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A História... J

Gênesis 27:1-28

acó nunca tinha se sentido tão
desamparado e sozinho — e
tudo isso porque tinha sido
desonesto e ambicioso. Primeiro,
havia subornado Esaú, seu irmão mais
velho, para que lhe vendesse os
direitos de primogenitura. Depois,
com a ajuda de sua mãe, enganou seu
pai, Isaque, que já estava cego, a fim
de lhe conceder a bênção paterna que,
por direito, pertencia a Esaú.
Agora, Jacó estava fugindo de casa,
em parte para escapar das ameaças de
morte de seu irmão ofendido. Inclinou
sua cabeça e chorou ao perceber que
todos os seus planos egoístas tinham
saído pela culatra. Sozinho no deserto,
com apenas uma pedra como
travesseiro e um cajado como proteção, Jacó tentava descansar.
Perguntava a si mesmo se viria seus pais novamente e se Deus
o perdoaria. Exausto, Jacó adormeceu. De repente, em um
sonho vívido, encontrou-se envolto por um brilho radiante.
Viu uma luz resplandecente que saia dos céus abertos, com
uma linda escada que se estendia desde a glória acima até
embaixo, na terra. Havia incontáveis anjos brilhantes que
subiam e desciam pela escada.
Então, Jacó ouviu o Senhor falar do céu prometendo
abençoá-lo em sua jornada. O Senhor também confirmou com
Jacó a mesma aliança que tinha feito com Abraão e Isaque.
Quando acordou, Jacó caiu de joelhos e fez um voto de
abandonar seus caminhos egoístas. “De tudo quanto me
concederes, certamente eu te darei o dízimo”, prometeu ele
(Gênesis 28:22).
Deus aceitou seu voto e abriu as janelas do céu de tal
maneira que, quando Jacó voltou para casa, 20 anos mais
tarde, ele havia se tornado um homem muito próspero e
generoso.

1.	Onde Jacó aprendeu o conceito de devolver o dízimo a
Deus?
	
Gênesis 14: 18, 20 Melquisedeque ... era sacerdote do Deus Altíssimo;
E de tudo lhe deu Abrão o ___________.
Dízimo é a décima parte da renda de uma pessoa. Na verdade, a palavra
“dízimo” significa simplesmente “um décimo”. Abraão, avô de Jacó, deixou o
exemplo muitos anos antes, entregando o dízimo a Melquisedeque, sacerdote
de Deus.

Não. Jesus viu que os fariseus mesquinhos empregavam muito tempo
contando cada uma das folhas e minúsculas sementes para o dízimo, em vez
de levá-las ao templo pelo quanto pesavam, por exemplo. Portanto, Ele os
repreendeu por serem tão exatos quanto ao dízimo enquanto falhavam na
justiça, misericórdia e fé. Não os condenou por devolverem o dízimo, mas
por ignorarem os outros grandes princípios do cristianismo. Foi por isso que
Jesus disse: “Devíeis, porém, fazer estas coisas [falando sobre o dízimo],
sem omitir aquelas!”.

6.	Que promessa maravilhosa fez Deus com relação ao
dízimo?
	
Malaquias 3:10 Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, ... e
____________ nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos
______ as janelas do _____ e não derramar sobre vós bênção sem
medida.
Deus está dizendo: “Se você duvida, experimente devolver o dízimo.
Prove-me, e eu retornarei a ti bênçãos sem medidas”. Centenas de milhares
de dizimistas lhe dirão que isso é verdade. Ninguém consegue exceder a
Deus em generosidade.

2. Que porção de nossa renda pertence a Deus?
 evíticos 27:30 Também todas as ___________ ... são do
L
____________; santas são ao Senhor.
Na verdade, 100 por cento do que temos pertence a Deus.
Salmos 24:1 Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo
e os que nele habitam.
Mas Deus nos pede para reconhecer que cremos que tudo pertence a Ele
devolvendo-Lhe um dízimo, ou seja, 10 por cento de nossa renda.

3. O que Deus faz com nosso dízimo?
	
Números 18:21, 24 Aos filhos de Levi dei todos os ____________ em
Israel por herança, pelo serviço que prestam ... Os ___________ dos
filhos de Israel, ... dei-os por herança aos levitas.
1 Coríntios 9:13, 14 Não sabeis vós que os que ____________
serviços sagrados do próprio templo se ______________? E quem serve
ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor
aos que ___________ o evangelho que vivam do evangelho.
No Antigo Testamento, Deus orientou que o dízimo fosse usado para o
sustento dos levitas, que eram Seus ministros. Em 1 Coríntios 9:13, Deus diz
que, assim como os antigos sacerdotes eram pagos com o dízimo do templo,
da mesma maneira, os ministros de hoje devem ser pagos com o dízimo dado
por meio da igreja.

