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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
12 - ENCONTRO DE DISCIPULADO: FIDELIDADE FINANCEIRA: DÍZIMOS E OFERTAS

Deus se relaciona conosco através do dinheiro. Um de seus nomes é Jeová Jireh, que
significa o Senhor proverá. Jesus falou mais de 2.050 vezes sobre dinheiro, recursos, etc.
Acreditamos que o dízimo respalda e prova a nossa fidelidade e lealdade a Deus e a oferta
respalda a nossa prosperidade. Portanto o discipulado (Lucas 14) exige que a área financeira
esteja sob o controle Dele; E Jesus faz isto através dos dízimos e ofertas.
Dízimos
Malaquias 3.8-11 8; Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que
te roubamos? - Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Sim é possível roubar a Deus e uma das
formas é não exercitando a fé para o devolver os dízimos. Você tem dúvidas de que o dízimo
é uma prática bíblica permanente e universal? Vamos ver alguns ensinamentos:

Melquizedeque. O dízimo em relação a Cristo e Melquizedeque. O dízimo é anterior a lei e
sempre fez parte da relação do homem com Deus. Abrãao não deu dizimo sob a lei, ele o fez
pela fé e pela fé foi justificado, portanto o dízimo existe antes da lei.
Cristo. “Porque Dele assim testifica: Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de
Melquizedeque”. Quem sempre recebe os dízimos é Cristo e não homens ou instituições. Este
ato de fé honra a Jesus Cristo.
Quando Jesus censurou os fariseus nesta questão não os censurou por darem o dízimo mas
por julgarem que o dízimo substitui a base real das relações com Deus e por ignorem a fé, a
justiça, o amor e a misericórdia para com os outros.
Ato de Fé. A ordem foi dada a um povo empobrecido daquela época, Ele disse: Trazei todos
os dízimos a casa do Senhor. Ao tirar os 10%, o que tinham não era suficiente para o seu
sustento, então eles tinham que esperar em Deus. Tinham que arriscar na fé de Deus toda vez
que entregassem os dízimos; Isto agrada e honra a Deus. Dizimar é fácil para você?
Quando o dízimo deixa de ser uma expressão de fé?
Quando não é parte do sustento, mas da sobra. O dízimo, para você é um sacrifício? ou
quando você mesmo o administra em off, ao invés de faze-lo como corpo-igreja. Isto é uma
tentação e é perigoso para sua vida espiritual e material!
Ofertas: Tão importante quanto o dízimo, embora não detalharemos neste estudo, as ofertas
também devem ser entregues na igreja, a igreja deve cumprir seu papel social e missionário as
nações e povos. Mas nada lhe impede que a partir deste princípio você oferte pessoalmente.
Existem pelos menos 18 tipos de ofertas no antigo testamento, e muitos dos propósitos destas
ofertas de sacrifícios foram cumpridas em Cristo; e muitas outras devem ser praticadas hoje.

Alguns princípios e práticas que regem os dízimos e as ofertas:
Quanto mais falta lhe fizer, o que vai ofertar mais valor ela tem para Deus.
Contribuir com consciência, com aquilo proposto no coração e com alegria.
Deus aceita ou rejeita, ama ou ignora o ofertante “a pessoa” e não a oferta.
Quem oferta pouco, vai ter pouco retorno na colheita dos frutos de justiça.
Nosso crescimento espiritual depende de como contribuímos e não o quanto contribuímos.
O que Deus fala que acontece no verso 9, quem rouba o dízimo?
No verso 11, o que Deus faz por nós quando devolvemos o dízimo pela fé?
Versículo para memorizar esta semana: Malaquias 3.10
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