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MENOS PODE SER MAIS! 

Este tempo de crise pode ser nosso momento ao estilo “livro de Atos”! Aqueles

primeiros crentes tinham pouco dinheiro, nenhuma igreja construída, poucos

pastores, nenhuma grande instituição, e estavam sendo perseguidos. Mas Deus

virou o mundo de cabeça para baixo por meio deles, ao eles responderem ao

chamado de Jesus em Atos 1:8, orando e buscando o Espírito Santo até o batismo

vir sobre eles. Não queremos voltar ao “normal” se esse normal for Laodiceia! O

que Ele pode fazer através de nós neste momento crucial da história da Terra?
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Uma grande decepção

Fiquei chocado e envergonhado; eu não podia acreditar no que acabara de

acontecer! Minha conta corrente estava negativa em US$ 1.700, e meu último

cheque foi devolvido à pessoa que tentou descontá-lo, marcado com o carimbo

de “fundo insuficiente”. Depois de revisar minhas entradas, descobri que havia

acrescentado US$ 2.000 por engano ao invés de ter subtraído. Minha conta tinha

vários milhares de dólares a menos do que eu pensava!

Como uma jovem família pastoral, percebemos nos últimos meses que

estávamos superdimensionados. Com o aumento das dívidas da casa, tivemos em

todos os meses mais despesas do que receitas, e nossas economias quase

acabaram.

Eu pensei que tinha entendido o desejo do Senhor. Ore, trabalhe duro como

pastor, seja fiel nos dízimos e ofertas e, quando você vender sua casa, Ele o

abençoará e ajudará a aumentar a segurança financeira para o futuro. Pedi a Deus

muita ajuda na compra e venda de nossas duas primeiras casas e ganhei algum

dinheiro com cada uma.
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Por que, Senhor?

Mas, quando nos mudamos para Denver, Colorado, eu tinha orado menos e

confiado mais em minha própria experiência como comprador de imóveis. Eu

realmente gostei de uma casa, paguei mais do que era sensato, e o valor dos

pagamentos aumentou com o tempo. Como minha esposa Janet e eu queríamos

que ela ficasse em casa com nossos filhos, percebemos que estávamos com um

problema financeiro real.

Decidimos vender nossa casa e oramos muito. Efetivamente, um comprador

apareceu e fez uma oferta com a qual ganharíamos um pouco de dinheiro. Essa

oferta me deu coragem ao perceber o erro do talão de cheques naquele dia. No

entanto, quando cheguei em casa, o comprador havia deixado uma mensagem

de que o acordo estava cancelado, porque ele não conseguiu obter um

empréstimo. Meu coração afundou. “Ajude-nos, Senhor!”, eu orei.

Começamos realmente a orar e reivindicar as promessas da Bíblia. Mas a

economia naquela área havia sofrido um grande golpe, e as casas estavam

caindo de valor. Meses se passaram, e o Senhor não vendeu nossa casa. Um dia,

em um estado de espírito desanimado, abri minha Bíblia, pedindo ao Senhor que

falasse comigo pessoalmente. O Senhor me levou ao Salmo 37, e ele tem sido

uma pedra de toque para mim desde então.



“Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os
desejos do teu coração” (v. 4).1

“Descansa no Senhor e espera nele, não
te irrites por causa do homem que
prospera em seu caminho.” (v. 7).

“Fui moço e já, agora, sou velho,
porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar o
pão. É sempre compassivo e
empresta, e a sua descendência será
uma bênção.” (v. 25, 26).

Salmo 37
Versiculos

5

“Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra” (v. 9).

“Mais vale o pouco do justo que a 
abundância de muitos ímpios” (v. 16).

“O Senhor conhece os dias dos íntegros; [...] Não serão
envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se
fartarão” (v. 18, 19).
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Comecei a louvar ao Senhor, pensando que Ele estava me dizendo que iria

vender nossa casa em breve, por um bom preço, e estaríamos bem. Mas não foi

assim que aconteceu. Em vez disso, nossa casa não foi vendida por quase dois

anos!

“Por que o Senhor não está respondendo e nos salvando de perder todas as

nossas economias levando-nos às dívidas?”, eu clamei a Deus. Por fim, orei: “O

dinheiro é todo seu e entrego tudo ao Senhor. Não quero mais administrar minhas

finanças. Ajude-nos logo!”

Depois de sete anos no Colorado, recebi um chamado para o escritório da

Associação da Pensilvânia como secretário executivo e secretário ministerial.

