
Em tempos de crise financeira, três tipos de pessoas se manifestam 
na igreja:

. Aqueles que permanecem fieis – Independentemente do que 
aconteça, esses crentes continuam crendo no Senhor e 
comprometidos com o sustento da obra de Deus.
  
. Aqueles que se tornam infiéis – Por medo de que os dízimos e 
ofertas que entregarem a Deus lhes faça falta em seu sustento.

. Aqueles que se desesperam em barganhar com Deus e entram em 
qualquer desafio humano que lhes apareça – Geralmente são 
irmãos movidos por rifas e campanhas. O problema é que 
geralmente se decepcionam com os resultados. 

Ser dizimista sem ser convertido a Jesus não leva ninguém ao 
céu. Mas, ser convertido a Cristo e não ser dizimista não livra 
do inferno. 
Cl 3.5,6 - 5 Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais; a 
prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, e a 
avareza, que é idolatria; 6 pelas quais coisas vem a ira de Deus 
sobre os filhos da desobediência;

Ap 22.14,15 - Bem-aventurados aqueles que lavam as suas 
vestes no sangue do Cordeiro para que tenham direito à arvore 
da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.15 Ficarão de 
fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os 
idólatras, e todo o que ama e pratica a mentira.

Por isso é fundamental termos conhecimento e praticarmos com 
equilíbrio o princípios do dízimo e das ofertas. 

Porque a maneira como nós nos relacionarmos com o dinheiro e os 
bens que vem para nossas mãos, dirá a quem servimos: A Deus ou 
a Mamon.

Seria muito mais fácil ficarmos calados e omissos a este assunto no 
meio de tamanha crise em nosso país. Mas somos pregadores da 
Palavra de Deus e este é um princípio divino e princípios não podem 
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ser deixados de lado. 

Nosso propósito é levar você a continuar olhando para Deus e para 
cada uma de Suas promessas!

Dízimos e Ofertas ao Senhor

Lv 27.30 - Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, 
quer do fruto das árvores, pertencem ao senhor; santos são ao 
Senhor.

Nm 18.25,26 - Disse mais o Senhor a Moisés: 26 Também 
falarás aos levitas, e lhes dirás: Quando dos filhos de Israel 
receberdes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, 
então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o 
dízimo dos dízimos.

Gn 14.17-20 17 Depois que Abrão voltou de ferir a 
Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao 
encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé (que é o vale do 
rei).18 Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho; 
pois era sacerdote do Deus Altíssimo;19 e abençoou a Abrão, 
dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos 
céus e da terra! 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que 
entregou os teus inimigos nas tuas mãos! E Abrão deu-lhe o 
dízimo de tudo.

Nos livros de Levítico e Números, Deus ordena a Moisés a lei dos 
dízimos, para o sustento dos sacerdotes, do tabernáculo e para 
ajuda aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros que chegassem 
necessitados.

No entanto, a primeira vez que o dízimo é mencionado nas 
Escrituras está em Gênesis, quando Abraão entrega o dízimo ao 
sacerdote Melquesedeque, que também era rei de Salém.
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Há quem ensine que o dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia, 
implícito no Éden, quando Deus ordena a Adão que não coma da 
árvore do conhecimento do bem e do mal. (Gn 2.15-17)

O que é dízimo? 
A palavra quer dizer literalmente dez por cento, ou a décima parte de 
um todo. 

E como se aplica a lei do dízimo? 
De tudo o que nós ganhamos, precisamos por lei (DIVINA), devolver 
dez por cento. 

Qual o benefício do dízimo?
O dízimo devolvido a Deus é o agente que não permite que os 
nossos bens sejam devorados e roubados. 

A garantia divina é a de que nossos negócios darão certo – é um 
pacto de DEUS com os homens. O dízimo é a parte do homem no 
pacto.

E oferta, o que é? 
Literalmente quer dizer doar de bom grado, doar com gratidão, dar 
com generosidade. 

