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Chamados à Vitória – PROGRAMA 009 – 13/01/2016
GRAVADO EM
NO AR EM

: 01/10/2015
: 13/01/2016

TEMA : DINHEIRO E CONTENTAMENTO
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) Olá e bem vindo ao Chamados à Vitória. Eu sou Edson
Tauhyl. A vida não é um ensaio e só temos uma para viver. Se não vivemos
pelas regras, corremos o risco de ser desclassificados pelo Juiz de toda a
Terra.

Você pode ter ouvido falar que, nos Jogos Olímpicos de 2012 uma equipe
asiática foi excluída da competição para a medalha de ouro no badminton.
Eles manipularam o seu jogo e perderam deliberadamente contra um
adversário mais fraco. Eles foram desclassificados por não dar o seu melhor e
assim desrespeitar o espírito dos Jogos Olímpicos. Muito mais importante é
conhecer os padrões de Deus e competir de uma maneira agradável a Deus,
terminando bem.

Em Chamados à Vitória falamos de assuntos que realmente importam.
TEC – musica tema – 5s
A – Hoje vamos falar sobre algo que afeta a todos nós - Dinheiro e
Contentamento. - "Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu
coração.", diz a Palavra de Deus em Mateus 6:21. Teste suas prioridades,
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encare os fatos, seja real!

Fique com a gente enquanto Douglas Pek vem para nos desafiar com este
assunto vital: “dinheiro e contentamento”.
TEC – musica tema
C – Bem-vindo de volta ao Chamados à Vitória, eu sou Douglas Pek.

Hoje vamos falar sobre dinheiro, e como usá-lo com sabedoria. Não é raro
encontrar pessoas que priorizam o dinheiro e o consumo em suas vidas.
Somadas,

essas

duas

coisas

tornam-se

uma

força

incontrolável,

aparentemente boa, mas profundamente trágica. Os gastos excessivos
podem ser usados para mascarar todos os tipos de dor, mas no final sempre
separam as famílias e causam muito sofrimento.

Precisamos aprender a nos contentar com o que temos. A Bíblia diz que "De
fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro” (1 Ti 6:6)
A – No Brasil, temos passado por uma grave crise financeira. Recentemente,
o mundo todo passou por um período turbulento na economia. No caso dos
Estados Unidos, foi a pior crise financeira desde a Grande Depressão da
década de 1930. Mas escondido embaixo dessa crise financeira nacional
existe uma questão espiritual.

C - Deixe-me fazer algumas perguntas: "O que faz você se sentir bem
consigo mesmo? O que você pode identificar que lhe dá valor e faz você
feliz? O seu relacionamento com Jesus é suficiente para preencher o desejo
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do seu coração? Ou você precisa de mais? "

Deus entende e que a Bíblia fala sobre essa tensão em Marcos 4 e versículo
19 o próprio Jesus falou sobre isso quando ele contou a história do agricultor
a semear a semente - que é a Palavra de Deus - no solo, nossos corações.
Ele disse: "... mas, quando chegam as preocupações desta vida, o engano
das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a
infrutífera.” (Mc 4:19)

Mais uma vez, se a nossa caminhada com Deus é sólida, vibrante e crescente
temos o poder de controlar nossas vidas e os nossos gastos. Seu primeiro
objetivo financeiro deve ser se contentar em seu relacionamento com Cristo!

Não estamos falando aqui de opiniões ou filosofia humana - mas do que a
Bíblia diz sobre o uso do dinheiro. Então, vamos fazer as questões que
sugerimos para entender estas palavras de Jesus de Marcos 4:19. Vou pedir
ao Edson Tauhyl que nos ajude.
A – Claro, mas antes eu tenho um breve recado para dar.
TEC – vinheta (transição)
A – Chamados à Vitória é para aqueles que estão determinados a vencer na
vida. Alguns de nós passamos por lições duras na escola da vida e só
acordamos para a realidade com nossos erros. Mas se acordamos para a
realidade e estamos dispostos a enfrenta-la sempre há ajuda.

Quaisquer que sejam os desafios em sua vida, estamos aqui para dizer-lhe
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que há uma solução. O tema de hoje vem do livro "Cada Homem um
Guerreiro", de Lonnie Berger. Você pode baixar e reproduzir qualquer um dos
recursos

de

seus

livros,

visitando

o

site

www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.

