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- Oi!
- Jackie!
- E aí, Tudo bem?
- Tudo! E você?
- Eu tô bem! E aí, o que você achou do
sermão de hoje?
- Bem, é sobre isso que eu queria falar
- Manda ver!
- O que o pastor quis dizer quando falou
sobre ‘Pacto’ e ‘Pactuantes’?
- Bem, pactuantes são aqueles que prom-
eteram exercer sua confiança no Senhor 
retornando regularmente a Ele uma deter-
minada porcentagem de sua renda como 
oferta, além do dízimo.
- Mas o dízimo não é suficiente?
- Na verdade, não! De acordo com 
Malaquias 3:8-10, ambos são igual-
mente exigidos por Deus, e a ausência de 
qualquer um resultará em desonestidade
contra Deus.
- Certo. Mas qual a diferença entre eles?
- Bem, o dízimo é uma porcentagem es-
pecífica da renda, estipulada por Deus. 10 
por cento. Por outro lado, Ele permite que 
cada um de nós decida a porcentagem a 
ser dada como pacto.
- Entendi…
- Outra diferença é que, enquanto o dízimo
deve ser usado exclusivamente para apoiar
o ministério autorizado (Núm. 18:21, 24),
as ofertas vão abranger uma gama mais 
ampla de necessidades importantes para a
pregação do evangelho ao redor do mundo.
- Certo!
- Mas por que você está perguntando? 
Você ficou intrigada com o assunto?
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- Não, é que às vezes sinto que Deus está 
me chamando para dar um passo de fé ... 
para me tornar uma pactuante. E acho que 
isso vai me ajudar a ser mais consistente, 
entregando ofertas a Deus tão regularmente 
quanto regulares são as Suas bênçãos finan-
ceiras. Não de acordo com meu coração, ou 
por simpatia, por apreciar projetos ou por 
causa de apelos do pulpito… mas à toda vez 
que Ele me abençoar com renda!
- Acho que você está no caminho certo!
- É… eu tenho que ir. A gente vai se falando, 
tá? Brigado pela explicação.
- Por nada… Qualquer coisa, tô aqui!
- Beleza, até mais!

Tornar-se um Pactuante, significa honrar “…
ao Senhor com os teus bens e com as primí-
cias de toda a tua renda”. O resultado é que “se 
encherão fartamente os teus celeiros, e trans-
bordarão de vinho os teus lagares (Provérbios 
3: 9-10)”. Que as promessas de Deus sejam 
cumpridas em sua vida enquanto você segue 
Sua Palavra!

Coloquemos nossos desejos por último, e 
Primeiro Deus!
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