4.	O sistema de dízimo é parte da lei de Moisés que
terminou na cruz?
	
Gênesis 28:20, 22 Fez também Jacó um voto, dizendo: ... de tudo
quanto me concederes, certamente eu te _______ o dízimo.
Não! Tanto Abraão quanto Jacó entregava o dízimo de sua renda a Deus
muito antes de a lei ser dada a Moisés. Pelo fato de ter sido estabelecido antes
do Sinai, sabemos que não era parte da lei cerimonial que se encerrou na
cruz. A lei do dízimo é plano de Deus para o sustento do ministério, e
permanece em vigor ainda hoje.

5. Mas Jesus não condenou o plano de dízimo?

7.	Deus pede às pessoas que tragam todos os dízimos
aos depósitos. O que isso significa?
	
Neemias 13:12 Então, todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do
vinho e do azeite aos ________________ .
O depósito é a casa do tesouro da igreja de Deus. (A concordância bíblica
equipara “casas do tesouro” com “depósitos”.) Em Malaquias 3:10, Deus se
refere ao depósito como “Minha casa”, que significa Sua igreja ou templo.
Outros textos que se referem ao depósito como o templo ou as câmaras
do templo são 1 Crônicas 9:26; 2 Crônicas 31:11, 12; e Neemias 10:37,
38. Então, é óbvio que o depósito é a tesouraria da igreja de Deus.

8. Quando dizimamos, quem recebe nosso dinheiro?
	
Hebreus 7:8 Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos,
porém ali, __________ de quem se testifica que vive.
Colossenses 3:23 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o ____________ e não para homens.
Precisamos lembrar sempre de que não estamos devolvendo nosso dízimo
às pessoas, mas a Deus. Pertence a Ele. Não precisamos nos preocupar
sobre como o dízimo é usado se já o devolvemos a Deus. Ele é bem
grande para cuidar de Seu próprio dinheiro e lidar adequadamente com
qualquer um que for irresponsável com Seus bens.

9. Além do dízimo que pertence a Deus, o que mais Ele 		
pede ao Seu povo?
	
Salmos 96:8 Trazei ____________ e entrai nos seus átrios.
Malaquias 3:8 Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ___________.
O Senhor pede que demos ofertas voluntárias como expressão de nosso
amor por Ele e nossa gratidão por Suas bênçãos.

Mateus 23:23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o
________ da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os
preceitos mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé;
__________, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!
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10.	Quanto devemos dar de oferta?
2 Coríntios 9:7 Cada um contribua segundo tiver proposto no
____________, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus
ama a quem dá com alegria.
A Bíblia não estabelece uma quantidade específica. Cada pessoa decide
quanto dar de oferta voluntária, segundo o que Deus a impressione.

11.	Em que prova Adão e Eva falharam e que devemos
vencer a fim de herdarmos o reino de Deus?
	
Gênesis 3:3 Mas do fruto da __________ que está no meio do
jardim, disse Deus: Dele ______ comereis, nem ____________ nele,
para que não morrais.
Deus disse a Adão e Eva que eles podiam comer do fruto de todas as
árvores do jardim, exceto uma — a árvore do conhecimento do bem e do
mal. Não deveriam comê-lo, ou então morreriam. Deus não colocou uma
cerca elétrica ao redor da árvore. Em vez disso, colocou-os onde pudessem
alcançar e pegar os frutos. E assim o fizeram, porque não confiaram em
Deus. Hoje, Deus nos faz o mesmo teste. Ele diz: “Pode guardar todo o
dinheiro que vem até você, exceto a décima parte. Essa parte é minha. Não
a tome para si”. No entanto, Ele a deixa em um lugar onde podemos
alcançá-la e pegá-la, se desejarmos. Mas, quando fazemos isso, repetimos o
pecado de Adão e Eva. Deus não precisava do fruto da árvore especial. Era
uma prova da lealdade deles. Ele também não precisa do nosso dízimo, pois
é dono de tudo. É uma prova de nosso amor, lealdade e confiança.

12.	Que mandamento estamos quebrando quando nos
recusamos a devolver o dízimo e as ofertas a Deus?
 alaquias 3:8 ___________ o homem a Deus? Todavia, vós me
M
__________ e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas
ofertas.
Êxodo 20:15 Não _____________.
Deus diz que aqueles que são conscientemente infiéis nos dízimos e ofertas
são ladrões. Se já é ruim quando roubamos dos outros, é mais terrível ainda
quando roubamos de Deus. Também é difícil acreditar que as pessoas se
venderiam tão baixo a ponto de roubar dinheiro que Deus designou para a
pregação do evangelho aos perdidos.

