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LIÇÃO 144 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Você já teve alguma experiência que comprova a fidelidade e a bondade de  

Deus na sua vida? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Malaquias 3:10 
 

DÍZIMOS 

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai me 

nisto diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós 

bênçãos sem medida” (Malaquias 3:10) 
 

O Dízimo representa a nossa FIDELIDADE, as OFERTAS a nossa FÉ e GRATIDÃO. 

A palavra dízimo vem da palavra hebraica “malaser” e Da palavra grega “dekate”, traduzindo 

significa “um décimo” portanto 10%. 

Porque sou dizimista? 

- Levítico 27:30-32: Sou dizimista porque o dízimo é santo, consagrado a Deus. 

- Atos 5:29: Sou dizimista porque obedeço a lei de Deus, a lei do Espírito e da fé.  
- Levítico 27:30 é requerido por Deus, aos judeus e nós que temos a fé de Abrãao. 
 
Algumas ideias erradas em relação ao dízimo: 

- Não deve se transformar em uma carga insuportável, deve ser uma manifestação espontânea. 

- Não concede poder de barganha (dar dízimo para ter privilégios na igreja ou receber bençãos. 

- Não nos torna merecedores da graça de Deus (o dízimo não compra a salvação). 
 
Quais são as bênçãos advindas da fidelidade de dizimar? 

- A primeira delas é que quatro tipos de demônios são repreendidos.  São eles: o devorador (Ml  

3:11), o cortador (Joel 1: 4 a), o migrador (Jl 1:4 b) e o destruidor (Jl 1:4 b);  com a fidelidade e a 

obediência na entrega do dízimo Deus fecha a legalidade ao devorador. 

- Conquistamos a vitória sobre a avareza (Efésios 5:5). 

- Deus abre portas, oportunidades e possiblidades sobrenaturais para nós (Malaquias 3:10). 
 
Sou dizimista; tenho também a obrigação de ofertar? 

Não! - entregar os dízimos nos coloca em posição de desobediência, nos tornamos ladrões perante 

a Deus uma vez que os dízimos possuem o seu percentual já determinado na Bíblia; já as ofertas 

não! Elas são algo que fazemos além dos dízimos e depois de devolver os dízimos.  
 
As ofertas por sua vez são uma expressão voluntária de alguém que ama ao Senhor e a sua obra; 

elas não são destinadas somente à igreja local mas ao reino de Deus em toda parte, como por 

exemplo para a obra missionária. É uma expressão de amor! 
 
Onde entregar os dízimos e as ofertas? Onde você se alimenta, ouvindo a palavra de Deus 

(Malaquias 3:10 b); na sua igreja local. A palavra não apresenta nenhum versículo de que o dízimo 

pode ser entregue em uma igreja que não seja a que você congrega. 

De acordo com Malaquias 3.8 em que as pessoas roubam de Deus? (são nos dízimos e ofertas) 
 
CONCLUSÃO: Como aprendemos, os dízimos e as ofertas são do Senhor. Um você devolve e o 

outro você entrega espontaneamente. Compartilhem, pergunte ao irmão: “você tem experiências 

com Deus na área financeira?”  Depois orem uns pelos outros para que cresçam em fidelidade e fé. 

 

EVANGELISMO - APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos obreiros na Coreia do norte, por proteção e oportunidades. 
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