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Texto: Neemias 10: 29-39 
Leitura: Malaquias 3: 8-12 
      
Queridos irmãos em Jesus Cristo, 
 
Este texto se tornou muito popular entre pastores para exortar a congregação 
para pagar os dízimos, dizendo se pagardes os dízimos, Deus vos abençoará 
abundantemente.  Quem pagar 10 por cento, ele receberá dez vezes mais de 
volta!  Há pastores que tem a coragem de dizer isso. Eles só falam em dinheiro; 
eles prometem montes de ouro, mas esquecem que este texto não fala sobre 
um jeito pelo qual uma pessoa pode se enriquecer; este texto fala sobre muito 
mais do que dinheiro. Deus não pensa na CARTEIRA do seu povo, mas no 
CORAÇÃO do seu povo. O problema dos dízimos é um problema do CORAÇÃO. 
É sempre assim: as pessoas que não pagam os seus dízimos, elas têm um 
problema de coração; elas não amam a Deus; elas amam o dinheiro, mais do 
que ao Senhor; Elas devem se converter.  

 
 
Tornai-vos para Deus e Deus se tornará para vós 
 
1) Tornai-vos para Deus; 
2) Deus se tornará para vós. 
 
TORNAI-VOS PARA DEUS 
 

Não é sem motivo que o profeta Malaquias disse estas palavras ao povo de 
Israel. Deus mandou este profeta para Israel, pois o povo virou as costas para 
Deus. O povo não respeitava mais a Deus. Isso se tornou visível na vida do dia-
a-dia deles, pois eles não respeitavam mais a lei do Senhor.  O profeta 
Malaquias fala sobre isso em todo o seu livro. Este livro é uma grande 
acusação.Vou dar uns exemplos:  
 
No capítulo I o Senhor Deus está reclamando, pois os sacerdotes desprezam o 
nome do Senhor e o povo oferece animais cegos para o sacrifício. Isso já é 
bastante para mostrar que o povo não respeita o Senhor Deus; Mas há mais 
coisas que provam isso: Os sacerdotes não ensinam bem a lei de Deus (2,8) e a 
muitos fizeram tropeçar; o profeta mostra uma lista de pecados ofensivos, que 
ele notou (3,5); O Senhor será uma testemunha contra os feiticeiros, contra os 
adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista 
em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e 
não me temem, diz o Senhor. 
 
O povo não respeita a lei de Deus; a situação ainda é pior: o povo não respeita 
a Deus. Eles viraram as costas pro Senhor Deus e por causa disso Malaquias 
deve profetizar: TORNAI-VOS PARA DEUS. Isso quer dizer: CONVERTA-SE! O 
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povo deve mudar a sua vida. Não somente os seus costumes errados, mas no 
primeiro lugar o seu coração errado. Eles devem voltar ao seu primeiro AMOR.  
 
Não é sem motivo que a profecia de Malaquias começa falando sobre o amor. 
Deus disse: “Eu vos tenho amado [-] Amei a Jacó e odiei a Esaú”. Deus fez uma 
aliança com Abrão, Isaque E JACÓ.  Deus fez uma aliança com Israel. Por que 
ele ama este povo. Deus mostrou o seu amor; tirou-os do Egito; e deu-lhes o 
país Canaã; Deus mostrou o seu amor e Deus exigiu amor. Os dez 
mandamentos falam sobre isso: “não terás outros deuses perante de mim”, 
disse o Senhor. O povo devia amar ao Senhor Deus e mais ninguém.  
 
E agora! Onde está este amor? CONVERTA-SE, diz Malaquias; TORNAI-VOS 
PARA DEUS! E como fazer isso? Eles devem voltar à verdadeira adoração ao 
Senhor. Eles devem restaurar o culto a Deus. Eles devem manter o culto no 
templo e obedecer às leis; Também as leis para pagar os dízimos e as ofertas.  
O Profeta fala especialmente sobre isso neste trecho; Não por causa do 
dinheiro, mas por causa do AMOR. Os dízimos estão completamente ligados 
com o NOSSO AMOR POR DEUS. Já logo no início da Bíblia, quando se fala pela 
primeira vez sobre os dízimos, podemos ver isso. Isso é em Gênesis 14. Lá 
Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. Abraão fez isso, pois Melquisedeque 
era o sacerdote do Senhor. E Abraão respeitava o Senhor. Ele queria mostrar a 
sua gratidão. Então, espontaneamente ele deu dez por cento de tudo o que ele 
ganhou ao Senhor. Isso foi uma prova do seu amor.  
 
