


5 - Abra uma “franquia” do céu



O que é uma 
franquia?

• Uma empresa de sucesso 

• Com negócio lucrativo e 
aprovado 

• Com clientes 

• Fornece a marca, os 
produtos e o suporte para 
montar e gerenciar  

• Cobra uma porcentagem 
das receitas ou produtos 
(5% a 40%)
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Imagine ter Deus como sócio de sua 
franquia.  

Ele garante tudo para o seu sucesso. 
E pede uma pequena participação.
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Deus e os fazendeiros -  Franquia 90 por 10
• Deus garantia uma colheita próspera, abundante, sem nenhuma 

praga, chuva e sol no tempo certo, e produção máxima por 
semente plantada. 

• Sucesso certo! Perda nenhuma! Lucro garantido! 

• 90% do lucro para o fazendeiro 

• 10% do lucro para Deus: que seria usado para abençoar os 
fazendeiros!
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Podem me TESTAR, diz o Senhor Deus!
10 Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja 
provisão em minha casa. Se o fizerem”, diz o SENHOR dos Exércitos, “abrirei 
as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá 
espaço para guardá-las! Sim, ponham-me à prova!  

11 Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não 
cairão das videiras antes de amadurecerem”, diz o SENHOR dos Exércitos.  
12 “Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra 
será cheia de alegria”, diz o SENHOR dos Exércitos. -  

Ml 3:10-12
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A questão é que Israel não cumpriu sua parte!

• Deus se associa ao seu povo para FAZÊ-LOS PROSPERAR!  

• Mas os fazendeiros não deram a parte de Deus, usaram para 
eles mesmos.  

• Mesmo assim Deus se compromete a abençoá-los de novo, se 
houver arrependimento.
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Os “franqueados” roubaram o  
“franqueador celestial abençoador super-generoso"
6 “Eu sou o SENHOR e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não 
foram destruídos.  7 Desde os dias de seus antepassados vocês se afastaram de meus 
decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês”, 
diz o SENHOR dos Exércitos.  

“Mas vocês perguntam: ‘De que maneira voltaremos?’.  

8 “Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado! “Perguntam: ‘Em 
que te roubamos?’. “Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas.  

9 Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. 

Malaquias 3:6-9
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Quero entender esse negócio de dízimo…
• Isto não é coisa do Antigo Testamento? 

• Isto não é coisa da Lei de Moisés?  Jesus nos livrou da maldição da lei! 

• No N. T. não diz que eu sou livre para dar segundo o que está no meu 
coração? 

• A quem devo dar o dízimo? Não posso dar para quem eu quiser? 

• O que eu ganho com isso? Como sei o que farão com o dinheiro que 
eu dou?
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Você está perguntando isso porque 
quer DAR MAIS  

ou DAR MENOS? 

Ou é porque você ainda não dá 
NADA?
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O rei e o camponês pobre  

Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa 
medida, compactada, sacudida para caber mais, 

transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de 
medida que adotarem será usado para medi-los”. - Lc 6:38 



POR QUE O DEUS DO UNIVERSO 
PRECISARIA DE OFERTAS E DINHEIRO?

• Deus escolheu mos amar e nos colocar em primeiro lugar na vida dele. 

• Deus nos deu liberdade de escolher amar a ele e colocá-lo em primeiro 
lugar em nossas vidas. 

• Quem ama confia — confiamos realmente em Deus, que ele vai nos 
abençoar se obedecermos aos seus mandamentos? 

• DEUS sabe discernir uma oferta dada por AMOR de outra dada por 
OBRIGAÇÃO ou MANIPULAÇÃO.
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3 No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção 
como oferta ao SENHOR. 4 Abel, por sua vez, ofertou as melhores 
porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O 
SENHOR aceitou Abel e sua oferta, 5 mas não aceitou Caim e sua 
oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. 

6 “Por que você está tão furioso?”, o SENHOR perguntou a Caim. “Por 
que está tão transtornado? 7 Se você fizer o que é certo, será aceito. 
Mas, se não o fizer, tome cuidado! O pecado está à porta, à sua 
espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo.” 

