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Em fevereiro deste ano ocorreu o primeiro 
encontro de Líderes de Mordomia da União 
Norte, em Fortaleza - CE.

Muitas novas ideias foram estabelecidas; 
felizmente, todas passíveis de realização. Em 
curto prazo, estabeleceu-se a publicação de 
uma revista periódica, com informativos e 
palestras sobre a Mordomia Cristã. O propó-
sito é detalhar e compreender a mensagem 
que Deus quer transmitir nos segmentos da 
doutrina bíblica da mordomia: o corpo, o 
tempo, os talentos e os bens materiais.

As pesquisas e esclarecimentos sobre este 
assunto tornam-se a ferramenta ideal para 
uma compreensão mais abrangente, pois, 
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por meio do esclarecimento destes pontos pode-se obter mais 
vida espiritual. Tornou-se necessário um material que promova 
no crente sincero ideias mais claras sobre a administração dos 
bens do Senhor, sejam dotes intelectuais, temporais ou financei-
ros. O Espírito de profecia diz isto: “A ideia de mordomia devia 
ter influência prática sobre todo o povo de Deus. [...] A benefi-
cência prática dará vida espiritual a milhares de professos no-
minais da verdade que ora lamentam as próprias trevas. Ela os 
transformará de egoístas e cobiçosos adoradores de Mamom, 
em zelosos, fiéis colaboradores de Cristo na salvação dos peca-
dores.”1

Transformação é a necessidade de quase todos. Como estímulo, 
a direção da obra tem estabelecido alvos bem elevados para que 
todos cresçam na graça de dar. A fim de alcançar este objetivo, 
os artigos orientarão como, quando e por que cada sócio desta 
causa deve progredir na forma com que administra os bens que 
Deus lhe confiou. Vale dizer que, na chuva serôdia, todos os que 
tiveram experiência em doar na hora de necessidade entregarão 
facilmente seus recursos, pois a Causa do Mestre demandará 
valores mais elevados.

Esperamos que esta revista seja apreciada por vocês, queridos 
leitores, sejam membros, amigos, interessados ou simpatizantes 
do Movimento de Reforma. Que seja um benefício para cada 
seguidor da “Verdade Presente”. Naturalmente, também está 
aberta a sugestões e críticas. Ela veio para ficar!

Boa leitura.

Em Cristo,
Sansão Lopes

Supervisão geral: Marcelo Araújo
Planejamento: Departamento de Mordomia da UNINORTE
Equipe: Cláudio Costa, Eliézer Leivas Preto,
Isaac Enéas Morais de Jesus, Josimar Oliveira,
Luis Carlos de Melo, Oséias Mendes,
Rodolpho Henrique Rocha, Ronaldo Figueiroa,
Tito Caires, Wagner dos Santos Guidini
Revisão: Moisés E. de Granda / Dorval Fagundes
Projeto gráfico: Danilo Rodrigues
Imagens: Shutterstock
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Espaço do leitor
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1 WHITE, Ellen G. Testemunhos seletos, vol. 1. Tatuí: 
Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 365, 366.

3



Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na Minha casa, 
e depois fazei prova de Mim nisto, 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 3:10 (Nova Versão Internacional).

Uma experiência muito interessante ocorreu quando trabalhei como tesoureiro da Asso-
ciação Bahia-Sergipe (ABASE), em 1996 ou 1997. Um doador anônimo deixou na sede 
da Associação um envelope contendo uma soma considerável de dinheiro, afirmando 
ser um dízimo para ajudar na Causa do Senhor.

Quando o envelope chegou em minhas mãos, fiquei surpreso por encontrar em seu 
interior um pequeno pedaço de papel onde estava escrito: “Não é preciso emitir reci-
bo. Tenho um compromisso com Deus, e não com homens”. No sábado seguinte, fui 
pregar na igreja central do IAPI, e escolhi abordar o tema da mordomia. Para minha 
surpresa, à minha esquerda, estava uma senhora visitante. Ela se levantou no meio do 
sermão que eu estava dirigindo, ergueu a mão e pediu a palavra. Contou-nos que era 
proprietária de uma grande rede de óticas espalhadas por todo o Nordeste brasileiro. 
Perdeu tudo que possuía, na tentativa de salvar a vida do seu esposo que morreu lu-
tando contra uma doença degenerativa. Nesse ponto da vida, sua irmã a aconselhara 
a devolver o dízimo, e acabou por rejeitar a recomendação, pois considerou ser algo 
indesejável e impossível. Finalmente, decidiu ceder à orientação divina.

