BENEVOLÊNCIA DOS
CRENTES DO NOVO
TESTAMENTO
COMO DEVO AGIR HOJE?

Dadivando, no Novo Testamento

Dizimar foi parte da adoração de Israel no
Velho Testamento, mas Dizimar não tem
nenhuma injunção prática sobre os crentes do
Novo Testamento.
Que é que o Novo Testamento realmente
ensina sobre o dar das nossas rendas [a Deus]?”
Vamos examinar qual a vontade de Deus para
o dadivar do [verdadeiro] cristão.
Brian Anderson

1. o quanto do nosso dadivar
Atos 11:27-30: “… 29 E os discípulos determinaram
mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro
aos irmãos que habitavam na Judéia. …”
2 Coríntios 9:7: “Cada um contribua segundo propôs
no seu coração; não com tristeza, ou por
necessidade; porque Deus ama ao que dá com
alegria.“

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará
também o vosso coração. Mateus 6:21. Luc. 12:34.

2 – o propósito do nosso dadivar
1.

Satisfazer as necessidades dos santos:

Atos 2:44-45 “44 E todos os que criam estavam juntos, e
tinham tudo em comum. 45 E vendiam suas propriedades e
bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de
mister.”

1 João 3:17“Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o
seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como
estará nele o amor de Deus?“
Gálatas 6:9-10 “9 E não nos cansemos de fazer bem, porque
a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 10
Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas
principalmente aos domésticos da fé.”

2.

Satisfazer as necessidades dos obreiros cristãos:

1 Timóteo 5:17-18: “17 Os presbíteros que governam bem sejam
estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que
trabalham na palavra e na doutrina; 18 Porque diz a Escritura: Não
ligarás a boca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do seu
salário.”

1 Coríntios 9:6-14 “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?...”
Filipenses 4:15-18 “15 E bem sabeis também, ó filipenses, que, no
princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma
igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós
somente;...”

3. Satisfazer as necessidades dos pobres:
Lucas 12:33-34 “33 Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas
que não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não
chega ladrão e a traça não rói. 34 Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali
estará também o vosso coração.“
Efésios 4:28 “Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as
mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver
necessidade.”
Tiago 1:27 “A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os
órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.”

Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam
herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o
depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a
necessidade que cada um tinha. Atos 4:34,35 (A igreja de Deus reúne-se em locais
onde há um corpo organizado, nunca uma empresa.)

[a] satisfazer as necessidades
dos santos,
[b] satisfazer as necessidades
dos obreiros cristãos, e
[c] satisfazer as necessidades
dos pobres.

3 – o modo do nosso dadivar
1. Devemos dadivar anonimamente

:

Mateus 6:1-4 [1 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos
homens, para serdes vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto
de vosso Pai, que está nos céus. ...

2. Devemos dadivar voluntariamente (por nossa
vontade, com amor):

2 Coríntios 8:3-4 diz “3 Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico) e
ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. 4 Pedindo-nos com
muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se
fazia para com os santos.”
Em 2Cor 9:7 “...Deus ama ao que dá com alegria.”

3. Devemos dadivar expectativamente:
Quando dadivamos, devemos esperar que Deus nos abençoe nesta presente vida.

2 Coríntios 9:6 “E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco
também ceifará; e o que semeia em abundância, em
abundância ceifará.”
versos 8-11: “8 E Deus é poderoso para fazer abundar em vós
toda a graça, A FIM DE QUE, tendo sempre, em tudo, toda a
suficiência, abundeis em toda a boa obra; 9 Conforme está
escrito: Espalhou, deu aos pobres; A sua justiça permanece para
sempre. 10 Ora, aquele que dá a semente ao que semeia,
também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa
sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça; 11 Para que
em tudo enriqueçais PARA toda a beneficência, a qual faz que
por nós se deem graças a Deus.”
Provérbios 19:17 “Ao SENHOR empresta o que se compadece
do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício.”

3. Devemos dadivar expectativamente:
Mateus 6:19-21 “19 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a
ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; 20
Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21 Porque
onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.“

Lucas 12:33 “Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós
bolsas que não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe,
aonde não chega ladrão e a traça não rói.”

1 Timóteo 6:18-19 “18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras,
repartam de boa mente, e sejam comunicáveis; 19 Que
entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro,
para que possam alcançar a vida eterna.“

Nas Escrituras temos vários exemplos onde Deus olha com
aprovação para o nosso dadivar sacrificial:
2 Coríntios 8:1-5 “1 Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da

Macedónia; 2 Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a
sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. 3 Porque, segundo o seu

poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima do seu poder, deram
voluntariamente. 4 Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a

comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. 5 E não somente fizeram como
nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela
vontade de Deus.“
Marcos 12:41-44 “41 E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava

a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro; e muitos ricos
deitavam muito. 42 Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas,
que valiam meio centavo. 43 E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade
vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do
tesouro; 44 Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza,
deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento.”

4 – a motivação do nosso dadivar
1. O exemplo de Cristo:
2Cor 8:9, “Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre; para
que pela sua pobreza enriquecêsseis.”

2. A ordem de Cristo:

João 15:12-13, “12 O meu mandamento é este: Que vos
ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13 Ninguém
tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida
pelos seus amigos.”.

5 – Conclusão

As Escrituras não ensinam que o dízimo é
obrigatório sobre os crentes durante [a
dispensação de] o Novo Testamento.
No entanto, as mesmas Escrituras
[decididamente] ensinam que os crentes
devem ser dadivadores generosos,
sacrificiais, expectantes, e gozosamente
animados!
Será que isto descreve você?

5 – Conclusão

Que Deus me desafie hoje a repensar os
meus padrões de dadivar, e a verificar se
eles se alinham com a vontade de Deus,
conforme expressa no Novo Testamento.
Se não estiverem, que eu vá ao Senhor em
oração e peça-lhe o poder e a graça para
Lhe obedecer plenamente em todas as
coisas”. Fonte: Brian Anderson.
http://aodeusunico.com.br/?s=o+d%C3%ADzimo+no+velho&op.x=0&op.y=0

