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A Mordomia dos Bens
ANANIAS E SAFIRA 

Estamos como igreja, acampados no livro 
de Atos. Os relatos estão sendo edificantes 
por aqueles que o fazem e trazendo 
crescimento e interação em nosso meio.

A história de Ananias e Safira é relatada 
no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles eram 
membros da Igreja de Jerusalém em seu 
início. Lucas relata que aquela igreja vivia 
em plena comunhão, eram uma só mente e 
um só coração. Os cristãos compartilhavam 
tudo o que tinham, cuidavam uns dos outros, 
não havia quem passasse necessidades 
entre eles. Aqueles que tinham mais 
posses vendiam o que possuíam e traziam 

suas ofertas aos apóstolos para que eles 
distribuíssem conforme cada um precisasse. 
(Atos 4.32-35)

Ananias e Safira conheciam o costume das 
ofertas na igreja e viram nisso uma oportunidade 
de ganhar destaque na comunidade. Os dois 
tramam um plano: primeiramente, vender 
uma propriedade e prometer entregar tudo 
aos irmãos. Mas, na verdade, pensavam em 
reter parte do valor da venda para si e ofertar 
apenas uma parte. Na igreja, eles diriam que 
aquilo era tudo que tinham recebido. Assim, 
contariam uma pequena mentira em relação 
ao valor recebido. (Atos 5.1-11)
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A Mordomia dos Bens
Certamente, não haveria problema 

nenhum se eles tivessem ofertado um 
pouco. Ou, mesmo se ficassem com todo 
o dinheiro, pois, a propriedade era deles. 
A questão não é o tamanho da oferta. 
Deus não está preocupado com o dinheiro 
que eles ofertariam. Ele não precisa das 
riquezas das pessoas para abençoa-las.

O problema foi a mentira! O casal 
teve uma motivação terrivelmente errada. 
Pedro diz que Satanás havia enchido o 
coração de Ananias, levando-o a mentir 
para o Espírito Santo.

Uma tradução mais precisa desse 
versículo ficaria assim: “Ananias, como 
é que Satanás encheu o teu coração para 
falsificar o Espírito Santo?” (Atos 5.3)

Inegavelmente, Ananias tentou forjar 
uma situação como divinamente inspirada, 
mas na verdade, era uma fraude. E ainda 
mais grave, ele procurou incluir o Espírito 
Santo em sua artimanha.

Então, a ação de Ananias e Safira não 
é uma simples mentira, mas um perigo 
crescendo dentro da igreja. Uma semente 
do mal em meio aos cristãos. Até esse 
momento em Atos, os problemas da igreja 
vinham de fora, agora ela está sendo 
atacada por dentro.

A oferta de Ananias e Safira não era 
motivada pelo amor aos irmãos. Sua 
motivação era o egocentrismo, queriam 
glórias pessoais, eram hipócritas. Ousaram 
tentar falsificar o Espírito Santo em seu 
esquema. Seu pecado foi dar parte da 
venda, afirmando que estavam entregando 
tudo. Seu erro foi mentir ao Espírito Santo 
e à Igreja. Eles foram ladrões, mentirosos e 
avarentos.

Assim, fica subentendido que antes da 
venda, Ananias e Safira assumiram algum 
tipo de compromisso com a Igreja para 
doarem todo o dinheiro. Posteriormente, 
quando entregaram apenas parte do valor, 
em vez do total, tornaram-se culpados de 
apropriação indébita/roubo.

Podemos perceber então que quando 
não somos mordomos dos bens, inventamos 
mentiras para aparecer aos outros tentando 
enganar Deus.

E no que roubamos a Deus? Segundo 
o profeta nos dízimos e ofertas, não 
em quantidade, mas naquilo que nos 
comprometemos com Ele.

Sejamos fiéis então para com aquele 
que é o nosso Pastor e Provedor e não nos 
deixa faltar nada. 

Grande abraço,
Pr Aloisio.



SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral

TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias

QUARTA-FEIRA
MIAMA - Ministério de Adoração, 
Música e Artes e Minist. de Jovens 
e Adolescentes

QUINTA-FEIRA
Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes

SEXTA-FEIRA
Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres

SÁBADO
Enfermos & Ministério de Crianças

DOMINGO
Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e Brasil

AGENDA
DE ORAÇÃO

Visitantes
Nos alegramos com a sua visita! 

Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

ATIVIDADES
PERMANENTES

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm

CULTO DOMINICAL
5:00 pm

CAFÉ COM
BÍBLIA

Quarta-feira - 8:00 pm

CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS
 -  JULHO

11 – Kevin Siqueira
11 – Casamento: Paulo e Beatriz Moreira
13 – Jocilene Malas
15 – Nathalia Boroni
16 – Angela Babo
19 – Casamento: Pr. Valdir & Gil Sampaio
21 – Elisangela Alves de Souza
26 – Daniel Miao
30 – Claudia Barbosa



Culto de Louvor e Adoração

BAIXO
Pollyanna Soares

BATERIA
Nicholas Malas

SOM
Elisangela Souza
Kevin Chan
Sotiris Malas

VOCAL (ordem alfabética)
Jocilene Ayres Malas
Kevin Chan
Monica Malas

PIANO
MIAMA Jocilene Ayres Malas

VIOLÃO
Kevin Chan

PROJEÇÃO
Anthony Soares

APOIO TÉCNICO
Sotiris Malas

TRADUÇÃO
Pollyanna Soares

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia

Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra
Vocal & Instrumental e Congregação

ADORADOR POR EXCELÊNCIA
ADORAI EM MAJESTADE

ADORAREI

Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha

Boas-Vindas & Comunicações - Pr. Aloísio Campanha & Multimídia

Mensagem - Pr. Aloísio Campanha

Louvando ao Senhor por Sua fidelidade - Vocal & Instrumental e Congregação

TU É FIEL, SENHOR/ GREAT IS THY FAITHFULNESS -  25 HCC

Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação

Palavras Finais - Pr. Aloísio Campanha

Oração & Benção - Pr. Aloísio Campanha

Música Final - Instrumental
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