Os filhos devem seguir o exemplo de Abraão. Amar ao Deus de Abraão e 
mostrar isso dando os dízimos aos sacerdotes. Deus queria ensinar este amor 
ao seu povo e por causa disso ele deu as suas leis. Regras de amor. Mas os 
Israelitas esqueceram disso. Os dízimos tornaram-se impostos. Eles pagaram 
por obrigação e não por amor. E isso deve mudar; TORNAI-VOS PARA DEUS. 
Convertai-vos ao primeiro amor, diz Malaquias. O povo se afastou do Senhor. E 
quando uma pessoa se afasta do Senhor, O Senhor se afasta dela. Quando uma 
pessoa pensa que ela pode viver sem Deus, Deus se afastará e esta pessoa 
descobrirá que não pode sobreviver sem Deus. A lei de Deus mostra isso 
claramente. Por exemplo, em Deuteronômio 28. Ali se fala claramente sobre a 
aliança que Deus fez com o seu povo. Fala-se também sobre as maldições, que 
o povo vai sofrer se afastar de Deus.  Já lemos em Gênesis 3 que a terra foi 
amaldiçoada por causa do pecado do homem Adão. O homem deve se esforçar 
para sobreviver. Mas quando Deus veio e fez uma aliança com Abraão, Abraão 
foi abençoado e se tornou mais e mais rico. Perto de Deus encontra-se a 
benção do Senhor. Mas quem se afasta dele, se afasta da fonte da vida.  
 
Deuteronômio 28 mostra isso também. Lá se fala sobre as benções do Senhor. 
Todos que ouvirão a voz do Senhor serão abençoados, mas quem se afasta; 
quem vira as costas, ele encontrará as maldições: o trabalho não produzirá 
bastante; o dinheiro da poupança diminui, custos altos com doenças; 
problemas no trabalho, problemas em casa, problemas com os filhos; você 
perde muita energia com todos estes problemas, fica estressado, cansado, não 
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consegue bem fazer os seu trabalho; não produz nada. Pois está longe do 
Senhor. TORNAI-VOS PARA DEUS, diz a Palavra. TORNAI-VOS PARA DEUS E 
DEUS SE TORNARÁ PARA VÓS.  Assim fala o Senhor.  BUSCAI PRIMEIRO O 
REINO DE DEUS E A SUA JUSTIÇA, E TODAS ESTAS COISAS VOS SERÃO 
ACRESENTADAS, disse Jesus.  Deixa as coisas materiais e busca o Senhor. 
 
Primeiramente tem que se humilhar, para depois o Senhor te levantar; o 
homem rico devia humilhar-se para receber a benção de Deus; devemos deixar 
a cobiça, para encontrar a benção de Deus. Se estiver com cobiça, nunca verá 
a benção de Deus. TORNAI-VOS PARA DEUS E DEUS SE TORNARÁ PARA VÓS. 
 
Então, irmãos, devemos primeiramente amar a Deus; obedecer a Deus; ouvir 
as suas palavras e praticar o amor, que ele nos ensina. Devemos nos humilhar 
perante Deus; só assim vamos ver a grandeza de Deus; só assim vamos 
respeitar a Deus; só assim veremos as benções de Deus na nossa vida. 

 
 DEUS SE TORNARÁ PARA VÓS. 
 

As palavras do Senhor Jesus Cristo “BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS E A 
SUA JUSTIÇA, E TODAS ESTAS COISAS VOS SERÃO ACRESENTADAS”, 
combinam muito bem com o nosso texto, irmãos. Especialmente para mostrar 
que NO PRIMEIRO LUGAR NÒS DEVEMOS BUSCAR A DEUS.  Malaquias disse a 
mesma coisa. “TORNAI-VOS PARA DEUS” ele diz no primeiro lugar e depois 
disso: “E DEUS SE TORNARÁ PARA VÓS”.  
 
