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Viva Generosamente – 02 

SÉRIE – MELHORE SEU ESTILO DE VIDA 

VIVA GENEROSAMENTE! – 2 

“Cada um DOE conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação”. 

1 Co, 9:7 a (NVI) 

INTRODUÇÃO 

• O Método da menção 

» Algumas palavras importantes na Bíblia 

» Crer, ou crente ? 275 vezes 

» Orar, ou oração ? 371 vezes 

» Amar, amor ou amável, amoroso ? 714 vezes 

» Dar, ou ofertar ? 2.162 vezes 

A Bíblia é um livro sobre doar! 

- Pergunta: 

» Por que doar é tão importante na Bíblia? 

- Resposta: 

» Porque quando você doa, você é beneficiado! 

• Tratamos de uma questão: I. COMO VOCÊ É BENEFIADO AO DOAR? 

• Agora traremos de uma outra questão: II. COMO DOAR DE FORMA ABENÇOADORA? 

1 Crônicas 29 

• DOE com Desejo! 

“Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, 

pois, está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao SENHOR?(…) Bem sei, meu Deus, que tu 

provas os corações e que da sinceridade te agradas; eu também, na sinceridade de meu coração, dei 

voluntariamente todas estas coisas; acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te 

faz ofertas voluntariamente.” 

1 Crônicas 29: 3-5, 17 (RA) 

“Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de 

acordo com o que não tem”. 

2 Coríntios 8:12 (NVI) 

“Cada um DOE conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação”. 
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1 Co, 9:7 a (NVI) 

• DOE com liberalidade! (vs 2, 3,14) 

“Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de 

ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de 

madeira; pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de 

pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o 

ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para 

o santuário: três mil talentos de ouro, do ouro de Ofir, e sete mil talentos de prata purificada, para 

cobrir as paredes das casas;” 

1 Crônicas 29:3,4, 14 (RA) 

“Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por 

iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos 

santos”. 

2 Coríntios 8:3-4 (NVI) 

• DOE com Alegria! 

“O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente; porque de coração íntegro deram eles 

liberalmente ao SENHOR; também o rei Davi se alegrou com grande júbilo.” 

1 Crônicas 29: 9 (RA) 

“Pois Deus ama a quem dá com alegria”. 

2 Coríntios 9:7 (NVI) 

• DOE com Gratidão! 

“Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, e 

quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, 

e das tuas mãos to damos.” 

1 Crônicas 29:13 e 14 (RA) 

“Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo?”. 

( Salmos 116:12 – NVI) 

• DOE com Esperança! 

“SENHOR, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu 

povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo; e a Salomão, meu filho, 

dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, 

fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então, disse Davi a toda a 

congregação: Agora, louvai o SENHOR, vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao SENHOR, 

Deus de seus pais; todos inclinaram a cabeça, adoraram o SENHOR e se prostraram perante o rei.” 

1 Crônicas 29:18-20 (RA) 



                www.lecionando.net 

 

          www.lecionando.net 

“Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, 

também colherá fartamente”. 

2 Coríntios 9:6 (NVI) 

“E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao 

Senhor”. 

2 Coríntios 8: 5 (NVI) 

CONCLUSÃO 

O mais importante que você doar para Deus é o seu coração! 

“Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos.” 

Provérbios 23:26 (RA) 


