
 

                      Estudo de Célula – Semana de 28/02/21 a 06/03/21  
 

 

SÉRIE: “UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA” 
 

2º ESTUDO: ONDE ESTÁ O SEU CORAÇÃO? 
 

 BASE BÍBLICA: “Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” Mateus 6.21 
 

 OBJETIVO: Despertar o grupo para viver uma vida mais que abençoada a partir da obediência ao princípio bíblico 

de ser um dizimista fiel. 
 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- EM SEU ENTENDIMENTO, O QUE É O DÍZIMO?  
 

 O DÍZIMO É UMA PROVA DE DEUS  
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). O dízimo é um teste de mão dupla. Deus não apenas nos 
testa, mas essa é a única passagem na Bíblia onde Deus diz: “Você pode me testar!” Se alguém 
ainda está em dúvida, aceite o desafio de Deus e o ponha a prova!  
 

O DÍZIMO É BÍBLICO  
A palavra traduzida como “dízimo” na Bíblia, literalmente significa “décimo” ou “décima parte”. O 
dízimo tornou-se um mandamento de Deus, na lei Mosaica (Antigo Testamento) "Todos os 
dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor; são 
consagrados ao Senhor.” Levítico 27:30.  
Mas também é enfatizado nos ensinamentos de Jesus (Novo Testamento) “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). O dízimo é um 
princípio atemporal!  
 

O DÍZIMO É UMA CHAVE PARA AS BÊNÇÃOS  
A maneira que lidamos com o dinheiro indica onde está o nosso coração, e para quem está sendo 
direcionada a nossa adoração, por isso é necessário avaliarmos sempre quem está no primeiro 
lugar em nossa vida, e fazermos o que for preciso para colocar nossas prioridades em ordem, 
ainda que isso requeira mudança em nosso estilo de vida e na administração de nossos recursos. 
“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 Jesus é o bem mais precioso que temos e se o nosso coração permanecer nEle, isto 
significa que Ele mesmo cuidará de cada detalhe da nossa vida.  
 

2- A Palavra de Deus nos ensina que o princípio do dízimo deve ser aplicado tanto ao nosso tempo, 
quanto ao nosso dinheiro. EXISTE ALGO QUE AINDA TE IMPEDE DE COLOCAR ESTE PRINCÍPIO 
EM PRÁTICA E VIVER UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA?  
 

“Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem 
com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas.”  
(Mateus 6.33 – Versão A Mensagem).  
 
Líder: finalize o compartilhamento orando por todos que desejam ter uma vida mais que abençoada 
colocando Deus em primeiro lugar e sendo um dizimista fiel.  
 