A promessa de Deus é condicional. Não é um automatismo. Às vezes as 
pessoas pensam nisso; elas se tornam membro de uma igreja, elas fazem tudo 
o que o pastor exige, e pensam que Deus automaticamente mandará as suas 
benções sobre a sua vida. Há pessoas que pensam que a igreja é um tipo de 
segurança. Posso segurar os meus bens. Pago todos os anos 5% do valor e 
quando alguma coisa acontece o seguro me paga tudo de volta.  Assim uma 
pessoa paga 10% da sua renda, porque Deus lhe dará o dobro de volta. Assim 
falam uns pastores, mas será que a Palavra de Deus diz a mesma coisa? Seria 
um bom negócio. Melhor do que a bolsa de valores. Você investe 10% e terá 
uma renda de mais do que 100%? Isso é um bom negócio! Queria que fosse 
verdade, mas infelizmente devo dizer que isso é uma mentira. Este texto não 
fala sobre isso. Nem fala sobre negócios. 
 
Como já disse, este texto fala sobre o seu coração. E quem entra na igreja, mas 
deixa o seu coração na rua, ou em casa, ou na empresa, ele se engana ou 
deixa se enganar pelos pastores, que não conhecem a palavra de Deus. Quem 
entra na igreja e paga os seus dízimos para ganhar o dobro, ele deve se 
converter. Ele deve dar muito mais; ele deve entregar o seu coração ao Senhor; 
ele deve entregar a sua vida ao Senhor. Quem entra na igreja, porque quer ser 
rico; ele ama o dinheiro e não a Deus; E quem não ama a Deus, não receberá a 
benção de Deus. Como já disse: Ele deve se converter: TORNAI-VOS PARA 
DEUS E DEUS SE TORNARÁ PARA VÓS.   
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Já mencionei que o homem rico estava buscando o reino de Deus; ele devia 
vender todos os seus bens e compartilhar a sua riqueza com os pobres, e voltar 
pra Cristo; só assim ele podia entrar no reino de Deus. Jesus ensinou isso e 
este ensino vale, também para entender o nosso texto. Uma pessoa deve estar 
pobre para descobrir a riqueza de Deus. Pode ser que perderemos tudo nesta 
terra, seguindo o Senhor Deus, mas naquele momento encontramos a Deus. Às 
vezes somos tão ocupados com certas coisas, com os nossos planos, que 
esquecemos de Deus; queremos fazer as coisas da nossa maneira, e conforme 
a vontade do mundo em redor de nós, e esquecemos a vontade de Deus. Às 
vezes Deus deve tirar certas coisas das nossas mãos para descobrirmos de 
novo que somos dependentes de Deus e que devemos buscar de novo o nosso 
primeiro amor. Às vezes Deus tira a nossa saúde, para que paremos de 
trabalhar e pensemos de novo em Deus. E às vezes estamos tão preocupados 
com a nossa poupança, que esquecemos da vontade de Deus;  Este texto deixa 
bem claro que devemos pensar primeiramente na poupança do Senhor e depois 
na nossa poupança.  Neste ponto se mostra a fé, a confiança no Senhor.  Quem 
tem fé, quem acredita nesta palavra, ele não terá problemas com isso; ele dará 
sem problemas os dízimos ao Senhor sabendo que o Senhor disse. TORNAI-
VOS PARA DEUS E DEUS SE TORNARÁ PARA VÓS.   
 
 
Isso é uma promessa de Deus. E Deus cumpre as suas promessas. Leia 
Malaquias 3: 6 O Senhor não muda.  O Senhor faz o que prometeu. A história 
do povo de Israel prova isso. Deus cumpriu as maldiçoes de Deuteronômio 28 
na vida do povo. Deus é fiel. Fiel nas maldiçoes e fiel nas benções.  
Então: TORNAI-VOS PARA DEUS E DEUS SE TORNARÁ PARA VÓS.  Como Deus 
se tornará para seu povo? Ele vai “abrir as janelas do céu”. Isso quer dizer: ele 
dará chuvas para as plantas crescer. As ervas, as plantas e as árvores. Todas 
darão o seu fruto. Trinta vezes, 60 vezes ou até 100 vezes.  
 
