belas árvores do Paraíso, no
meio das quais estará a árvore
da vida. Lá contemplaremos com
visão não ofuscada as belezas do
Éden restaurado. Lá lançaremos
aos pés de nosso Redentor a coroa que Ele nos pôs na cabeça, e,
tocando nossas harpas de ouro,
ofereceremos louvor e ações de
graças Àquele que Se assenta no
trono.
Será só mais um pouco até
que Jesus venha salvar Seus filhos
e dar-lhes o toque final da imortalidade. “E, quando isto que é
corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal
se revestir da imortalidade”, as
sepulturas se abrirão, e os mortos sairão vitoriosos, clamando:
“Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua
vitória?” (1 Coríntios 15:54 e 55).
Nossos amados que dormiram
em Jesus sairão revestidos de
imortalidade.
E ao subirem ao Céu os remidos, os portões da cidade de Deus
se abrirão, e os que guardaram a
verdade entrarão. Uma voz, mais
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melodiosa do que qualquer música já ouvida por ouvidos mortais, será ouvida, dizendo: “Vinde, benditos de Meu Pai, possuí
por herança o Reino que vos está

preparado desde a fundação do
mundo” (Mateus 25:34). Então
os justos receberão sua recompensa. Sua vida correrá paralela
à vida de Jeová.

A igreja de Deus
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