13. O que Deus disse que acontecerá àqueles que Lhe 		
roubam conscientemente nos dízimos e ofertas?
	
Malaquias 3:9 Com ____________ sois amaldiçoados, porque a
mim me roubais, vós, a nação toda.
1 Coríntios 6:10 Nem _________, nem avarentos, nem bêbados,
nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Aqueles que não são fiéis nos dízimos e nas ofertas são amaldiçoados, e a
menos que mudem, ficarão de fora do reino de Deus, assim como os
ladrões.

A cobiça é letal porque nosso coração se ocupa com nossos investimentos. Se
meu foco é acumular cada vez mais dinheiro, meu coração se torna
ambicioso, ávido e orgulhoso. Mas se meu foco é fazer avançar a obra de
Deus, meu coração se torna generoso, amável, liberal e humilde. Nosso
coração estará onde estiver nosso tesouro. Nunca devemos nos esquecer de
que foi a ganância e o amor ao dinheiro que levou Judas a trair Jesus por 30
moedas de prata (Mateus 26:14-16).

15.	Como você acha que Jesus se sente quando O roubamos
nos dízimos e nas ofertas?
Hebreus 3:10 Por isso, me ___________ contra essa geração e disse:
Estes sempre erram no coração.
Jesus provavelmente se sente como um pai cujo filho rouba dinheiro de sua
carteira. Perder o dinheiro não é a coisa mais importante. Ao contrário, é a
falta de integridade da criança, amor e confiança que é profundamente
decepcionante. Com certeza, nenhum de nós quer ferir o coração de nosso
Salvador.

16.	Que outros princípios bíblicos Deus compartilha no que
diz respeito ao ato de dar?
A. 2 Coríntios 8:5 Mas também deram-se a ____ mesmos primeiro ao
Senhor.
B. Provérbios 3:9 Honra ao Senhor com os teus bens e com as
____________ de toda a tua renda.
C. Provérbios 11:24, 25 A quem dá liberalmente, ainda se lhe
______________ mais e mais; ao que retém mais do que é justo, serlhe-á em pura perda. A alma ____________ prosperará, e quem dá a
beber será dessedentado.
D. Atos 20:35 Mais ______________________ é _____ que receber.
E. Lucas 12:21 O que entesoura para ____ mesmo ... não é _____ para
com Deus.
F. Lucas 6:38 Dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida,
transbordante, ___________________ vos darão.
G. 1 Coríntios 16:2 Cada um de vós ponha de parte, em casa,
conforme a sua _________________.
H. Deuteronômio 16:17 Cada um oferecerá na proporção em que
possa dar, ____________ a ____________ que o Senhor, seu Deus,
lhe houver concedido.

17.	O que representava a escada que Jacó viu em sonho?
João 1:51 Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o
______ do ___________.
Jacó viu uma escada que ligava o céu com a terra, simbolizando o Filho de Deus. Em
Malaquias 3:10, Deus diz que se trouxermos todos os nossos dízimos à casa do
Tesouro, Ele nos abrirá as janelas do céu e derramará sobre nós bênçãos sem
medida! Jesus é essa bênção.

18.	Qual é o maior presente que podemos dar a Jesus?
Provérbios 23:26 Dá-me, filho meu, o _____ ____________, e os teus
olhos se agradem dos meus caminhos.
Marcos 7:6 Este povo honra-me com os lábios, mas o seu __________ está
longe de mim.
Quando Jesus tem nosso coração, Ele também tem todas as outras coisas.

Sua Resposta
Quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, Jesus se torna nosso sócio em tudo que
nos empenhamos na vida. Deseja convidá-Lo para ser seu sócio ao devolver-Lhe os
dízimos e dar-Lhe ofertas?
RESPOSTA: _______________

Nove décimos de minha renda com a bênção de Deus representam muito
mais que 10 décimos sem ela. Vale salientar que quando Deus abre as janelas
do céu, Suas bênçãos nem sempre são financeiras. Podem incluir coisas como
boa saúde, paz de espírito, orações respondidas, proteção, uma família muito
unida e amorosa, força física, capacidade de tomar decisões sábias, um andar
mais próximo com Jesus, êxito em ganhar almas, um carro velho que continua
funcionando, etc. Se amarmos a Jesus verdadeiramente, dar com sacrifício para
Sua obra nunca será um fardo. Pelo contrário, será uma bênção — um
privilégio glorioso que realizaremos com grande alegria e satisfação.

14.	Porque a cobiça é tão perigosa?
Lucas 12:34 Porque, onde está o vosso ____________, aí estará
também o vosso coração.
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