A oferta é o agente multiplicador dos nossos bens no reino dos céus. 
É como um investimento que você faz em um banco – ele 
obrigatoriamente tem que render. 

No reino dos céus é assim também, quando você dizima, DEUS não 
permite que você seja roubado. Quando você oferta ao SENHOR, 
ELE faz render os seus bens e negócios. ELE abre as janelas do 
céu e derrama bênçãos sem medidas.

Por que precisamos reinvestir novamente?
Além de ser um pacto espiritual com Deus, devolver o dízimo e 
entregar ofertas é um exercício que nos liberta da escravidão da 
avareza.
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Quantas pessoas estão fora das igrejas por causa de avareza? Elas 
poderiam estar no reino de Deus, seus filhos sendo abençoados, 
mas o amor ao dinheiro as impede e tomar essa decisão.

Quando DEUS instituiu a lei do dízimo e das ofertas, ELE 
simplesmente queria que o coração do homem não estivesse 
colocado nas coisas terrenas, mas sim que o homem cresse nas 
bênçãos de DEUS. E dependesse de DEUS.

A intenção de DEUS era que o homem pudesse servi-lo 
livremente, confiando que o SENHOR é quem providencia a 
colheita, a fartura e os bens. E não que o homem viesse a depender 
somente de seus esforços, vindo assim sofrer de tanto trabalhar, 
como acontece nos dias de hoje. Hoje, muitos são escravos do seu 
trabalho, e não desfrutam da vida como filhos de DEUS.

Observe que existe uma grande diferença, entre ser escravo e ser 
filho. O escravo é obrigado a fazer tudo o que seu senhor manda. O 
filho não! Porém, o bom filho faz por amor a seu pai. Quando um 
filho desobedece ao seu pai, ele é disciplinado pelo pai. Quando um 
escravo desobedece ao seu senhor ele é severamente punido. 

As ofertas dizem o tipo de coração que você tem! Se você é 
generoso, ou não. Se você crê no SENHOR ou não. Se você fala 
uma coisa e vive outra. As ofertas dizem isso.

Para quê foi instituída a lei do dízimo?
A lei do dízimo foi instituída para que sempre houvesse mantimento 
na casa de DEUS, o templo, e o sacerdote pudesse subsistir com 
sua família sem ter que trabalhar em outra coisa, para que pudesse 
cuidar da obra e dos interesses de DEUS. 

Também para que nessa casa de DEUS houvesse fartura. Onde o 
órfão, a viúva, o necessitado pudessem encontrar o favor de DEUS.

Tudo é do SENHOR, pertence a Ele, e ELE dá a quem lhe obedece, 
lhe honra e lhe teme! Seja você alguém pra quem o SENHOR quer 
dar as Sua bênçãos!
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LEVÍTICO 27:30 - Também todos os dízimos da terra, 
quer dos cereais, quer do fruto das árvores, 
pertencem ao senhor; santos são ao Senhor.

Quando você dá liberalmente a sua oferta e com gratidão 
devolve o seu dízimo, você está honrando ao SENHOR e ELE te 
faz prosperar. 

Provérbios 3.9-10 - Honra ao Senhor com os teus 
bens, e com as primícias de toda a tua renda; assim 
se encherão de fartura os teus celeiros, e 
trasbordarão de vinho os teus lagares.

Onde eu posso entregar a minha oferta e devolver o meu 
dízimo?  
De preferência no templo, durante os cultos. Em casos excepcionais 
você pode entregar em nosso escritório, no horário de expediente. 
Contanto que a pessoa que o receba esteja apta para orar lhe 
abençoando.

Dt 12.11 - Então haverá um lugar que o Senhor vosso 
Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome; a 
esse lugar trareis tudo o que eu vos ordeno: os 
vossos holocaustos e sacrifícios, os vossos 
dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e tudo o que 
de melhor oferecerdes ao Senhor em cumprimento 
dos votos que fizerdes.