Ela revelou o seu nome. Tratava-se da senhora Luíza Miranda. O recibo de contribuinte foi 
emitido em seu nome, e tive o prazer de entregá-lo pessoalmente. Nem preciso falar sobre 
a repercussão da mensagem nos bastidores da igreja. Muitos irmãos faltosos encontraram 
o caminho da tesouraria, a fim de acertar as suas “contas com Deus”. Foi uma benção!

Daí para a frente, nunca mais a abençoada senhora apareceu. Porém, jamais esquecerei 
aquela experiência notável. Amém!

Testemunho: 

Por: Pr. Valterrubem Souza Santos

Testemunhos sobre pessoas cujo coração foi movido para abençoar a obra do senhor.

TESTEMUNHO

Sra. Luiza Miranda
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Muitos amigos, interessados, irmãos
de igreja e bons contribuintes têm
perguntado: “É realmente fundamental
levar as primícias à tesouraria da igreja? 
Elas devem ser separadas do que ou
de quais coisas? Como calcular o
percentual ou o valor das primícias?”

E ssas dúvidas exigem uma resposta pronta 
e objetiva, pois a devolução das primícias 
é um assunto de importância fundamental 

para o cristão sincero que corre atrás de respos-
tas. Os escritos inspirados, tanto da Bíblia quan-
to do Espírito de profecia são muito claros nes-
te ponto, indicando a oferta de primícias como 
sendo propriedade de Deus tanto quanto a de-
volução dos dízimos.

Que sejam consideradas com seriedade as se-
guintes declarações:

1. As primícias da colheita

“Dou a você o melhor azeite e o melhor vinho 
novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao 
Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos 
os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Se-
nhor serão de vocês. Todos os da sua família que 
estiverem cerimonialmente puros, poderão comê-
-los [referindo-se ao levita1]” (Números 18:12, 13 
– Nova Versão Internacional).

“Tome o costume de apresentar todos os anos os 
primeiros produtos que colher [primícias2], gra-
ças à bênção do Senhor nosso Deus. Deverão ser 
apresentados no lugar que o Senhor escolher para 
santuário” (Deuteronômio 26:2 – A Bíblia Viva).

e aos resgates em dinheiro dos primogênitos, 
tanto dos seres humanos, quanto dos animais. 
As primícias eram oferecidas ao Senhor, mesmo 
antes dos dízimos.

Pr. Delvacir Dias Preto

Sim!As primícias

O que é primícia?
Nome dado pelos israelitas
aos primeiros frutos de
uma colheita em suas terras

pertencem a Deus!

As primícias eram oferecidas ao Senhor, mesmo antes dos dízimos. A primeira cria dos animais 

também era separada como propriedade exclusiva de Deus. Podia ser resgatada (ter o seu 

preço pago em dinheiro), caso o dono quisesse mantê-la em seu poder. O filho primogênito era 

considerado como sendo do Senhor. Exigia-se o pagamento de um resgate em dinheiro por ele.
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“Ao sacerdote darás as primícias do teu grão, do 
teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tos-
quia das tuas ovelhas” (Deuteronômio 18:4 – Al-
meida, Revista e Atualizada, 1993).

“Em todas as suas gerações vocês apresentarão 
das primícias da farinha uma contribuição ao 
Senhor” (Números 15:21 – Nova Versão Inter-
nacional).

2. As primícias dos animais e dos homens

“A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras 
pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém 
poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a 
Ele” (Levítico 27:26 – Nova Tradução na Lingua-
gem de Hoje).

“Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo 
primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não 
use a primeira cria das suas vacas para traba-
lhar, nem tosquie a primeira cria das suas ove-
lhas” (Deuteronômio 15:19 – Nova Versão In-
ternacional).

“[...] Porque todo o primeiro filho que nasce em 
cada lar é Meu. Desde aquele dia em que matei 
todos os primeiros filhos de cada família no Egi-
to, separei para Mim todos os primeiros filhos de 
cada família de Israel, inclusive a primeira cria 
de cada animal. Eu Sou o Senhor.” (Números 3:13 
– A Bíblia Viva).

“O primeiro nascido de todo ventre, oferecido ao 
Senhor, seja homem, seja animal, será seu [do 
levita3]. Mas você deverá resgatar todo filho mais 
velho, como também toda primeira cria de ani-
mais impuros” (Números 18:15 – Nova Versão 
Internacional).

7
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3. Dois fatos na história de Israel
ligados às primícias:

1) No tempo de Ezequias, rei de Israel, o povo 
recebeu um forte apelo para levar ao templo 
as primícias do Senhor, e o resultado foi mara-
vilhoso.

“Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas 
deram com generosidade o melhor do trigo, do 
vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os cam-
pos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era 
uma grande quantidade. [...] O sumo sacerdote 
Azarias, da família de Zadoque, respondeu: Des-
de que o povo começou a trazer suas contribui-
ções ao templo do Senhor, temos tido o suficien-
te para comer e ainda tem sobrado muito, pois 
o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a 
grande quantidade que sobra” (2 Crônicas 31:5, 
10 – Nova Versão Internacional).

2) A reforma efetuada por intermédio de Nee-
mias entre aqueles que retornaram do cativeiro 
babilônico incluía também um novo pacto ou 
acordo na devolução das primícias.

“Também assumimos a responsabilidade de tra-
zer anualmente ao templo do Senhor os primei-
ros frutos de nossas colheitas e de toda árvore 
frutífera. Conforme também está escrito na Lei, 
traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira 
cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como 
de bois, para o templo de nosso Deus, para os 
sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além 
do mais, traremos para os depósitos do templo 
de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa pri-
meira massa de cereal moído, e as nossas pri-
meiras ofertas de cereal, do fruto de todas as 
nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E tra-
remos o dízimo das nossas colheitas para os le-
vitas, pois são eles que recolhem os dízimos em 
todas as cidades onde trabalhamos.” (Neemias 
10:35-37 – Nova Versão Internacional).

O trecho bíblico transcrito do livro de Neemias 
tem a confirmação do Espírito de profecia:

“Na colheita e na vindima, as primícias dos fru-
tos do campo – grãos, vinho e óleo – eram con-
sagrados como oferta ao Senhor. Os respigos4  
e os cantos do campo eram reservados para o 
pobre. As primícias da lã, quando o rebanho 
era tosquiado, do grão, quando era malhado o 
trigo, eram postas de parte para Deus. De igual 
forma, os primogênitos de todos os animais; e 
o preço do resgate era pago pelo filho primo-
gênito. As primícias deviam ser apresentadas 
perante o Senhor no santuário, e eram então 
dedicadas ao uso dos sacerdotes.”5 

“Além dos dízimos, o Senhor exige as pri-
mícias de nossa renda como Suas. Estas Ele 
reservou para que Sua obra na Terra seja 

amplamente mantida, e que Seus servos não 
sejam limitados a um suprimento escasso.”6

“Mesmo antes que o dízimo pudesse ser reser-
vado, tinha havido já um reconhecimento dos 
direitos de Deus. Aquilo que em primeiro lugar 
amadurecia dentre todos os produtos da ter-
ra, era-Lhe consagrado. A primeira lã, quando 
as ovelhas eram tosquiadas; o primeiro trigo 
quando este era trilhado, o primeiro óleo e o 
primeiro vinho, eram separados para Deus. As-
sim também o eram os primogênitos de todos 
os animais; e pagava-se um resgate pelo filho 
primogênito. As primícias deviam ser apresen-
tadas diante do Senhor no santuário, e eram 
então dedicadas ao uso dos sacerdotes.”7

