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CANAIS DE BÊNÇÃOS

 Os irmãos da Macedônia nos deixaram o 
exemplo de como seguir o plano financeiro de Deus 
sendo verdadeiros canais dos recursos para a obra 
de Deus: “E sabeis também vós, ó filipenses, que, no 
início do evangelho, quando parti da Macedônia, 
nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar 
e receber, senão unicamente vós outros; porque até 
para Tessalônica mandastes não somente uma vez, 
mas duas, o bastante para as minhas necessidades. 
Não que eu procure o donativo, mas o que realmente 
me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. 
Recebi tudo e tenho abundância; estou suprido, 
desde que Epafrodito me passou às mãos o que me 
veio de vossa parte como aroma suave, como 
sacrifício aceitável e aprazível a Deus”. (Filipenses 
4:15-18).

 Deus deseja construir centenas de igrejas em 
lugares que precisam ser evangelizados. Deus deseja 
ver a salvação chegando a todos os lugares através 
do rádio, TV, literatura, obreiros e outros. Ele deseja 
que sejam supridas as necessidades dos pobres e 
das viúvas, que o evangelho seja pregado, que 
pessoas sejam preparadas para Seu reino. 

 O único interesse de Deus é salvar pessoas 
deste mundo vil, mas Ele não quer vir a este mundo e 
operar o milagre de colocar dinheiro na porta da igreja 
para suprir suas necessidades. O que Ele faz é suprir 
os Seus filhos de recursos para que assim, estes 
possam canalizar as bênçãos. A doação deve ser 
proporcional às bênçãos recebidas. Deus instituiu o 
ato de dar para que o homem possa manter uma 
relação com seu dono, e que participem 

voluntariamente nos planos que Deus tem traçado 
para redimir o homem.

 O interesse de Deus na prosperidade 
financeira do Cristão não acontece como ensinam 
muitos, apenas porque os Seus filhos têm que ser 
cabeça e não calda. O que Ele espera é que através 
do crente, possam estes recursos ser escoados para 
o fortalecimento da obra. 

 Deus está buscando homens para serem 
canais de bênçãos, para que estes possam salvar 
pessoas sedentas da verdade. Mas a prosperidade 
financeira acontece naturalmente na vida do fiel 
seguidor de Cristo, pois colocar recursos financeiros 
nas mãos de Seus filhos faz parte primordial do 
sistema financeiro de Deus “...e nos dias que buscou 
o Senhor; Deus o fez prosperar”. (2 Crônicas 26:5). 
“...aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta”. 
(Salmo 34:10). Pois quanto mais Deus colocar 
recursos em suas mãos mais recursos chegarão para 
ajudar a salvar pessoas necessitadas. “O que dá ao 
pobre não terá falta, mas quem dele esconde seus 
olhos será cumulado de maldições”. (Provérbios 
28:27). 

 A grande verdade é que Deus não pode vir à 
porta de sua igreja e derramar um caminhão de ouro e 
prata para promover o avanço de Sua obra, mas Ele 
coloca os recursos nas mãos de seus filhos fiéis que 
acreditam no plano financeiro de Deus.

 Assim, o propósito principal porque Deus 
concede o dom da generosidade é para que esse dom 

seja usado na manutenção dos obreiros no campo da 
seara. E, se os cristãos se tornarem canais pelos 
quais passam esses recursos concedidos por Deus 
fluindo para os outros, Deus supre todas as 
necessidades de Seus filhos lhes concedendo cada 
vez mais recursos. (Conselho sobre Mordomia, p. 32).

 A verdade Bíblica é que quanto mais você 
entrega para Deus, mais Ele lhe dá para que você 
passa dar mais ainda. “Quanto mais levarmos à casa 
do tesouro do Senhor, tanto mais teremos para levar; 
pois Ele nos abrirá caminhos acrescentando-nos os 
rendimentos”. (Nossa Alta Vocação, 10 de julho de 
1962, p. 195)
 
 “Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, 
porque é ele o que te dá força para adquirires 
riquezas”; (Deuteronômio 8:18). Deus não dá 
simplesmente para a pessoa possuir. Essa é uma 
visão totalmente egoísta e é justamente o egoísmo 
que Deus deseja tirar do coração do homem. Ele 
deseja que todos sejam simplesmente canais para 
escoar os recursos. E com certeza Deus manterá 
supridos estes canais, ou seja, Deus não deixará 
faltar os recursos para que se tenha uma vida digna.

 Na prática o que é ser um canal de Deus? Pode 
ser exemplificado da seguinte forma: se Deus der a 
alguém mil dólares, quanto deveria dar de oferta? 
Vamos imaginar que depois de tirar o dízimo a pessoa 
dê cem dólares como oferta. Ótimo, uma boa oferta. 
Mas, logo depois a pessoa recebe dois mil dólares, 
quanto deveria dar de oferta? Duzentos dólares. 
Assim, nesta mesma proporção a pessoa deveria 
continuar ofertando. 

 Mas não é isso o que acontece na maioria das 
vezes. É comum acontecer que a pessoa continua 
ofertando os rotineiros cem dólares mesmo 
recebendo cinco, seis ou dez mil dólares. Pode Deus 
continuar confiando Seus recursos a esta pessoa? 
Absolutamente não. Por quê?  Na verdade, aquele que 
recebe e nunca dá, logo deixa de receber.

 Muitos não estão preparados espiritualmente 
para possuir riquezas, pois não conseguem ser 
canais. O fato de estar registrado que Deus ama 
quem dá com alegria, nos remete à ideia de que Ele se 
entristece ao ver cristãos sendo mesquinhos. Para a 
salvação de muitos, é melhor viver com o mínimo para 
não correr o risco de cometer o pecado da cobiça e 

se afastar de Deus.

 Pessoas fiéis foram bem-sucedidas em uma 
sociedade com Deus. Um irmão abriu uma 
distribuidora em um momento de crise no Brasil, mas 
estava disposto a ser um canal de bênçãos, e foi fiel 
a este princípio. Além de devolver o seu dízimo ele 
também passou a dar uma oferta na mesma 
proporção. Ele entregava também o dízimo e um 
pacto de todo o lucro acumulado de sua empresa que 
prosperou em um período em que a maioria das 
distribuidoras do ramo daquela região entraram em 
falência. 

 Deus manteve seus negócios em meio a 
muitas crises financeiras que abateram o Brasil. “dai, 
e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida, 
trasbordante, generosamente vos darão; porque com 
a medida com que tiverdes medido vos medirão 
também”. (Lucas 6:38).

 Há um convite dos Céus para todo o crente 
que deseja viver plenamente o sistema financeiro de 
Deus se tornando um canal de bênçãos, 
especialmente aqueles que sempre tiveram mais 
recursos que outros irmãos mas tem sido 
mesquinhos em suas ofertas. Acredito que seja por 
falta de conhecimento. E a exortação também é para 
mim e você!

 “Exorta aos ricos do presente século que não 
sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança 
na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo 
nos proporciona ricamente para nosso aprazimento; 
que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, 
generosos em dar e prontos a repartir”; (l Timóteo 
6:17, 18). Este é o momento de acreditar plenamente 
no poder de Deus que nos promete o sustento 
material, emocional e espiritual e Ele diz: “Lança o teu 
pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o 
acharás”. (Eclesiastes 11:1) que esta promessa se 
cumpra em sua vida.
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