O DÍZIMO E SUA IMPORTÂNCIA NO REINO DE DEUS

E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram
dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas
ao Senhor seu Deus; e fizeram muitos montões. 7 No terceiro mês começaram a fazer
os primeiros montões; e no sétimo mês acabaram. 8 Vindo, pois, Ezequias e os príncipes,
e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. 9 E perguntou
Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. 10 E Azarias, o sumo
sacerdote da casa de Zadoque, lhe respondeu, dizendo: Desde que se começou a trazer
estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em
abundância; porque o Senhor abençoou ao seu povo, e sobejou esta abastança. II
Crônicas 31:6-10
INTRODUÇÃO
O cenário do texto que nós lemos ocorreu durante o reinado de Ezequias rei de Judá.
Era um rei temente ao Senhor, decidiu não seguir os caminhos ímpios de seu pai Acaz.
Ao assumir o reinado percebeu que a casa do Senhor estava abandonada, a nação
arruinada e a idolatria instalada por todos os lados. Ezequias decidiu reformar a nação
começando com a restauração da casa de Deus (II Cr 29:3-11), celebrou uma grande
Páscoa, o povo quebrou os ídolos. Com o templo restaurado o povo levava os dízimos
com alegria, também com muito jubilo os levitas e sacerdotes serviam e toda nação era
abençoada. À luz desse texto podemos apreender algumas verdades:
1.O DÍZIMO PERTENCE À DEUS, v.6
Com a reforma de Ezequias a nação foi tomada de um grande avivamento, o povo voltou
a obedecer aos princípios de Deus e começou a trazer os dízimos à casa do Senhor. O
povo teve entendimento do que está escrito em Levítico 27:30-33 de que os dízimos
pertencem ao Senhor e que ninguém deveria tomar para si, por isso saíam de suas casas
para levar à casa do Senhor aquilo que pertencia à Ele. Do Senhor vem a chuva, a
provisão e os recursos. A décima parte do que Ele nos dá não deve ficar em nossas casas
e sim na casa dEle, pois essa é a ordenança que Ele deixou, segundo Malaquias 3:10a:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
2.OS DÍZIMOS SERVEM PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DO SENHOR, v.10a
Com a obediência do povo na entrega dos dízimos a casa do Senhor prosperava, os
ministros do templo eram atendidos e todos os serviços diários eram realizados segundo
a ordenança do Senhor. A manutenção diária do templo não era algo simples,
demandava altos custos e uma tribo inteira (a tribo de Levi) havia sido separada para
executar tais serviços. Em nossos dias o cenário não é diferente, a manutenção da casa
e da obra do Senhor demanda muita despesa, e o principal recurso para esse fim são os
dízimos que pertencem ao Senhor. Que sejamos tomados do mesmo Espírito de temor
levando os nossos dízimos à casa do Senhor. Deus tem colocado em nossas mãos os
recursos para mantermos a obra dEle, por isso sejamos fiéis!
3. A PROSPERIDADE DO POVO DEPENDE DA PROSPERIDADE DA CASA DO SENHOR,
v.10b

Se lermos atentamente o capítulo inteiro de II Crônicas 29, entenderemos que quando
o povo se desviava dos caminhos do Senhor abandonava o templo e os serviços nele
realizados e como consequência vinha a miséria; mas quando o povo se voltava ao
Senhor, restaurava o seu templo, vinha a prosperidade. Não podemos perder de vista
essa lição, existe uma influência espiritual no cumprimento ou não do dízimo. A falta de
compromisso com a casa e a obra do Senhor atrai para nós maldição pois de lá provém
as nossas bênçãos; foi nela que Deus estabeleceu os sacerdotes que têm decretos de
benção ao nosso respeito. Quando o povo é fiel recebe as bênçãos sacerdotal, Deus
aprova e prospera ainda mais a sua Igreja e a casa dos seus servos continuamente.
CONCLUSÃO
Estamos vivendo tempos difíceis, de uma depravação moral e ética financiada pelas
grandes instituições e pelos governos. A Igreja é a única instituição que tem
verdadeiramente feito resistência defendendo a família, os valores éticos e morais, etc.
A principal fonte de sustentação material da Igreja são os dízimos. Se todos decidirmos
voltar aos princípios tal como fez o povo de Judá, a casa do Senhor prosperará e a obra
de Deus nessa terra também. A Igreja é projeto de Deus, Ele continuará mantendo a sua
obra abençoando todos aqueles que forem fiéis. Decida cooperar com o avanço do
Reino nessa terra!
Me Adriano Kilala

DINÂMICA
Importância de Devolver
Material: bombom
Desenvolvimento: Entregar 10 bombons para cada membro da célula (se não tiver
bombom suficiente, chamar apenas 2 pessoas para receber os bombons).
Dizer para os participantes que os bombons são deles, mas que agora você (líder) quer
um bombom de volta, afinal você deu os bombons e quer só um de volta. Porém
devolver é opcional, se não quiser devolver o bombom não tem problema.
Conclusão: Assim é a vida do dizimista. Deus nos dá 10 partes e nos pede apenas 1
para manter a casa de Deus. Foi difícil devolver? É Maravilhoso ser investidor do Reino
de Deus e usufruir da fidelidade de Deus em nossas vidas. Dizimo é questão de
gratidão, porque o dinheiro não é nosso é DELE.

