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PRINCÍPIOS BÁSICOS -
VERDADE

1. RECONHECER E RENUNCIAR O ESPÍRITO DE
MAMOM

2. ESTABELECER A FÉ DE PARDAL

---------------------------------------------------------------
3. ESTABELECER O DÍZIMO

4.TORNAR-SE UM GERENTE DE DEUS

5.FECHAR O CÍRCULO

6. ENCARAR AS SUAS DÍVIDAS

7.SER UM EUNUCO FINANCEIRO



2 Co 9: 8 - 11

• “E Deus é poderoso para tornar
abundante em vós toda graça, a fim de
que, tendo sempre, em tudo, toda
suficiência, superabundeis em toda boa
obra, conforme está escrito: Espalhou,
deu aos pobres, a sua justiça permanece
para sempre.



2 Co 9: 8 - 11

• Ora, aquele que dá a semente ao que
semeia e pão para comer também
multiplicará a vossa sementeira e
aumentará os frutos da vossa justiça:
para que em tudo enriqueçais para toda
a beneficência, a qual faz que por nós se
deem graças a Deus.”



5 USOS BÍBLICOS DO DINHEIRO

TORNAR-SE UM GERENTE DE DEUS

A. Semente para o semeador (Dízimo)

B. Pão para comer (Consumo próprio)

C. Multiplicação da semente para a semeadura 
(Semeadura e Colheita)

D. Aumento dos frutos (usando o dinheiro para
libertar as pessoas da escravidão)

E. Da vossa justiça – Generosidade: (Dar e
ofertar)



5 USOS BÍBLICOS DO DINHEIRO

BENS – tem valor intrínseco e foram criados por
Deus – VT – terras, casas, gado e rebanho, ouro
e prata, em barra ou joias, madeira, azeite,
servos

RIQUEZAS – dinheiro/bens que trabalham para
nós

DINHEIRO – meio de troca, criado pelo homem,
cujo valor real é dado na “feira”: divisível,
durável, transportável, reconhecível e escasso. A
credibilidade é dada pelos homens! E varia!



3. ESTABELECER O DÍZIMO

A) SEMENTE PARA O SEMEADOR = DÍZIMO

1. QUANTO? 10% de toda renda bruta
disponível

2. ONDE? “Na casa do tesouro” = Sua igreja
local, onde voce se alimenta

3. QUANDO? Quando a renda é recebida.

4. POR QUE? A motivação, a razão pela qual
dizimamos (obediência em nosso coração)



3. ESTABELECER O DÍZIMO

• O Dízimo é 10% - Ml 3:8-10

• É a nossa ação prática (verdade) que
acompanha nossa Fé em Deus como nossa
fonte (espírito)

• Dízimo é devolução não significa dar para
Deus (é diferente de ofertas)

• Dizimar e ser dizimista: é questão de atitude,
é a motivação envolvida

• O dízimo é santo ao Senhor – Lv 27:30



3. ESTABELECER O DÍZIMO

Gn 4:4 –” ...e atentou o Senhor para Abel e para
a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta
não atentou...”

PRIMEIRO ABEL, DEPOIS A OFERTA! (Hb 11:4)

PRIMEIRO CAIM, DEPOIS A OFERTA!

Deus não busca dinheiro, mas busca corações!



PÃO PARA COMER

• A)  SEMENTE PARA O SEMEADOR

• B) PÃO PARA COMER

– Muitos cristãos não incluem Deus nesta área de
suas vidas

– Como mordomos/gerentes de Deus, temos que
fazer do dinheiro o nosso servo, ao invés de
sermos servos dele; quanto é o suficiente?

– Ec 3:13 – “e também que todo homem coma e
beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é
um dom de Deus.”



LEIS DA SEMEADURA

• C) MULTIPLICAÇÃO DA SEMENTE PARA SEMEADURA

(30, 60, CEM POR UM = John Avanzini = A liberação da
sua colheita financeira)

I. Voce precisa plantar a semente – Jo 12:24
– “...se o grão de trigo, caindo na terra,
não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá
muito fruto.”

II. voce precisa plantar, o que espera colher
– Gn 1:12 – “...dando semente conforme a
sua espécie...



LEIS DA SEMEADURA

• C) Multiplicação da semente para semeadura

III. Voce estabelece o tamanho da colheita
quando semeia a sua semente – 2 Co 9:6 –
“...que o que semeia pouco, pouco também
ceifará; e o que semeia em abundância em
abundância também ceifará.”

IV. voce precisa semear a sua semente em
boa terra – Mt 13:8 – “e outra(semente) caiu
em boa terra, e deu fruto: um, a 100, outro, a
60, e outro a 30.”



LEIS DA SEMEADURA

• C) Multiplicação da semente para semeadura

V. Voce precisa esperar um período de tempo
entre plantar e colher – Mc 4: 26-27 – “O
Reino de Deus é assim como se um homem
lançasse semente á terra, e dormisse, e se
levantasse de noite ou de dia, e a semente
brotasse e crescesse, não sabendo ele como.”



LEIS DA SEMEADURA

• C) Multiplicação da semente para semeadura

VI. Voce precisa cuidar da sua plantação, para
que haja uma boa colheita – Mt 13:7 – “E
outra caiu entre espinhos, e os espinhos
cresceram e sufocaram-na.”



LEIS DA SEMEADURA

• C) Multiplicação da semente para semeadura

VII. Sua despesa é sempre maior no tempo da
colheita – Mt 20:1 – “Porque o Reino dos céus
é semelhante a um homem, pai de família,
que saiu de madrugada a assalariar
trabalhadores para a sua vinha.”



LEIS DA SEMEADURA

• C) Multiplicação da semente para semeadura

VIII. Uma parte da colheita se destina a
semear de novo – 2 Co 9:10 – “Ora, Aquele
que dá a semente ao que semeia e pão para
comer também multiplicará a vossa
sementeira e aumentará os frutos da vossa
justiça.”



LEIS DA SEMEADURA

• C) Multiplicação da semente para semeadura

IX. Uma parte da colheita se destina a voce –
1 Co 9:7 – “Quem jamais milita a sua própria
custa? Quem planta a vinha e não come do
seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não
come do leite e do gado?



LEIS DA SEMEADURA

• C) Multiplicação da semente para semeadura

X. Sua colheita é um milagre – 1 Co 3:6 – “Eu
plantei, Apolo regou; mas Deus deu o
crescimento.”

D) AUMENTO DOS FRUTOS – libertando
outros da escravidão

E) DA VOSSA JUSTIÇA - generosidade – doar e
ofertar


