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SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA. 

SEGUNDA-FEIRA – MANTENHA PROTEGIDO O SEU CORAÇÃO 

MANTENHA PROTEGIDO O SEU CORAÇÃO 

“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. ” Provérbios 4:23 

Introdução 

Neste mundo é bastante comum exaltarmos e admirarmos pessoas pelo que elas possuem e 

fazem, e não pelo que elas de fato são. “Quem você é?” Na ótica do mundo somos tentados a 

responder esta simples pergunta da seguinte forma: “Eu sou professor”, “Eu sou engenheiro”, “Eu 

sou empresário” ou “Eu sou funcionário daquela indústria”, entre outras maneiras.  

Entretanto, não é só isso que nos define!  

Você é um filho amado de Deus. Esta é a sua verdadeira identidade! 

O que o torna extraordinário é o fato de você pertencer a família de Deus e absolutamente nada 

mais é capaz de definir a sua relevância e valor como essa realidade.  

Quando o nosso coração tem a convicção de quem realmente somos, temos a certeza de que o 

nosso tesouro está seguro nas mãos de Deus. Da mesma forma, se reconhecemos que o nosso 

maior tesouro é possuirmos o selo da salvação e a presença do Espírito Santo em nós, então 

certamente o nosso coração se manterá sadio e protegido. 

Porém, o nosso maior desafio é manter o nosso coração nesta verdade inabalável. Se 

descuidarmos do nosso coração, corremos o risco de contaminá-lo com pensamentos e atitudes 

ruins que podem acabar levando a obstrução de suas artérias espirituais. 

O egoísmo, a relutância e a ingratidão são algumas dessas “bactérias” que podem tentar se 

proliferar em nosso coração e, por isso, é muito importante aprendermos a identificar os sintomas 

com antecedência e rapidez, para assim, agirmos de forma assertiva e não permitirmos que se 

torne uma infecção severa. 

Vejamos a seguir como identificar os sintomas e combater estas “bactérias” espirituais 

nocivos ao nosso coração: 

1. COMBATA O EGOÍSMO COM A GENEROSIDADE 
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“Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e 

caem na pobreza. O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá. ” 

Provérbios 11:24-25 

Deus abençoa aquele que dá com as motivações certas. No entanto, isso não se trata do que nós 

podemos receber de volta, mas de saber que tudo o que possuímos vêm de Deus, e Ele nos 

chamou para sermos reservatórios de Suas bênçãos até transbordarmos para todos a nossa volta. 

A generosidade mantém o nosso coração sensível a voz de Deus, às necessidades e 

oportunidades do Reino e não apenas às nossas vontades e necessidades. 

2. COMBATA A RELUTÂNCIA COM A ALEGRIA 

“Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus 

ama quem dá com alegria. ” 2 Coríntios 9:7 

Já aconteceu de Deus lhe pedir para entregar algo e você relutou? Quem sabe você possa estar 

relutando até neste instante. Entretanto, a tendência natural do coração humano é de ser um doador 

pesaroso, mas quando decidimos entregar a nossa vida para Deus, recebemos o “transplante” do 

coração Dele e desde então, nossa escolha diária passou a ser, viver e trazer a memória o quanto 

já somos abençoados e, é a partir desta mentalidade que o nosso coração se manterá cheio de 

alegria e da paz em contribuir. 

3. COMBATA A INGRATIDÃO COM A SATISFAÇÃO 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, 

para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus”. Romanos 12:2 

Quem tem Jesus tem tudo! Não permita que nenhum sentimento de escassez e ingratidão encontre 

morada em seu coração. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só é desfrutada por aqueles 

que se sentem filhos e se empenham em viver e pensar segundo os padrões de Cristo! Nele 

encontramos absolutamente tudo o que precisamos para a vida. 

CONCLUSÃO 

Acredite, Deus realmente deseja ardentemente nos abençoar para que possamos ser agentes de 

bênçãos para outros.  

Quando mantemos o nosso coração protegido, estamos seguros da nossa natureza humana 

pecaminosa e preparados para sermos reservatórios de Deus. Como reservatórios, a nossa missão 
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passa a ser de um doador pela simples alegria de doar, de ajudador pela pura satisfação em ajudar 

e abençoador porque, ao fazer isso, imitamos o nosso Pai celestial, a quem amamos e honramos. 

