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Certamente, darás os dízimos de 
todo o fruto das tuas sementes, que 
ano após ano se recolher do campo.

Deuteronômio 14:22. 



O sonho da 
grande maioria 
das pessoas é 

ficar rica. 



Uma parceria 
com um grande 

milionário. 



AS GRANDES DÁDIVAS DE DEUS 



A maior dádiva foi o fato de Seu 
filho ter entregado a própria vida 
por amor a nós. 



 ELE NOS 
CRIOU 



Ele entregou Seu 
filho por amor a 

nós 



Ele nos dá forças 
para conquistar 
todas as coisas 



OS MORDOMOS DE DEUS 



10% DE 
NOSSAS 
RENDAS 



O que Deus nos pede 
é para que nos 

lembremos de nossa 
dependência dEle 



“O sistema especial de dízimos 
baseia-se em um princípio tão 
duradouro como a Lei de Deus. Esse 
sistema foi uma bênção ao povo 
judeu, do contrário o Senhor não 
lhes haveria dado. Assim será 
igualmente uma bênção aos que o 
observarem até o fim do tempo. 
Nosso Pai celeste não instituiu o 
plano de doação sistemática com o 
intuito de enriquecer-Se, mas para 
que ele fosse uma grande bênção ao 
homem. Viu que o referido sistema 
era exatamente o que o homem 
necessitava Testemunhos Seletos, Vol. I, pág. 385 



Como mordomos de 
Deus, temos a 

oportunidade de 
contribuir com a 

pregação da Palavra de 
Deus. 



Deus reprova os 
mordomos infiéis 



AS MARAVILHOSAS 
PROMESSAS DE DEUS 



EXPRESSAR 
AMOR E 
PRESTAR 

ADORAÇÃO A 
ELE 



Ele promete 
cuidar de nós 
em todos os 
momentos.



PODEMOS 
PROVÁ-LO EM 

SUA PROMESSA 



Quanto maior é a 
nossa 

generosidade, 
maiores serão as 

bênçãos.  



Ao devolvermos 
10% de tudo 

quanto ganhamos, 
estamos sendo 

obedientes a Ele e 
sendo capacitados 
para receber Suas 

bênçãos. 



O dízimo é usado 
para a 

manutenção 
daqueles que 

pregam o 
Evangelho 



Deus espera de cada 
um de nós que 
sejamos fiéis e 

sistemáticos nessa 
devolução.



Esta noite você pode fazer uma aliança 
com seu Criador e mantenedor. 



As janelas dos 
céus estão 

preparadas para 
derramar sobre 
você bênçãos 
sem medidas. 



Reafirme sua fidelidade a esse Deus 
maravilhoso que o(a) criou, que o(a) 
sustem e o(a) resgatou. 



Decida hoje 
mesmo ser um 
dizimista fiel 
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