O DÍZIMO
INTRODUÇÃO

Antes de qualquer coisa , quero dizer-lhes que , para tratarmos deste assunto precisamos vencer
alguns preconceitos muitas vezes causados por testemunhos de infidelidade praticados por alguns que
ouzaram fazer mal uso do dinheiro do Senhor.
Não são poucos que conhecem ou já ouviram falar de homens que cederam as suas concupiscências e de
alguma forma extorquiram de Deus. Talvez , você não conheça nenhum caso, o que também é muito
provável, mas apesar disso deu ouvidos às "fábulas", mentiras e maliciosos comentários que tem por
objetivo desviar o alvo daqueles que com sinceridade procuram viver com Deus.
Outro ponto a ser vencido, é o desinteresse que muitos tem ao pesquisarem ou mesmo ao ouvir
falar a respeito. Muitos julgam ser este um assunto que compete a liderança de suas igrejas locais e que
seu único compromisso é todo mês TIRAR de seu salário a importância de 10% e entrega-lo . As vezes os
irmãos participam deste momento como quem se dirige ao banco para efetuar o pagamento de um carnê
ou pagar uma conta de luz etc.
O que muitos não entendem é que o simples fato de poderem manifestar-se a Deus por meio do dízimo
significa na menor expectativa possível , uma expressão de fidelidade a Deus.
Para melhor compreendermos este assunto , será necessário que os irmãos estejam dispostos
entre outras coisas a julgarem-se e ver como tem sido sua prática e qual é a expectativa de Deus para sua
vida. Por muito tempo eu mesmo inconsciente relutei em não pensar muito a fundo neste assunto , não
fazia por maldade e sim por julgar existirem outros assuntos de maior importância a serem meditados.
Porem tenho como do Senhor, a necessidade de irmos ao manancial de águas vivas que é Jesus e
procurarmos o verdadeiro sentido deste tema.
Que Deus nos ajude nos dando entendimento e prazer pela Sua palavra , amem!

PRIMEIRA PARTE
O DÍZIMO NO V.T.
Parte deste estudo será feito em forma de questinário , a fim de que possamos de maneira mais objetiva
abranger um maior numero de questões .
I - O que é dízimo?
Como a própria palavra já diz , dizimo significa literalmente a décima parte ou 10% (dez por cento).
II - Quem foi o primeiro a dizimar segundo a narrativa bíblica?
Encontramos pela primeira vez o termo dizimo em Gn14:18-20 , onde Abraão deu a Melquisedeque (
tipologia de Cristo) , o dizimo de tudo .
III - De que maneira era dado o dízimo no V.T. ?
Muitos pensam que o dízimo sempre foi um cumprimento mecanico e irresponsável por parte dos
dizimistas , principalmente no V.T. , mas quando analizamos algumas passagens , vemos que era mais
fácil não dizimar do que dizimar de forma mecânica.
Quero dizer que Deus exigia algumas condições para que o dízimo fosse por Ele aceito.Com isso, o que
dizimava de coração , conseguia em sua prática , extrair um sentimento de profundo prazer e alegria uma
vez que seria necessário um grande empenho para alcançar tal propósito.
Vemos abaixo , alguns ítens que eram oferecidos á Deus como dízimo:
⇒ Era dizimado o MELHOR do Azeite;
⇒ o MELHOR do mosto e do grão;
⇒ os PRIMEIROS frutos de TUDO que houver na terra;
⇒ eram entregues as coisas CONSAGRADAS , a Deus;
⇒ TUDO o que abrir a madre de toda a carne;
⇒ os PRIMOGENITOS das vacas;
⇒ os PRIMOGENITOS das ovelhas;
⇒ os PRIMOGENITOS dos cabritos.
Como vemos acima , todas as primícias eram de Deus (Num 18:12-17) , por isso seria um tanto quanto
simplista analisarmos o dízimo como algo que pouco representava ao judeu visto ser o dízimo uma
prática diária de análise e convívio. Como pode alguem saber qual é o melhor grão ou o primeiro a abrir a
madre (no caso dos animais) etc., se não acompanhar de perto , e qual acompanharia de perto sem o
desejo de obedecer e agradar a Deus?
Como se diz , em toda regra hà excessões , mas nem por isso iremos generalizar como se Israel sempre
tivesse manifestado para com o dízimo atitudes de desrespeito e descaso.
Devemos destacar ainda , que o dizimo era dado sobre TUDO , ou seja tudo o que se colhia , tudo o que
nascia , tudo que se adiguiria etc. (Gn 14:20b ; Gn 28:22) .