 

Para reflexão: Você já passou por alguma situação e que viveu um dos três pontos que 

comentamos? 

Para oração: Ore para que ninguém nunca tire de nós a alegria e a satisfação de pertencermos a 

Jesus e de revelarmos Cristo através de atitudes de generosidade. 

Para aplicação: O Senhor deseja fazer um check-up em seu coração para que neste ano, você 

alcance uma imunidade sobrenatural para todo e qualquer tipo de vírus e bactéria na sua vida 

espiritual. Permita-se!  

 

SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA.  

TERÇA-FEIRA – ONDE ESTÁ O SEU TESOURO? 

 

ONDE ESTÁ O SEU TESOURO? 

“Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. ” Mateus 6:21 

Introdução 

Você sabia que há aproximadamente 500 versículos na Bíblia relacionados à oração, 500 

relacionados à fé e mais de 2.000 versículos relacionados à dinheiro e bens? Jesus falou sobre 

dinheiro em 16 de Suas 38 parábolas. Assim, fica claro, do ponto de vista da Bíblia, que precisamos 

entender sobre o dinheiro e também sobre como lidar com ele.  

A forma como você lida com o dinheiro revela com destaque quais são suas prioridades, suas 

lealdades e sua afeição. Além disso, se relaciona diretamente com muitas das bênçãos das quais 

você desfrutará (ou não) na vida. 

A Bíblia é bastante clara ao mostrar que os primogênitos (Êxodo 13:2), as primícias (Êxodo 23:19) 

e os dízimos (Malaquias 3:8-10) pertencem a Deus. 

Muitos questionam se os ensinamentos do Antigo Testamento se aplicam para o Novo Testamento, 

já outros alegam que dar os dízimos era um mandamento que estava debaixo da lei e que agora 

vivemos debaixo da graça. 

No entanto, precisamos entender que este é um princípio imutável estabelecido por um Deus 

imutável. Assim como não roubar, matar e adulterar são mandamentos eternos que foram 
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ordenados por Deus na época de Moisés, e continuam vigentes, o mesmo se aplica com o princípio 

dos dízimos. 

 

Para não restar nenhuma dúvida, a seguir veremos três verdades sobre o dízimo: 

 

1. O DÍZIMO É UMA PROVA DE DEUS 

A palavra traduzida como “dízimo” na Bíblia, literalmente significa “décimo” ou “décima parte”. E 

você sabe o que o número 10 representa em toda a Bíblia? Ele representa “prova” ou “teste”. 

Quantas pragas ocorreram no Egito e provaram o coração de Faraó? Quantos mandamentos 

existem? Quantas vezes Deus provou o coração de Jacó (permitindo que o seu salário fosse 

alterado) quando ele estava trabalhando para Labão? Quantos dias foi a provação de Daniel 

quando ele pediu para não comer a comida do rei? Quantos dias de prova são mencionados em 

Apocalipse? Para todas as perguntas, a resposta é 10. 

O dízimo representa a “prova do coração” para nós. Porém, o dízimo é também a área na qual nós 

somos convidados a provar Deus!   

 

“’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 3:10 

 

2. O DÍZIMO É BÍBLICO 

Muito antes dos tempos de Moisés, muito antes que qualquer lei fosse escrita sobre o dízimo, 

Abraão dizimou a Melquisedeque, sacerdote de Deus, rei de Salém (Gênesis 14:18). Bem como 

Jacó, que já vivia o princípio de dizimar (Gênesis 28:20-22). Então o dízimo passa a ser um 

mandamento de Deus, na lei Mosaica (Levítico 27:30; Deuteronômio 26:1), mas também é 

enfatizado nos ensinamentos de Jesus: 

 

“Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do 

cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a 

fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. ” 

Mateus 23:23 

 

3. O DÍZIMO É UMA CHAVE PARA AS BÊNÇÃOS 

Você já viu alguém falar que faliu ou que fracassou por dar o dízimo? Acredito que não, muito pelo 

contrário, os que são dizimistas tem testemunhos para contar sobre as bênçãos de Deus. Em 
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contrapartida, certamente já ouviu muitos queixarem de não ter dinheiro suficiente para dizimar e, 

como reflexo, sua vida financeira está totalmente instável. 

