
FINANÇAS 
A nossa parte- continuação 

As 8 áreas da fidelidade 
1° Área:  
-CONTRIBUIÇÃO: 
- Porque Deus amou, ele deu 

(JO 3: 16)- 
 

16"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 
(AT 20: 35)- 

35”Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: 'Há maior felicidade em dar do que em receber ". 
 
A- Atitudes ao contribuir: 

 
A-1) O coração correto: 

 
(MT 23:  23)- 
 

23"Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas.” 
(1 COR 13: 3)- 

3”Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá.” 
(2 COR 9: 7)- 

7”Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.” 
 
 
 



-Porque Jesus repreendeu os fariseus? Porque Ele 
olha o coração. 
-O mais importante, é a atitude correta do 
coração ao contribuir (amor e alegria) 
-Porém, se feita com atitude errada, sem amor, 
não há beneficio para o doador. 
-Na economia de Deus, a atitude é mais 
importante do que a quantia. 
-Em At. 20:35, vemos a economia de Deus. Em 
que ela difere da economia do mundo? 
-Quando ofertamos há júbilo? Ou parece que 
vamos extrair um dente? 
 

A-2) Dando ao senhor:  
(NUM 18: 24)- 

24"Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta , dei-los em herança aos levitas..” 
-Quando damos ao Senhor, se torna um ato de 
adoração. 

(2 COR 8: 1-5)- 
1”Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. 2No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. 3Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria 4eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos.  5E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois, a nós, pela vontade de Deus. 

 
- Dar com alegria, começa quando nos 
submetemos a cristo. 
 
 B- As vantagens de dar: 

 



B.1) Acréscimo de intimidade com Cristo: 
 
(MT 6: 21)- 
 

21”Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.”  
-O nosso coração está no Senhor? Estamos dando 
a Ele? Então o seu coração será mais e mais 
atraído a Ele. 
 
-Este é o entendimento do servo FIÉL que é 
convidado a entrar no gozo do seu senhor, que é 
conhecer a Cristo intimamente. 
 
 

B.2) Acréscimo no caráter (frutificação): 
 
(FIL 4: 17)- 
 17”Não que eu esteja procurando ofertas, mas o fruto a ser creditado na conta de vocês.”  

-Dar não é a maneira de Deus arrecadar dinheiro, 
mas a de arrecadar pessoas à semelhança de 
Cristo. 
 
-“Diga-me como usas o dinheiro e lhe direi quem 
és”. 

 
B.3) Acréscimo no céu: 
 
(MT 6: 20)- 
 

20”Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam.”  
-Devemos entender e investir no banco do céu. 
 

 
 
 
 

 B.4) Acréscimo na terra: 
-Dar resulta em bênçãos materiais. 

(PV 11: 24-25)- 



24”Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. 25O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá.” 
 
-“Deus produz acréscimo para que possamos dar 
mais e também termos as necessidades supridas.” 

 
(2 COR 9: 6-11)- 
 6”Lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 7Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 8E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 

9Como está escrito: "Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados; a sua justiça dura para sempre". 10Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. 11Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.” 
 

-Observe atentamente a razão de o Senhor dar em 
retorno um acréscimo material: “tendo sempre, em 
tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa 
obra... suprirá e aumentará a vossa sementeira... 
enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade” 
O Senhor produz um acréscimo material para que 
possamos dar mais e ter as nossas necessidades 
supridas ao mesmo tempo. 
 
-O doador somente poderá colher as vantagens de dar 
quando ele dá com alegria, com um coração cheio de 
amor, e quando o motivo de dar não é apenas para 
ganhar. 
  

 



C- Quantia a ser dada: 
 
Vejamos o que as escrituras dizem sobre o 
quanto devemos dar: 
 
(GN 14: 20)- 
 20”E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos". E Abrão lhe deu o dízimo de tudo.” 
 
(GN 28: 22)- Jacó 
 22”E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus; e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo". 
 
(ML 3: 8-9)- 
 8"Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: 'Como é que te roubamos?' Nos dízimos e nas ofertas. 9Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando; a nação toda está me roubando.” 

 
-Além do dizimo haviam vários tipos de ofertas: 
 

I. De 7 em 7 anos as dívidas eram 
perdoadas. 

II. De 50 em 50 anos a terra era 
devolvida ao dono de origem. 

III. Leis especiais permitiam que o 
necessitado pegasse o que caía 
no chão, após a colheita. 

IV. Haviam ordenanças de Deus 
para dar ao pobre. 
 

-Mesmo debaixo de lei, a quantidade da dádiva, não era 
limitada a porcentagens, mas pelas circunstâncias e 
pelas necessidades ao redor. 
 
(PV 11: 24) 24”Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza.” 

 



- O novo testamento nos ensina a dar acima da 
proporção das nossas riquezas, com liberdade, e até 
com sacrifícios. 
 
