RESGATANDO O PRINCIPIO DE DAR - PARTE FINAL

INTRODUÇÃO
Estamos vivendo em um tempo que valores estão sendo deturpados, crises existenciais
assolando o mundo, mas o Reino de Deus é o mesmo e tem valores e princípios
diferentes do dessa terra: se ganha quando se perde, vivemos quando morremos, e
Jesus nos orienta que é melhor dar do que receber.
Dar vem da raiz nathan que entre outros significados pode exprimir o ato de conceder,
presentear, devotar e consagrar. Tal ato deve ser feito com generosidade, sem
relutância, e como consequência, o Senhor trará a recompensa em todo trabalho que
fizermos, segundo Deut 15: 10: Dê-lhe generosamente, e sem relutância no coração;
pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o
que você fizer.
O alvo do nosso dar deve ser Deus, mas sabemos que Ele, como dono do ouro e da prata
e detentor de toda riqueza, não precisa do nosso dinheiro, então Ele transfere para:
1. A IGREJA - cujo objetivo é manter a Sua casa.
Vejamos o que dar:
1.2 – Dízimo
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e
depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas
do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para
a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos
da vossa terra; e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Malaquias 3:10-11
 Dízimo é sinal de honra e louvor a Deus.
 O dízimo é ordenança a devolvermos o que não nos pertence, ou seja, 10% de
toda a nossa renda.
 Os dízimos vão trazer prosperidade e proteger-nos da ação de demônios como
o devorador.
1.2
- Ofertas
É a palavra que transliterada significa Korbã, cujo significado é “aquilo que é trazido
para perto”.
 Também significa “reservar algum bem para ser oferecido a Deus”.
 No antigo testamento, principalmente, no livro de Levítico, Deus estabelece
vários tipos de ofertas: Holocausto, Cereal, Comunhão, Pecado, Culpa. Estas
ofertas tinham três propósitos: tornar seu povo santo; fazer referência de Cristo
como Cordeiro; ensinar os princípios de uma oferta de excelência que consistia
no zelo em trazê-las; só eram sacrificados animais domésticos porque eram
estimados por seus donos, eram caros e submissos. Estas ofertas eram aceitas
pelo Senhor como cheiro suave.
2. Aos necessitados – nossos bens devem também servir ao próximo e aos
necessitados. Se Deus tem nos dado, com certeza é para abençoarmos aos

menos favorecidos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz
quem trata com bondade os necessitados! (Pv 14:21);Salmos 19:17. O que se
compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício.
3. Aos sacerdotes - a responsabilidade de prover para o sacerdote é do povo que
ele cuida. Tal contribuição é uma forma de honrá-los e, consequentemente,
trazer a bênção do Senhor para o nosso lar de acordo com Provérbios 3:9 “Honra
ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda”. “E as
primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda oferta de todas as vossas
ofertas serão dos sacerdotes; também as primeiras das vossas massas dareis ao
sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa.” ( Ezequiel 44:30)


A oferta dada ao sacerdote, chama-se Primícias, que nada mais são que tributos(
1 dia de serviço, equivalente ao salário dividido por 30) pagos aos sacerdotes que
tem autoridade espiritual para ministrar sobre nossas vidas.

CONCLUSÃO
Muitos estão avessos ao ato de contribuir, e uns chegam até mesmo a alegar que
dízimos, ofertas e primícias são tributos ordenados apenas para o povo de Israel, por
isso quem os pede ou faz uso deles está presos a Lei, já que estamos vivendo no tempo
da graça, mas o que fazer com a fala de Jesus que diz: Não cuideis que vim destruir a lei
ou os profetas: não vim revogar, mas cumprir.
Mateus 5:17. Precisamos ter cuidado com aquilo que queremos fazer com os princípios
de Deus, dando desculpas para alimentar nossas avarezas! Porém, se ainda assim os
argumentos brotarem, então é melhor não ler mais o Antigo Testamento, não
apresentar mais as crianças ao altar do Senhor, não fazer uso dos 10 Mandamentos, não
acreditar nas profecias do Antigo Testamento nem acreditar no Cristo pregado desde
Gênesis. Sejamos prudentes, obedientes e temerosos no que diz respeito a darmos.
Ofertas, dízimos e primícias são atos de e amor àquele que tem nos dado tudo.

Pra Derlange Guimaraes

DINÂMICA
Material: Balão
Desenvolvimento: Colocar papéis com tarefas variadas dentro de balões de soprar.
Enchê-los e pendurá-los pela sala ou deixar no chão.
Dentro de cada balão colocar uma tarefa: - Dizer uma palavra de encorajamento para
algum irmão da célula. / - Trazer na próxima célula um presente para algum amigo (dizer
o nome do amigo da célula). / - Fazer um cartão para alguém / - Dar um abraço em
alguém da célula. / Trazer chocolates para distribuir na próxima célula. /
Conclusão: Dar faz mais bem para quem dá do que para quem recebe. Além disso, dar
solidifica relacionamentos e é uma demonstração de afeto e carinho. Precisamos
resgatar todos os dias o princípio de DAR.

