A Rede Global de Generosidade:
• É uma iniciativa conjunta do
Movimento de Lausanne e da Aliança
Evangélica Mundial
• Colabora com as igrejas evangélicas
e outras alianças e redes de líderes
cristãos e negócios cristãos, redes cristãs
profissionais, fraternidades e ministérios
cristãos que promovem a generosidade
e mordomia entre os cristãos.
• Tem uma visão para desenvolver
uma cultura global de generosidade e
mordomia sábia que apoia missões.
• Desafia toda a Igreja a uma vida de
discipulado que inclui a generosidade
radical e a mordomia sábia.

Por favor, assinar, preencha e
envie para:

• Pretende causar um aumento
dramático em dar para os ministérios
de missão global especialmente para
trabalhar em áreas e grupos com
pouca ou nenhuma presença cristã.
A Declaração de generosidade é uma
parte importante da Campanha Global
para a generosidade.
A iniciativa para esses 5 anos inclui:
• criar/aumentar a consciência da
generosidade,
• promover um compromisso com a
generosidade,
• facilitar o envolvimento da generosidade,
• catalisar a colaboração com a
generosidade em todo o mundo.

Dr. Sas Conradie
(Coordenador da Rede Global de
generosidade)
P.O. Box 43
Sutton, Surrey
SM2 5WL, Reino Unido
E-mail: ggncoord@gmail.com
Skype: sas.conradie
Website:
www.generositymovement.org

Os principais resultados incluem:
• A generosidade, as doações e a
administração são parte de um estilo
de vida para o discipulado cristão
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• Um aumento dramático em
contribuições a causas cristãs,
especialmente onde é mais urgente
• Aumento em ministérios que enfocam
nos povos não alcançados.

Rede Global de Generosidade
D e c l a r a ç ã o C o r p o r at i va d e G e n e r o s i da d e
Nosso compromisso com a generosidade bíblica
Afirmamos que:
• Deus é indescritívelmente generoso. Vemos isso na criação e
experimentamos isso em seu plano de redenção através da vida, morte,
ressurreição e ascensão de Jesus Cristo (João 3.16).
• Deus é Criador, Sustentador e Senhor de todas as coisas (Salmo 24.1). Ele
forneceu seus infinitos recursos para gerenciá-los para os fins de seu reino,
incluindo alcançar os confins da terra para a glória do seu nome (Lucas 12.4248, Apocalipse 7.9-12).
• Bem como Jesus viveu como um ser perfeitamente autêntico e generoso
para servir e salvar as pessoas (Marcos 10.45, 2 Coríntios 9.8-9), continua
sendo crucial que o modelo dos cristãos bíblicos seja o serviço de
generosidade e mordomia (Marcos 10.45, 1 Coríntios 4.1, 2 Coríntios 9.8-9).
Por isso, estamos empenhados em fomentar uma cultura de generosidade e
mordomia bíblica que possa transformar as pessoas e as comunidades como nós:
• Reconhecemos que a generosidade se manifesta, dando os nossos dons,
recursos, tempo, talentos, dons de oração e nossa presença.
• Praticamos uma gestão abrangente, uma vida cheia de graça e generosidade
financeira, promovendo simultaneamente essas virtudes dentro do nosso
círculo de influência através de nosso exemplo, ensino e discipulado.
• Estamos comprometidos abertamente para interagir com outros cristãos e as
suas redes no movimento global, no qual a Igreja toda vive e leva o evangelho
integral ao mundo como gerentes eficazes e generosos mordomos.
Nome:
Assinado:
Data:
Inscreva-se para receber, grátis, o folheto devocional Generosidade pela Internet:
www.generositymovement.org / categoria / resources / study_guides

1. Deus é o criador, a fonte e sustentáculo
de todas as coisas. Deus é o dono de tudo
(Salmo 24.1). Em nenhum momento nas
Escrituras lemos que Deus tenha renunciado
algo que ele criou.
2. Todas as pessoas, cristãos e não-cristãos,
somos mordomos dos recursos de Deus
e, portanto, responsáveis por sua gestão
de todas as coisas (Gênesis 1.16-30).
Embora Deus não precise do dinheiro e dos
recursos confiados aos nossos cuidados,
ele, no entanto, na maioria das vezes
opta por trabalhar através de nós, seus
administradores, e os recursos que ele nos
confiou. Em seu plano divino, ele realiza os
seus propósitos nesta terra, enquanto cresce
a nossa fé, confiando na sua oferta, ao invés
de nossos próprios esforços.

