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Introdução 
 Durante seu ministério, Jesus afirmou: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo 10.10). Vida abundante significa: vida farta, sobejar, grande quantidade, mais do que 
realmente necessário, tê-la em plenitude. Deus quer que nós, como seus filhos, vivamos bem em todas 
as áreas. Também com nossos bens e nossa organização financeira. 

Entretanto, muitos de nossos problemas têm alguma coisa a ver com a 
forma como lidamos com o nosso dinheiro. Inúmeros lares e casamentos, que 
estão passando por lutas, estão de alguma maneira relacionados com finanças e 
dinheiro.  Embora o dinheiro tenha sido criado para facilitar as relações 
comerciais, tem na maioria das vezes corrompido as relações humanas. 

Por incrível que pareça, a “Bíblia fala mais em dinheiro do que 
sobre o céu e inferno, e mais em dinheiro do que sobre evangelismo”.1 
Cerca de 1000 versículos falam sobre como lidar com o dinheiro. Isto 
significa que Deus está mais interessado nesta área do que nós pensamos, e 
quer que vivamos muito bem na mesma. 

 Precisamos, portanto, urgentemente estabelecer alguns princípios para a nossa vida financeira. 

 
I – OS 100% - DE ONDE VÊM? 
 Precisamos lembrar de algumas coisas que já sabemos: 

1 – Tudo pertence a Deus:  
 “Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque teu é tudo 

quanto há nos céus e na terra; teu, SENHOR, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. 
Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder; contigo está o 
engrandecer e a tudo dar força” (I Cr 29.11-12).  

 “Porque do Senhor é a terra e a sua Plenitude” (I Co 10.26). 

2 – Inclusive NÓS somos propriedade de Deus:  
 “Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém,  o mundo e os que nele habitam” (Sl 24.1). 
 “A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei, e 

fiz” (Is 43.7). 
 “Sabei que o Senhor é Deus: foi ele quem nos fez e dele somos; somos o seu povo e rebanho do 

seu pastoreio” (Sl 100.3). 

3 – Há somente um provedor, que é Deus: 
 “E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de 

vossas necessidades” (Fp 4.19).  
 Este conceito também está claro no ensino de Jesus, no Sermão do Monte (Mt 6.25-34). 

4 – Somos no máximo MORDOMOS, DESPENSEIROS: 
 “E tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e guardar” (Gn 2.15). 

Deus não deu o jardim ao homem, apenas pôs o homem no jardim para o lavrar e guardar... 
 Mordomo / Despenseiro: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
 Somos responsáveis e devemos ser bons mordomos do que Deus nos confia: “O que se requer 

dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel” (I Co 4.2). 
                                                
1 VELOSO, Ary. Revista Lar Cristão (05/2002), p. 17. 

 

 



5 – Devemos honrar a Deus com o que Ele nos dá: 
 “Honra ao Senhor com os teus bens; e com as primícias de toda a tua renda” (Pv 3.9).  

 
II – OS 10% - DE QUEM SÃO? 

A infidelidade a Deus nos Dízimos tem impedido muitos crentes de 
viverem a vida abundante que a Palavra de Deus promete. O estudo deste tema 
para crentes fiéis é atraente e motivo de louvor e júbilo! Porém, para os infiéis se 
mostra pesado, e pouco atraente!  

O que é dízimo? É 10% (dez por cento). Deus é muito bom! De 100%, Ele 
permite que fiquemos com 90%, nos pede apenas 10%! Dízimo não é OFERTA! Oferta é 
tudo aquilo que damos além do dízimo.  

Por que ser Dizimista??? 

1 – Porque somos mordomos do que é do Senhor! 
Em I Crônicas 29.14 diz: “Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer 
voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu to damos”2. Mordomo é o 
administrador de bens alheios. Tudo o que temos, na verdade, não é nosso - É do Senhor!  

Na parábola dos talentos (Mt 25.14-30) vemos que o Senhor entregou os talentos para os servos 
administrarem... Mais tarde o Senhor volta para pedir contas de tudo!  

2 – Porque o dízimo é bíblico! 

