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REVISÃO
Escolha nove princípios e 

distribua-os numa grade com 
nove espaços (tipo jogo da 

velha)



1) Contribuir voluntariamente e com alegria. (v.2)

2) Privilégio (graça). (v.4)
3) Contribuir com seu tempo, seu serviço e com outros recursos. O meu dinheiro
é uma extensão de mim. (v.5)
4) Dar conforme propôs no coração. Planejar e completar o que começou.
Comece pelas primícias. (v. 6 e 11 e 2 Cor. 9: 7)

5) Destaque-se na Palavra, no amor e na contribuição. Priorize. (v. 7)

6) É prova, sinal do nosso amor. (v. 8, 24) não medo/troca
7) Dê proporcionalmente ao que você ganha. Escolha seu percentual. 10% é
uma boa referência. (v. 12)

8) Há pessoas que têm o dom da generosidade. (v. 16,17)
9) A igreja tem obrigação de administrar bem, honestamente e com
transparência. (v. 19)



10) A sua generosidade motiva outros a contribuir. (v. 2)

11) Seja generoso, não avarento. (v. 5)

12) Dar conforme planejou no coração. (v. 7 e 2 Cor. 8: 6,11)

13) Não por coação. (v. 7)
14) À medida que você dá, Deus aumenta a sua capacidade de ganhar e de contribuir
ainda mais. (v. 10, 11) Benção financeira e espiritual (eterna) Prov. 28: 27.

15) Contribuir é um ministério, pois supre as necessidades da igreja. (v. 12)

16) Resulta em louvor a Deus. (v. 11, 13)

17) Resulta em orações por você. (v. 14)

18) Separe o que você pretende dar. (1 Cor. 16:2) Dê as primícias. (Prov. 3:9)

19) Dê sem reservas, com liberalidade. (Lucas 21:2)
20) Aquilo que recebemos de graça, damos de graça. Não se cobra para alguém ouvir o
evangelho. (Mateus 10: 8)



OBJETIVOS

vDefinir, exemplificar e elencar barreiras à Prestação de
Contas.

vEstabelecer sistemas de prestação de contas para
servirem como alavancas de nossa honestidade diante de
Deus e dos homens.



PRESTAÇÃO DE CONTAS



”PRESTAR CONTAS” 

O que vem à tua mente quando você ouve essa expressão?



PRESTAÇÃO DE CONTAS

v Benção



PRESTAÇÃO DE CONTAS

v Não me escondo ’atrás de folhas’.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

v Não culpo o outro ao ser confrontado. (”Foi a MULHER
que TU me deste”).



PRESTAÇÃO DE CONTAS

v Busco a aprovação diante de Deus e dos homens, como
hábito diário.



O QUE É PRESTAÇÃO DE CONTAS?



PRESTAÇÃO DE CONTAS

v É uma condição pela qual as ações de uma pessoa
estão sujeitas à revista, exame e juízo de outra
autoridade ou de uma estrutura de autoridade.

v É um sistema para determinar o modo como o trabalho
está sendo realizado. Ela vai além do ”o quê” e chega no
”como”.



Pode ser algo muito 
profundo: 

CONFISSÃO OU PACTO DE 
AVALIAÇÃO COM ALGUÉM 

MADURO 
ESPIRITUALMENTE. 

raro hoje em dia.



BARREIRAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS



BARREIRAS À PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

NEGATIVISMO

v Algo associado a críticas,
desaprovação e julgamento.

v Pode ser positiva ao visar os
resultados e progressos, o que já
foi alcançado.



BARREIRAS À PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

MEDO

v O maior obstáculo.
v Medo do fracasso e de ser
massacrado.
v Opinião do líder para o
liderado tem muito peso.
v O elogio pode ser uma grande
alavanca para o
desenvolvimento.



BARREIRAS À PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

INSEGURANÇA

vNão se sabe o que esperar.

vNão se sabe o que o líder
espera de nós.



BARREIRAS À PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

VOLUNTARIADO INTOCÁVEL

v Achar que o fato de ser
voluntário não envolve prestar
contas.
v Pensar que prestar contas seja
algo anticristão ou não bíblico.



BARREIRAS À PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

SUCESSO

v Quem trabalha com zelo e
dedicação pode vir a pensar:
”Por que vocês querem fazer
avaliação se estou fazendo tudo
com excelência?”



RESUMINDO

vPrestação de contas é: benção; buscar aprovação; não
se esconder; sujeitar-se à exame, submeter-se à
apreciação, ”dar satisfação”, chegar no ”como”.

vEspontânea (rara)

vBarreiras: negativismo; medo; insegurança; intocável;
sucesso.



TAREFA

Faça uma auto-avaliação:
1. Você presta contas a alguém? Como tem sido sua
vivência nessa área?
2. Que tipo de prestação de contas os filhos adultos que
moram com os pais devem ter? O marido e a esposa? O
chefe e o empregado? O líder e o liderado? O professor
e o aluno? Os amigos?


