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O Dizimista Isolado
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Meropi Gjika, uma mulher Albanesa, aceitou a igreja 
Adventista durante no ano 1940 através de Daniel 
Lewis, um missionário dos Estados Unidos nascido na 
Albania. Por alguma razão, no entanto, ela não foi 
imediatamente batizada.  Então, ao !nal da segunda 
Guerra Mundial, quando o regime comunista foi 
instalado na Albania, todas as Igrejas Cristãs foram 
banidas, e Lewis foi preso. Assim, Meropi !cou isolada 
da grande comunidade Adventista  por quase 50 anos! 

Finalmente, em 1991, depois que o governo suspen-
deu algumas das restrições religiosas, ela foi encontrada 
por Ray Dabrowski da Associação Geral, enquanto ele 
estava visitando a Albânia.

Meropi disse a Dabrowski que ela tinha três grandes 
desejos: primeiro, de ser batizada; segundo, que ela 
queria passar para a igreja os dízimos e as ofertas que 
ela guardou de seu pequeno salário durante 46 anos(!); 
e o terceiro, de ver uma Igreja Adventista construída na 
Albania. 

Os dois primeiros desejos foram realizados antes de sua 
morte, em 2001, aos 97 anos de idade! 

Agora, deixe-me perguntar uma coisa: Meropi foi tola 
por manter aquele dinheiro por tanto tempo, resultan-
do em seu valor ser corroído por 46 anos de in"ação? 
Ela não poderia ter usado os fundos para ajudar os 
necessitados ou até mesmo para apoiar evangelistas 
leigos em um país devastado pela pobreza?
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Bem, aparentemente, Lewis ensinou !elmente 
Meropi sobre princípios bíblicos sólidos quando ele 
a deu estudos bíblicos, e ela os aprendeu bem. A 
Bíblia nos ensina: 

(1) Dízimo deve representar 10% de nossa renda. 
(2) Existe um lugar certo para devolver: A casa do 
tesouro de Deus.
(3) Deve ser aplicado de acordo com a prescrição 
divina - o suporte de ministérios autorizados.
(4) Deve ser distribuído equitativamente entre os 
ministérios autorizados. 

Dizimar é um ato de adoração e submissão ao Deus 
que o estabeleceu, e deu direcionamentos especí!-
cos sobre sua entrega e distribuição
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Texto animado.Ao devolver o dízimo e dar o seu pacto, peça ao 
Pai Celeste  que te faça humilde para aceitar sua  
orientação neste ato de adoração. 

Coloquemos nossos desejos por último e 
Primeiro Deus
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