Mas se você não é dessa igreja, por favor, entregue suas ofertas e 
seus dízimos na sua igreja, ao seu pastor, ele é o representante de 
DEUS para sua vida. É ele quem traz o alento da palavra nas suas 
dificuldades, é ele quem ora por você todos os dias, ele é quem é 
cobrado por Deus por sua vida.

Além do seu líder de célula e do seu pastor, convide também a 
viúva, o órfão e o necessitado, para comer em sua casa. Quando 
você for dar uma festa lembre-se deles, e o SENHOR vai te 
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abençoar em todas as obras de suas mãos.

“DEUTERONôMIO 14:29 - Então virá o levita (pois 
nem parte, nem herança tem contigo), o peregrino, o 
órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e 
comerão, e fartar-se-ão; para que o Senhor teu Deus 
te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem.”

Pode alguém roubar a Deus?

MALAQUIAS 3:8,9 - Roubará o homem a Deus? 
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te 
roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós 
sois amaldiçoados com a maldição; porque a mim me 
roubais, sim, vós, esta nação toda.

Aqui diz que a nação toda é amaldiçoada por não dar os dízimos e 
as ofertas. Esta nação pode ser o seu trabalho, o seu emprego, a 
sua fonte de renda, a sua família. 

O seu patrão pode ser abençoado por sua causa, ou amaldiçoado, 
depende muito de você. Se você cumpre as ordenanças de DEUS, é 
natural que ele seja próspero por sua causa. Do contrário ele pode 
vir à falência, também por sua causa.

Muita gente quer aumento, mas não recebe, por que o patrão não 
está sendo abençoado, por causa de seus empregados, que roubam 
a DEUS.

Existe uma ordem e está no imperativo: 

MALAQUIAS 3:10 - Trazei todos os dízimos à casa do 
tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e 
depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos 
exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e 
não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos 
advenha a maior abastança.
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Muita gente aqui nesta igreja já foi beneficiada por causa dos 
dízimos e das ofertas.

Mas existe algo interessante. A palavra deixa bem claro que você 
pode fazer prova de DEUS, e o milagre vai acontecer. A única vez 
em que a Bíblia manda que façamos prova de DEUS, é em relação 
aos dízimos e as ofertas. Então seja obediente! Faça prova com 
DEUS.

Por causa da sua fidelidade as desgraças não irão acontecer. 
Tudo virá no momento certo. A sua empresa não irá falir. Os 
empregados não lhe roubarão. Se lhe roubarem prestarão contas 
com o SENHOR. Os bancos não confiscarão o seu dinheiro. Seu 
salário será abençoado e multiplicado. 

MALAQUIAS 3:11 - Também por amor de vós 
repreenderei o devorador, e ele não destruirá os 
frutos da vossa terra; nem a vossa vide no campo 
lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos 
exércitos.

Você conhece alguém que parece que nasceu virado(a) pra lua, tudo 
dá certo pra ele(a)! Pois é, esse alguém pode ser você! 

MALAQUIAS 3:12 - E todas as nações vos chamarão 
bem-aventurados; porque vós sereis uma terra 
deleitosa, diz o Senhor dos exércitos.

As pessoas lhe chamarão de bem aventurado(a). “Olha lá aquele 
homem, tudo o que ele faz dá certo. Olha lá aquela mulher, tudo que 
ela faz dá certo”. 

Ame o Senhor. Honre ao Senhor com os teus bens, e com as 
primícias de toda a tua renda; assim se encherão de fartura os 
teus celeiros, e trasbordarão de vinho os teus lagares. (Pv.3:9)

Conclusão

Esse é o princípio – HONRA. Mas só honra quem ama. Então ame 
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ao SENHOR DEUS de todo o seu coração, de toda a sua força e de 
todo o seu entendimento.

Peça uma unção de liberalidade, onde você entenda que é 
repartindo que se tem as promessas de DEUS. É dando que se 
recebe. É buscando que se acha.
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