
Deus, o dinheiro e o homem
COMUNIDADE CRISTO VIDA ESTUDO BÍBLICO: QUEBRA DE MALDIÇÃO. PROSPERIDADE O SEGREDO DO SUCESSO EM TODAS

AS ÁREAS.

Deus, o dinheiro e o homem
• Eu nasci assim, vou morrer assim, porque pau que nasce torto não tem jeito morre torto.
• A minha riqueza está nos céus, aqui vou padecer, e contentar com isto mesmo!
E onde está a promessa feita aos filhos de Abraão?
O assunto mais falado na Bíblia, é o relacionado ao dinheiro; nada menos que 2095 vezes.
• Foi o segundo tema, abordado pelo Senhor Jesus Cristo. A tónica é dízimo e ofertas! Todos os homens
que prosperaram na Bíblia, eram dizimistas e bons ofertantes.
(Abel- separava as primícias como prova do seu amor. Tanto que causou inveja a seu irmão Caim. Na
galeria dos heróis está o seu nome com esta observação (...mesmo depois de morto, ainda fala. Heb.
11:4).
(Abraão- apresentou seus dízimos a melquisedeque, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Homem
de fé e generoso. Muito rico, Gen. 13,14:18-20).
(Jacó-Neto de Abraão, fez um voto de ser fiel dizimista. Gen. 28:20-22).
(As mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Luc. 8:1-3).
(Os evangelhos nos falam de Jesus Cristo como Dizimista, Mat. 23:20-23).

Princípios básicos sobre finanças. Será a oferta uma ordenança Bíblica?
• O prazer da oferta de forma generosa. (Exo. 25:1-9, Deut. 12:6-11, II Sam. 24:18-25, Mal. 3:8, Marc.
12:41-44, Actos 4: 34-35).
• O que é uma oferta? É um acto voluntário, um oferecimento, uma dádiva, uma expressão de amor,
um acto de adoração, uma manifestação de gratidão.
Isto não deve ser uma prática de um dia da semana, mas uma constância de adoração.
É bom pensarmos que em primeiro lugar, se deve obedecer a Deus que diz..."traga os dízimos e as
ofertas a minha casa.(Mal. 3:8-10).
Na generosidade está a vitória e independência do cristão! Prov. 11 :24-25
Devemos ter cuidado, pois há o espírito de Mamom.( Mat. 6:24). Este espírito nunca está pronto para
ofertar, de vez enquanto dá uma "gorjeta" isto é, caso sobre depois de saldar "seus" compromissos.
Acham que dinheiro não está ligado com a salvação e que Deus não precisa de dinheiro; mas a sua
palavra nos diz em I Cor. 6:9-10, que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem ladrões, nem
avarentos.
É uma manifestação de falta de fé (como eu vou me sair com minhas despesas se eu der "X" para a
igreja).
É também falta de amor (quando deixo de ofertar, e como oferto demonstra o grau de amor que tenho
para com o meu Deus).
A avareza é igual a idolatria. Ef.5:5
• Dar generosamente
• Quando solicitado
• Quando tocado por Deus
• Pelo prazer de dar
• Dar por consagração
• Para cumprir com o voto
Existem três princípios importantes a observar: 
1° Semear 
2° Esperar
3°colher

O que é Dízimo?
A palavra dízimo vem do latim "decimare", a décima parte de alguma coisa. As primícias de tudo aquilo
que vem as nossas mãos devem ser entregues a Deus.
O dízimo é santo. Lev. 27:30-32
Portanto já é por natureza separado para Deus. Não se deve tocar nas coisas de Deus. O dízimo é urna
sociedade entre Deus e o Homem. Sendo que desta sociedade Deus entra com tudo, e dá ao homem
90% e requer 10%. Agora é uma relação de confiança e fidelidade, cada sócio com o que lhe pertence.
Se tocar-mos na parte que pertence a Deus isto é considerado roubo. (Mal. 3:8).
Algumas desculpas contra o dízimo:
*Não entrego o dízimo porque é coisa do Antigo Testamento, coisa da lei. É mentira! Já existia muito



antes da lei Gen. 4:4, Gen. 14:18-26
• Na lei Lev. 27:30-32, Deut. 12:6,1"7
• Nos profetas I Sam. 8:15, Amos 4:4
• No Novo Testamento Mat. 23:23, Heb. 7:8
Portanto dízimo é assunto de toda a Bíblia em todos os tempos!
• Não entrego o Dízimo porque não concordo com o que fazem com ele. Afinal qual é o seu papel,
entregar o dízimo ou retê-lo?
Você foi escolhido para administrar o dízimo do Senhor? Você se acha com poderes sobre o dízimo do
Senhor?
• Não entrego o dízimo porque muitas vezes minha oferta é maior do que o dízimo
A Bíblia é clara ao afirmar que os dízimos e as ofertas são duas coisas distintas. E que o mesmo lugar
que aguarda os ladrões dos dízimos, aguarda também os ladrões das ofertas do Senhor.
• Não entrego o dízimo porque não sinto que devo fazê-lo!
O dízimo é uma questão de fé e obediência, e não de sentimentos.
• Não entrego o dízimo porque não sobra!
O Senhor não aceita sobras, Ele é ó grande Rei. Tem prazer em quem o honra. Marc. 12:41-44, 1 Sam.
2:29-31.
• Não entrego o dízimo porque é muito pouco!
Se a igreja fosse depender desta filosofia, há muito já estaria fechada na face da terra. Pois os que
ganham pouco não dão porque ganham pouco, os que ganham muito não dão porque ganham muito.
Deus vê o coração, alguém afirmou. "Os homens honram as proezas, Deus a fidelidade". Salm.l01:6
(quem é fiel no pouco também é fiel no muito; Luc. 16:10).

