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“[Vou] (…) abrir as janelas  
do céu, e (…) derramar sobre vós uma bênção”  
(Malaquias 3:10).

Na minha infância e juventude na Guatemala, minha 
família tinha uma fábrica que confeccionava unifor-

mes esportivos.
Meu pai queria que as crianças da família aprendes-

sem a ser trabalhadores. Nós o ajudávamos na fábrica. 
Eu criava muitos problemas quando era pequeno. 
Parecia que eu sempre estava quebrando coisas! Mas, 
quando fiquei mais velho, meu pai me deixou tomar 
conta das máquinas de costura.

Ele nos pagava pelo trabalho que fazíamos. Depois, 
perguntava: “O que você vai fazer com seu dinheiro?” Eu 
sabia que a resposta era: “Pagar meu dízimo e guardar 
dinheiro para a missão”.

Quando eu tinha uns 13 anos, nossa empresa per-
deu muito dinheiro. Tivemos que vender muitas de 
nossas máquinas de costura. Em vez de 200 emprega-
dos, tínhamos menos de cinco. Trabalhavam na gara-
gem de casa.

Sempre paguei meu dízimo, mas no 
fundo não entendia a importância disso. Então, 

aprendi uma lição incrível. Em uma manhã de sábado, ouvi 
meus pais conversando baixinho. Meu pai disse à minha 
mãe que só havia dinheiro suficiente para pagar o dízimo 
ou para comprar comida. Não havia o bastante para as duas 
coisas. Fiquei muito preocupado. O que meu pai ia fazer?

No domingo, vi meu pai entregar um envelope para 
nosso presidente do ramo. Ele havia decidido pagar o 
dízimo! Fiquei feliz com isso, mas também preocupado. 
O que íamos comer?

Na manhã seguinte, alguém bateu à nossa porta. Dis-
seram a meu pai que precisavam de uniformes imedia-
tamente. Geralmente as pessoas pagavam depois que o 
trabalho estava terminado. Mas aquelas pessoas pagaram 
meu pai no mesmo dia, antes mesmo de termos feito os 
uniformes!

Em um fim de semana, aprendi uma bela lição que 
durou por toda a vida. A lei do dízimo nos ajuda a edi-
ficar a fé e mostrar gratidão ao Pai Celestial. Pagar o 
dízimo é uma bênção! ◼ILU
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Uma lição incrível


