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Sou filho de Cledi Leão Wendt e José Honório Wendt,
fundadores do Ministério Cristo é o Senhor quando tinha apenas 4 anos
de idade.

Participo desde os 14, anos quando foi batizado nas águas e
tive a oportunidade de participar de todos os trabalhos disponíveis como
porteiro, diácono, evangelizando nas ruas de Bento Gonçalves, Guaporé,
Veranópolis e Guajuviras (bairro da cidade de Canoas) todas cidades
localizadas no RS; também nesta mesma época comecei a ministrar a
palavra de Deus, mesmo sem muito conhecimento, onde no bairro
Promorar na cidade de Guaporé-RS, realizei minha primeira pregação,
João 14:1-6. Atualmente sou Bispo de 2 igrejas localizadas na cidade de
Canoas-RS desde 2001.

Sempre fui um admirador deste tipo de trabalho,
principalmente pelo fato de nesta igreja os 9 dons da bíblia estarem
atuando, possibilitando com isso aprender junto aos anjos, arcanjos e até
mesmo com Jesus Cristo e o próprio Deus (este em raros momentos).

Desta forma, não ficam dúvidas quanto a veracidade dos textos
e ensinamentos que, ao longo dos anos, fui adquirindo, já que tais
ensinamentos não são meras interpretações de homens, mas tive a
graça de aprender diretamente com aqueles que viram tais palavras
sendo escritas pelos seus originais escritores.

Ouvir a ministração de um arcanjo, em sua língua original, e
ouvir de um interprete que nunca estudou esta língua a tradução em
português através dos dons de profecia e interpretação, certamente é
uma incrível experiência que todos os meses tenho a graça de participar.

Que a graça de Deus esteja com você em mais este estudo.

Leandro Leão Wendt

Bispo vice-presidente e Engenheiro Civil
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Tenho observado ao longo dos anos, que estes assuntos
dízimo, voto e ofertas tem se tornado um enorme tabu para muitos que
desejam conhecer à Jesus Cristo.

Muitas são as críticas envolvendo aqueles que desconhecem o
assunto, da mesma forma que muitos são os agradecimentos e elogios
feitos por quem é participante assíduo deste ministério.

Compreender as necessidades da igreja, pastores e demais
trabalhos realizados por todos envolvidos é necessário para que
consigamos realizar uma fé completa, preenchida não apenas por
obrigações que nos são ensinadas, mas também preenchida por sonhos
realizados, bênçãos alcançadas.

Tenho falado ao longo dos anos do importante equilíbrio que
deve existir entre o EU e DEUS. Equilíbrio este de não colocar fardos
pesados sobre os ombros daqueles que desejam não apenas conhecer a
Cristo mas também ter uma vida com ele, da mesma forma que não devo
me ausentar de nossas obrigações.

Ao estudar a palavra de Deus, como forma introdutiva,
percebemos 3 informações importantes:

1º) Não faça por força ou violência, faça por amor

2 Co 9:7; 1Pe 4:8;

2º) Não é pesado mas requer esforço “...e meu fardo é leve.”
Mt 11:30

3º) Valoriza seus líderes ou guias

1 Co 16:15-16; Hb 13:17; 1Pe 4:8

Será em busca do equilíbrio destes 3 itens que vamos estudar.

Bom Estudo!

Introdução

Compreendendo objetivos
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Ministério Cristo é o Senhor
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Bento Gonçalves Cristo é o Senhor

Desde 1983 restaurando vidas e 
construindo sonhos.
• As pessoas devem ser valorizadas dentro de suas 

capacidades, buscando uma aproximação com Deus 
tanto carnal, quanto espiritual;

• Buscar constantemente evoluir as estruturas físicas 
para oferecer as pessoas um lugar agradável de 
adoração a Deus;
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1 –Metas a serem 
alcançadas

Objetivos Claros

5Adicionar um rodapé



Objetivos:
Quando não temos consciência de onde queremos chegar, também não saberemos quais caminhos seguir.

Compreender as metas que Deus tem sobre a terra para com todos os homens, nos ajuda a entender quais
serão os caminhos a serem seguidos e por consequência, de quais ferramentas iremos precisar. Desta forma,
conseguimos de forma mais clara, traçar objetivos que serão alcançados com a participação de todos.

