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- Então, Sandra, eu estava pensando sobre esta 
coisa toda de vida Cristã. Você sabe que isso é 
tudo novo pra mim…
- Sim?
- Bom, eu sei que o dízimo é 10 por cento da 
minha renda, mas e as ofertas? Quanto que elas 
deveriam ser? 
- Esta é na verdade uma pergunta bem comum. 
Eu sei de algo que vai te ajudar. Bem, pra evitar 
que sejamos controlados pelos nossos impulsos, 
a Bíblia nos sugere que adotemos um propósito, 
um voto com Deus em nossos corações em 
relação às ofertas, sabe… (2 Cor. 9:7). 
- Mas como que este voto deve ser? Digo, 
deveria eu criar um voto apenas com um valor 
para ser ofertado regularmente? 
- Olha, eu sugiro que você considere pelo 
menos 4 fatores: 
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- O número 1 é a prioridade. “Deus Primeiro” deve ser 
seu lema in todas as partes da vida. Isso inclui a adminis-
tração �nanceira. Jesus nos diz para “Buscar primeiro o 
Reino de Deus, e a sua justiça…” (Mat 06:33). E Deus 
também promete que irá prover para todos aqueles 
que derem os "primeiros frutos" de todos os seus 
ganhos (Prov. 3:9-10), antes de qualquer outro gasto ser 
considerado. É uma questão de fé. 
- O segundo fator é a Regularidade: Você sabe como 
nossos corações são enganosos, certo? Então, a regular-
idade das nossas ofertas não deve ser determinada 
pelo calendário, pelos desejos do coração, apelos do 
púlpito, ou simpatia por um projeto missionário ou 
trabalhador. Ao invés disso, deve ser determinado pela 
a iniciativa de Deus em nos dar. Assim, toda vez que Ele 
nos abençoar com recursos �nanceiros, nós devemos 
reconhecer a origem divina desta benção (Prov. 3:9-10) 
através de nossos dízimos e ofertas. 
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- O terceiro fator te a ver com o sistema. A Bíblia 
nos sugere um sistema percentual proporcion-
al, como uma maneira justa de retornar a Deus 
(Deut.16:17; 1 Cor. 16:2). Isto signi�ca que se 
nós especi�carmos uma porcentagem, nós 
devolvemos a Deus, como oferta, esta mesma 
proporção de tudo que Ele nos dá. E, claro, se 
Ele não nos der nada, nós também não somos 
obrigados a dar nada em retorno. É como uma 
parceria! Uma outra vantagem deste sistema 
proporcional é que o coração não será tentado 
a oscilar de poucas a grandes ofertas de acordo 
com nossa mudança de emoções. 
- E por �m, o último aspecto é o período. É 
importante estabelecer um período para seus 
votos, que é também o seu pacto. Talvez um 
ano, seis meses… e aí avaliar e comprometer-se 
novamente para a mesma ou uma diferente 
porcentagem. 

- Faz sentido tudo isso? 
- Totalmente! Eu agradeço a explicação, profes-
sora Sandra. 
- Hahahahaha. Bobo…

 Enquanto você adora ao Senhor hoje, renove 
seus votos diante dEle. Proponha no seu 
coração uma porcentagem �xa ao dar seu 
pacto, para retornar a Ele após cada benção 
�nanceira que ele derramar em sua vida. 
 Que nós coloquemos nossos desejos por 
último e, Primeiro Deus.
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