
Não tardará muito a terminar o tempo de graça. Se 

não servirdes agora fielmente ao Senhor, como 

enfrentareis o registro de vosso trato infiel? Não 

demorará muito e se fará a chamada para o ajuste de 

contas e vos será perguntado: “Quanto deveis a meu 

Senhor?” Se tiverdes recusado lidar honestamente com 

Deus, eu vos suplico que penseis em vossa deficiência, e, 

se possível, façais a restituição.

 Caso não seja possível fazê-lo, com humilde 

arrependimento orai para que Deus vos perdoe, por 

amor de Cristo, a grande dívida. Começai agora a agir 

como cristãos. Não vos desculpeis por deixardes de dar 

ao Senhor o que Lhe pertence. Agora, enquanto ainda se 

ouve a doce voz da graça, durante o tempo que se chama 

Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso 

coração (Suplemento da RH, 1º de dezembro de 1896).

A RESTITUIÇÃO
MINISTÉRIO DE MORDOMIA - AMC

Primícias

A
RESTITUIÇÃO

““Onde quer que tenha havido 

qualquer negligência de vossa 

parte em restituir ao Senhor 

o que Lhe pertence, 

arrependei-vos, com 

contrição de alma e 

fazei restituição...”

TEMA 6 - Quarta-feira



A RESTITUIÇÃO

Encontramos na Bíblia algum exemplo de devolução 

de dízimo atrasado?

“E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me 

guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, 

e vestes para vestir; E eu em paz tornar à casa de meu pai, 

o Senhor me será por Deus; E esta pedra que tenho posto 

por coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, 

certamente te darei o dízimo (Gênesis 28:20-22).”

Sobre Jacó, Ellen White escreveu:

Jacó fez seu voto enquanto se achava refrigerado pelos 

orvalhos da graça e revigorado pela presença e afirmação 

da promessa de Deus. Após haver-se dissipado a glória 

divina, teve tentações, como os homens de nossos 

tempos; foi, no entanto, fiel ao voto que fizera, e não 

abrigou pensamentos quanto à possibilidade de ser 

libertado do que prometera. Poderia haver raciocinado, 

em grande parte, como o fazem hoje os homens, que 

aquela revelação fora apenas um sonho, que ele estava 

indevidamente emocionado quando fizera o voto, e que, 

portanto, não era necessário guardá-lo; mas assim não o 

fez.

Longos foram os anos transcorridos até que Jacó ousasse 

volver a seu país; ao fazê-lo, porém, desempenhou-se 

fielmente de sua dívida para com o Senhor. Tornara-se 

rico, e grande soma de seus bens passou ao tesouro de 

Deus.

[...] Jacó deu o dízimo de tudo quanto possuía, e depois 

calculou o dízimo que usara, e deu ao Senhor o 

benefício daquilo que estivera usando para o próprio 

proveito durante o tempo em que estivera em terra 

pagã, e não pudera pagar seu voto. Isso representava 

uma grande soma; no entanto ele não hesitou; o que 

votara ao Senhor, não considerava como seu, mas do 

Senhor (1TS, 545 e 546).

É Plano de Deus que façamos a restituição de 

dízimos atrasados?

“Algumas pessoas têm por muito tempo 

negligenciado tratar honestamente com seu Criador. 

Deixando de separar o dízimo semanalmente, 

permitiram que este se acumulasse, até alcançar uma 

grande quantia, e agora muito relutam em endireitar a 

questão. Conservam esse dízimo atrasado, usando-o 

como se fosse deles. Mas é a propriedade de Deus, que 

eles têm recusado pôr no Seu tesouro (RH, 23 de 

dezembro de 1890).”

“Onde quer que tenha havido qualquer 

negligência de vossa parte em restituir ao Senhor o 

que Lhe pertence, arrependei-vos, com contrição de 

alma e fazei restituição, para que Sua maldição não 

recaia sobre vós... Quando tiverdes feito o possível, de 

vossa parte, não retendo nada do que pertence a 

vosso Criador, podereis pedir-Lhe que proveja os 

meios para enviar ao mundo a mensagem da verdade 

(REI, 20 de janeiro de 1885).”

A oração frequente, fervorosa, contrita e sincera 

poderá substituir o dízimo?

“A oração não tem o fim de operar qualquer 

mudança em Deus; ela nos põe em harmonia com Ele. 

Não ocupa o lugar do dever. Por mais frequentes e 

fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão 

aceitas por Deus em lugar de nosso dízimo (MJ, 248).”

Deus atuará de forma minuciosa ou deixará passar 

por alto a questão da infidelidade a Ele nos dízimos 

e ofertas?

PRIMEIRO
DEUS

Renovo meu voto 

de fidelidade a Deus 

e havendo retido 

em algum momento 

no passado o santo 

dízimo do Senhor, 

prometo fazer 

imediatamente um 

plano de restituição.
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