Desde o início da bíblia, a participação do homem no ato de servir a Deus sempre foi primordial. Mesmo
como homens mortais, sermos tão falhos diante de um Deus perfeito, não existe outra forma de construir um
relacionamento com Deus se não for através de uma prática diária. Desta forma, somos responsáveis pelas nossas
escolhas e obrigados a receber as consequências. A morte é certa, já o destino depende não de acreditarmos em uma
vida após a morte, isso já foi definido, a única coisa que pode ser alterada é onde iremos morar depois da morte.

É a partir deste ponto que se inicia nossos trabalhos, como Deus irá ensinar aos homens os comportamentos
que devem ter para serem não apenas uma criatura e sim filhos (Hebreus 12:8)?

Quando estudamos o livro de Êxodo, que inicia contando a história de Moises e a saída do povo do Egito e
conclui contanto a construção do tabernáculo e a aceitação do mesmo por Deus, percebemos a necessidade de
centralizar e organizar o ato de servir a Deus, para que este, não fosse realizado de qualquer forma mas, da forma
esperada por Deus.

Vemos neste livro e também no livro de Levítico, que Deus separou um povo, a tribo de Levi, para se dedicar
ao templo e instituiu as doações que as demais tribos fariam para, desta forma, permitir a esta tribo dedicar-se
unicamente a Deus sem ser prejudicada por isso.
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Objetivos:
Antes da definição desta “centralização da fé”, assim vamos chamar, estudamos o quanto em poucos

séculos as gerações se tornaram destrutivas sendo necessário um novo recomeço através do dilúvio e a família de
Noé.

Com a centralização na forma de realizar os atos sagrados e a dedicação dos levitas na instrução do povo,
houve a necessidade de garantir meios para que esta tribo obtivesse recursos a fim de construir o tabernáculo,
manter as atividades necessárias e a disponibilidade desta tribo em dedicar-se a instruir o povo sem serem
penalizados por isso, ou seja, como esta tribo não realizava outros trabalhos, nem mesmo participavam das guerras,
ela em pouco tempo tornar-se-ia a tribo mais pobre de todas, desestimulando as próximas gerações na realização
destes trabalhos e por fim não seria dada a continuidade dos trabalhos de servir a Deus.

Como forma de garantir que esta tribo pudesse manter-se de forma semelhante a todas as demais, nasceu o
dízimo e as demais ofertas. Com estes recursos, os levitas tinham condições de manter o templo, realizar os trabalhos
necessários e manter suas famílias de maneira satisfatória construindo assim nas futuras gerações o desejo de serem
participantes, desejo este estendido a outras tribos através do voto do nazireu.

Conseguimos então compreender que caso estes recursos não fossem previstos, no caso a tribo de Levi, iria
desejar abandonar estes trabalhos para dedicar-se a outros trabalhos deixando de lado a base fundamental de todas
as tribos, a palavra de Deus.

O abandono desta base, trouxe grandes consequências, não apenas pós morte, mas também em vida como
o exílio que ocorreu com todas as tribos mas não será matéria neste ponto.
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Objetivos:
Podemos resumir os pontos que deram origem ao dízimo, votos e ofertas da seguinte forma:

1. A morte é certa, só podemos alterar o lugar onde vamos morar;

2. Para que possamos morar com Deus, precisamos viver de acordo com a sua vontade;

3. Em diversas épocas onde não havia uma centralização da fé, como no tempo de Noé e no tempo do exílio, ouve
um grande afastamento do povo de Deus e por consequência cresceu o sofrimento entre o povo, João 10:10;
Romanos 10:14;

4. Existindo esta necessária centralização, hoje Jesus Cristo é a base de tudo, também é necessário fornecer
condições para desenvolvimento do evangelho e manter aqueles que trabalham para este propósito, assim como
fornecer condições para que os trabalhos possam ser maximizados.
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O perigo da divisão:

Bispo Leandro Leão 9

Como sabemos, nossa
organização social é designada por
grupos a qual chamamos de família e
carregamos o nome desta família
como parte de nosso nome
(sobrenome).

Se o evangelho fosse baseado
unicamente nesta forma como
alguns defendem, ou seja, ao invés
de existir igrejas, cada um se dedicar
a fazer caridade; em uma família com
um pensamento ateísta, dificilmente
algum membro desta família iria
mudar de opinião.

Eis a importância da
centralização da fé, ou seja , a
importância da igreja neste papel de
unificar os pensamentos diferentes.