Depois de muita oração e de entender mais sobre as necessidades daquela

Associação, sentimos fortemente que o Senhor estava nos chamando para

mudar. Alugamos uma casa lá. Isso significava que tínhamos dois pagamentos por

moradia – estávamos em um buraco financeiro, com certeza! No entanto,

acreditamos que Deus estava nos guiando dessa maneira. Descobrimos que

muitas vezes o caminho que Ele conduz quando realmente oramos e

reivindicamos Suas promessas nem sempre é o mais sensato humanamente, mas

Ele tem Seus próprios planos e “mil maneiras de nos prover as necessidades”.2

MENOS PODE SER MAIS!

Na semana em que terminamos de fazer as malas e o caminhão estava nos

mudando, nossa casa foi vendida – mas pelo preço exato que pagamos por ela.

Também não deu para cobrir as despesas de venda. Esse resultado foi uma

grande decepção para nossa pequena família! Tínhamos orado muito e agora

estávamos sem poupança e ainda mais endividados. Parecia que Jesus não havia

respondido às nossas orações.
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Daquele dia em diante, comecei a fazer breves anotações sobre milagres na

margem do Salmo 37 da minha Bíblia (foto à esquerda): os carros que as pessoas

nos deram, o dinheiro que o Senhor impressionou os amigos para nos dar

exatamente quando era necessário, as maravilhosas casas nas quais o Senhor nos

permitiu viver – geralmente em belos locais rurais – os milagres durante crises

financeiras em nossa Associação e muito mais.

Nosso Senhor é fiel! E Ele gosta de nos fazer aprender a confiar Nele. Os desafios

financeiros podem ser um grande auxílio para nosso relacionamento com Jesus. Eu

prefiro ter essa “equidade de fé” ao longo dos anos, anotada à margem do Salmo

37 de minha Bíblia, do que grandes quantias de dinheiro no banco!

No entanto, o momento da venda foi nosso precioso Senhor Jesus mostrando-

nos que estava conosco e resolvendo as coisas para o bem eventualmente.

Durante toda a minha vida, Ele apareceu claramente para mim quando o caminho

parecia mais escuro!

Esta maravilhosa promessa do livro A Ciência do

Bom Viver se tornou uma das minhas favoritas: “Na

vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e

desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as

orações na aparência desatendidas e as esperanças

frustradas têm lugar entre as nossas maiores

bênçãos”.3

Olhando para meu passado com todas as provações,

pedidos sinceros em oração e as maneias pelas

quais Ele resolveu nossos desafios financeiros, estou

cheio de alegria e louvor!
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 

eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 

aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 

dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 

A presença de Deus traz paz

O Senhor realmente me abençoou novamente quando me tornei presidente da

Associação da Pensilvânia. Mo Pelley era nosso tesoureiro. Ele amava Jesus de

todo o coração, era sábio em finanças e liderança e havia adquirido muita

experiência como piloto missionário na África por muitos anos.

Um dia, quando as finanças de nossa Associação pareciam especialmente

sombrias, ele me disse de maneira sábia e reconfortante: “Jerry, em minha

experiência com Jesus, descobri que quando o povo de Deus tem menos

recursos, Ele recebe a maior glória!”

Quando deixamos de confiar em nós mesmos, nos lançamos sobre Jesus em

desespero, colocamos Deus no centro e chamamos Seu nome em oração, Ele

supre todas as nossas necessidades em Jesus (Fp 4:19). Ele pode nos surpreender

com Seus caminhos criativos que nos deixam apenas louvando a Ele.

Repetidamente, descobri que isso é verdade!

Mo e eu nos encontramos enfrentando outra rodada de grandes cortes e difíceis

desafios financeiros, porque a virada da economia fez com que os dízimos e as

ofertas caíssem drasticamente. As coisas já haviam sido “cortadas até os ossos”;

portanto, qualquer redução adicional no orçamento seria muito dolorosa.
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Deus falou comigo

No início da manhã de sábado, 17 de março, acordei com um nó no estômago.
Estava dominado pela ansiedade por causa dos enormes desafios financeiros. Eu
podia imaginar pessoas culpando esse jovem presidente da Associação. Eu
estava preocupado comigo mesmo e com a igreja!

Minhas viradas na cama acordaram Janet. Ao entender o problema, ela disse:
“Vamos orar juntos”. Começamos a reivindicar as promessas de Deus em oração.
Fui encorajado, e a fé começou a substituir minha ansiedade. Então, meu filho
mais velho, Tyson, acordou enjoado, e ficou claro que minha família não poderia
se juntar a mim na igreja naquele sábado, o que foi decepcionante.