“A palavra de Deus diz: As tuas primícias não re-
tardarás. Honra a Jeová com os teus bens, e com 
as primícias de todos os teus frutos. Esse tributo 
Ele exige como um sinal de lealdade a Ele.”8

“As primícias da terra deviam ser consagradas a 
Ele, e devolvidas como oferta de gratidão, um re-
conhecimento de Sua bondade para com eles.”9

4 Respigos: de respigar: Apanhar as espigas deixadas no campo depois da ceifa.
5 WHITE, Ellen G. Atos dos apóstolos. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 337.
6 WHITE, Ellen G. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira,2007, p. 68.
7 WHITE, Ellen G. Patriarcas e profetas. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007. p. 558.
8 WHITE, Ellen G. Review and Herald, 08/12/1896.
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“Devemos fazer ao Senhor a primeira doação de todas as nossas receitas. No sistema de bene-
ficência ordenado aos judeus, ou deles se exigia que levassem ao Senhor as primícias de todas 
as suas dádivas, fosse aumento de seus rebanhos e manadas como no produto dos campos, 
pomares ou vinhedos, ou deveriam eles redimi-las, dando em substituição o equivalente.”10

“O Senhor não recompensa uma liberalidade restrita. 
Ele solicita que as pessoas O honrem com os seus
bens, e com as primícias de toda a sua renda.”11

A. Renda fixa (empregados, aposentados,
pensionistas):

Sugere-se dedicar um dia do salário mensal ao 
Senhor. Divide-se por trinta (30) o ganho mensal 
e se obtém o valor de um dia trabalhado. Isto 
tem sido considerado como as primícias a serem 
devolvidas.

B. Ganhos originados do aluguel de quaisquer 
bens móveis ou imóveis (terras, casas, apartamen-
tos, salas comerciais, veículos, motocicletas). Neste 
caso o procedimento é o mesmo do item anterior.

C. Renda variável (comerciantes, vendedores, col-
portores, autônomos em geral):

Dedica-se o lucro das vendas do primeiro dia 
do mês; ou divide-se por trinta (30) o lucro total 
angariado em trinta dias. O resultado do cálculo 
indicará o valor correspondente à devolução das 
primícias ao Senhor.

O fruto obtido na primeira cesta, na 
primeira bolsa, na primeira caixa, deve 
ser entregue ao tesouro do Senhor. 
Esses produtos devem ser pesados e 
convertidos ao equivalente em di-
nheiro, levando-se em conta o preço 
médio praticado do quilo, da dúzia ou 
da caixa de cada produto.

{
Como faço

para devolver
as primícias do

meu salário
fixo?

Como devolvo
as primícias
dos frutos
do campo?

9 R  WHITE, Ellen G. Review and Herald, 25/12/1900.
10 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre mordomia. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2007. p. 68. 
11 WHITE, Ellen G. Meditações Matinais, ano 1980. Santo André: Casa Publi-
cadora Brasileira, p. 95.

9



A primeira colheita do fruto de uma árvore não 
pertence ao seu dono. Quando uma árvore pro-
duz frutos pela primeira vez, a colheita deve 
ser feita e depositada aos pés do Senhor. Se o 
fruto dessa primeira colheita for usado pelo(a) 
dono(a), deve-se levar à tesouraria o equivalente 
em dinheiro. Nos anos seguintes, a primeira cesta 
de frutos da mesma árvore é considerada como 
oferta de primícias. Pertence ao Senhor.

Se alguém tem a posse de um animal,
sua primeira cria deve ser vendida ou terá seu 
valor calculado e convertido em dinheiro. O lucro 
(no caso da venda) ou o resgate (no caso do dono 
decidir ficar com a cria) deve ser entregue como 
uma oferta de primícias ao Senhor. 

De acordo com a regra bíblica, o primeiro filho 
de uma família é do Senhor, e deve ser redimido. 
Uma oferta especial deve ser levada ao Senhor 
como uma doação de redenção pelo primogênito. 
Essa é uma oferta de primícias.