- Devemos nos submeter ao Senhor sobre o quanto dar. 
 
-Jesus cumpriu a lei com justiça superior à dos fariseus: 
“Ouviram o que foi dito; eu porem vos digo”: (MT 5) 
                                                 Antes e Depois: 

 “não matarás” – Nem ao menos se irar, 
ou dizer o mal. E se tiver algo contra 
alguém, não oferte, reconcilie. 

 “não adulterarás”- Nem ao menos olhe 
com impureza. É melhor perder os olhos 
do que ir todo para o inferno. 

 “olho por olho, dente por dente”- Não 
resista ao perverso. Dê também o 
paletó. Vá duas milhas, não volte contra 
quem pede, 

 “não jure falsamente”- Seja o seu sim 
sim e o seu não, não. 

 “odeie o inimigo”- Amem seu inimigo e 
ore pelos perseguidores. 
 

-Jesus aumentou muitíssimo as exigências da lei, mas nos 
deu o seu espírito para cumprirmos. 
-Para serem filhos de Deus. Sejam perfeitos como o vosso 

pai celestial. 
-“Não volte as costas ao que te pede”. 
-Se lhe obrigarem a ir uma milha, vá duas. 
-Se lhe tirarem a camisa, dê também o paletó. 
 
 
 
 
D- Como devemos coletar:    

 
D-1) Dar deve ser um ato contínuo(periódico) 
e prioridade: 

  
(1COR 16: 2) 2”No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar.” 

 



-A  adoração, e honra ao Senhor não devem ser 
esporádicas. 
 

(PV 3: 9-10) 9”Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações; 10os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho.”   
D-2)Dar deve ser pessoal: “... cada um de vocês...”  -Seja cada um, criança, jovem, velho, rico ou pobre, temos a responsabilidade de participar desta benção de dar.  -As vantagens são para serem desfrutadas por cada pessoa.  

 
D-3)Devemos ter um depósito particular: “... ponha de parte... e vá juntando...”  -Considere abrir uma “conta do Senhor” ou tenha um “vaso de bênçãos”. Quando as necessidades surgirem você estará preparado(que tenha muito ou pouco).  -Deve ser um ato premeditado.  

(2 CO 9: 7) 
 7”Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.”  

D-4)Deve ser um ato simples, puro, sem motivações 
de orgulho: 
 (MT 6: 1-4)  1"Tenham o cuidado de não praticar suas 'obras de justiça' diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai celestial. 2"Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. 



3Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, 4de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.” 
 

 
E- Para quem dar:       

A escritura institui a dar em três frentes: 
 

 À igreja local 
(NUM 18: 21) 21"Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na Tenda do Encontro.”  

 À família 
(1 TIM 5: 8) 8”Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” 
 

 Aos pobres 
(MT 25: 34- 45) 34"Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: 'Venham, benditos de meu Pai! Recebam como herança o Reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. 35Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram; 36necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram'. 37"Então os justos lhe responderão: 'Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 38Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? 39Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?' 40"O Rei responderá: 'Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram'. 



41"Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: 'Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos. 42Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer; tive sede, e nada me deram para beber; 43fui estrangeiro, e vocês não me acolheram; necessitei de roupas, e vocês não me vestiram; estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram'. 44"Eles também responderão: 'Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos?' 45"Ele responderá: 'Digo a verdade: O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo'. 
 

(GL 2: 10) 10”Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer.” 
 

(PV 28: 27) 27”Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições.” 
 
 

F- Outros  aspectos: 
 

F.1)Oração: 
-A  falta de dar ao necessitado pode ser a causa de 
orações não respondidas. “Por ventura, não é este o 
jejum que escolhi... reparta o teu pão com o faminto e 
recolhas em casa os pobres desabrigados.. e o Senhor 
te responderás...”(IS 58. 6-9). “ O que tapa o ouvido ao 
clamor do pobre também clamará e não será 
ouvido”(PV 21. 13). 
 
F.2)Caridades seculares: 
-Elas buscam nossas doações. As escrituras não falam 
sobre isto, é muito pessoal e depende de cada 
situação. Um fato a considerar é que varias pessoas 
apóiam as sociedades beneficentes, mas somente os 
que conhecem o Senhor, apóiam os ministérios de 
Cristo. 



 
 

G- Palavra final: 
-Esta área da contribuição, é desafiante, e por isso é 
onde experimentamos empolgantes circunstâncias 
com o Senhor, quando feita com atitude e princípios 
adequados. 
 
(ML 3: 8-12) 
 8"Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: 'Como é que te roubamos?' Nos dízimos e nas ofertas. 9Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando; a nação toda está me roubando. 10Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. 11Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto", diz o Senhor dos Exércitos. 12"Então todas as nações os chama-rão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa", diz o Senhor dos Exércitos.  