 Abraão (Gn 14.20) e Jacó (Gn 28.20-22) davam o dízimo, embora vivessem antes da lei!  
 Depois o dízimo foi incluído na Lei (Lv 27.30-32; Nm 18.21-24; Dt 14.22-29). 
 “O dízimo será santo ao Senhor” (Lv 27.32).  
 “Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão 

fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares” (Pv 3.9-10).  
 O NT não anula, cancela ou revoga o AT, apenas o modifica ou complementa. E o NT não 

alterou a lei do dízimo!  
 Jesus ratificou a prática do dízimo:  
 “Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo 

nenhum entrareis no reino dos céus” (Mt 5.20).  
 “Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho e 

desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer 
estas coisas e não omitir aquelas” (Mt 23.23).  

 “Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Lc 20.19-26).  

3 – Porque um dia teremos de prestar contas! 
É o que aprendemos na Parábola dos Talentos, quando cada servo teve de se apresentar ao seu senhor, 
e prestar contas do que fez com o que lhe foi confiado (Mt 25.14-30). 
Paulo também afirma em Rm 14.12: “Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.” 

Algumas Desculpas Infundadas sobre o Dízimo 
(e que Deus jamais aceitará) 

a) Não entrego o dízimo, mas dou ofertas => “O dízimo é santo ao Senhor” 
(Lv 27.32). A lei não foi revogada! Malaquias 3:8 diz que quem não dizima 
rouba a Deus. Uma oferta não substitui o dízimo! O dízimo é mais 
importante!  
                                                
2 NTLH => “nós somente devolvemos o que já era Teu”. 
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b) Eu administro o meu dízimo => Errado! Está escrito: “Trareis à Casa do Tesouro” (Ml 3.10). 
Deve ser entregue publicamente na Igreja onde se é membro ou participante. 
c) Não dou dízimo porque ganho pouco => Injustificável... Sendo o dízimo percentual, ele é 
proporcional... É cálculo justo, igual para todos (10%).  Jesus não olha apenas o que damos, mas o que 
nos sobra! 

d) Não dou porque não sobra => O Dízimo deve ser a “primícia” para Deus (Pv 3.9-10). Deve ser o 
primeiro a ser separado quando recebemos o nosso salário. Deve ser dado pela fé! Deus está em 
primeiro lugar, e deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, e também no seu orçamento.  

e) Não dou o dízimo porque é a lei do AT e o NT não o exige => a prática do dízimo no AT encontra 
um cumprimento no NT pela disposição de todos os bens para o avanço do Reino de Deus (Mc 12.41-
44; At 4.37; II Co 8.11). 

f) Não concordo com a administração da igreja => Mesmo assim: 
 Ao entregar o dízimo, o estamos entregando para Deus...  
 Os administradores dos recursos de Deus, terão que prestar contas da sua administração...  
 E você prestará contas do que não deu!  
 Concordando ou não, devemos entregar o dízimo na igreja onde somos membros ou 

participantes.  

Um aviso importante 
Deus não permite que o crente use o dinheiro do dízimo em seu próprio benefício! Deus promete 
bênçãos, mas também maldição! Veja que terrível verdade está em Ageu 1.2-11: O muito que você 
espera se tornará pouco... O dinheiro vai estar sempre faltando na sua vida, não vai render! Deus, com 
assopro, dissipa o seu dinheiro! É como se você pegasse todo o seu salário e pusesse em um saco, e, 
segurando-o pela boca, vai levando a bolada para casa... Só que o “saco” está furado, e o dinheiro 
perde-se todo pelo caminho. A terra retém seus frutos... O céu o seu orvalho!  
 

Observação: Em II Co 9.7 quando Paulo diz “cada um contribua segundo propor no seu coração” não 
está falando de dízimos, e sim de “esmolas” que eram recolhidas para os pobres de Jerusalém. 
Se você não tem sido fiel até aqui e tem acumulado uma dívida (dízimos atrasados), clame ao Senhor: 
Ele perdoa! Ele perdoa “todos” os pecados... Mas agora Ele lhe diz: “Vá, e não peques mais, para que 
não te suceda mau pior...”  

Se você ainda não fez, faça um propósito de dar o dízimo a partir de hoje! 
Líder que não é dizimista não pode ser líder, pois não é exemplo de vida 
cristã. 