IV - Onde era entregue os dízimos?

Os dízimos eram entregues no templo conforme nos diz o texto em Malaquias 3:10 "...trazei todos os
dizimos à casa do Senhor...".
V - O que Deus dizia a cerca dos que não dizimavam?
Deus dizia que eram ladrões e consequentemente sofriam em suas vidas a maldição pelos seus atos,
narrativa esta extraída do livro de Malaquias 3:8 .
O DIZIMO NO N.T.
Muitos dizem que o dízimo fazia parte da lei e que somente teve aplicação no V.T. .Como vivemos hoje
no período da graça , caberia dizer que dizimo não mais existe.
Para melhor esclarecermos , convém destacar que dízimo não é e nem nunca foi parte da lei , visto que o
mesmo foi instituído (no sentido de aplicação) por Abraão (GN14:18-20) , e como se não bastasse Abraão
viver antes da Lei , podemos ainda dizer que Abraão apesar de haver vivido muito antes de Cristo, ele
também viveu naquela época uma vida na Graça de Deus.
Para que o dízimo fosse parte da lei , seria necessário que a lei tivesse vindo primeiro e como
consequência , a lei instituísse o dízimo como algo que dela dependesse.Todavia , como o dízimo existia
antes dela , foi a lei quem se incorporou ao dízimo logo o primeiro (dízimo) é independente do segundo
(lei) , com isso mesmo que cessado o período da lei não significa que o dízimo também teria seu fim.
Existem também aqueles que dizem que Jesus e os apóstolos não deram crédito ao assunto dízimo , e por
isso podemos subentender que ele já não mais existia naquele período .
Jesus exortou dizendo "Ai de vós escribas e fariseus hipócritas! pois que dizimais a hortelã, o endro e o
cominho , e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer
estas coisas , e não omitir aquelas." (Mt 23:23).
Jesus não recriminava nesta passagem , o ato de se dizimar mas sim o ato mecânico e sem vida que
aqueles estavam expressando. Ele dizia que o dízimo tinha e ainda tem ligação com todos os demais atos
de um servo de Deus. Aquele que VERDADEIRAMENTE , dizimava buscando não apenas cumprir uma
obrigação a fim de se parecer bem aos olhos dos homens, mas que tinha em seu íntimo um desejo
ardente de agradar a Deus, este recebia de Deus direção e instrução ao ponto de ser transformado e
impulsionado a uma vida de Justiça , Misericórdia e Fé.
Encontramos ainda em Lucas 18:12 " Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto
possuo." O Senhor Jesus nos mostra aqui a oração do fariseu que julgava encontrar no ato mecânico do
jejum e do dízimo , justificação para a sua alma pecadora.
Logo podemos ver , Jesus não deu ao dízimo um tratamento diferenciado dos demais ensinamento como
por exemplo o arrependimento, a justificação , o amor , a fé etc., uma vez que tudo isso como também o
dízimo mereceriam e ainda merecem a mesma atenção. Se pararmos de ver segundo o nosso próprio
interesse e começarmos a olhar com os olhos de Deus , estaremos enchergando que tudo isto é uma
simples manifestação de vida transformada.