De que pagar o dízimo?
Salm. 101:6 Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo.
Honrai ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda. Prov. 3:9, Deut. 12:6-7.
Quando o agricultor deseja ter uma boa safra, ele planta em grande quantidade! Este é o segredo da
vida.
Quem deve ser dizimista?
Todos! Crianças, adolescentes, jovens, adultos.
Onde devo entregar os dízimos e ofertas? Na casa do Senhor, onde você assiste. Deve ser levado pelo
contribuinte.
O drama de uma pessoa dizimista infiel!
O pior drama de uma pessoa é dizer que é um ladrão. Mal. 3:8
Conviver com esta marca deve ser horrível! Aquele que toma um envelope de dízimo e deposita ali um
valor que não corresponde a 10% do seu salário real, além de ladrão é mentiroso. Apoc. 21:8.
A Bíblia diz que quando não entrego o dízimo estou sob maldição. Deut. 28:15-68. E Deus manda seus
cobradores (...o que o homem semear certamente ceifará...Gál. 6:7).
Mal. 2:2, Deut. 28:15- Algo nos chama a atenção neste versículo é não somente ouvir estas palavras,
mas também cumprir o que nela está escrito.
Vejamos agora algumas maldições das quais o Senhor permite que venha sobre nós, caso não sejamos
fiéis à sua palavra:
Deut. 28:16- A maldição nos atacará tanto no campo, como na cidade. Todo o nosso empreendimento
não prosperará.
Deut. 28:18- Até os filhos gerados em nosso ventre nascem debaixo da maldição
Deut. 28:20- Virá a confusão (não haverá paz nem mesmo em nossa casa) estaremos sofrendo ameaça,
devido a maldade de nossas obras.
Deut. 28:22- A maldição trás enfermidades (despesas enormes em farmácias)
Deut. 28:25- A maldição fará com que venhamos cair diante de nossos inimigos, por um caminho
sairemos contra ele, mas por sete caminhos fugiremos deles e seremos motivo de vergonha.
Deut. 28:27- Ataque de úlceras, tumores, com sarna e com prurido de que não haja cura.
Deut. 28:28- Perturbação de espírito, (não há paz, em todo o lugar que andar se sentirá inquieto).
Deut. 28:30- Traição, construirá também casas e não morarás nela, plantará vinha e não desfrutará
dela.
Deut. 28:38- Lançará muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a
consumirá. Gafanhoto é um tipo de insecto bastante agressivo, que se alimenta exclusivamente de
vegetais. Um exército desses insectos pode devastar campos inteiros de plantios dentro de poucos
minutos, destruindo suprimentos alimentares e provocando ruína económica. Um enxame de gafanhotos
pode devorar tudo que houver de verde no caminho e, ao mesmo tempo fazer com as asas um barulho
forte e aterrorizante. Joel 1:1-4.
Deut. 28:43- O estrangeiro (o ímpio), que está diante de ti se levantará mais e mais e tu descerás



Deut. 28:44- Você tomará emprestado e serás calda e não cabeça
Deut. 28:48- Servirás aos inimigos com falta de tudo, fome, e sede (nada em sua casa rende, tudo
falta)
Nota: somente algumas maldições foram mencionadas, pois as escrituras nos dá uma lista até o
versículo 68.
É tempo de sairmos de debaixo da maldição, é tempo de cortarmos as pontes pelas quais estes espíritos
tem passado e trazido todos esses males em nossas vidas, pois essas pontes fomos nós que a
construímos a cada dia com nossas acções sendo elas o material necessário para a construção dessa
ponte.

O dízimo é um reconhecimento
Pois se não fosse sua bondade, não teríamos saúde, trabalho e consequentemente o dinheiro. Por isso
louvemos a
Deus entregando-lhe o que lhe pertence com alegria!
Ou você pensa que poderia prosperar sem as bênçãos do Senhor?
Alegria de uma pessoa fiel dizimista e ofertante.
"...então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Josué l :9"
As janelas são abertas...O negócio mais rendoso na face da terra não é bolsa de valores, totoloto,
poupança, etc., mas é o investimento na obra do Senhor, através de nossos dízimos e ofertas!...Luc.
11:9.
Pondo fim na vida de miséria!
Em 1° lugar: abra as mãos para Deus. Semear com fartura, ceifando em abundância II Cor. 9:6
Em 2° lugar: abra as mãos conforme o espírito te ordenar! Deut.12: 6,11; esteja preparado para
obedecer.
Os advogados geralmente, levam 20% de uma causa ganha na justiça, e quando o Senhor te favorece
com uma causa, quanto lhe dá?
Em 3°lugar: coloque Deus à prova. Não se sinta envergonhado, pois é o próprio Deus, que nos convida
a fazê-lo. E tome posse da bênção.
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