Deus vai dar crescimento e Ele protegerá a colheita contra o mal. Contra o 
devorador e contra os inimigos; e contra muitos outros perigos, que Deus 
mencionou em Deuteronômio 28. Deus promete tudo isso e até provoca o seu 
povo, dizendo: “FAZEI PROVA DE MIM NISTO”.  SE o povo entregar os dízimos 
no templo, Deus abrirá as janelas do céu e abençoara abundantemente. Como 
devemos avaliar estas palavras? Podemos PROVAR DEUS? Algumas vezes 
lemos sobre isso na bíblia; Isaías provocou o rei Acaz para provar a Deus; Aqui 
o Senhor convoca toda a nação de Israel para prová-lo. Mas sabemos também 
que Deus não deixa se provar; Temos um texto em Salmos 95, que nos avisa a 
não provar a Deus: “Não endureçais os vossos corações, assim como na 
provocação e como no dia da tentação no deserto; quando vossos pais ME 
TENTARAM, ME PROVARAM, e viram a minha obra. Quarenta anos estive 
desgostado com esta geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não 
tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão 
no meu repouso.” 
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Lendo isso, acredito que não devemos PROVOCAR OU PROVAR DEUS para 
termos recompensa dos nossos dízimos. Não podemos pagar os dízimos com 
este motivo: “vamos ver se o Senhor vai cumprir a sua promessa”. Quem faz 
isso, provoca Deus e não verá nada, nem a vida eterna. Devemos tornar em 
humildade a Deus e cumprir o nosso dever com amor. Quem faz isso assim, em 
humildade, ele verá a mão bondosa de Deus na sua vida. Posso explicar isso 
com um exemplo: 
 
Houve uma família: o pai e dois filhos. Os filhos saíram de casa e começaram a 
trabalhar. O filho mais velho saiu de casa e viajou e conseguiu um emprego 
bom. Ele ganhava muito. Ele nunca tinha tempo de buscar o seu pai, pois ele 
estava ocupado demais, ganhando mais e mais dinheiro. Ele se tornou 
milionário. Às vezes ele mandou um dinheirinho para seu pai, pensando “devo 
manter uma boa relação com o meu pai, pois se ele morrer quero receber a 
herança”. O filho mais novo ficou na casa e conseguiu um emprego perto de 
casa. Ele não ganhava muito; um salário mínimo, mas ele compartilhou este 
dinheiro com o seu pai, especialmente quando o velho ficou doente. Ele gastou 
todo o seu dinheiro; E um dia o Pai morreu: os irmãos enterraram o velho; e 
quando eles voltaram o mais velho queria resolver as coisas; ele queria dividir a 
herança, mas não houve nada; só débitos. Eles deviam vender a casa para 
pagar os débitos e depois disso só houve umas coisas pessoais do pai: uma 
fotografia e um diário.  O irmão rico não queria receber estas coisas. Ele tinha 
esperado ganhar dinheiro e não se interessava pelo pai; o filho mais novo 
gostou da foto e do diário, pois ele amava o seu pai. Ele não se interessava 
pelo dinheiro, ele queria saber mais sobre o seu pai.  Um era humilde e amava 
o pai; o outro era rico e amava o dinheiro. 
 
E como está com você, irmão? Qual é o seu motivo para visitar a igreja? Quer 
ser rico ou quer amar a Deus? Como já disse: Devemos amar a Deus; obedecer 
a Deus; ouvir as suas palavras e praticar o amor, que Ele nos ensina. Devemos 
nos humilhar perante Deus; só assim vamos ver a grandeza de Deus; só assim 
vamos respeitar a Deus; só assim veremos as benções de Deus na nossa vida. 
Amém. 
 
Cântico: Venho Senhor minha vida oferecer. 
 
Leitura: Malaquias 3: 8-12  

Texto: 'eemias 10: 29-39 

 

  

  

 

   

                                                                                                                                                                                       

 

 

 


