IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 32 – ONDE ESTÁ O SEU TESOURO?

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): FICA A CRITÉRIO DE CADA LÍDER
ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou
colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também).
DISCIPULADO (20 minutos): Mateus 6.21
A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são suas prioridades, suas lealdades e sua
afeição. Além disso, isto está diretamente relacionado com muitas das bênçãos de que você desfrutará (ou não) na
vida. Muitos questionam se os ensinamentos do Antigo Testamento se aplicam para o Novo Testamento e outros
alegam que dar os dízimos era um mandamento que estava debaixo da lei e que agora vivemos debaixo da graça.
No entanto, precisamos entender que este é um princípio imutável estabelecido por um Deus imutável. Para não
restar nenhuma dúvida, a seguir veremos três verdades sobre o dízimo:
1. O dízimo é uma PROVA de Deus (Malaquias 3.10). A palavra traduzida como “dízimo” na Bíblia, literalmente
significa “décimo” ou “décima parte”. E você sabe o que o número 10 representa em toda a Bíblia? Ele representa
“prova” ou “teste”. Quantas pragas ocorreram no Egito e provaram o coração de Faraó? Quantos mandamentos
existem? Quantas vezes Deus provou o coração de Jacó (permitindo que o seu salário fosse alterado) quando ele
estava trabalhando para Labão? Quantos dias foi a provação de Daniel quando ele pediu para não comer a comida
do rei? Quantos dias de prova são mencionados em Apocalipse? 10. O dízimo representa a “prova do coração” para
nós. Porém, o dízimo é também a área na qual nós somos convidados a provar Deus! Você ainda está em dúvida?
Então aceite o desafio de Deus e o ponha a prova!
2. O dízimo é BÍBLICO (Mateus 23.23). Muito antes dos tempos de Moisés, muito antes que qualquer lei fosse
escrita sobre o dízimo, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Deus, rei de Salém. (Gênesis
14.18). Também Jacó já vivia o princípio de entregar o dízimo (Gênesis 28.22). O dízimo então passa a ser um
mandamento de Deus, na lei Mosaica (Levítico 27.30; Deuteronômio 26.1). E, como vimos no verso de Mateus, o
dízimo também é enfatizado nos ensinamentos de Jesus.
3. O dízimo é uma CHAVE para as bênçãos (Lucas 16.11). Você já viu alguém falar que faliu ou que fracassou por
entregar o dízimo? Acredito que não, muito pelo contrário, os que são dizimistas sempre possuem testemunhos
para contar das bênçãos de Deus. Em contrapartida, certamente já ouviu muitos queixarem de não ter dinheiro
suficiente para entregar o dízimo, e como reflexo, sua vida financeira está totalmente instável. Pode ser que você
esteja passando por esta situação hoje mesmo. Talvez seja necessário reavaliar quem está em primeiro lugar em
sua vida. Faça o que for preciso para colocar suas prioridades na devida ordem, mesmo que requeira mudar seu
estilo de vida e diminuir gastos.
CONCLUSÃO: (Lucas 16.13) Mamom nos diz que o dinheiro é a resposta para todos os problemas, mas eu quero te
lembrar que Jesus é a verdadeira resposta para todos os problemas! Jesus é o bem mais precioso que temos e se o
nosso coração permanecer nEle, isto significa que Ele mesmo cuidará de cada detalhe da nossa vida.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus
Cristo para ele o mais breve possível.
SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a
nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não
esqueçam de trazer as cestas básicas para o último domingo do mês de outubro.
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