Jesus Cristo quer ser o Senhor
de todos Romanos 10:12.
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Outro ponto que nos comprova a
necessidade de existência da igreja é quanto ao
desânimo, por vezes comum em muitas pessoas.

Tomando você como exemplo, se não
existisse uma igreja e um pastor direcionando
você a se animar para com os trabalhos da igreja
e assim dar condições a outras pessoas mudarem
de opinião e atitude a fim de obterem uma vida
melhor, por quanto tempo você continuaria
agindo a fim de conceder esta oportunidade?

Seu papel seria momentâneo, temporário
ou permanente? Vendo as condições que o
mundo está, mesmo existindo a igreja, não
precisamos de estudos profundos para perceber
que sem a igreja e os ensinamentos não durariam
muito e o individualismo cresceria de forma
exponencial.



2 –Dízimos

Um ato de reconhecimento da ação de Deus
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Dízimos
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Dízimo1 significa a décima parte de algo, paga
voluntariamente ou através de taxa ou imposto,
normalmente para ajudar organizações religiosas judaicas e
algumas denominações cristãs. Apesar de atualmente estar
associada à religião, muitos reis na Antiguidade exigiam o
dízimo de seus povos.

Etimologicamente dízimo (latim decimus), significa a
décima parte de algo. Historicamente eram pagos na forma
de bens, e encontra suas origens no
Sacerdócio Levítico judaico (Lv 27, 30-34). Por
ser Cristo sacerdote segundo a Ordem de Melquisedeque,
ab-rogou o sacerdócio levítico com todas as suas as leis,
dízimos e costumes, conforme é narrado na Carta
endereçada aos Hebreus (Hebr 7, 1 - 28). Citando
consecutivamente a questão do dízimo nos versículos
precedentes, o autor arremata: "Com efeito, mudado que
seja o sacerdócio, é necessário que se mude também a lei"
(Hebr 7, 12). E ainda: "O mandamento precedente é, na
verdade, ab-rogado pela sua fraqueza e inutilidade" (Hebr
7, 18).



Dízimos

Bispo Leandro Leão 13

"O mandamento precedente é, na verdade, ab-rogado pela sua
fraqueza e inutilidade" (Hebr 7, 18).

Neste ponto, algumas religiões, não ensinam mais acerca do dízimo por
acreditar que Jesus Cristo aboliu completamente a lei.

O que temos estudado, e ainda veremos com mais detalhes em outros
estudos, é que a lei não foi abolida e sim evoluiu ao longo do tempo (Mt 5:17-
18).

Desta forma, Jesus Cristo, aqui citado neste texto de Hebreus, fica claro
que está demonstrando uma não continuidade dos trabalhos religiosos
unicamente realizados pela tribo de Levi ou através do voto de nazireu, mas
abrange agora a todas as pessoas independente de suas origens.

O texto está, justamente trabalhando isso, Jesus não é descendente de
Levitas e mesmo assim passa a ser o sacerdote eterno, da mesma forma que
todos, agora, são chamados a serem povo de Deus de forma clara e podem
sim serem ministros de Deus, tanto judeus quanto gentios.

Desta forma, fica claro que o texto está simplesmente ampliando a
possibilidade para todos, citando Melquisedeque que não era Levita e era um
servo de Deus recebendo os dízimos de forma semelhante ao trabalho hoje
realizados pelos pastores.



Dízimos
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Em alguns países da Europa, principalmente em regiões de língua alemã,
existe um imposto (Kirchensteuer, em alemão) formal e obrigatório para os
professantes de uma fé. Este imposto é retido na fonte e posteriormente
encaminhado à unidade religiosa de direito. Para quem se declara sem
religião, não há a cobrança do referido imposto ou esse é encaminhado aos
cofres públicos.

Origem do dízimo religioso 1

O dízimo nas religiões abraâmicas foi instituído na Lei de Moisés,
estipulado para manter os sacerdotes e a tribo de Levi, que mantinha
o Tabernáculo e depois o Templo, já que eles não poderiam possuir herdades
e territórios como as outras tribos.

Também dízimo que era dado em forma de mantimento era usado para
assistir os órfãos, viúvas e os pobres.

No Israel antigo davam-se dízimos de dez por cento dos animais, do
fruto do campo e frutos das árvores comprovado no versículo 30 do capítulo
27 do livro de levítico, terceiro livro do antigo testamento.



