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ABRIREI AS JANELAS DOS CÉUS 

 Malaquias 3:10 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. 11 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. 12 E todas as 

nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos 

Exércitos. 

 Boa noite Igreja... Como temos aprendido a respeito de CEUS ABERTOS... Na ultima Semana 

foi DECLARADO, QUE OS CEUS ESTÃO RUBRO! É T.E.M.P.O. B.O.M... VC CRER? 

 Existem lugares que só são abertos de dentro pra fora... e não de fora para dentro 

 Porem existem formas, e ações para abrir por dentro... O Problema é: Como entrar em um 

lugar que que só abre por Dentro? 

 Pense... Como ter acesso a um lugar que apenas abre por dentro... 

 O profeta malaquias trouxe uma palavra muito contundente a respeito do povo de Israel 

 O Povo tinha esquecido da casa  de DEUS, tinha largado o compromisso 

 Ele chega a dizer que o povo era LADRÃO, pois roubava, 

 Se eu deixar de devolver algo que não me pertence, eu enquadro como ladrão 

 No versiculo 9 de malaquias 3, ele diz COM MALDIÇÃO SOIS AMALDIÇOADOS... 

 Nenhum de nos deseja maldição... não queremos de forma alguma... Porem a principio para 

este céu não se fechar em nossa direção 

 Este principio é fideidade! Ser fiel ao SENHOR, com nossos recursos, com nossas finanças,  

 No versículo 10 diz: Malaquias 3:10 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. 

 Escute, como estava dizendo, que existem lugares que só abre Por dentro... como abrir? 

 Imagine, você chegou na sua casa, porem esqueceu a chaves... como você entra? 

 Se tiver alguém La dentro, você aciona... manda uma msg... bate na porta, grita, clama 

 Você pode não entrar, mais a msg entra! UMA MSG ENTRA ONDE NÓS NÃO 

CONSEGUIMOS ENTRAR 

 Quando fala DE ABRIR A JANELAS... Irmão entenda, JANELA, só se abre por Dentro 

 Qual a noticia boa: OS CEUS NÃO ESTÃO VAZIO... DEUS ESTÁ LA!!! 
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 E ENTÃO O QUE FALTA??? Eu acionar Deus para abrir esta Janela... 

 Como:? F.I.D.E.L.I.D.A.D.E... FIDELIDADE, FI-DE-LI-DA-DE 

 Quantos querem céus abertos nas finanças??? Nos recursos??? 

 Trazei todos os dízimos... É todos... Precisamos ser fiel em tudo irmão... Em tudo que 

ganhamos... 

 Diz a palavra, nos dízimos “e” na oferta... Não é dizimo ou oferta, e sim E... Um cheque de uma 

conta conjunta que precisa ser assinado pelos dois para liberar...  

 ESTA É A MSG PARA DEUS, eu envio a msg de fidelidade no dizimo, e de sementes na oferta 

voluntaria, E OS AS JANELAS SE ABREM! 

 DEUS TEM UMA BENÇÃO TAL PARA VOCÊ... SERÁ TÃO GRANDE, QUE VAI 

TRANSBORDAR! OS CÉUS ESTÃO ABARROTADO DE BENÇÃOS EM SUA DIREÇÃO... 

 DEUS DIZ QUE VAI ABRIR, POREM ENVIE A MSG DE FIDELIDADE AO SENHOR 

 NÃO PODEMOS NOS ENGANAR, QUERENDO SER ABENÇOADO NO QUE NÃO 

ABENÇOAMOS 

 Imagina um lugar onde escassez não tem espaço, onde há abundância de toda sorte de bens e 

riquezas. Esse lugar existe? Está disponível? Posso acessar e desfrutar desta abundância? 

ÓBVIO QUE SIM! 

 1.Tiago 1.17 “Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em 

quem não pode existir variação ou sombra de mudança.” 

 Tem uma versão da Bíblia em inglês chamada amplificado que vai nos ajudar numa 

compreensão melhor deste verso. 

 Na Versão Amplificada de Tiago 1:17 diz; “Toda boa e perfeita (gratuita, generosa, plena) 

dádiva são lá de cima. 

 Outra versão americana chamada Genebra deste mesmo texto Tiago 1:17.  “Toda boa dádiva e 

todo presente perfeito vem do céu …” 

 VEM DO CÉU!!! DE ONDE? DO CÉU!!! 

 Deuteronômio 28:12  “O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a tua terra 

no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos …” 

.Quando dizimamos e ofertamos, vem uma tempestade de abundante e excessiva prosperidade 

e provisão descendo fortemente das comportas do céu! 

QUEREMOS ORAR POS SUAS MÃOS, UNGIR PARA VOCÊ TER LEGITIMIDADE DE 

JANELAS DE CEUS ABERTAS EM SUA DIREÇÃO  