Esses recursos são fornecidos pelo autor para o seu benefício. Este livro foi
escrito pensando em você - homem que quer ter sucesso na vida. Nesta série
de programas você vai aprender a lutar e ter sucesso em todas as áreas da
vida:
Como lutar por sua esposa e seu casamento;
Como lutar pelo seu relacionamento com seus filhos;
Como lutar pela sua caminhada com Deus, e fazer o que é certo, mesmo
quando as coisas estão difíceis;
Como lutar para manter o dinheiro na perspectiva correta;
Como lutar para permanecer moralmente puro - um grande problema no
mundo de hoje;
Como visualizar o seu trabalho do ponto de vista de Deus e fazer que sua
vida produza frutos para a eternidade.
TEC – vinheta (transição)
C – Eu sou Douglas Pek, junto com você em “Chamados à Vitória”. Vamos
lembrar quais são as questões que sugerimos sejam feitas durante o estudo
da Bíblia:
a) Encontrei algum mandamento a obedecer?
b) Encontrei alguma promessa pra mim?
c) Encontrei algum pecado a evitar?
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d) Encontrei alguma aplicação prática pra minha vida?
e) Encontrei algo novo a respeito de Deus que devo aprender?

A – Deixe-me ler as palavras de Jesus novamente em Marcos 4:19: "... mas,
quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os
anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.”
C – Há algum mandamento a obedecer?

A - Jesus era frequentemente muito direto quando falava aos seus discípulos
- ele ordenou que não se preocupassem. Mesmo que o mandamento não
esteja diretamente expresso nas palavras de Jesus, sabemos que a
preocupação e a confiança não podem existir juntas. Somos chamados a
colocar nossa confiança no Senhor.

C - Concordo. E a próxima pergunta: Há alguma promessa pra mim? Estas
palavras de Jesus descrevem a condição do coração do homem. Se estamos
dispostos a deixar de nos preocupar e abrir nossos corações para Deus,
ouvindo e aceitando a Sua palavra, Ele vai nos perdoar e transformar nossas
vidas. Então, nossos corações se tornam como o bom solo, permitindo que a
safra de bons frutos cresça. Portanto, sim, temos a promessa de sucesso,
quando nossos corações estão abertos para a palavra de Deus.
A – A próxima pergunta: Há algum pecado a evitar?
C – Sem dúvida. Não confiar em Deus é pecado. Preocupar-se não é confiar
e, portanto, algo que temos de evitar.
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A – Há alguma aplicação prática pra minha vida?
C – Não sei o que você acha, mas eu preciso estar constantemente em
alerta. Meus recursos são limitados, mas eu tenho o suficiente, mesmo que
tão bombardeado pela mídia e publicidade como qualquer outra pessoa.
Estou tentado a satisfazer meus desejos e paixões. Eu poderia facilmente
gastar mais e entrar em dívida, em vez de me contentar com o que tenho e
com o que posso pagar.

A - Precisamos confiar em Deus e estar em constante luta para manter o
dinheiro e os bens materiais na perspectiva correta. No final o que importa
não é o que eu tenho, mas quem sou eu no meu relacionamento com Jesus
Cristo e minha família.

A última pergunta: Há algo novo a respeito de Deus que devo aprender?

C - Precisamos entender e considerar o fato surpreendente que, pela sua
palavra, Deus criou mundo. Mas o homem foi criado para a palavra, para ter
um relacionamento com o próprio Deus. A Bíblia diz: o Verbo se fez homem e
habitou no meio de nós. Deus veio a este mundo através de Jesus, que viveu
entre nós fisicamente. Nós tão facilmente separamos as coisas materiais,
como o dinheiro, das espirituais, mas que não deve ser assim. Deus quer
fazer parte de todas as áreas de nossas vidas. Eu ainda fico maravilhado,
quando experimento em minha própria vida, Deus provendo o que eu
preciso, como prometeu.

Deixe-me ler o que Jesus disse sobre tudo isso em Mateus 6:31-34: "
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Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos
beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’ Pois os pagãos é que correm atrás dessas
coisas; mas o Pai celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em
primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes
serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o
amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio
mal.”

TEC – música tema

A – Chegamos ao fim de nosso programa Chamados à Vitória de hoje.
Lembre-se que estamos aqui para ajudar você a ter sucesso na vida. Você
pode entrar em contato conosco através do site: _____________________

Eu sou _______________, e em nome da RTM Brasil agradeço por ter ouvido
o programa Chamados à Vitória. Que Deus o abençoe.

TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por _________ e ___________
Na mesa de som: ____________________
TEC – vinheta de encerramento