Dízimos
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A primeira menção de dízimo na Bíblia está registrada no livro Gênesis,
capítulo 14, referindo-se a uma atitude voluntariosa de Abraão, ora Abrão,
quando depois de uma guerra, ele deu o dízimo de todo o despojo que levara
do oponente a um sacerdote de quem pouco se sabe, chamado
Melquisedeque.

Um segundo relato, ainda pré Mosaico, é registrado sob a forma de
promessa voluntária. Após uma noite em que teve um sonho que julgou
revelador, Jacó, neto de Abraão, também comprometeu-se voluntariamente
a dar dízimos - "oferecerei o dízimo de tudo que me deres" - caso Deus o
guardasse e protegesse.

Posteriormente, a lei Mosaica previa um imposto de dez por cento
(dízimas) dos animais e colheitas recolhidos uma vez ao ano, registrado
em Levítico 27.

Há também um aspecto mais abrangente desse imposto, relatado em
Deuteronômio 14, onde percebem-se alguns aspectos que não foram
explicitados em Levítico, como: razão de culto, interação familiar e auxílio a
classe sacerdotal. Também está registrado no contexto, que a cada três anos,
esses dízimos deveriam ser instrumentos de auxílio social, notadamente
para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas.



Dízimos
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Como nem todos os levitas habitam na região onde havia a “igreja
mãe”, como forma de organizar os trabalhos, a cada três anos, ao invés de
levar até a “igreja mãe” devia ficar com os levitas da região onde habitava.

Atualmente, como forma de melhor controle, organização e facilidade
as pessoas, os dízimos são entregues nas filiais e esta ao quitar todas as
despesas do local, envia o remanescente a “igreja mãe”.

Vamos estudar os textos presentes na bíblia e neles encontrar a forma
como deve ser realizado este ato sagrado, lembrado como um ato de fé em
Hebreus 7.

Da mesma forma, ao aqui trabalharmos este assunto, não estaremos
tomando por base a forma que outras igrejas ou a forma como outros
pastores fazem uso destes recursos, seja de forma correta ou errada.

Tomaremos aqui por base a forma como administramos tais recursos
em nosso ministério e os benefícios que tem trazido as pessoas que dele
participam.



Dízimos
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Alguns exemplos da preocupação que temos quanto as doações, é a
prestação de contas que ocorre todo início de cada ano, mais precisamente
no mês de Janeiro onde junto com a eleição da nova diretoria é apresentado
ao povo o quanto foi doado, o quanto foi gasto e onde, e o saldo restante.

Ao visitar nossas igrejas, facilmente vai perceber a diferença de grande
parte das outras como cadeiras estofadas, ar condicionado, salão onde
pessoas carentes e membras da igreja podem realizar suas festividades, café,
chá e chimarrão distribuídos durante os cultos, realização de cerimônias
como noivados, casamentos, apresentação de crianças, ato fúnebre,
libertação de demônios, curas, aconselhamentos entre outros benefícios sem
custo adicional.

O resultado disso é a permanência das pessoas e suas famílias por
décadas, alcançando um crescimento material, carnal, espiritual e emocional
bastante visível, bastando em qualquer campanha perguntar a qualquer
pessoa, “Vale apena servir a Jesus nesta igreja?”

Faça parte desta grande família.



Textos bíblicos sobre Dízimos –Antigo Testamento
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Já vimos que antes mesmos da instituição do dízimo pela lei de Moisés,
já havia a preocupação de grandes profetas em dar o dízimo para que da
mesma forma que estavam se preocupando com a casa de Deus, Deus viesse
a se preocupar com a casa destes profetas, mantendo assim um
relacionamento com Deus.

18. E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho; e era este sacerdote
do Deus Altíssimo.

19. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o
Possuidor dos céus e da terra;

20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas
mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.2

Gênesis 14:18-20



Dízimos
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27. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto
das árvores, são do Senhor; santas são ao Senhor.

28. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará
a sua quinta parte sobre ela.

29. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar
debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor.

Levítico 27:30-32



Dízimos
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Outro aspecto importante quanto ao dízimo, este é aplicado sobre o
lucro obtido, ou seja, só “pagamos” o dízimo sobre o que passar debaixo da
vara.

