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GARY CARPENTER
O Dízimo e o Campo
Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas
ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os
dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz
o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal
até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não
destruirá os frutos da vossa terra; e a vossa vide no campo não será estéril, diz o SENHOR dos Exércitos. E
todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o SENHOR dos
Exércitos. (Mal 3:8-12)
A maioria das pessoas foram ensinadas que essa passagem significa o seguinte para o dizimista:
1. Terei bênçãos além do que posso usar.
2. Não haverá redução do meu aumento.
3. Serei tão rico que os outros dirão que sou abençoado.
Geralmente ensina-se que essas bênçãos são “automáticas” (como uma fórmula) para o dizimista fiel. No entanto, na
maioria dos bairros, você pode passar pelas ruas e não notar nenhuma diferença entre a prosperidade de um dizimista crente
de um lado e do pecador não-dizimista do outro. Por quê? Veja as palavras do profeta Oséias:
O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. (Os 4:6)
Oséias se referiu ao conhecimento vindo por revelação da Palavra. Ou seja, falta de conhecimento de Deus. Vejamos
com atenção o que essa passagem de Malaquias diz. No capítulo 3, versículo 9 está escrito que “toda a nação” estava
amaldiçoada. Então, o versículo 12 diz que “todas as nações” vos chamarão de bem-aventurados (ou abençoados), porque
sereis uma “terra” deleitosa. Deus estava falando sobre uma bênção “Nacional” e uma “Maldição Nacional”.
A chave para entender o dízimo é compreender a que tipo de bênção Deus se referia quando falou através do profeta
Malaquias. Ele estava prometendo enviar através das “janelas do céu” uma determinada bênção para a nação de Israel – chuva!
Quando a chuva cai sobre uma nação, ela cai sobre todo o seu povo, tanto o justo quanto o ímpio.
Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam,
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus;
Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. (Mt 5:44-45)
Enquanto eu orava, o Espírito Santo me disse, “A bênção que Deus queria derramar, literalmente, através das janelas
do céu era CHUVA. Aquela sociedade era principalmente agrícola, e a chuva era fundamental para a sua prosperidade. Se eles
tivessem se arrependido e trazido todos os seus dízimos e ofertas com um coração sincero e disposto, e Deus tivesse
derramado chuva sobre sua terra, de nada valeria se não tivessem PLANTADO sementes; colheriam apenas LAMA da terra
encharcada”.
Quando a abundância da chuva começou a cair, o homem que semeasse em cem hectares NA TERRA teria recebido
uma grande colheita. Já o que semeasse em apenas um hectare NA TERRA teria uma colheita bem menor, MAS AMBOS
TERIAM RECEBIDO A MESMA CHUVA. Aquele que semeou apenas um hectare deve culpar Deus porque o outro
semeou 100 hectares? Não, pois Deus enviou a chuva para os dois.
A prosperidade desse homem que semeou pouco estava limitada, mas não por culpa de Deus. E quanto ao homem
que não semeou nada? Será que tem o direito de achar que Deus é infiel e não envia prosperidade? Não, pois não foi culpa de
Deus que ele escolheu ser preguiçoso e não semear nada na terra. Deus fez Sua parte. DEUS ENVIOU O NECESSÁRIO
PARA A ABUNDÂNCIA! Cada homem determinou sua prosperidade pelo tamanho de campo que decidiu semear NA
TERRA.
Então o Espírito Santo falou comigo pessoalmente, “Já abençoei o quanto pude o único campo que você semeou na
terra. Estou falando do seu emprego; é um campo muito pequeno. Se você quiser que Eu aumente a sua colheita material
financeiramente, você deve semear em campos maiores NA TERRA”.
Essa é a razão pela qual não vemos muita diferença, financeiramente, entre um santo e um pecador. Normalmente, a
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maioria das pessoas semeiam em um campo muito pequeno – um emprego simples. Deus pode abençoar esse campo ao
máximo até que cada centímetro esteja lotado; no entanto, porque o campo é pequeno (com pouco potencial de crescimento),
você não verá muita diferença em prosperidade comparado ao vizinho pecador.
No meu caso, eu ainda estava trabalhando como caminhoneiro e o Espírito Santo me ensinou essa lição. No meu
primeiro ano recebi 26 mil dólares. Cinco anos depois, quando o Espírito Santo falou comigo, eu estava recebendo 40 mil
dólares – que era o potencial máximo de colheita do meu campo. Não havia mais espaço para crescimento.