Não deveríamos parar de dizimar mas sim concomitantemente exercer justiça , misericórdia e fé , não
devemos pensar que o ato de práticas divinas , transformadas em atos mecânicos de expressão religiosa
como por exemplo dar o dízimo e jejuar podem ser suficientes para nossa justificação. Antes pelo
contrário , precisamos nos esforçar a fim de que conhecendo a "..verdade a verdade nos liberte.." de toda
prática desequilibrada que não resulta em um culto ao nosso Deus.

Encontramos narrativas bíblicas no Novo Testamento que nos mostram que o tema "dízimo" , nunca
deixou de ser comentado , mas o que fazia diferença era que ao receberem a Jesus Cristo , uma das
coisas que mais destacavam nos irmãos era a liberalidade de bens.
"E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. e vendiam suas propriedades e
fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister."At 2:45,46
A igreja primitiva vivia numa comunhão tão grande , que não viam o dízimo como limite de sua
conversão , como algo a ser cumprido a fim de acertar contas com Deus , nem mesmo tinham dízimo
como um tema a ser ignorado uma vez que suas vidas eram colocadas inteiramente no altar do Senhor.
" E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que
possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. "At.4:32
Como podemos ver por meio das passagens acima , os irmão da igreja primitiva andavam com o Senhor
de tal forma que consagravam suas vidas a Deus. Falar de dízimo ao se ver um quadro como este é o
mesmo que dizer a alguém experte em fazer angu que é necessário todas as vezes em que for faze-lo,
colocar fubá ou seja perde-se o sentido de falar algo uma vez que era praticado com perfeição.
A santidade dos irmão e o culto por eles prestados por meio do dízimo era algo tão magnífico que
encontramos em Atos dos Apóstolos a passagem de Ananias e Safira , servos de Deus que talvez se pareça
muito comigo e com você . Estes irmãos convertidos ao Senhor , participantes de sua mesa , cultuando ao
Senhor todos os dias e partindo o pão com os demais irmãos , ao verem a liberalidade dos demais
sentiram-se tocados e resolveram fazer o mesmo. Todavia esqueceram-se de que antes de se dar tudo a
Deus , precisamos ser totalmente de Deus, e talvez por isso Ananias e Safira venderam tudo o que tinham
como deveria ser , mas deram somente parte alegando haver dado por completo mentindo assim ao
Espírito Santo e por isso morreram.
Eu lhe digo , se Deus matou Ananias e Safira por haverem se dado parcialmente e dizerem ter dado tudo ,
será que Deus não poderia fazer o mesmo hoje? É claro que sim , no entanto ao fazermos um paralelo
entre o passado e hoje , encontramos a grande diferença , é que no passado os irmão eram tão fiéis e
cheios do Espírito Santo e conseqüentemente de Santidade , que um pequeno pecado era como uma
grande mancha preta num lençol branco , enquanto que hoje um pequeno ato de santidade é como uma
grande mancha branca num enorme lençol preto.
O que encontramos hoje , é na verdade uma grande multidão de irmãos que se dizem servos de Deus ,
mas que vivem uma vida de desobediência à Deus , cujos corações endurecidos não são mais capazes de
perceber Sua presença. São irmãos que , mesmo vendo não enxergão e ouvindo não escutam , prova disto
são as enumeras passagens bíblicas que abaixo estarei destacando , passagens esta que dispensam
comentários mas que mesmo assim alguns ainda duvidam .

"Também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia; porque no
meio de muitas prova de tribulação , manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles
superabundou em grande riqueza da sua generosidade" (II Co.8:1e2).
"... muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos..."(IICo.8:4).
" Duas coisas te peço; não mas negues, antes que eu morra: Afasta de mim a falsidade e a mentira; não
me dês nem a pobreza nem a riqueza: dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando

