Verbinho

24/02/2019

Honrando o Senhor com as
nossas finanças.
A Recompensa da Honra

Introdução: É inegável que quando falamos de dinheiro isso mexe muito com muitas
pessoas. O dinheiro é algo desejável a muitos e razão de muitas brigas entre pessoas.
Dinheiro foi um dos assuntos que Jesus mais abordou em seus ensinos, embora,
normalmente, sua preocupação não era simplesmente a de dar orientações financeiras aos
que o ouviam. Ao utilizar fatos e parábolas envolvendo riquezas e bens materiais, Ele
ilustrava os princípios e valores espirituais mais importantes que queria transmitir, de modo
que as pessoas pudessem entender. Sabendo o quanto o coração das pessoas está inclinado
a valorizar e a amar o dinheiro, o Mestre confrontava os pecados delas, mostrava o quanto
estavam distantes da verdade de Deus e indicava o caminho certo a seguir.

"Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram
da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores”. 1Tm 6,10

A honra sempre trás uma recompensa. Quando honramos a Deus com o nosso dinheiro
sempre virá a recompensa. A questão não é o simples fato de dar dinheiro para receber
dinheiro, mas o coração. Se você ama o Senhor e tem colocado Ele em evidencia em sua
vida, então você não tem nenhuma dificuldade em lidar com o seu dinheiro.

Em 1Rs 17,13-15 Temos aqui uma postura de honra e recompensa. A mulher viúva recebeu
uma palavra de honrar o profeta com o que tinha em casa. E o que ela tinha era apenas o
suficiente para si e seu filho para aquele momento.

A chave para se mover em honra é ouvir e obedecer. O princípio da Recompensa. Muitas das
vezes temos dificuldades para ouvir e com isso o obedecer não é ativado e com isso
bloqueamos o fluxo da recompensa. Quais são os tampões que podem bloquear o nosso
ouvido?
Em Josué 7, 20-25 temos a história de Acã. Este ouviu e escolheu desobedecer. Quando
esconde os despojos por não obedecer ao Senhor e isso gerou morte. O problema de Acã
certamente estava em seu coração ganancioso esse é sem duvidas um forte tampão do fluxo
da recompensa.
Em 1Cronicas 13,13-14 fica evidente que a benção flui da presença do Senhor. Por isso
quando carregamos a presença de Deus somos abençoados e tudo o que temos também o
será.
Conclusão: O segredo não estar em simplesmente obedecer, mas em se ter um ouvido
sensível. As decepções em uma caminhada pode gerar uma trava em nossa vida nos
expedindo de ouvir o Senhor. Por fim, você quer viver uma vida de abundância? Então
escute! O Secreto esta na sua atitude em ser abundante.

Avisos: Não teremos escola dominical no próximo domingo devido ao feriado de Carnaval.
A Semana da MULHER esta chegando, corre pra fazer a encomenda da sua camisa apenas R$ 29,90 , para nos
ajudar a custear o evento.
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