Se muitos têm sido ignorantes até agora acerca 
de seus deveres quanto às primícias, devem im-
plorar o perdão do Senhor, e começar a cumprir 
suas obrigações a partir de hoje, passando a de-
volver a Deus o que Lhe pertence, tanto o que foi 
negligenciado em dízimos, quanto em primícias.

E quanto
aos frutos

das árvores,
como devo
proceder?

Primícias do
gado e outros

animais.
Como são

devolvidas?

E quanto
ao meu filho
primogênito?

Qual é a
regra nesse

caso?
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Oração de dedicação das primícias e dízimos

“Apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, 
lhes dá e ponha tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, esco-
lher para habitação do Seu nome [...] E agora trago os primeiros frutos do solo que Tu, ó Senhor, me 
deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. [...] Depois digam ao 
Senhor, ao seu Deus: Retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao 
órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos Teus mandamentos nem 
esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela 
enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, ao meu Deus; fiz 
tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da Tua santa habitação, e abençoa Israel, o Teu povo [...]” 
(Deuteronômio 26:2, 10, 13-15 primeira parte – Nova Versão Internacional).

Voto de consagração

“Sigam os anciãos e oficiais da igreja a orientação da Palavra Sagrada, e instem com os membros 
sobre a necessidade de ser fiéis em pagar os votos, dízimos e ofertas.”12

“Dever é dever, e deve ser realizado por amor a Ele. Mas o Senhor tem compaixão de nós, na 
nossa condição caída, e acompanha Suas ordens com promessas. Ele convida Seu povo a prová-
-lO, declarando que recompensará a obediência com as mais ricas bênçãos... Anima-nos Ele a 
Lhe darmos, declarando que a recompensa que nos dará será proporcional às nossas dádivas a 
Ele. ‘O que semeia em abundância, em abundância também ceifará.’ 2 Coríntios 9: 6. Deus não 
é injusto para que Se esqueça do vosso labor, do vosso trabalho de amor. Quão terno, quão fiel 
é Deus para conosco! Dá-nos, em Cristo, as mais ricas bênçãos. Por Ele, põe Sua assinatura no 
contrato que conosco fez.”13

Eu
no pleno reconhecimento da bondade de Deus para 
comigo e para com meus familiares, e no desejo de 
cooperar na salvação de almas, prometo devolver 

aquilo que pertence ao Senhor na forma de:

Primícias Dízimos

,

Meu voto:

12 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre mordomia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 107.
13 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre mordomia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 90. 11



T odo cidadão, crente ou descrente, geralmente contribui para alguma causa 
de seu interesse ou do interesse de órgãos públicos. Os antigos povos pa-
gãos sacrificavam às suas divindades; alguns até ofereciam seus filhos.

Os muçulmanos, atualmente, contribuem com o Zakat, pagamento anual obriga-
tório, equivalente a 2,5% de seu faturamento, para fins beneficentes.

Religiosos ou não, todos pagam taxas e tributos. Entre as contribuições para o 
País, Estado ou Município estão: IPVA, IPTU, ICMS, DPVAT, IR, taxa de iluminação 
pública, taxa para coleta de lixo, entre outras.

O Senhor Deus, em Sua palavra, solicita aos Seus filhos donativos em dízimos e 
ofertas para o avançamento de Seu reino na Terra.

O Reino de Deus deve ter o primeiro lugar na vida de cada crente. “Ame o Senhor, o 
seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas 
as suas forças” (Marcos 12:30 — Nova Versão Internacional). “Busquem, pois, em primeiro 
lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas” (Mateus 
6:33 — Nova Versão Internacional).

Os patriarcas e profetas dizimaram há muito tempo, milhares de anos antes de você 
começar a devolver o seu dízimo. “Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus 
Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: ‘Bendito seja Abrão pelo Deus 
Altíssimo, Criador dos céus e da terra’. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou Seus 
inimigos em suas mãos’. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo” (Gênesis 14:18-20 – Nova Versão 
Internacional). “Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se Tu fores comigo e me guardares 
nesta viagem que estou fazendo; se me deres roupa e comida; e se eu voltar são e salvo para 
a casa do meu pai, então Tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será 
a Tua casa, ó Deus, e eu Te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres” (Gênesis 
28:20-22 – Nova Tradução na Linguagem de Hoje).