Pode ser que você esteja passando por esta situação hoje mesmo. Talvez seja necessário reavaliar 

quem está em primeiro lugar em sua vida. Faça o que for preciso para colocar suas prioridades na 

devida ordem, mesmo que isso requeira mudar seu estilo de vida e diminuir gastos. 

 

“Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, 

quem lhes confiará as verdadeiras riquezas a vocês? ” Lucas 16:11 

 

CONCLUSÃO 

“Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a 

um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro. ” Lucas 16:13 

 

Mamom nos diz que o dinheiro é a resposta para todos os problemas, mas na verdade Jesus é a 

verdadeira resposta para todos os nossos problemas! 

Jesus é o bem mais precioso que temos e se o nosso coração permanecer Nele, Ele mesmo cuidará 

de cada detalhe da nossa vida.  

 

Para reflexão: Nossa cultura tem um ditado: “tempo é dinheiro”, você concorda que o princípio dos 

dízimos deve ser aplicado tanto no nosso tempo quanto nos nossos recursos financeiros?  

Para oração: Vamos pedir para Jesus nos ajudar a confiar Nele de uma vez por todas. Que todo 

o espírito de medo, de ganância e de pobreza seja repreendido e lançado para fora de nossas vidas 

e igreja. 

 

SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA.  

QUARTA-FEIRA – DEUS RECOMPENSA A BOA MORDOMIA 

 
DEUS RECOMPENSA A BOA MORDOMIA 

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e 

que recompensa aqueles que o buscam. ” Hebreus 11:6 

Introdução 

O nosso Deus ama recompensar Seus filhos. Esta é uma verdade sobre Deus da qual muitos 

cristãos parecem não estar cientes. Ele gosta de nos recompensar quando buscamos com 
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diligência sua presença, sua vontade e seus caminhos. Ele recompensa o bom trabalho e 

recompensa a boa mordomia, ou seja, a boa administração dos recursos que Ele nos deu. 

Em Mateus capítulo 6, aprendemos que Deus nos recompensa quando oramos, jejuamos ou damos 

aos mais necessitados. Em 1 Coríntios, encontramos: 

“O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o 

seu próprio trabalho. ” 1 Coríntios 3:8 

Em outra versão, lemos:  

“(...) e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. ” 1 Coríntios 3:8 (ARA) 

Nossa convicção determina onde passaremos a eternidade, mas são as nossas atitudes que 

determinam como passaremos a eternidade. 

Realmente acreditamos que Deus tem prazer em nos recompensar enquanto ainda estamos aqui 

neste mundo, mas ainda que não vejamos os frutos da nossa boa mordomia neste tempo, Deus 

certamente nos recompensará na eternidade. 

Isso fica claro quando lemos as parábolas das minas em Lucas 10 e dos talentos em Mateus 25. 

No entanto, Deus não vai nos dar mais recursos se sequer somos fiéis com os recursos que Ele já 

nos deu hoje.  

Acredite, Deus está interessado em edificar o Seu Reino e é por isso que Ele vai confiar riquezas 

a pessoas que estão provando a Ele que são bons administradores. 

Vamos aprender de forma prática, os três princípios da boa mordomia: 

1. NÃO DESPERDICE SEUS RECURSOS 

“Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem 

juízo. ” Provérbios 12:11 

Jesus gosta de recompensar a boa administração. Os maus administradores desperdiçam e 

perdem seus recursos, por outro lado, os bons administradores recebem sempre mais!  

O Senhor dá mais àqueles que demonstram confiabilidade, mas não dará nada para aqueles que 

administram irresponsavelmente seus recursos e que não sabem para onde seus recursos estão 

indo. 
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Entenda, na parábola dos talentos diz que o homem “chamou os seus servos e confiou-lhes os 

seus bens”. Somos como aqueles servos. Deus nos entregou os seus bens e espera que os usemos 

e os distribuamos, tudo com sabedoria. 

2. AJA SEMPRE COM SABEDORIA E RESPONSABILIDADE 

“A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos 

justos. ” Provérbios 2:20 

Você está fazendo o melhor com o que Deus lhe deu? Certamente Deus pensa muito mais em 

mordomia do que nós, pois este assunto está presente ao longo de toda Bíblia. As primeiras 

instruções que Deus deu a Adão e Eva se relacionavam à mordomia: “Sejam frutíferos e 

multipliquem-se, cuidem deste Jardim e deixem somente aquela árvore em paz” (Gênesis 1:28 e 

2:17). 