Para receber uma colheita maior, eu deveria acrescentar mais campo, adquirindo mais experiência para um emprego
melhor, investir em ações e outros investimentos, etc. Eu tinha que fazer algo para semear em mais terra, a fim de que Deus
pudesse derramar Sua bênção, dando-me uma colheita maior.
Então, o que está limitando sua colheita pessoal? O TAMANHO DO CAMPO QUE VOCÊ DECIDIU SEMEAR
NA TERRA!
Por exemplo, uma pessoa que não terminou o ensino médio não tem muitas habilidades a não ser trabalho manual, e
isso limita o campo que ele pode semear. Deus derramará seu favor sobre essa pessoa até que ele atinja o máximo que possa
receber num determinado emprego. Caso ele queira receber uma colheita maior, deverá SEMEAR EM UM CAMPO MAIOR!
Geralmente isso significa adquirir mais experiência, como um curso técnico, informática, marketing, ALGUMA
COISA! DEUS NÃO ABENÇOA INCOMPETÊNCIA! ELE NÃO ABENÇOA INGNORÂNCIA! Ele não pode exaltar
você além do seu nível de competência. Ou seja, Deus não promoverá você para presidente de uma empresa se você não
estiver qualificado para tal. Como Jesus disse,
Digno é o obreiro de seu salário. (Lc 10:7)
O que isso significa? Deus fará com que você receba um salário proporcional ao seu trabalho; você não receberá
milhões para trabalhar no McDonald's, por exemplo.
Deus derrama a chuva do Seu favor todos os dias sobre você. O que mais limita a sua prosperidade é o tamanho do
campo que você semeia. Se você quiser semear em campos maiores, você precisará adquirir mais experiência, para que Deus
possa abençoá-lo. Isso não é tão fácil de ouvir, pois requer dedicação. Você terá que se esforçar além do seu costume.
Uma das primeiras coisas a que o Senhor começou a chamar a minha atenção quando comecei a orar em línguas foi
aprender a usar um computador. Eu trabalhava tempo integral como caminhoneiro e ia à Igreja quando estava na cidade, mas
passei minhas horas livres lendo os livros mais entediantes sobre computadores.
O PRIMEIRO PASSO É SEMPRE BUSCAR O SENHOR ATRAVÉS DA ORAÇÃO. O SEGUNDO PASSO É
SER OBEDIENTE AO QUE O ESPÍRITO DO SENHOR LHE DIZ EM ORAÇÃO!
Se eu tivesse me recusado a obedecer as Suas instruções sobre aprender a usar um computador, NÓS NÃO
TERÍAMOS UM MINISTÉRIO INTERNACIONAL AGORA! Aprender a usar o computador era necessário para que
semeássemos no tamanho do campo que semeamos hoje. DEUS NÃO ABENÇOA DESOBEDIÊNCIA! ELE NÃO
ABENÇOA PREGUIÇA!
EVITE O MATERIALISMO
Precisamos balancear essa mensagem, evitando o materialismo. O primeiro passa para todo cristão é:
Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. (Mt.
6:33)
As “coisas” às quais Jesus se refere é tudo o que os gentios passam a vida buscando... Como carros importados e
eletrônicos. Se você ouvir essa mensagem e buscar semear em campos maiores apenas com o propósito de “ajuntar tesouros
para você mesmo”, você cairá na mesma armadilha que a maioria das pessoas – pois elas estão buscando Mamon. A riqueza
material é o objetivo de quase todo o mundo. Mas para o cristão, não.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. (Col. 3:23)
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Em primeiro lugar, busque a vontade de Deus para a sua própria vida, através da meditação na Palavra, oração e
jejum. Ele começará a revelar Suas instruções para você individualmente para que você possa cumprir seu chamado nessa
terra.
No meu caso, parte dessas instruções era aprender a usar o computador. Ele talvez instrua alguns de vocês a continuar
seus estudos. Outros talvez tenham que aprender a datilografar, ou a se tornar um médico. Alguns até precisem começar seu
próprio negócio. APENAS DEUS SABE O PLANO PARA A SUA VIDA! VOCÊ O DESCOBRIRÁ APENAS SE PASSAR
UM TEMPO COM ELE! E na medida em que você aprender a fluir no plano Dele, você prosperará e terá saúde, assim como
a sua alma prospera. Observe mais uma vez:
Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. (Mt.
6:33)
Isso significa que acima de tudo, você deve buscar a mente de Cristo, o plano de Deus para a sua vida. Ele lhe
mostrará em quais campos deve semear. Mesmo quando eu estava aprendendo sobre computadores, o meu pensamento era,
“use essa experiência PARA O SENHOR”. Ele também quis que eu aprendesse sobre a bolsa de valores, e tudo o que aprendi
era “PARA O SENHOR”. Nossa responsabilidade mais importante é sempre descobrir a mente de Cristo para nossa vida NO
REINO DE DEUS!