1. Por exemplo: Você comprou um produto por R$ 10,00, para vender este
produto teve um gasto de mais R$ 2,00 com despesas diversas e vendeu o
produto por R$ 22,00, ou seja, adquiriu o produto com custo de R$ 12,00 e
vendeu por R$ 22,00 o seu lucro foi de R$ 10,00. Neste exemplo, seu
dízimo será de R$ 1,00 pois este realmente será o valor que de fato irá
entrar em sua casa, ou que passou debaixo da vara.

2. Outro cuidado importante, neste tempos modernos, é quanto aos
descontos em folha. Você tem um salário de R$ 1.000,00 (Valor líquido já
que existem outros descontos em folha que são obrigatórios, ou seja ,
você só pode trabalhar tendo estes descontos) e faz um empréstimo com
desconto em folha para pagar R$ 100,00 por mês, você não deverá dar o
dízimo deste empréstimo já que este não é um lucro e sim uma dívida que
você está assumindo, da mesma forma, que seu dízimo continuará sendo
de R$ 100,00 (10% sobre os R$ 1000,00) e não de R$ 90,00 (Já que passará
a receber somente R$ 900,00 devido ao empréstimo).
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11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer
habitar o seu nome; ali trareis tudo o que vos ordeno; os vossos holocaustos, e
os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda
a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor.

12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, e
vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro
das vossas portas; pois convosco não tem parte nem herança.

13. Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que
vires;

14. Mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos ali oferecerás
os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno.

15. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás
carne, dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá
em todas as tuas portas; o imundo e o limpo dela comerá, como do corço e do
veado;

16. Tão-somente o sangue não comereis; sobre a terra o derramareis como
água.

Deuteronômio 12:11-16
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17. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem
do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das
tuas ovelhas; nem nenhum dos teus votos, que houveres prometido, nem as
tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão.

18. Mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o
Senhor teu Deus, tu, e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o
levita que está dentro das tuas portas; e perante o Senhor teu Deus te alegrarás
em tudo em que puseres a tua mão.

19. Guarda-te, que não desampares ao levita todos os teus dias na terra.

Deuteronômio 12:17-19
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Este texto, tira várias dúvidas que costumam aparecer.

1. Posso usar o dízimo para dar comida aos pobres?

Não, é preciso compreender que o dízimo tem o propósito de manter a
igreja e os que nela trabalham dando a eles o direto de obter o mesmo que
as demais tribos ou pessoas. Versículos 17 ao 19. Você acreditar ser possível
tirar das drogas um jovem ou um pai de família do alcoolismo doando uma
Cesta básica? A função principal da igreja não é de resolver problemas
momentâneos, mesmo que por vezes os faça. Sua principal função é a
mudança a médio e longo prazo.

2. É verdade que o dízimo não precisa ser dado a igreja?

Mentira, como falamos anteriormente, o dízimo tem o propósito de
manter a igreja e conceder o direito aos que trabalham na igreja, e por isso
possuem grandes limitações em trabalhar fora, o direito de igual modo
manter sua família e conquistar uma vida de forma igual aos que não
realizam este trabalho. Conforme descreve o versículo 11, Deus definiu um
lugar para ele ser entregue.
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3. Sou obrigado a dar o dízimo?

Não, o dízimo é um ato de relacionamento com Deus. A pessoa que o
pratica, deseja que Deus venha se preocupar com ela da mesma forma que
esta está se preocupando com a casa de Deus e com seus pastores. Se você é
uma pessoa que não acredita em Deus e por isso não deseja ter com ele um
relacionamento, ou seja, não deseja que Deus venha te ajudar, não existem
motivos para praticar este ato.

O versículo 12, determina que este deve ser um ato que demonstre
alegria, ou seja, trazer o dízimo a casa de Deus é um gesto de agradecimento
pelas graças recebidas.

Mesmo em um brasil com 12 milhões de desempregados em 2018, ao
bispo fundador desta igreja, em uma campanha na cidade de canoas-RS,
perguntar quem estava desempregado, o único era um jovem que veio ao
culto pela primeira vez.
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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.

2 Crônicas 31:7-10
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Neste texto bíblico, percebemos o resultado da fidelidade do povo para
com Deus conforme vimos no texto de deuteronômio, e o resultado é os
servos de Deus tendo extrema abundância, e o povo da mesma forma nada
tinham falta.