Se não formos bons mordomos, consequentemente, limitaremos a nossa capacidade de ajudar as 

pessoas e de promover o avanço do Reino de Deus. 

3. APRENDA A POUPAR PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES INESPERADAS 

“Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. ” 

Provérbios 21:20 

Deus é constante, o mundo não. Mesmo as pessoas que possuem muitos recursos e posses estão 

sujeitas a sofrerem flutuações em suas finanças. Em outras palavras, a situação econômica do 

nosso país pode ter altos e baixos e isso pode até afetar as nossas finanças, do mais rico ao mais 

pobre, mas Deus continua sempre o mesmo ontem, hoje e sempre.  

Talvez aconteça de ficarmos irritados com Deus porque achamos que Ele não está cumprindo Seu 

dever conosco ou pensamos que Ele está nos “punindo”, financeiramente. Pensamos isso, mesmo 

que não tenhamos orado para saber se deveríamos gastar o nosso dinheiro como fizemos. Na 

maior parte das vezes, sofremos aa consequências das nossas próprias escolhas. Devemos 

sempre orar e pedir o conselho de Deus antes de gastarmos os nossos recursos. A maior parte do 

estresse, da preocupação e da ansiedade que há no mundo e nas famílias, é causada pela falta de 

exercer uma boa mordomia. 

Uma das facetas da boa mordomia será poupar a fim de se preparar para alguma situação adversa 

que possa surgir.  
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CONCLUSÃO 

“Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma 

bênção. ” Gênesis 12:2 

Deus realmente quer nos abençoar para que possamos abençoar outros. Porém, como vimos, isto 

só será possível se decidirmos ser bons mordomos das bênçãos que o Senhor nos confiou. 

Para reflexão: Você concorda que a má administração pode nos impedir de sermos eficazes no 

Reino?  

Para oração: Vamos orar pedindo para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para 

sermos bons mordomos daquilo que Ele nos confiou para administrar. 

Para aplicação: Durante esta semana, separe um tempo para reavaliar o que você pode fazer para 

aumentar o seu nível de boa mordomia. 

Para indicação: Procure alguém que você admira pela boa mordomia e peça três conselhos que 

possam contribuir para a sua vida. 

 
 

SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA.  

QUINTA-FEIRA – FAÇA A COISA CERTA 

 

FAÇA A COISA CERTA 

“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e 

desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro (Mamom). ”Mateus 6:24 

 

Introdução 

“Se você quer viver o que nunca viveu, precisa fazer o que nunca fez. ” 

Carlito Paes 

Não teremos resultados diferentes se não mudarmos nossas atitudes e decisões. Este princípio é 

real e pode ser aplicado em todas as áreas de nossas vidas. Já estamos em março, mas ainda 

temos muitos meses pela frente para ver o sobrenatural de Deus acontecendo! 

É muito importante compreender que não há campo neutro em nossa vida. Você sabia que todo 

dinheiro tem um espírito sobre ele? Ou tem o Espírito de Deus ou o espírito de Mamom. 

O dinheiro que é submetido a Deus e aos Seus propósitos está debaixo da autoridade de Deus, 

que é o motivo pelo qual ele se multiplica e não pode ser consumido pelo devorador. Também é 
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utilizado para promover o Reino e dedicado a servir a Ele em vez de ser usado para tentar substituí-

lo. Por outro lado, o dinheiro que não é submetido a Deus tem o espírito de Mamom sobre ele. Por 

isso que as pessoas tentam, com tanta frequência, usar o dinheiro para controlar ou manipular as 

outras. Outro motivo são as pessoas que acham que o dinheiro pode trazer felicidade ou realização 

para si. No entanto, é importante entender que o dinheiro em si não é maléfico, a grande questão 

é quem exerce a primazia sobre sua vida. 

“Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. ” 1 Timóteo 6:10a 

Observe que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Na verdade, ela 

diz que o amor (ou a adoração) ao dinheiro é a verdadeira raiz de toda a espécie de males. 

