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Porque é complicado falar de dinheiro na Igreja? 

1) Vivemos num mundo materialista, o que é o oposto do cristianismo que é doação, entrega. 
2) Por egoísmo  –  Hoje pensamos sempre no “eu” e nunca no “outro”. Vemos com facilidade nos ônibus: já não se dá o lugar 

para uma pessoa idosa ou grávida com facilidade. 
3) Corrupção e roubo  –  Vemos isso com muita facilidade, hoje, em nosso país.  Com isso o pensamento é sempre este:  

 “Todos que lida com dinheiro é ladrão”. 
4) Vivemos, em algumas igrejas, um tempo de exploração e aberração. 

 Lei da prosperidade. 

 Unção do emagrecimento. 

 Milagre da toalha suada. 
      ...  e tudo isso, lógico, dando algum dinheiro pra receber a bênção. 

5) Porque vivemos um tempo de esvaziamento do Antigo testamento. Valores do Antigo Testamento estão sendo deixados pra 
trás, como: “não roubar”. 
 
 

Como ofertar?    2Coríntios 9: 6, 7 e 8   (Este texto fala de oferta). 
 

1) Devemos ofertar com liberdade.  (v.7)  
Se houver no coração o sentimento de perda. Não o faça, pois Deus não aceitará sua oferta. Nem deve ter no coração o 
sentimento pesaroso com a compreensão de que se não o fizer Deus vai amaldiçoá-lo. 

2) Devemos ofertar com espontaneidade. 
3) Devemos dar com alegria.  (v.7)  Como a satisfação de ter comprado algo novo. 

 
 
Por que dizimar?    Malaquias 3:7 a 12    (Este texto fala de dízimo). 
 

1) Porque é Bíblico -  Muitos falam que dizimar é prática do Velho Testamento, mas vemos várias referências ao dízimo no Novo 
Testamento. Em Hebreus 7 encontramos a palavra “dízimo” 6 vezes. Quando o Novo Testamento faz um reconhecimento ao 
Velho testamento isso é uma confirmação. 
Jesus faz referência ao dízimo, confirmando que devemos dar o dízimo em Mateus 23:23. 
Jesus está dizendo que os escribas e fariseus são hipócritas, pois dão o dízimo, mas não obedecem aos mandamentos que são 
importantes como serem justos, misericordiosos e honestos.  
Jesus explica que devem fazer estas coisas (serem justos, misericordiosos e honestos) não deixando de fazer aquelas (que é dar 
o dízimo).  
 

2) Porque é com o dízimo que a Igreja se mantém -  Os serviços da Igreja são gratuitos. A igreja oferece: luz, água, copo plástico, 
telefone, elevador, ar condicionado, limpeza, material de limpeza, zeladores com carteira assinada, pastores, secretária, vigia, 
cesta básica, compra de remédios para membros, músicos, pessoal do som, coral, ajuda aos ministérios, sustenta os 
missionários, sustenta a Congregação de Ipiabas, etc... 
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Pr. Celso Martinez - culto 13/07/2014 - domingo (manhã) 
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2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
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Você se lembra de alguma situação difícil que você já viveu e Deus te deu vitória?  

Compartilhe com o grupo. 

 QUEBRA       
   GELO 
 

5 minutos 

 CÃNTICO 

      5  

minutos 

 ESTUDO 

     45 

minutos 

Falar sobre dinheiro hoje na Igreja se tornou muito complicado e desconfortável devido 
algumas situações, em algumas igrejas, que somos rotulados de forma negativa. 
 



 
 
A Igreja não recebe recurso financeiro de qualquer governo seja: municipal, estadual ou federal. Pelo contrário, é a Igreja quem 
ajuda nossa Prefeitura quando precisa de suas instalações prediais para funcionamento de escolas quando a escola da 
Prefeitura está em obras. 

 
3) Porque há promessa decorrente da obediência - Malaquias 3:10 e 11.  

É a única referência Bíblica que Deus se deixa provar. Como se Deus dissesse: “Sejam fiéis e vocês vão ver o que Eu vou fazer”. 
Deus promete repreender o devorador. Na época de Malaquias o devorador era os gafanhotos em suas plantações e hoje, em 
nossas vidas, pode ser uma doença, um carro que quebra e temos que gastar o que não temos para consertar, etc... 

 
 
Conclusão: Os princípios, tanto para o dízimo como para a oferta são os mesmos. Deus não quer nada forçado, ele só quer 

obediência com o coração limpo de mágoas e tristeza. 

Na verdade Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono de todo o dinheiro. Ageu 2:8 
 
 
Orientações:  

1) Ensine ser filho a ser dizimista. 
2) Se estiver com o dízimo atrasado, esqueça o que está pra trás e faça um propósito com Deus daqui pra frente. 
3) Devo dar o dízimo do bruto ou do líquido?  
       Se você trabalha por conta própria ou tem uma empresa. Você deve separar “você” da “empresa”.  
       Sempre contribua da forma que Deus propôs em seu coração.  
       Se você vai contribuir com o líquido ou com o bruto, é você com Deus.  Devemos estar sempre com o coração alegre e 
       satisfeito, sem mágoas ou pesar.  

 
 
 
 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não deixe de convidar visitantes para sua célula 
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