 

 

III – OS 90% - O QUE FAZER? 
Prestaremos conta de TUDO! Dos dízimos (10%), como já vimos, mas 
também dos outros 90%, que também não são nossos, pois somos apenas 
mordomos!  
 

1 – Princípios 
Lembre-se novamente: tudo o que você tem vem de Deus (Sl 24.1). 
Deus dará tudo que tivermos necessidade (Fp 4.19). 
Deus quer nos orientar a viver melhor (Jo 10.10). 
Glorifique a Deus em tudo (I Co 10.31), inclusive nas finanças. 
Não esqueça de tirar a parte que cabe a Ele (Ml 3.10). 
Aprenda a viver com contentamento (I Tm 6.7-8). 
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O que precisamos para viver? 
 O que é necessidade básica? 
 O que é necessidade secundária? 
 O que é investimento? 
 O que é supérfluo? 

 
Ordene suas prioridades! 
Faça um orçamento detalhado! 
Anote tudo o que você gasta! 
Avalie criteriosamente os seus gastos! 
 
2 – Sistemas de Créditos / Ferramentas Financeiras 

Na Bíblia não havia sistemas de crédito!! Havia compra a prazo, com o amigo ou com o pai, 
nas compras de terras; mas não havia cheque pré-datado, cartão de crédito, compra de utilidades do dia 
a dia para pagar em até 15x. 
 Este é um grande mal de nossa época. O professor Stephen Kanitz diz: “Infelizmente não 
podemos criar mandamentos que eliminariam imenso sofrimento humano, que reduziriam inúmeros 
conflitos familiares modernos, que devolveriam paz de espírito a muitos seres humanos. Se 
pudéssemos, eu proporia um décimo primeiro mandamento: ‘Jamais comprarás a prazo’”. 

“O endividamento pessoal, o crediário sem fim e as compras a prazo 
deturpam a condição humana. O trabalho se torna uma obrigação, a de saldar as 
dívidas do consumo, em vez do contrário: O consumo deveria ser a recompensa 
merecida pelo trabalho feito”. O sistema de crédito deturpa nossa vida em 
abundância. Pois vivemos para pagar contas.  

Na verdade viver para pagar contas é um tipo de escravidão moderna. Você não faz mais o que 
quer com seu trabalho. Você só vai pagar contas, e para ter um pouco de prazer, vai fazer novas 
compras a prazo (pagando um juro altíssimo). Hoje, as grandes redes já descobriram que seu lucro real 
está nas compras a prazo e nas vendas de supergarantias. Não nos produtos. E se nós não nos 
cuidarmos viveremos sempre enrolados. Nosso trabalho será sempre um fardo, pois é somente para 
pagar contas. 

“Não são os pobres que compram a prazo, é a compra a prazo que os deixa mais pobres.” 
 A desculpa “se eu não comprar a prazo jamais comprarei algo” não convence. Pois você paga 
muito mais. E como você pode pagar muito mais, se não possui para comprar? 

 
3 – Consumismo 

“Nosso comportamento financeiro é, de fato, uma expressão maior de quem nós somos por 
dentro. Mostra o quanto estamos dispostos a aceitar a realidade, e o quanto queremos ser o que não 
somos”.3 

O problema do consumismo começa quando comprar vira vício... O termo bíblico para o desejo 
desenfreado de possuir é “cobiça”.  

 “Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz” (Tg 
1.14). 

 “Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes; porque ele tem dito: 
De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei” (Hb 13.5). 

 Ver ainda: I Tm 6.10; Pv 1.19; Pv 23.4; Pv 28.22; Mt 6.24 
Infelizmente existe um conceito muito difundido, embora totalmente errôneo, de pensar que somos 

o que temos! Precisamos trocá-lo pelo princípio bíblico de viver com contentamento: 

                                                
3 Artigo “Drowning in Debt” (Afogando em Dívidas) na Revista US News and World Report. 

 

 



“... aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é 
ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, 
seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade” (Fp 4.11-12). 
 
4 – Dívidas 
“Dívida nunca é uma questão somente de dinheiro! Dívida revela atitudes 

sobre o dinheiro e sobre nós mesmos. O orgulho impulsiona a dívida. A 
avareza impulsiona a dívida. O egoísmo impulsiona a dívida. Dívida nunca 

é uma questão somente de dinheiro!”4 
O que fazer para não contrair dívidas ou para sair delas? 