 

Para que não caiamos nas artimanhas de Mamom e façamos as escolhas certas, há três 

princípios financeiros muito importantes entender e aplicar: 

 

1. SAIA DAS DÍVIDAS 

“Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios; pois o braço forte dos ímpios será 

quebrado, mas o Senhor sustém os justos. ” Salmo 37:16-17 

Faça o que for preciso para se livrar das dívidas. Você não pode se dar ao luxo de manter um estilo 

de vida que não condiz com seus ganhos. Talvez seja necessário trocar de carro para se livrar de 

uma prestação expressiva ou talvez seja necessário mudar para uma casa menor para reduzir as 

despesas e eliminar do orçamento aquilo que é supérfluo. Sabe qual é o resultado se nos 

empenharmos para sair das dívidas? O Senhor fará a parte dele. Deus lhe abençoará e honrará as 

suas escolhas certas!  

 

2. DEPENDA DE DEUS 

“Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando 

o pão. ” Salmo 37:25 

Fazer a coisa certa significa também andar em integridade e na dependência somente de Deus. 

Quem você está vendo como sua fonte? De quem você está esperando provisão? Você costuma 

dar dicas quando está perto de pessoas que estão em condições de ajudá-lo? 

Muitos acabam cometendo o equívoco de olhar para pessoas como sendo “fonte” e acabam as 

manipulando. A manipulação é depender da sua capacidade de falar e persuadir em vez de 

depender da capacidade de Deus falar e persuadir. 

Deus é a nossa fonte de provisão e vida! 
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3. DÊ GENEROSAMENTE 

“Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade; seus filhos serão abençoados. ” 

Salmo 37:26 

O ato de dar toca o cerne de muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer operar 

milagres em nós e através de nós e muitas vezes Ele começa fazendo milagres no nosso coração 

com relação à obediência e a generosidade na área financeira.  

Devemos começar a dar generosamente e não apenas dar o dízimo, mas ofertar daquilo que Deus 

nos permitir decidir livremente como investir e utilizar os recursos que Ele nos abençoou. 

No que diz respeito a ofertar, se você esperar, Satanás tem todo tempo de aparecer com diversos 

motivos para você não fazer o que Deus lhe disse para fazer. Se Deus falar ao seu coração, confie 

e obedeça na hora.    

 

CONCLUSÃO 

Faça a coisa certa! Livre-se das dívidas, evite manipular os outros e dê como Deus lhe orientar a 

dar, pois se assim o fizer, certamente terá estabelecido um firme fundamento para uma vida 

abençoada.  

 “O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos 

de adversidade não ficarão decepcionados; em dias de fome desfrutarão fartura. ”  

Salmo 37:18-19 

 

Para reflexão: Você tem testemunho de alguma situação em que Deus testou a sua obediência? 

Se sim, qual foi o resultado? 

Para oração: Vamos pedir para que Deus nos ajude a aplicar estes três princípios em nossa vida 

e colher os benefícios deles. 

Para aplicação: No seu tempo devocional, durante esta semana, pergunte ao Senhor o que você 

pode fazer para melhorar o necessário com relação as suas finanças. 

 

 

SÉRIE: UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA.  

SEXTA-FEIRA – O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO 

 
O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO 

“Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços 

que sobraram. ” Lucas 9:17 

 

Introdução 



          22/03 a 26/03 

 

Chegamos ao nosso último dia de meditações. Esperamos que você esteja sendo muito 

abençoado. 

Você já pensou em multiplicar seus recursos? Se sim, tenho uma notícia maravilhosa para você: 

Deus pode fazer isso! 

Naturalmente isto não deveria ser surpresa para nós, pois Ele multiplicou o azeite e a refeição de 

uma pobre viúva e seu filho. Ele multiplicou a força de inúmeros soldados israelitas batalha após 

batalha. Também multiplicou pães e peixes em duas montanhas da Galileia. Está claro que Deus 

é o Mestre da multiplicação, mas qual será a chave para desencadear o milagre da multiplicação 

também em nossas vidas? Pense por um momento no relato da multiplicação dos pães e peixes, 

descrito em Lucas 9:12-17. 

 

Aprenderemos a seguir, três princípios que acionam esta chave da multiplicação nos Céus: 

 

1. CONSAGRE AO SENHOR AQUILO QUE QUER MULTIPLICAR 

“Tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. ” 

Lucas 9:16 

Depois dos discípulos reunirem a multidão em grupos de 50 em 50, Jesus toma os pães e peixes 

e os abençoa. Então, partiu os pães e peixes ao meio e entregou-os aos discípulos.  