Nosso filho mais novo, Zac, sentindo a ansiedade em casa, pediu que fizéssemos
a meditação matinal juntos. Eu acredito que isso foi algo do Espírito Santo. Então,
eu fui à estante para pegar o livro devocional infantil do ano. Mas eu pensei: “Sabe
de uma coisa? O livro deste ano foi escrito mais para crianças mais velhas do que
Zac”. Então, peguei o livro devocional do ano anterior, abri-o em 17 de março e
começamos a lê-lo.

“Jerry, em minha experiência com Jesus, descobri que, quando o povo de Deus
tem menos recursos, Ele recebe mais glória!”... Ele pode nos surpreender com
Seus caminhos criativos que nos deixam apenas louvando a Ele.

Quando começamos a ler, lágrimas vieram aos meus olhos quando o Senhor
falou comigo. Era uma história sobre um garoto chamado Alan e seu pai, que
viram um homem velho, quase cego, batendo a bengala na rua perto do posto
dos correios, enquanto tentava enviar uma carta. Eles começaram a conversar
com ele, ofereceram ajuda e descobriram que ele estava a caminho de se
suicidar. Sua esposa acabara de mandá-lo sair de casa, e seu irmão o repudiara
por causa de seu problema com a bebida. Ele havia sido um respeitado senador
estadual, mas sua vida havia desmoronado.
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Quando o dinheiro fica apertado

Eles o acolheram e encontraram um lugar para ele ficar, e, mais tarde, ele

estudou a Bíblia e foi batizado. História maravilhosa! No entanto, a história em si

não foi o que mais me inspirou. Deus me levou ao livro devocional do ano anterior,

a 17 de março, e me mostrou uma história que eu ouvia de minha família todos os

anos, sobre como meu irmão Alan e nosso pai haviam conhecido o velho senador

Prunty a caminho de cometer suicídio! Eu não sabia que havia sido impresso, mas

naquele dia Jesus me disse: “Jerry, conheço você, seu irmão e pai, e embora não

possa lhe dizer todas as maneiras como vou resolver os problemas da

Associação da Pensilvânia, saiba que estou aqui com você e cuidarei

infinitamente de você e da Associação”. Fui à igreja cheio de alegria para pregar

no poder do Espírito Santo.

Deus realizou muitos milagres nos anos seguintes em nossa Associação,

fornecendo recursos extras e levando nossa missão a um crescimento maior do

que em muitos anos passados. Ele pode fazer muito, abundantemente além de

tudo o que podemos pedir ou pensar! Para estar em paz, precisamos apenas

saber que Ele está conosco e promete atender às nossas reais necessidades.

Muitas vezes é dito que “quando o dinheiro fica apertado, a família briga!” No

entanto, como as Escrituras revelam, muitas vezes há um “mas Deus...” quando

Ele intervém. Isso é verdade para a igreja e também para as famílias cristãs!

Descobri que a família ou igreja que ora genuinamente e fervorosamente junta

permanece junta. Além disso, se colocar Jesus no centro de seus desafios

financeiros, suas verdadeiras necessidades serão atendidas e prosperarão em

finanças e relacionamentos. No começo, pode ser estranho que eu vincule

relacionamentos a finanças. Mas, como muitos de nós podemos atestar, os

relacionamentos geralmente ficam muito tensos quando surgem desafios

financeiros. “Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível” (Mt

19:26).
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Em 1995, Janet e eu fomos chamados para a Associação Central da Califórnia. Eu

deveria ser presidente. Mais tarde, ela se tornou a líder de Oração e do Ministério

da Mulher. Conhecemos muitas pessoas maravilhosas e coisas muito boas

aconteceram lá, mas também grandes desafios financeiros, de relacionamento e

missionários.

Tudo o que sabíamos fazer era instar todo o povo de Deus a ver cada dificuldade,

necessidade e impossibilidade financeira como um chamado à oração. E elas não

foram apenas algumas orações por um curto período de tempo, mas muitos

parceiros de oração orando por meses e até anos por necessidades específicas.

Vou apenas listar brevemente alguns dos principais desafios:

• O Colégio de Monterey Bay tinha dívidas de US$ 2 milhões e estava em perigo
de fechar suas portas.