 Tenha alvos claros na vida financeira. 
 Compartilhe estes alvos com a família.  
 Planeje suficientemente (Lc 14.28-30; Pv 16.9). 
 Não se deixe levar pela propaganda. 
 “Fuja” dos vendedores. 
 Tome cuidado com cartão de crédito e cheque especial. 

 

5 – Fiança / Ser Fiador 
 A Bíblia não dá conselhos favoráveis (Pv 6.1-5; Pv 17.18). 
 Você deve fugir desta situação, senão você pode sofrer males (Pv 11.15) e até 

perder a roupa (Pv 20.16). 
 Fiar é mais complicado que emprestar (Pv 17.18; Pv 22.26-27). 
 Não fique enredado. Se ficar, esteja pronto para dar a mesma medida (Lc 6.38). 

 

6 – Empréstimo 
Somos escravos de quem nos empresta: O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo 
do que empresta. (Pv 22.7). Nada devemos dever, a não ser o amor (Rm 13.8). 

 A Bíblia nos autoriza a emprestar (Dt 15. 7-11; Sl 37.26; Mt 5.42; Lc 6.32-36). 
 Não se deve ter ganhos excessivos (Ex 22.25; Lv 25.36-37; Sl 15.5; Ez 18.13). 
 Estar pronto a perdoar as dívidas (Dt 15:1-2; Lc 6:38). 

 
7 – Orçamento / Relatório Financeiro 
Você faz orçamento ou relatório dos seus gastos? Talvez você nunca pensou em fazer. Por isso, pare e 
pense se isto é necessário ou não. 

Modelo simples de Orçamento Mensal 
1 – ENTRADAS  
Salário  
(-) Dízimos e Ofertas  

Renda Líquida  
  
2 – DESPESAS FIXAS  
Aluguel ou prestação de Imóvel  
Luz, Água, Telefone  
Mercado  
Escola  
Plano de Saúde  
Transportes (combustível, condução, etc.)  

Total de Despesas Fixas  

                                                
4 David Merk em “Estabelecendo Alicerces”, p. 58. 

 

 

 



  
3 – DESPESAS VARIÁVEIS  
Vestuário  
Mobiliário  
Farmácia, Médico, Dentista  
Lazer, Esportes, Ginástica, etc  
Eventuais  

Total de Despesas Variáveis  
  
4 – INVESTIMENTOS  
Poupança, Fundos, etc.  
Imóveis, Carro  
Outros  

Total de Investimentos  
  
5 – SALDO   
(+) Renda Líquida   
(-) Desp. Fixas + Desp. Variáveis + Investimentos  

Saldo Final  
 

Depois de tudo anotado, comece a verificar o que pode ser feito. Mas para isto, você precisa 
começar a anotar todas as coisas que você comprar. Embora pareça loucura, é um exercício que dá 
muito resultado quando paramos para avaliar quanto e onde estamos gastando. 
 

 

8 – Mais Alguns detalhes: 
 Como estão suas finanças hoje? 
 Como a Bíblia afirma que tudo pertence a Deus, podemos gastar à vontade, 

que o Senhor suprirá? 
 Em sua casa, o dinheiro ou o mês acaba primeiro? 

 Você ou seu cônjuge gastam por impulso do momento?  
 Como vocês resolvem as compras de maior valor? Cônjuge e filhos participam? 
 Seu cônjuge sabe quanto você ganha? Vocês têm contas bancárias 

em conjunto? Será que isto não está gerando dificuldades no seu lar?  
 Seus filhos estão sendo preparados? Muito privilégio e pouca responsabilidade formam o 

caminho mais curto para criar filhos egoístas. Você é exemplo para os seus filhos? Você cria 
responsabilidades nos filhos sobre aquilo que eles têm? 

 O cônjuge, filho ou alguém chegado, sabe da posição dos seus bens, das contas a pagar, onde 
estão os documentos, etc? 

 Você procura fazer um fundo para emergências?  
 Você tem se preparado convenientemente para o futuro? 

 
 
CONCLUSÃO 
 

 De modo algum gaste antes de ganhar; 
 Jamais gaste mais do que você ganha; 
 Nunca gaste tudo o que você ganha. 

 

 