10 Motivos para devolver o dízimo:

1

2

3

4

6

8

10

5

7

9

Pr. Jairo Antônio Silva

POR QUE
devo contribuir?

12



Dizimar é uma questão de fé. “Por que não haveria de ser plena a nossa alegria - plena, 
sem faltar em coisa alguma? Temos a certeza de que Jesus é nosso Salvador, e que dEle po-
demos beber fartamente. Podemos partilhar à vontade da rica provisão feita por Ele para 
nós em Sua Palavra. Podemos pegar-Lhe na palavra, crer nEle, e saber que nos dará graça 
e poder para fazer justo o que pede de nós.”1

Deve-se reconhecer que Deus é o dono de tudo. “Minha é a prata, e Meu é o ouro, disse 
o Senhor dos Exércitos” (Ageu 2:8 – Almeida, Revista e Corrigida, 1995).

Todo cristão precisa desejar as bênçãos de Deus. “Trazei todos os dízimos à casa do Te-
souro, para que haja mantimento na Minha casa; e provai-Me nisto, diz o Senhor dos Exérci-
tos, se Eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por 
vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra; a vossa 
vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão 
felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos” (Malaquias 3:10-12 
— Almeida, Revista e Corrigida, 1995).

Toda alma sincera precisa desejar a verdadeira riqueza. “Não ajuntem riquezas aqui na 
terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo 
contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os 
ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o 
coração de vocês” (Mateus 6:19-21 – Nova Tradução na Linguagem de Hoje).

Cada um deve propor no seu coração não ser contado como transgressor da lei. “O 
homem pode roubar a Deus? Claro que não. Vocês, porém, têm roubado de Mim. O que o 
Senhor quer dizer com isso? Quando foi que O roubamos? Vocês Me roubaram nos dízimos e 
nas ofertas que Eu deveria receber. Por isso a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda 
a nação está Me roubando!” (Malaquias 3:8, 9 — A Bíblia Viva).

Cada um deve sentir o desejo de contribuir para o Reino de Deus. “Há apenas dois lu-
gares no Universo onde poderemos colocar nossos tesouros - no celeiro de Deus ou no de 
Satanás; e tudo o que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás, e 
vai fortalecer sua causa. Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados 
na edificação de Seu reino.”2

É mais feliz quem dá do que quem recebe. “Em tudo tenho mostrado a vocês que é traba-
lhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus: 
‘É mais feliz quem dá do que quem recebe’” (Atos 20:35 – Nova Tradução na Linguagem de 
Hoje). “E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre 
tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas 
obras” (2 Coríntios 9:8 – Nova Tradução na Linguagem de Hoje).

Existe uma lei de causa e efeito: quem planta colhe. “Lembrem-se: aquele que semeia 
pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamen-
te” (2 Coríntios 9:6 – Nova Versão Internacional). “Coisa séria é apropriar-se dos bens do 
Senhor, praticar furto para com Deus; pois, ao fazê-lo, as percepções se tornam pervertidas 
e o coração, endurecido [...] Defraudar o Senhor é o maior crime de que um homem pode 
ser culpado; e ainda assim é esse pecado profunda e amplamente difundido.”3
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1 WHITE, Ellen G. Meditações matinais, ano 1962. Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1962, p. 146.
2 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre mordomia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 35.
3 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre mordomia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007, p. 86. 13



Caro leitor, Este espaço está reservado às suas dúvidas e indagações a respeito deste 
assunto maravilhoso, que é a mordomia. Todas as suas dúvidas serão respondidas. Espe-
ramos sua participação. Veja o exemplo abaixo:

