Seja um Parceiro do Ministério Antonio Francisco
“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria”
(2 Coríntios 9.7)
Deus nos chama para contribuir com a expansão de seu Reino na terra. O dinheiro
que Deus quer usar está em nosso bolso. A contribuição nos abençoa: “aquele que
semeia pouco pouco também ceifará; e o que semeia com fartura com abundância
também ceifará” (2Co 9.6). Não é uma questão de troca ou barganha com Deus, mas de
cooperação com ele (1Co 3.6-9), pois, tudo que damos vem dele (1Cr 29.14).
A contribuição é voluntária e consciente. Voluntária porque você contribui se quiser;
consciente porque você sabe o que está fazendo. A igreja não é como um clube que tem
mensalidades, mas, é mantida por seus participantes. A Bíblia diz: “Assim ordenou
também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho” (1Co 9.14).
Quem assim crê, contribui para manter o ministério que lhe abençoa (Gl 6.6).
A contribuição financeira é uma questão de prioridade; ela tira do diabo o poder de
nos fazer endeusar o dinheiro. Nossos valores mudam quando contribuímos. A Bíblia
diz: “A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais
do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber
será dessedentado” (Pv 11.24-25). Mais feliz é dar que receber (At 20.35).
Jesus disse: “dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão; porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão
também” (Lc 6.38). Para Jesus, dar equivale a ter; pois, quanto mais se dá com amor,
mais se tem; para que tendo mais, mais se dê.
Antonio Francisco é pastor há mais de vinte e cinco anos, é o fundador e mentor da
Comunidade do Caminho, consagra seu tempo à oração e ao ministério da palavra (At
6.4), criou, administra e escreve para este site, escreve revistas de estudos bíblicos, está
escrevendo um livro sobre a natureza da Igreja, faz discipulado pessoal, coordena dois
encontros semanais com a Comunidade do Caminho onde ensina a Bíblia, organiza
encontros de casais, e participa de um encontro semanal com pessoas de diferentes
igrejas. Ele vive pela fé na provisão de Deus; não tem salário fixo, mas tem despesas
fixas para manter-se com sua família. Portanto, contribua financeiramente com este
ministério. Faça seu depósito ou transferência bancária para a conta abaixo:

Antonio Francisco da Silva
BANCO BRADESCO
Agência: 1462-1
Conta Corrente: 6782-2
Veja nossa página na Internet: http://caminhocuiaba.blogspot.com.br