Você consegue imaginar o que alguém como Pedro estava pensando quando olhava para aquele 

meio pedaço de pão? Ele entregou a Jesus um pão inteiro e só recebeu a metade de volta! 

A ordem de Jesus foi: “Agora vá e o distribua! ” Pedro se afastou de Jesus com aquele meio pedaço 

de pão na mão e, obedecendo, partiu-o ao meio do mesmo modo que havia visto Jesus fazendo, 

por diversas vezes, até que todos estivem sendo alimentados. 

Você consegue imaginar esta cena? O milagre não aconteceu nas mãos do Mestre — ele aconteceu 

nas mãos dos discípulos! Cada discípulo obedecendo a Jesus e seguindo o seu exemplo, alimentou 

toda aquela multidão de 5.000 homens e suas famílias.  

Nunca se esqueça, para que algo possa multiplicar é preciso que antes seja consagrado à Deus. 

Infelizmente, muitos não entendem que antes que seus recursos possam multiplicar, precisam ser 

abençoados. Em outras palavras, não entregam ao Senhor o dízimo, não colocam tudo nas mãos 

do Pai e esquecem que somente Ele tem o poder para abençoar. 

 

2. SOMENTE O QUE É DADO PODE SER MULTIPLICADO 

“Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. ” Lucas 9:16b 

Imagine se os discípulos tivessem desprezado o que tinham nas mãos ou ainda, se tivessem 

decidido se alimentar dos pães e peixes e não entregá-los a Jesus. O milagre aconteceria? 

Evidentemente que não. 



          22/03 a 26/03 

 

No entanto, perceba que o milagre começou a acontecer a partir dos pedaços de pães e peixes 

que estavam nas mãos dos discípulos. O resultado foi não apenas de alimentarem toda a multidão, 

mas ainda contaram doze cestos de sobras. 

Acredito mesmo que quando entregamos nosso dízimo nós estamos abençoando nossos recursos, 

mas o milagre da multiplicação começa a acontecer a partir do momento que decidimos repartir 

aquilo que está nas nossas mãos. A isso chamamos de ofertas. Oferta de fé, oferta de gratidão, 

ofertas voluntárias e alçadas, fruto de um coração que crê e confia em Deus, mas que também 

deseja provocar e testemunhar do milagre da multiplicação. 

 

3. TUDO PRECISA ESTAR EM ORDEM PARA QUE A MULTIPLICAÇÃO ACONTEÇA 

“Jesus disse aos seus discípulos: ‘Façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta’. Os discípulos 

assim fizeram, e todos se assentaram. ” Lucas 9:14-15 

O milagre da multiplicação somente acontece quando obedecemos a voz de Jesus e vivemos de 

acordo com as suas instruções. Muitos anseiam serem alvo do milagre da multiplicação, mas tem 

falhado em seguir os princípios que precedem o milagre. 

Suas finanças precisam estar em ordem, você precisa ser um bom mordomo, honesto e íntegro, 

você precisa ter tudo preparado para o milagre da multiplicação. 

Se você consegue identificar erros e falhas, sempre é tempo de recomeçar. Se arrependa, peça 

perdão ao Senhor, repare e faça acertos com quem for necessário e se comprometa a manter em 

ordem seus recursos. 

 

CONCLUSÃO 

Esteja certo de que Deus quer abençoar e multiplicar os nossos recursos — assim como Ele 

abençoou e multiplicou os cinco pães e dois peixinhos. 

A verdade é que Deus pode fazer as nossas finanças irem além do que jamais poderíamos fazer 

por meio da nossa própria inteligência ou diligência. Mas é vital entender e aplicar os princípios 

aprendidos para ver o milagre da multiplicação acontecer! 

 

Para oração: Peça a Deus para que sejamos bons mordomos, dignos de testemunhar o milagre 

da multiplicação, para que possamos ser canal de bênçãos ao mundo. 

Para aplicação: Pode ser que Deus esteja pedindo algo a muito tempo, chegou a hora de fazer os 

reparos e acertos na sua vida. Não resista a este chamado! 

Para indicação: Faça um propósito nesta área com o Senhor. Ore e pergunte ao Senhor o que Ele 

espera de você e peça para Ele te mostrar uma breve janela do seu futuro. 

 