como uma extensão de tudo o que Deus
confiou aos nossos cuidados - que é o sopro da
vida, os relacionamentos, papéis, competências,
tempo, graça, etc. (1 Coríntios 4.1)
7. A generosidade é fundamental na
definição de ser um discípulo de Cristo
e no pleno reflexo da imagem de nosso
Criador (2 Coríntios 8.7). Todos os crentes
- ricos, pobres, jovens, velhos, homens,
mulheres - independentemente da posição,
cultura, ocupação ou nacionalidade, são
chamados para se destacarem na graça de
dar. Como tal, não existem pré-requisitos
para a generosidade ou o encorajamento
da generosidade, mesmo a generosidade
financeira e material (2 Coríntios 8.7)
8. Generosidade não é sinônimo de dízimo. A
prática do dízimo pode ajudar as pessoas em
direção a uma mentalidade e estilo de vida
de generosidade.

3. Deus já forneceu todos os recursos
necessários para realizar tudo o que ele
deseja nesta terra. Os infinitos recursos
de Deus estão disponibilizados para a
humanidade efetuar seu trabalho para
seus propósitos. A humanidade tem o
dever e o privilégio de gerar mais recursos
através da administração eficaz. Cabe a
nós colaborarmos de forma eficaz sem
ineficiências nem redundância. (2 Pedro 1.3)

9. A generosidade é um privilégio dado por
Deus e uma graça que se aprende, a ser
modelada e ensinada por todos os pastores,
líderes de ministérios e aqueles que ensinam
e equipam os crentes (2 Coríntios 8.1-7, 1
Timóteo 6.17-19).

4. A administração eficaz exige atenta
obediência a Deus (Lucas 19.12-26). Sua
orientação e instrução nos são reveladas
em sua palavra e pela graça comum que
ele estende a todos aqueles que ele criou
(Romanos 1.20).

10. A administração e a generosidade podem e
devem ser pontos focais e temas do discipulado
para uma igreja vibrante e holística. O impacto
da generosidade é reforçada à medida que cada
seguidor de Cristo é educado e equipado como
um bom administrador financeiro de todos os
recursos de Deus.

5. A generosidade é um indicador primário
da nossa compreensão do nosso papel como
mordomos da criação de Deus (Mateus 6.21).
6. A generosidade não se limita aos recursos
tangíveis e dinheiro, mas é melhor entendida

A igreja cristã local em suas várias expressões
tem uma chamada principal para discipular
os crentes sobre a mensagem bíblica da
mordomia e generosidade (Romanos 12.5).

11. A mensagem transformadora da
mordomia e generosidade bíblicas se
posiciona firmemente contra as más
mentalidades e práticas trazidas pelo amor

ao dinheiro e deve ser ensinado aos nossos
filhos (1 Timóteo 6:10).
12. A vocação para criar, gerenciar e investir
a riqueza e os recursos é uma dádiva na
economia de Deus, que funciona em e
através das vidas daqueles que ele criou.
13. A motivação pessoal para dar deveria
refletir sãos preceitos bíblicos e centralizadas
nos interesses de Deus (2 Coríntios 9.7).

Estamos comprometidos com a generosidade bíblica e assinaram a Declaração de generosidade. Por favor
envie-nos informações sobre:
Packs de recursos de generosidade
(material para Bíblia de estudo/ensino
da Bíblia)
Informações sobre generosidade
e recursos
Como incentivar a generosidade

14. Os esforços para incentivar a doação
e generosidade e todos os esforços para
levantar fundos devem promover essas
mesmas motivações bíblicas para dar.

Trabalhando com os outros no
encorajamento da generosidade

15. O resultado da generosidade pode
produzir consequências positivas e negativas
na vida dos doadores e receptores. Portanto,
cabe a cada cristão exercer a generosidade
para com os indivíduos e os esforços
de forma a promover a dignidade e a
responsabilidade pessoal.
16. Deus é indescritivelmente generoso em
sua criação e em seu plano de redenção
através da vida, morte, ressurreição e
ascensão de Jesus Cristo (João 3.16). A
generosidade de Deus é a única fonte
da generosidade que somos capazes
de estender para os outros. Portanto,
abraçamos este privilégio. Além disso, nós
nos esforçamos para incentivar de forma
responsável a generosidade dentro de
nossa esfera de influência por meio da
modelagem, ensino, equipando a mordomia
bíblica na generosa doação para a realização
do plano de Deus para o nosso mundo.
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A Rede Global de generosidade
afirma que:

Informações para contato:
Nome da empresa/network/igreja/
empresa/ministério (sublinhado):
Pessoa para contato:
Endereço:

Endereço de email (s):

Telefone:
Endereço Skype:

