
Para entender um pouco mais sobre Dízimo: 

 

O Dízimo e seus Resultados 

Existem sete bênçãos mencionadas em Malaquias 3 que se estendem para todas 

as áreas de nossa vida. É muito importante reconhecer aqui que o Senhor nos abençoa 

espiritual e materialmente. Ignorar um ou outro é não ter noção daquilo que Deus tem 

e não ser honesto com as Escrituras. A benção a nível natural é inferior à benção 

espiritual. Mais não pode ser ignorada. “E por causa de vós, repreenderei o devorador, 

para que não vos consuma o fruto da terra; e a vide no campo não vos será estéril, diz 

o senhor dos Exércitos” (Ml 3.11). A benção prometida pelo profeta (Ml 3.10) é, 

basicamente, espiritual, mas o fato de o profeta continuar como ele continua indica que 

esta benção não é apenas espiritual. Deus tem uma forma de nos abençoar 

materialmente que simplesmente coincide com o fato de termos nos tornado 

dizimistas. Os 90% que mantemos para nós mesmos, depois que o dízimo é dado para 

o senhor, encontra uma forma de equivaler aos 100% de antes do dízimo. Às vezes os 

90% vão mais longe, muito além do que aqueles 100% comprariam. 

 

Benção nº 1: “vos abrir as janelas do céu” 

As “janelas do céu” referem-se às vezes a chuva, as vezes milagrosa provisão de 

alimento de Deus, mas sempre a sua presença quando o céu se fecha, o Senhor escondeu 

sua presença e reteve sua benção. Existe uma passagem fascinante no livro de Atos onde 

o apostolo Pedro referiu-se ao senhor Jesus sendo mantido no céu até chegar a 

hora em que Deus tiver restaurado tudo. Mas quando o céu se abrir e o Salvador 

retornar: “venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor” (At 3.17-

23). Aqui vemos que um céu aberto fala de avivamento. 

 

Benção nº 2: “derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior 

abastança”. 

Derramar é uma palavra interessante, porque na verdade ela significa “esvaziar”. 

Dá a ideia de um balde sendo esvaziado sobre sua vida; “Quero lhe dar até a última gota, 

literalmente. Aquilo que prometi em Dt:28, quero derramar sobre você e mais ainda”. E 

não é só isso, pense só em como isso se relaciona com os tipos de prosperidade 

mencionados nas Escrituras. 

 



Benção nº 3: ”por causa de vós, repreenderei o devorador” 

A palavra “repreender” é uma palavra forte e refere-se a sufocar alguém “através 

de admoestações ou atitudes fortes”. Eu creio que satanás, o inimigo de nossas almas, 

é o devorador mencionado aqui. E assim, a palavra do Senhor é que ele nos Dara uma 

medida especial de proteção contra os ataques do maligno. 

 

Benção nº 4: “para que não vos consuma o fruto da terra” 

É claro que quando o senhor deu esta palavra, a maioria das pessoas vivia da 

agricultura. Assim, a proteção do “fruto da Terra” significa que a renda deles e o 

seu futuro estavam protegidos. Já conheci indivíduos que tem bons empregos e 

ganham bastante dinheiro, mas, mesmo assim, nunca tem o suficiente para pagar suas 

contas. Creio que isto seja porque o maligno está destruindo a renda deles, e eles não 

veem o resultado de seu trabalho. Mas a benção mencionada aqui destrói o destruidor! 

 

Benção nº 5: “a vide no campo não vos será estéril”. 

Esta é uma continuação da benção anterior e promete que a produtividade - a 

lei do semear e ceifar - vai prevalecer, seu trabalho será frutífero - o trabalho resultara 

em frutificação. Mas eu também creio que uma implicação desta passagem é que seu 

“fruto” será protegido. Deus protegerá seus filhos. Ele os manterá seguros e eles terão 

suas necessidades supridas. 

 

Benção nº 6: “todas as nações vos chamarão bem-aventurados”. 

A mão de benção do pai será tão evidente em sua vida que ficará óbvio para 

todos que existe algo de especial em você. Como resultado, você será um testemunho 

- um exemplo vivo para os que o cercam - da Bondade de Deus. 

 

Benção nº7: ”vós sereis uma terra deleitosa” 

Agora, quando o Senhor se refere a “terra” aqui, na verdade ele está se referindo 

as pessoas que vivem na terra. Aqueles em quem Deus se deleita ele escolhe para o 

serviço. Por isso, na realidade esta promessa refere-se à benção do Todo poderoso que 

resulta em ele usar aqueles nos quais ele se deleita em seu serviço. 

 

 

 



Resumindo: 

 Benção nº 1: Avivamento 

 Benção nº 2: Abundancia 

 Benção nº 3: O inimigo repreendido 

 Benção nº 4: O fruto protegido 

 Benção nº 5: A família protegida 

 Benção nº 6: Tornar-se um testemunho da bondade de Deus. 

 Benção nº 7: Escolha para o serviço. 

 

Sou contribuinte porque: 

1. Quero benção sem medida (Ml 3:10) 

2. Deus é o dono de tudo (Sl 24:1) 

3. Deus ama ao que dá com alegria (2Co9: 7) 

4. Tudo vem da mão de Deus (1 Cr 21:14) 

5. Não sou avarento (Tn 6:10-18) 

6. Meu rico tesouro está nos céus (Mt 6:19-21) 

7. Tudo que peço recebo (Mt 7:7-9) 

8. Obedeço a Deus (At 5:29) 

9. Receberia de Deus com a mesma medida (Lc 6:38) 

10. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus (Is 55:9) 

11. Deus me escolheu e me nomeou (Jo 15:16) 

12. Meu salário não será posto em saco furado (Ag 1:6) 

13. Tudo que o homem planta, isso ceifará (Gl 6:7) 

14. Deus suprirá todas as minhas necessidades (Fp 4:19) 

15. O homem fiel será acumulado de bênçãos (Pv 28:20) 

 

Se você também quer contribuir com essa obra: 

Banco: Bradesco 

Agência: 1197-5 

Conta: 040613-9 

Favorecido: Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Bacacheri 


