MÃOS VAZIAS
Não devemos ser apenas meros expectadores de culto, cultuar ao Senhor com
mãos e coração vazios, pois sabemos que Ele é onisciente e conhece nosso
coração. Portanto pensemos juntos nos textos abaixo.
Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que me tem feito” (Salmos
116:12).
Diz a palavra de Deus que estando Jesus ensinando no templo, certos espias
fariseus vieram a ele fingindo-se de justos e perguntaram-lhe: É lícito dar tributo
a César ou não? Jesus com sabedoria respondeu a tentativa de prendê-lo em
uma grande lição. Disse-lhes Jesus: “Dai, a César o que é de César e a Deus, o
que é de Deus” (Lc 20:20-25).
Dai (tributai) ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor, glória e força. Dai
ao Senhor a glória devida ao Seu nome; trazei ofertas e entrais nos seus átrios
(Sl 96:7-8).
Após meditarmos nestes e alguns outros textos, onde vemos que o Senhor
merece toda honra, todo louvor e toda glória, podemos compreender que tipo
de oferta daremos a Deus.
OFERTA DE:
SACRIFÍCIO: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis
os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso
culto racional (Romanos 12:1).
GRATIDÃO: Três vezes no ano todo o homem entre ti aparecerá perante o
Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das
semanas, e na festa dos tabernáculos; porém não aparecerá vazio perante o
Senhor;
Cada um, conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu
Deus, que lhe tiver dado (Deuteronômio 16:16,17).
DONS E TALENTOS: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o
que for útil.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo
Espírito, a palavra da ciência;
E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de
curar;

E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o dom de
discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação
das línguas.
Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo
particularmente a cada um como quer (1 Coríntios 12:7-11).
PERDÃO: Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois
quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não
viu?
E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu
irmão (1 João 4:20,21).
Temos muitos desafios à nossa frente. Deus conta conosco para alcançar os
perdidos, vamos juntos fazer a nossa parte.
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