Gênesis 4:3-7 (NVT) 
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Abraão, o primeiro a dar o dízimo, o faz para 
Melquisedeque, que vive na eternidade

2 Então Abraão separou a décima parte de tudo e a entregou a Melquisedeque, cujo 
nome significa “rei da justiça”, enquanto rei de Salém quer dizer “rei da paz”. 3 Não 
há registro de seu pai nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem 
do começo nem do fim de sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele 
permanece sacerdote para sempre. 

9 Além disso, pode-se dizer que os levitas, que recebem o dízimo, também o 
entregaram por meio de Abraão. 10 Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente 
da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando 
Melquisedeque se encontrou com ele.                                               Hebreus 7:2-10 (NVT) 
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3 coisas importantes

• 1 - O dízimo existia antes da Lei de Moisés exigí-lo. 

• 2 - Abraão deu o dízimo pela fé, não por obrigação 

• 3 - O dízimo impacta positivamente as gerações seguintes, pois 
o dízimo é um princípio eterno.
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Dízimos e ofertas
Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos 
frutos das árvores, são do SENHOR; santas são ao SENHOR. - Lv 27:30 

Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja 
provisão em minha casa. - Malaquias 3:10 

Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas 
apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse 
que eles não teriam herança alguma entre os israelitas”. - Nm 18:24
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Princípios sobre dízimos e ofertas
• Deus quer que OS PRIMEIROS 10% de nossos rendimentos seja dado a Ele. 

• Tudo o que damos para Deus se torna santo — para o uso que o Senhor 
determinar. 

• O dízimo deve ser dado na casa do tesouro - o lugar responsável por 
alimentar espiritualmente e edificar o povo 

• O dízimo deve ser usado para manter a casa do Senhor e as pessoas que tem 
a responsabilidade de pastorear e guiar espiritualmente o povo de Deus. 

• Tudo o que você dá além dos 10% é oferta. Dízimo é 10%.
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Dízimos e primícias devem ser entregues na casa de Deus

• Não pertence a mim, por isso não posso definir o destino.  

• Deus indica quem e como deve ser administrado  

• Posso dar outras ofertas a quem desejar, inclusive para a igreja, 
mas não posso tirar isso do que é consagrado ao Senhor
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Jesus ensinou a entregar o dízimo
Então o Senhor lhe disse: “Vocês, fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do 
copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade.  

Portanto, limpem o interior dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por 
completo. 

“Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da 
arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus.  
Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. 

Lucas 11:39-42 (NVT) 
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4 - Jesus não veio mudar, e sim cumprir com a Lei
17 “Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas; vim 
cumpri-los. 18 Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a 
menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se 
cumpram.  

19 Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento, e ensinar outros a 
fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que 
obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. 

20 “Eu os advirto: a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres 
da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus.” 

Mateus 5:17-20
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Outras coisas que são do A.T.  ou  
da Lei de Moisés

• Casamento 

• Não roubar 

• Não matar 

• Não adulterar 

• Não mentir
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O padrão 
da graça é 

maior



DÍZIMO: protege o que temos e nada 
falta! 

OFERTA: multiplica o que temos e 
abençoa a outros - abundância!
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O dízimo que Deus recebe:
“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com 

pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.” - 
2 Co9:7 

• É um ato de adoração, sacrificial (custa alguma coisa) 

• Precisa ser o PRIMEIRO a ser entregue 

• Precisa ser entregue COM ALEGRIA
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Você não é abençoado por 
acidente, mas por sua escolha. 

O Pai está esperando você fazer 
prova Dele (testá-lo).



A vontade de Deus  é prosperar 
você com um propósito:  fazer de 

você uma benção para muitos 
outros.  



Uma vida abençoada é:

• Investir tempo, talento e tesouros para expandir o 
Reino de Deus 

• Ser abençoado para abençoar outras pessoas, 
cristãs e não cristãs
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–Jaime Silveira

Vamos colocar em primeiro 
lugar Aquele que mais nos ama 

e que nunca nos abandona?



É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