eu farto, te negue e diga: Quem é o Senhor? ou que, empobrecido, não venha a furtar, e profane o nome
de Deus" (Pv.30:7-9).
" Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra , onde a traça e a ferrugem corroem e onde
ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói,
e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração
"(Mt.6:19-21).
" Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificimente entrarão no reino de Deus
os que têm riquezas! " (Mc.10:23).
" Ai de vós os ricos! porque tendes a vossa consolação "(Lc.6:24).
" Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e
perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição " ( I Tim.6:9).
" Balança enganosa é aboninação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer "( Pv 11:1).
" O que lavra a sua terra será farto de pão , mas o que corre atrás de cousas vãs é falto de senso"
(Pv.12:11) .
" Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva , à pobreza" (Pv.21:5).
" Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal " (Pv.21:6).
" O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve as maldições , e nada denuncia"
(Pv.29:24).
" Eis que o salário dos trabaladores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude,
está clamando; e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exéricitos " (Tg.5:4).
" Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma cousa ainda te falta: vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás
um tesouro nos céus, depois vem, e segue-me: (Lc.18:22).
" Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus
bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, restituio quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse:
Hoje houve salvação nesta casa, pois que tambem este é filho de Abraão " (Lc.19:8 e 9).

"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... " (ITm.6:17:18).
"... que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da
verdadeira vida" (I Tm. 6:19).
"... pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós,
para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos"(IIco. 8:9).
"Porque não é para que os outros tenham alívio , e vós, sobrecarga, mas pra que haja igualdade, suprindo
a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a

vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais , e o que
pouco, não teve falta"(II Co.8:13-15).
"E com ele (Tito) enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. e não
só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça,
ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa boa vontade; evitando asim
que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é
procedermos honestamente, não somente perante o Senhor, como também diante dos homens " (II
Co.8:18-21) .
"enviei os irmãos ( Tito e Silvano) , para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se
desminta, a fim de que , como venho dizendo, estivésseis preparados, para que, caso macedônios vão
comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados ( para não dizer vós) quanto a
esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, e
preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de
generosidade e não de avareza.
E isto afirmo: Aguele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com
abundância também ceifará. Cada um contgribua segundo tiver proposto no coração , não com tristeza
ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria.
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra, como está escrito: Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece
para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa
sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça; enriquecendo-vos em tudo para toda a
generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus " (II Co.9:3-11).
" A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lheá em pura perda "(Pv.11:24).
" A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessedentado" (Pv. 11:25) .
" Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta , e este lhe paga o seu benefício " (Pv.19:17).
" Então romperá a tua luz como a alva , a tua cura brotará sem detença , a tua justiça irá adiante de tí, e a
glória do Senhor será a tua retaguarda; então clamarás, e o Senhor te respoderá, gritará por socorro, e ele
dirá : Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso; se abrires a tua
alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o
meio-dia.
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos;
serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam.
Os teus filhos edificarão as antigas ruínas; levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás
chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas para que o país se torne habitável" (Isaías 58:812).
" Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórida"(Mt.5:7).
"Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância"( Mt.25:29a).
" Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em
muitas graças a Deus, visto como , na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da
vossa confissão quanto ao evangelho de cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para

