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Diálogo responde
sobre fidelidade e vida
estudantil
Erika Puni

Como estudante, não tenho um
emprego regular. Devo pagar o dízimo do dinheiro que ganho de vez
em quando, ou de um dinheiro que
ganhei no meu aniversário ou Natal?
Como mordomos/discípulos de Jesus
não “pagamos” o dízimo. Pelo contrário, “devolvemos” o dízimo, porque
o dízimo é propriedade de Deus (o
dinheiro); o dízimo pertence a Deus!
Em se tratando de dízimo, estamos
simplesmente devolvendo a Deus o que
é Seu por direito.
A Bíblia ensina claramente que o
dízimo é devolvido como um ato de
adoração a Deus; trata-se de uma experiência espiritual entre o adorador e o
Criador. Ao devolver o dízimo, você
está expressando a sua fidelidade à
relação de aliança que tem com Jesus
Cristo. O dízimo não tem nada a ver
com o fato de alguém ser membro batizado, oficial de uma igreja, ou um estudante, nem mesmo por ser empregado
(de tempo integral ou parcial), mas tem
tudo a ver com o reconhecimento de
Jesus como Salvador e Senhor da vida,
mesmo quando estamos distantes da
igreja local ou país.
Agora, em relação à pergunta,
gostaria de dizer um “sim” enfático.
Tendo em conta os princípios bíblicos
(adoração, relacionamento, autoridade
divina), entendo que a devolução do
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dízimo não é uma questão financeira,
mas um ato espiritual de fé e confiança em Deus. Na verdade, não é uma
escolha, mas um privilégio ser um sócio
dEle. Tem a ver com amar a Deus. Ao
dizimar, estou reconhecendo-O como o
Criador do Universo, dono de tudo no
mundo, e sustentador da vida. Deus é
também o doador de toda boa dádiva,
incluindo o dinheiro do salário pelo
trabalho e os presentes que recebemos
DEle por meio da generosidade de
outros. Pouco ou muito, rico ou pobre,
esses não são problemas ao se dizimar,
mas, está relacionado com ser reverente
e fiel a Deus.
Como a fidelidade se aplica a mim
sendo um estudante universitário?
Preciso de dinheiro agora e não
estou em condições de dar ofertas e
dízimos, embora gostaria de poder
fazê-lo.
É lamentável que muitos na igreja
pensem sobre a fidelidade em termos
de dinheiro apenas – como dízimos
e ofertas. Ao contrário, a fidelidade
bíblica é sobre a autoridade de Jesus
Cristo em todas as áreas da vida do
crente. Essa compreensão holística da
fidelidade coloca o foco voltado para
Deus, e não para o discípulo/mordomo. Ele reconhece a fidelidade como
uma resposta do coração a Deus; é um

