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TESOURO NOS CÉUS
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Lição 1: Tudo Pertence A Deus
1. Leia Mateus 6:24
O segundo assunto mais tratado por Jesus na Bíblia é o dinheiro (bens).
• Por que você acha que Jesus falou tanto sobre este assunto?
• Como que o nosso lidar com o dinheiro impacta a nosso relacionamento com o
Reino de Deus?
2. Todas as coisas pertencem a Deus
Leia Salmos 24:1, Deuteronômio 10:14 e Salmos 50:9-12
• Você entende que os seus pertences na verdade pertencem a Deus e que foram
confiados a você?
3. Não somos auto-suficientes
Leia Deuteronômio 8:17-18
A Bíblia rejeita a noção que podemos existir a parte da benevolência de Deus.
• Como esta verdade impacta as vidas daqueles que concordam e discordam
desta verdade?
4. Nunca estaremos livres das preocupações e ansiedades até que acreditemos que
Deus é capaz de prover pelos seus filhos.
• A sua vida reflete confiança na provisão de Deus?
5. Não devemos relutar ou resistir o que Deus deseja fazer com aquilo que é Seu
Leia 2 Coríntios 9:11
• Como este versículo impacta a forma que você pode praticar a generosidade?
• Quem deve receber o reconhecimento por um ato de bondade?
6. Não é que damos a Deus mas sim que devolvemos a Ele o que Ele tem dado para
nós.
• Quais são algumas implicações desta verdade?
7. Leia Malaquias 3:6-12
Na Bíblia a oferta não é tratada como um ato de generosidade mas sim de obediência.
No Antigo Testamento não é dito “deem o dízimo” mas é falado “levar/trazer o dízimo”.
(Deuteronômio 12:6, 11; Neemias 10:38; 12:44; 13:12; Malaquias 3:10)
• Na sua opinião, por que tantos tem dificuldade em ofertar?
8. Se tudo pertence a Deus então nós também pertencemos à Ele
• Quais são algumas implicações desta verdade (veja Lucas 14:33)?
Aplicação: Acreditamos que tudo pertence a Deus.
Como você pode colocar esta verdade em prática em sua vida esta semana?
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Lição 2: Sendo Bons Administradores
Abertura:
Como a generosidade pode combater a ganância nas vidas das pessoas?
1. Leia Lucas 12:15
O mundo mede o valor das pessoas baseado em quanto ela tem (bens/dinheiro).
• Como nos proteger desta pressão para fazermos o mesmo?
• Como você pode vigiar para que você não seja tentado a ser uma pessoa
gananciosa?
2. Em Gênesis 1:28 o homem foi confiado com a responsabilidade de cuidar da
criação de Deus.
• Como a verdade que somos administradores das coisas de Deus muda a
maneira que administro as coisas que a mim foram confiadas?
3. Leia Mateus 25:31-46
• Como é descrito as pessoas que vão entrar no reino?
• O que podemos aprender desta parábola?
• O que esta passagem te encoraja a fazer?
4. Leia Mateus 6:19-21
• Por que é do nosso interesse não guardar tesouros na terra?
• Como você pode estar acumulando tesouros nos céus?
5. Leia 1 Timóteo 6:17-19
• Por que é perigoso colocar a nossa esperança em bens e por que é melhor
colocar a sua esperança em Deus?
• Como Paulo sugere que devamos viver (v. 18)?
• Como estas ações impactam o nosso futuro?

Aplicação: Ore esta semana pedindo que o Senhor possa te mostrar uma forma de
ajudar e abençoar a vida de outra pessoa.
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Lição 3: Tesouros nos Céus
Abertura:
Você acredita que o seu coração está nas coisas que você valoriza?
O que você valoriza?
1. Por que é necessário sermos intencionais para nos tornamos bons administradores
das coisas que Deus tem nos confiado?
2. Leia Provérbios 21:5; 22:7
• O que o texto diz sobre a dívida?
• Como a dívida faz da pessoa um escravo?
• Em que situações seria apropriado se endividar?
• Quais são alguns dos perigos da dívida?
3. Leia 1 Timóteo 6:6-10
• Qual é a falsa ilusão do dinheiro? E por que isso é tão perigoso?
• Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males?
• Como que a verdade que nada trouxemos e nada iremos levar desta vida nos
ajuda a ter a perspectiva correta sobre os nossos bens?
4. Leia 1 Coríntios 9:14; Gálatas 6:6; 1 Timóteo 5:17
• Qual a importância de ofertar generosamente na igreja onde você congrega?
• Como você pode crescer nesta disciplina de ofertar?
5. Leia 2 Coríntios 8:7
• Como você pode se destacar nesta prática de ofertar?
• Como um ato de generosidade motiva outros atos de generosidade?
6. Leia Efésios 6:4
• Quais são as lições mais importantes que podemos transmitir para os nossos
filhos sobre o dinheiro?
7. Leia 2 Coríntios 8:9
O Cristianismo se iniciou com um ato de extrema generosidad e amor.
• Como esta verdade afeta o seu viver (a sua oferta / a maneira que você ajuda
as pessoas / a maneira que você se doa para o serviço em prol do reino)?
• O que é uma coisa que você pretende fazer para demonstrar mais o amor de
Cristo para as pessoas a sua volta?
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Lição 4: Vivendo Uma Vida Agradecida
Abertura:
Você é uma pessoa que vê o lado positivo das coisas?
Você é uma pessoa que é grata?
1. Leia Efésios 5:20; Colossenses 3:17; Filipenses 4:6
• Por que a Bíblia coloca tanta ênfase na importância de sermos gratos?
• Quais são algumas das consequências de não vivermos vidas agradecidas?
• Por que tantas pessoas não vivem vidas agradecidas?
• O que você pode fazer para que possa ser mais grato pelas bençãos na sua
vida?
2. Leia 1 Timóteo 6:6-8 e Filipenses 4:11
• Como que o reconhecimento das bençãos recebidas nos ajuda a viver vidas
agradecidas?
• O que podemos fazer para que possamos viver vidas contentadas?
• Como o contentamento faz com que viva uma vida mais agradecida?
3. Leia 1 Timóteo 4:4; 6:17
• Por que Deus quer que desfrutemos das benções recebidas?
• Por que é importante desfrutar do que temos ao invés de desejar por aquilo que
não temos?
4. Leia 1 Timóteo 6:18 e 2 Coríntios 9:11
• A riqueza pode ser um enorme perigo, mas como que isto também pode ser
uma benção?
• De quais formas devemos ser “ricos”?
5. Leia 2 Coríntios 9:15
• Qual é o “dom indescritível” de Deus?
• O quanto somos verdadeiramente gratos por este dom?
• Como o fazer de Cristo o nosso tesouro impacta o resto do nosso tesouro?
Aplicação:
• Como estes estudos tem impactado: a sua administração dos seus bens, a sua
oferta e o seu contentamento com o que tem?
• O que é uma coisa que você e sua família tem aprendido que vocês vão colocar
em prática?
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