todos , enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de
Deus que há em vós" (II Co.9:12-14).
"Ora , aqueles que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu
coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?" (IJo.3:17).
CONCLUSÃO
Concluímos que , o que temos visto e praticado nos dias de hoje está totalmente fora do princípio bíblico
do dízimo.
AO DIZIMISTA:
1) O dízimo deve ser entregue em sua congregação, local em que junto a outros irmãos, você exerce ou
desempenha seu chamado;
2) O dízimo deve ser retirado sobre o seus rendimentos (salários, comissões, gratificações etc.,)
3) Você tem a obrigação de como membro do corpo de Cristo, levar até a liderança local , qualquer
observação ou ressalva que tenha recebido da parte de Deus para a aplicação do dízimo , bem como
participar (se informando) de sua administração.
ÀS IGREJAS:
O dizimo deve ser aplicado diretamente na obra do senhor como por exemplo:
1) Suprir as necessidades dos irmãos - isto deve ocorrer , somente após colocar-se em prática alguns
princípios como: Saber se tem ou não empenhado para obter seu prórpio sustento , saber se o mesmo
passa uma necessidade ou consequência de uma falta de prioridade , que o faz gastar com aquilo que não
é prioridade . Se for uma necessidade , devemos socorrer , se for uma falta de prioridade devemos
instrui-lo e não endossar seu erro.
2) Contribuir para a propagação da palavra de Deus - Isso significa , contribuir diretamente com missões
, trabalhos que já alcançaram âmbito nacional e internacional na propagação do evangelho , tais como
Jornais , revistas e distribuição de bíblias , que junto a sua distribuição deve haver um trabalho sério de
dedicação .
3) Contribuir para ministros que foram chamados por tempo integral na obra do Senhor , e que devido as
dificuldades financeiras , não tem conseguido manter-se no ministério . Este deve ser observado , para
confirmarmos se realmente tem o chamamento de Deus , precisamos ver seus frutos e sua visão . Caso
tenha somente uma visão local "minha igreja", deve antes ser instruído quanto ao propósito de Deus que
é "Sua Igreja", após isto podemos com tranqüilidade socorrer o ministro.
4) Socorrer os Órfãos e Viúvas de nossas congregações , para que a abundância de nossa casa não seja
afetada pela falta de nossos irmãos e irmãs que por não terem quem os ajude passam por necessidades.
Suprir estas necessidades , nem sempre quer dizer dar dinheiro , e sim contribuir de forma que estas
pessoas possão vir a obterem seu próprio sustento. No caso de crianças , escola educação , médico e
alimento . No caso de idosos , alimentação , moradia , acompanhamento etc.
Estes são apenas alguns pontos, sendo que esta lista pode ser aumentada na medida em que surgirem
necessidades, e após coloca-las em confronto com a palavra de Deus. Espero que este estudo tenha
contribuído para um melhor entendimento a cerca do dízimo.
A seguir , outras passagens para maior enriquecimento do assunto : Romanos cap. 26 e 27 ; I Coríntios
16:1-3 ; II Coríntios cap. 8 e 9 ; Atos 11:27-30 ; Galatas 02:10 ; Mateus 05:16 .

Que a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco para todo o sempre Amem.

DISCIPULADO I - LIÇÃO 06
O CRENTE E O DÍZIMO
I - Leia Malaquias 03:06-12.
01) O que é o dízimo?
( ) a metade de tudo que eu ganho
( ) a décima parte do que eu ganho

( ) um oitavo do salário
( ) qualquer quantia

02) Como será que o homem pode roubar a Deus?
( ) levando para casa coisas da Igreja
( ) não há possibilidade de roubar a Deus

( ) deixando de entregar seu dízimo
( ) não indo ao evangelismo

03) para que o dízimo foi constituído?
( ) para que os pastores fiquem ricos
( ) para se fazer assistência social

( ) para sustentar seminários
( ) para manutenção da casa de Deus

04) Cite duas ou três promessas que Deus fez a quem entrega seus dízimos
____________________________________________________________________________________________
05) O que acontece quando roubamos a Deus nesta área _________________________________
____________________________________________________________________________________________
06) Qual a opinião de Jesus quanto a se entregar os dízimos? Mateus 23:23.
____________________________________________________________________________________________
07) Quem instituiu os dízimos? Gênesis 14:18-20______________________________________
____________________________________________________________________________________________
II - Leia as seguintes passagens: Salmo 24:01 e I Crônicas 29:11-14.
Com base nas passagens acima, qual a posição do crente em relação aos bens materiais:
( ) o que eu ganho é meu mesmo (afinal, sou eu quem trabalha);
( ) todas as coisas pertencem a Deus. Até meu salário, minha vida. Por isso Deus
pode usar tudo o que tenho como Ele quiser;
( ) a metade é de Deus e o resto é meu.
02) Quais os resultados quando eu sou liberal? (note que as passagens seguintes não falam de dízimos e
sim de ofertas) II coríntios 09:06-08
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
03) de que maneira você colocará em prática as verdades aprendidas da palavra de Deus através deste
estudo sobre o dízimo? ou já está colocando em prática.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