• Mas, depois de muita oração, Deus nos levou à liderança certa e, em menos
de cinco anos, tudo foi recompensado por meio dessa liderança espiritual e
princípios cristãos de redução de dívidas e juros.4

• A Associação votou para encerrar o Acampamento Soquel e colocar os
grandes terrenos à venda. Mas Deus nos levou a reverter essas decisões,
tornando-as um grande mecanismo de crescimento espiritual e financeiro.
Uma resposta à oração foi o milagre da oferta da campal de evangelismo, que
passou de US$ 100.000 para mais de US$ 1 milhão por ano durante a próxima
década.

• O acampamento Wawona, no Parque Nacional de Yosemite, foi dividido em
zonas erradas e ameaçado de se perder devido à forte oposição de vizinhos e
organizações privadas e governamentais.
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Mas Deus derrotou milagrosamente essas forças opositoras, e agora o campo

está se expandindo e sendo reconstruído para ministérios ainda melhores. Todas

as instalações mencionadas acima também precisavam de grandes reformas, e

nossas escolas precisavam de bolsas de estudos. No entanto, não havia dinheiro

para essas necessidades. Mas Deus nos levou a desenvolver uma organização de

voluntários e uma campanha de capital na Associação, o que levou os membros a

dar inúmeros dias de serviço e cerca de US$ 11 milhões. Por meio de anos de

oração consistente, a Associação experimentou incontáveis milagres. O dinheiro

continuava vindo de membros e amigos da igreja.

Nossa família foi liderada por Deus para dar, com fé, quase metade de nossas

rendas como dízimos, ofertas e campanhas de evangelismo, quando parecia

humanamente impossível com um filho na faculdade e outro no ensino médio.

Mas Deus nos abençoou de maneiras surpreendentes para atender todas as

nossas necessidades para o futuro. Mesmo agora, não podemos louvar a Deus o

suficiente por tantas bênçãos, Seu cuidado contínuo e nossos filhos e suas

famílias que vivem de maneira sacrificial em mordomia – isso vale mais do que

quaisquer bênçãos materiais!

Seguindo na fé

A lista poderia continuar, de milagres pessoais, nos relacionamentos, nos

ministérios, no evangelismo e finanças, e as incontáveis bênçãos que vimos em

todo o mundo nos últimos dez anos, enquanto viajávamos, ensinando e

ministrando para a Associação Ministerial da Associação Geral. Ele trabalha da

mesma maneira em todo o mundo quando Seu povo invoca muito Seu nome e

segue Sua liderança!



“Os meios de que dispomos talvez não

pareçam suficientes para a obra; mas, se

avançarmos com fé, crendo no todo-

suficiente poder de Deus, abundantes

recursos se nos oferecerão. Se a obra é de

Deus, Ele próprio proverá os meios para sua

realização. [...] Se nos dirigimos à Fonte de

toda força, estendidas as mãos da fé para

receber, seremos sustidos em nosso

trabalho, mesmo nas mais difíceis

circunstâncias, e habilitados a dar a outros o

pão da vida”.5

Ellen G. White
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Este momento de crise pode certamente ser nosso momento ao estilo “livro de

Atos” para avançar para a última grande explosão de reavivamento e reforma

liderada pelo Espírito, levando à segunda vinda de Cristo! Ao enfrentarmos os

próximos desafios financeiros, em vez de ficarmos ansiosos e dependendo dos

métodos humanos e da sabedoria convencional, precisamos seguir o processo

que eles fizeram repetidamente no livro de Atos.

Em cada desafio, perseguição ou obstáculo, os primeiros cristãos se reuniam,

oravam e jejuavam. O Espírito Santo apareceu, e a Palavra de Deus se espalhou

com poder. Alguns foram convertidos, e outros rejeitaram a mensagem. No

entanto, a igreja cresceu dramaticamente, e os primeiros cristãos levaram o

evangelho ao mundo inteiro em menos de 25 anos! Embora eles tivessem pouco

dinheiro, nenhuma igreja, poucos pastores, nenhuma instituição e pouca

educação, Deus lhes deu tudo o que precisavam e mais, além de receber toda a

glória!

Deus está nos chamando para ajudá-Lo a escrever o último capítulo do livro de

Atos enquanto se prepara para Sua breve vinda. Ele é sempre capaz de fazer o

menos se tornar mais!

1 A versão bíblica utilizada é ARA.

2 Ellen G. White, A ciencia do bom viver , p. 214.

3 White, A ciencia do bom viver, p. 210.

4 Os materiais de ajuda financeira de Larry Burkett e Dave Ramsey foram inestimáveis.

5 Elena G. White, El Deseado de todas las gentes, p. 339.
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