Em nossa igreja, temos a preocupação que todos os dizimistas venha ter
um crescimento não apenas espiritual mas também material. Devido a esta
preocupação, é realizado campanhas e vigílias, além dos atendimentos
particulares caso a caso, com o fim de instruir o jovem a estudar e ter uma
profissão, instruir quanto ao uso dos recursos para melhor gerenciamento e
diminuir os desperdícios.

Como costumo dizer, se você colocar sobre a mesa uma nota de R$ 2,00
e gritar para ela ir embora, a mesma continuará sobre a mesa. Dinheiro não
some, ele é mal gasto.

2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo
naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma
de vocês se deliciará na mais fina refeição.

Isaías 55:2



Dízimos

Bispo Leandro Leão 27

7. Desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus
decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês", diz o
Senhor dos Exércitos. "Mas vocês perguntam: ‘Como voltaremos? ’

8. "Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando.
E ainda perguntam: ‘Como é que te roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas.

9. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando; a
nação toda está me roubando.

10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento
em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e vejam se
não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que
nem terão onde guardá-las.

Malaquias 3:7-10
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Neste ponto, já terminando o antigo testamento e o período antes de
Cristo, o povo havia se distanciado de Deus, deixaram de lado suas leis e o
resultado foi um período de grande sofrimento, sendo exilados e tornando-se
escravos.

Deus os chama novamente a um novo relacionamento com ele, como
vimos anteriormente, nada é obrigatório.

Não dar o dízimo é um ato de roubar a Deus já que todas as coisas
foram por ele criadas.

O dízimo deve ser trazido a igreja para que nela haja mantimento, ou
seja os trabalhos possam continuar e os pastores continuem tendo condições
de dedicar-se a este trabalho.

Deus promete grandes bênçãos sobre a vida dos que tiverem esta
fidelidade, repreendendo o devorador e as maldições.

Nada dá certo na sua vida? Tem um ótimo salário e não prospera? Tem
tudo para ser feliz e não consegue ser? Quem sabe é o momento de voltar-se
a Deus.

Não perdemos tempo julgando outras igrejas e pastores, simplesmente,
procuramos fazer a diferença na vida das pessoas, e 35 anos depois, tem dado
grandes resultados.
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas
cumprir.

Mateus 5:17
Nova tradução linguagem de hoje 3

17. Não pensem que eu vim para acabar com a Lei de Moisés ou com os
ensinamentos dos Profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu
sentido completo.

Mateus 5:17 Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que dizimais a hortelã, o
endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia
e a fé; deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas.

Mateus 23:23
Nova tradução linguagem de hoje

23. Ai de vocês, mestres da Lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês dão a Deus
a décima parte até mesmo da hortelã, da erva-doce e do cominho, mas não
obedecem aos mandamentos mais importantes da Lei, que são: o de serem
justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são
justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras.

Mateus 23:23

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

12. Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.

Lucas 18:12

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu
uma propriedade,

2. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher; e, levando uma
parte, a depositou aos pés dos apóstolos.

3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para
que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade?

4. Guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder?
Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas
a Deus.

5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor
veio sobre todos os que isto ouviram.

6. E, levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para
fora, o sepultaram.

7. E, passando um espaço quase de três horas, entrou também sua mulher,
não sabendo o que havia acontecido.

8. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela
disse: Sim, por tanto.

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

9. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para
tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu
marido, e também te levarão a ti.

10. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os moços, acharam-na
morta, e a sepultaram junto de seu marido.

Atos 5:1-10 Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário
auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais
bem-aventurada coisa é dar do que receber.

Atos 20:35

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo Senhor
nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor?

2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós; porque
vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.

3. Esta é minha defesa para com os que me condenam.
4. Não temos nós direito de comer e beber?
5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como

também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas?
6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar?
7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não

come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do
gado?

8. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo?
9. Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha

o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois?

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

10. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito;
porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar
com esperança de ser participante.

11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós
recolhamos as carnais?

12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais
justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito; antes suportamos tudo,
para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo.

13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que
é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar?

14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que
vivam do evangelho.

15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que
assim se faça comigo; porque melhor me fora morrer, do que alguém fazer vã
esta minha glória.

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

16. Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é
imposta essa obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho!

17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má
vontade, apenas uma dispensação me é confiada.

18. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o
evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho.

19. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar
ainda mais.

20. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus; para os que
estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão
debaixo da lei.