Pergunta:
Desde quando existe o sistema de dízimos? A partir de Abraão?
Na Bíblia encontramos Abraão devolvendo dízimos para Melquisedeque. Antes dele a 
Bíblia não relata mais ninguém. Porém, Ellen White diz: “O sistema do dízimo remonta 
para além dos dias de Moisés. Requeria-se dos homens que oferecessem dons a Deus 
com intuitos religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés - já 
desde os dias de Adão. Cumprindo o que Deus deles requer, deviam manifestar em ofer-
tas a apreciação das misericórdias e bênçãos a eles concedidas. Isto continuou através 
de sucessivas gerações, e foi observado por Abraão, que deu dízimos a Melquisedeque, 
sacerdote do Deus Altíssimo.”1

Isaac Enéas, ABASE.

DICAS PARA NÃOENTRAR NO VERMELHO1.   Descubra onde você está – compare sua 

despesa mensal com sua receita (valor re-

cebido ou arrecadado). Se a receita é maior 

que a despesa, parabéns, você vive dentro do 

seu orçamento. Mas, se sua despesa é maior 

que a sua receita, atenção! Você gasta mais 

do que ganha!
2.  Se você gasta mais do que ganha, está 

na hora de mudar seu padrão. Analise os 

seus gastos mensais, procurando cortar su-

pérfluos, desperdícios e despesas financeiras, 

nesta ordem. Sua meta é providenciar que 

suas receitas superem suas despesas. Persi-

ga-a a partir de agora!

SEUESPAÇO!
perguntas, dicas

e passatempos

14 1 WHITE, Ellen G. Conselhos sobre mordomia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira,2007, p. 69.



Caro leitor, envie suas sugestões, perguntas e testemunhos para o e-mail:
     mordomia.uniaonorte@gmail.com

“Mesmo antes que o DÍZIMO pudesse ser RESERVADO, tinha havido já um RECONHE-
CIMENTO dos DIREITOS DE DEUS. Aquilo que em PRIMEIRO LUGAR amadurecia den-
tre todos os produtos da terra, era-Lhe CONSAGRADO. A PRIMEIRA LÃ, quando as 
ovelhas eram tosquiadas; o PRIMEIRO TRIGO, quando este era trilhado, o PRIMEIRO 
ÓLEO e o PRIMEIRO VINHO, eram SEPARADOS para Deus. Assim também o eram os 
PRIMOGÊNITOS de todos os animais; e pagava-se um resgate pelo filho primogênito. 
As PRIMÍCIAS deviam ser APRESENTADAS diante do Senhor no santuário, e eram então 
DEDICADAS ao uso dos SACERDOTES.” WHITE, Ellen G. Patriarcas e profetas. Tatuí: Casa Publica-
dora Brasileira, 2007, p. 558.

Luis Carlos Melo - ASMIN

CAÇA PALAVRAS: AS PRIMÍCIAS
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Não devemos, apenas, devolver fielmente
a Deus os nossos dízimos, que Ele reclama

como Seus, mas também devemos trazer
à Sua tesouraria um tributo como

oferta de gratidão.

Com coração alegre levemos ao nosso Criador
as Primícias de toda a Sua liberalidade -

as nossas mais acariciadas posses, nosso
melhor e mais santo serviço.

WHITE, Ellen G. Conselhos sobre mordomia, p. 18.

Dár-lhe-ás as primícias do teu trigo, da
tua videira, do teu azeite e as primícias da

tosquia das tuas ovelhas. Deuteronômio 18:4.

“Que darei eu
ao Senhor por todos os

Se você gostou desta iniciativa,

e aprovou o conteúdo desta revista, 

saiba que é a primeira de uma série

de edições, todas envolvendo o tema 

da mordomia cristã. Se sentir o desejo, 

no seu coração, de contribuir com este 

importante departamento, ficaremos 

muito felizes em receber seus

donativos. Colabore agora mesmo!

BANCO BRADESCO

Agência: 2219 | Díg. 5

Conta Corrente: 29043 | Díg. 2

UNIÃO MISSIONÁRIA

NORTE BRASILEIRA DOS ASD-MR

benefícios que me tem feito?”