estilo de vida (hábitos de vida), sob o
domínio de Jesus. Sob essa perspectiva,
aceitei que ser um adventista do sétimo
dia significa que Jesus é o Senhor dos
meus pensamentos, adoração, liderança,
relacionamentos, posses, corpo, finanças, linguagem, e até mesmo dos meus
estudos.
Assim, como a fidelidade bíblica se
aplica a um estudante universitário?
Ela se aplica em todas as facetas de sua
vida. Fidelidade é “tudo” de mim (a
totalidade da minha experiência e do
meu ser) em resposta a “tudo” de Deus.
Como ex-aluna universitária e por
ter estudado em duas ocasiões fora de
meu país, Samoa, sei muito bem o que
é viver e sobreviver com muito pouco
ou nenhum dinheiro. Na Faculdade
Fulton, Fiji, onde tive a minha formação ministerial básica, fui abençoada
com a oportunidade de trabalhar no
campus como parte do pagamento das
anuidades. Ser capaz de contribuir de
uma forma modesta para suprir as despesas financeiras da minha educação
teológica foi algo positivo, porque me
ensinou lições de autoconfiança, o valor
do trabalho e a assumir a responsabilidade por esta parte de meu desenvolvimento pessoal. Também recebi duas
pequenas bolsas de estudo provenientes
de doações feitas por membros da igreja da Austrália e dos Estados Unidos.
De vez em quando, minha família
também me enviava dinheiro, e serei
sempre grata a Deus pelo apoio deles,
incluindo os outros bons samaritanos
cuja generosidade me permitiu terminar
os estudos na Faculdade Fulton, sem
qualquer dívida. Curiosamente, não me
lembro de um sábado que não tenha
tido uma oferta para dar a Deus como
parte da minha adoração. Ele sempre
supriu as minhas necessidades, até
mesmo dinheiro para expressar minha
gratidão a Ele.
Alguns anos mais tarde, enquanto
estudava na Universidade de Loma
Linda e no Seminário Teológico Fuller
(ambos nos Estados Unidos), passei
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por uma experiência semelhante à da
Faculdade Fulton. Em Loma Linda,
por exemplo, trabalhei para a segurança da universidade e prestava serviços
para diferentes igrejas adventistas
como fazer pregações, realização de
seminários de treinamento e programas evangelísticos. Para os três anos
do meu programa de doutorado no
Fuller, tive o privilégio de ter alojamento gratuito na Igreja Adventista
do Sétimo Dia El Monte, em troca de
oferecer ajuda na zeladoria ao cuidar
do piso da igreja e fazer o trabalho
semanal. Esse acordo foi providencial
e uma bênção absoluta de Deus, mas
além do dinheiro ganho e guardado
a partir do trabalho que fiz, também
fui capaz de administrar os poucos
recursos financeiros que tinha, e usálos cuidadosamente para o que era
importante (dízimos, ofertas, taxas da
universidade) e necessário (alimentos
básicos e roupas).
A mordomia inclui viver dentro de
seus recursos e não entrar em dívida
desnecessária. Olhando para o que
passou, o que me ajudou nas minhas
doações (além do dízimo), desde
estudante, é o fato de que submeti
o pensamento às minhas ofertas, e
planejei de acordo com os dias que
faltavam até o sábado. A entrega das
ofertas nunca foi uma opção, foi parte
integral da minha adoração no sábado.
Sempre foi um privilégio expressar
a gratidão a Deus por Jesus e por
tudo que Ele fez por mim. Pensei,
em algum momento, em não dar
qualquer oferta por causa de minhas
visíveis necessidades como estudante?
Sim, muitas vezes. Sempre fui fiel em
minha fidelidade financeira? Não, mas
no meu fracasso e infidelidade, Deus
me perdoou, e experimentei a Sua
graça para iniciar um novo começo
com Ele. Aprendi que a fidelidade não
se trata apenas de dinheiro, mas de
minha vontade de permitir que Jesus
entre em minha vida e assuma o con-
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trole total. A mordomia é um estilo de
vida em que rendo cada parte de mim
(inclusive as minhas finanças) para
Deus, as vinte quatro horas do dia, os
sete dias da semana.

Leonid Hrytsak
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Infelizmente, é preciso reconhecer que a
tendência negativa é muito mais importante no
Antigo Testamento.
Compare a descrição das igrejas (Apocalipse
1-3), o grupo de 24 anciãos (4:4), os144.000
e a grande multidão (7:4, 9; 14:1), aqueles
que superaram (15:2), a grande multidão no
Céu(19:1, 6) etc.

deve ter uma pessoa para obter sucesso na
sua área de trabalho?
Sempre olhar para frente! O mais
importante, é claro: acredite em Deus,
una-se a Jesus, e viva de acordo com
a fé! Concentre-se naquilo que deseja
alcançar. Independentemente do campo
de atuação que você escolher – seja
arquitetura, pintura, poesia, literatura
– dê o seu melhor; faça o seu melhor.
Nosso Senhor pede o melhor de nós.

n Seu projeto mais recente tem a ver

com jardinagem.
Minha avó tinha uma fazenda com
vacas e gansos, um pequeno paraíso
com o qual convivi em minha infância.
Aprendemos a trabalhar juntos; todo
mundo era necessário e importante.
Isso nos deu autoestima e um senso de
pertencimento. Aprendemos sobre a
comunidade e o significado da vida. A
humanidade está cada vez mais alienada da natureza e, finalmente, separada
de Deus. Quero mostrar maneiras de
como encontrar o caminho novamente
usando parábolas da natureza, como
Cristo fez. Isso é o que me atrai para a
jardinagem.
Ursula Weigert é escritora freelance, professora de inglês e
alemão, e conselheira. Ela é viúva
e tem duas filhas adultas. Mora em
Munique, Alemanha, e frequenta a
pequena igreja de Freising, onde
é diaconisa e organista. E-mail:
ursulaweigert@aol.com
Você pode entrar em contato com Leonid pelo e-mail:
leonidhrytsak@gmx.net.
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