QUANDO DEUS SE VÊ LIMITADO?
Deus é limitado quando o privamos da oportunidade de ser “DEUS” para seu povo. Ele não pode abençoar a
desobediência. DEUS É BÊNÇÃO! Em Malaquias, quando o Senhor diz,
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. (Ml 3:10)
É preciso ver isso no contexto. Volte alguns versículos e veja sobre quem ele está falando:
E chegar-me-ei a vós para juízo; e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros,
contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e
que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o SENHOR dos Exércitos. (Ml 3:5)
A “casa do tesouro” era um depósito no templo onde todo o EXCESSO era armazenado. As viúvas, os órfãos e os
estrangeiros eram alimentados desse depósito. Sem ele, essas pessoas passariam necessidade e o Senhor seria “privado” de
prover para eles pelo método designado por Ele na lei.
Deus se importa com as viúvas, órfãos e estrangeiros. Ele não gosta de estômagos vazios; por isso provia para eles
através do dízimo e ofertas. No entanto, as pessoas estavam impedindo que Ele abençoasse os pobres, pois pensavam apenas
em si mesmas, não naquilo que é importante para Deus, nosso Pai.
Lembre-se que mesmo se as condições econômicas no país não forem favoráveis, Deus diz o seguinte:
Porque, quanto ao SENHOR, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles
cujo coração é perfeito para com ele. (2 Cr. 16:9)
O Senhor quer que busquemos ajuda apenas Nele. Nunca esqueça todos os homens e mulheres na Bíblia que
prosperaram grandemente mesmo quando estavam cativos em uma nação inimiga. Daniel, José e muitos outros prosperaram
sobrenaturalmente, mesmo enquanto eram prisioneiros. DEUS É O SEU AUXÍLIO! Independentemente das condições
financeiras ao seu redor, Deus abençoará você se você buscá-Lo como sua única FONTE DE AJUDA!
Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz; porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no
deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, e os avestruzes; porque porei águas
no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. A esse povo que formei para mim;
o meu louvor relatarão. (Is. 43:19-21)
RESUMO
1. VOCÊ ESTÁ BUSCANDO O REINO DE DEUS EM PRIMEIRO LUGAR?
Você passa um tempo diariamente com a Palavra, em oração e jejum, buscando a vontade de Deus para o chamado da sua
vida no Reino? Ele tem um plano para todos os membros do Seu corpo. Qual é o plano Dele para a sua vida? O que você está
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fazendo para descobrir esse plano?
2. VOCÊ ESTÁ DANDO UMA PARTE DO SEU SALÁRIO PARA A OBRA DE DEUS?
Será difícil convencer até você mesmo que está interessado no que Deus está fazendo na terra se não estiver semeando uma
parte das suas finanças na obra do evangelho. Por que você quer prosperar? Para colher benefícios para si próprio? Para ver
almas resgatadas do inferno? Você está interessado em qual reino? De Deus... ou o seu?
3. QUAL É O TAMANHO DO SEU CAMPO?
Faça um inventário da sua vida. O seu campo já está produzindo o máximo na colheita? Ele já está lotado? Será que existe a
possibilidade de aumento financeiro no seu emprego atual? Deus já abençoou seu campo para uma colheita máxima?
4. O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA SEMEAR CAMPOS MAIORES NA TERRA?
Passe um momento em oração e peça que o Senhor lhe mostre se existem experiências adicionais que você deve adquirir. Você
verá que Ele é muito prático; um Deus vivo capaz de lhe dar instruções precisas com relação ao que você deve fazer.
É claro que para obter essas respostas é preciso muito mais que dar nossos dez por cento todos os domingos. Essas
respostas requerem TEMPO de comunhão com o Senhor através da Palavra, oração e jejum. Agora que você está
descobrindo o verdadeiro caminho da prosperidade, já percebeu que Ele prospera seu povo através de um
RELACIONAMENTO, não FÓRMULAS! Ele deseja a sua comunhão muito mais do que uma oferta metódica. Não há
limites no nível de prosperidade a que Ele o levará se você passar tempo com Ele, obedecendo Sua liderança.
Assim diz o SENHOR, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o SENHOR teu Deus, que te ensina o que
é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. (Is. 48:17)
DEUS O ABENÇOE!
Gary e Sue Carpenter
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