21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei (não estando sem
lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo), para ganhar os que estão sem
lei.

22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo
para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

23. E eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante
dele.

24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade,
correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.

25. E todo aquele que luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar
uma coroa corruptível; nós, porém, uma incorruptível.

26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta; assim combato, não
como batendo no ar.

27. Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando
aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.

1 Coríntios 9:1-27
Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Você ainda tem dúvida que da mesma forma que Deus, no antigo
testamento, se preocupava e buscou meios para garantir que os Levitas
tivessem o direito de crescer e prosperar da mesma forma que as demais
tribos?

E que da mesma forma, aqui no novo testamento, Cristo renovou esta
preocupação garantindo para que hoje os pastores pudessem ter os mesmos
direitos?

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

28. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos.
29. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que

tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos,
ou campos, por amor de mim e do evangelho,

30. Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e
irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições; e no século futuro a vida
eterna.

Marcos 10:28-30

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Nova tradução linguagem de hoje

28. Aí Pedro disse:
— Veja! Nós deixamos tudo e seguimos o senhor.
29. Jesus respondeu:
— Eu afirmo a vocês que isto é verdade: aquele que, por causa de mim e

do evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras
30. receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá cem vezes mais casas,

irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá
a vida eterna.

Marcos 10:28-30

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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• Baseado nestes textos e tendo a mim como Base:

• Bispo e Engenheiro Civil

• Quanto ganha um engenheiro Civil?

• Qual seu padrão de Moradia e de vida?

• E se multiplicar tudo isso por 100 vezes?

• Porém, esteja atento, não apenas as bênçãos prometidas, mas as
perseguições que virão que da mesma forma serão multiplicadas.

• E não é o que acontece com os pastores? São chamados de ladrões sem
nunca terem roubado R$ 0,05 (cinco centavos) em um simples troco.

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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É importante que, nosso relacionamento com Deus não seja baseado
nas possíveis bênçãos que iremos receber. A ganância é um mal que tem
derrubado a muitos homens.

Sempre tenho em mente os seguintes textos:

Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua
alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?

Mateus 16:26
Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual



Direitos dos Pastores

Bispo Leandro Leão 44
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1. Este ensinamento é verdadeiro: se alguém quer muito ser bispo na
Igreja, está desejando um trabalho excelente.

2. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve
ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar
disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar.

3. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e
calmo. Não deve amar o dinheiro.

4. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus
filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito.

5. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá
cuidar da Igreja de Deus?

6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo; se for, ele
ficará cheio de orgulho e será condenado como o Diabo foi.

7. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da Igreja, para que
não fique desmoralizado e não caia na armadilha do Diabo.

1 Timóteo 3:1-7

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Versão João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel

10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa
cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas
dores.

Nova tradução linguagem de hoje

10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E
algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e
encheram a sua vida de sofrimentos.

1 Timóteo 6:10

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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Acredito que agora, você já possui uma compreensão de como devemos
olhar a questão das riquezas e da parte que oferecemos a Deus, por isso, vou
deixar mais alguns textos, para que você possa estudar sobre voto e Oferta.

Jesus Cristo, no livro de Lucas 17:7

7. Jesus disse:
— Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na 

lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai 
dizer: “Venha depressa e sente-se à mesa”?

8. Claro que não! Pelo contrário, você dirá: “Prepare o jantar para mim, 
ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e 
beber.”

9. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às 
suas ordens?

10. Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, 
digam: “Somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o 
nosso dever.”

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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O voto é um pacto que você faz com Deus, por exemplo:

Tem um homem me devendo, se Deus me ajudar para que eu consiga
receber esta dívida, além do meu dízimo vou dar mais tanto de oferta ao
Senhor.

A Oferta é um gesto voluntário, cada um contribua segundo a sua fé,
segundo o quanto pode e deseja fazer, além daquilo que Deus Determinou,
sempre tendo em mente:

Nova tradução linguagem de hoje

6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa
crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor.

Hebreus 11:6

Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual
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20. Ora, àquele que é poderoso para fazer 
tudo muito mais abundantemente além 
daquilo que pedimos ou pensamos, segundo 
o poder que em nós opera,

Efésios 3:20 Ser Humano Carnal

Ser Humano Espiritual



Foi tocado por Deus? Envie seu dízimo, voto ou oferta.
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