
DÍZIMO: 
Contribuição: Em Romanos 12.8 é o ato pelo qual o crente 

compassivo contribui generosamente com sua renda, a fim de 

sustentar a igreja em suas necessidades materiais.  
 

 

"Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento 
na minha casa; e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, 
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma 
bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança." (ML 3.10)  

 
=>O profeta Malaquias foi corajoso para falar à Israel de bênçãos e maldições.  
=> A casa de Deus estava empobrecida e a sua manutenção abandonada, porque o povo 

tornou-se infiel (como muitos hoje) nos dízimos e nas ofertas alçadas. A mensagem 

profética de Malaquias expôs publicamente o problema, reprovando e desafiando o povo 

a retomar o caminho bíblico, para que fosse outra vez abençoado. 

 

 RESTAURAÇÃO MORAL: 
 ML 3.6-18, Israel tinha abandonado os princípios morais da obediência e da 

fidelidade a Deus, no tocante aos dízimos e as ofertas alçadas. O Senhor lhes disse:    “ Vós 

me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas”. O apego às 

coisas materiais tem sido o elemento de dificuldade maior de muitos servos de Deus, para 

ser fiel nos seus dízimos e ofertas para Ele. O amor ao dinheiro, maior que o amor a Deus é 

um tropeço na vida cristã. Quando as pessoas se afastam das leis de Deus, estabelecidas na 

sua Palavra, necessitam de uma restauração moral e espiritual.  
 

3 RAZÕES PARA ENTREGAR O DÍZIMO AO SENHOR. 

a)Reconhecimento pelas bênçãos divinas. O dízimo é um reconhecimento de que Deus é 

o doador de tudo na vida. O homem pertence a Deus (Gn 1.27; Ez 18.4). A terra 

pertence a Deus (Sl 24.1; Hb 11.3; Cl 1.17; Sl 104.30). 

 

b) Adoração. Faz parte da adoração cristã a contribuição feita para a Igreja, para a 

obra de Deus através dos “dízimos e ofertas” (I Co 16.1-4). 

 

c)  A Fé. Que valor terá a entrega dos dízimos sem o exercício da fé? A entrega, sem fé, 

do dízimo é um legalismo religioso sem fruto. Quando o crente separa um décimo dos 

seus rendimentos, deve fazê-lo com fé, em Deus e nas suas promessas, e com gratidão 

pela provisão divina. 

 

 

EXEMPLO DA ENTREGA DO DÍZIMO: 
 

1 - Caim e Abel (Gn 4.2-7): 
=>A raiz da doutrina do dízimo é identificada ainda nos primórdios da criação. Caim e 

Abel, os primeiros irmãos da história humana, foram ensinados a ser leais ao Criador e 



oferecer, espontâneamente ao Senhor alguma coisa do produto do seu trabalho, em 

gratidão pela bondade do Senhor.  
 

CAIM  

       Trouxe do fruto da terra a sua oferta ao Senhor;  

 

ABEL  

      “Trouxe o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura” (Gn 4.3,4).  

 

Adão e Eva desde cedo ensinaram aos seus filhos a lealdade ao Senhor e o 

reconhecimento pela sua providência. Devemos ensinar a nossos filhos desde a 

sua tenra idade  a serem agradecidos a Deus pelo pão, pelo vestuário, pela 

habitação, pelo ar que respiram, reconhecendo tudo isso como bênção do Deus 

Todo-Poderoso.  
 

2 - Abraão (Gn 14.18-24):  
Abraão trouxe sua oferta ao Senhor e a entregou ao rei Melquisedeque que era 

“sacerdote do Deus Altíssimo”. Notemos que Abraão o fez espontaneamente, em atitude 

de reconhecimento da sua mordomia a Deus (Gn 14.22).  
 

3 - Jacó (Gn 28.18-22):  
Era neto de Abraão. Seu dízimo era voluntário, como expressão de sua gratidão a Deus 

pelas bênçãos recebidas. 

 

Observa-se que Jacó já havia recebido instruções acerca do dízimo através dos seus pais, 

Isaque e Rebeca. É um exemplo positivo para a família cristã hoje, ensinar os filhos a 

serem fiéis e agradecidos a Deus com seus dízimos e ofertas.  
 

4 – Moisés:  
A prática do dízimo foi incorporada à lei para o povo de Israel. Todos os filhos de Israel 

adotaram o dízimo como um padrão de gratidão ao Senhor Todo-Poderoso. Na lei 

vemos por três vezes a citação do dízimo: 1ª=(Lv 27.30-32) ao dízimo é o estabelecimento 

oficial da prática que já era observada antes da Lei, pelo povo de Deus. Isso sancionou, 

com a autoridade divina, a questão do dízimo. Cada judeu, temente a Deus, deveria dar 

a décima parte de tudo que a terra produzisse, vegetal ou mineral. 2ª=trata da principal 

finalidade dele (Nm 18.20-32). A 3ª=(e outras mais) acha-se em Deuteronômio, a partir 

de 12.5-12. 

 

O DÍZIMO NA HISTÓRIA DE ISRAEL:  
Houve um período da vida religiosa dos judeus em que o desleixo espiritual e a rotina 

dos serviços religiosos provocaram esquecimento da responsabilidade espiritual do povo. 

Os levitas tiveram que deixar os afazeres sagrados para ganharem o sustento de suas 

famílias. Posteriormente, o rei Ezequias reorganizou a vida religiosa do seu povo, 

porque entendia que o sucesso do seu reino dependia totalmente de Deus. Organizou as 

turmas de sacerdotes e levitas e despertou o seu povo à fidelidade na entrega dos seus 

dízimos. O povo obedeceu à palavra de Ezequias e com liberdade trouxeram seus 

dízimos, de modo que, como diz o texto: “e se fizeram muitos montões” (2º Cr 

31.5,6). 



DÍZIMO no NT: 
a)  O exemplo de Jesus. (Jo 13.15). Jesus deu uma nova dimensão a mordomia do dinheiro 

e dos dízimos. Ele destacou, primordialmente, a necessidade de ter o coração desprendido 

dos bens materiais (Mt 6.24,33; Lc 12.15,21; 1º Tm 6.16-19). Observe o preceito da 

mordomia estabelecida por Jesus nos seguintes textos: Mt 6.19-21,33; 10.8; Mc 12.17; 

8.36; At 20.35; Lc 6.38. 

 

 

 

b) O exemplo da Igreja Primitiva. (At 4.32; 2º Co 8.7). Sem dúvida o derramamento do 

Espírito Santo nos primórdios da Igreja quebrou as amarras da avareza e do egoísmo, e 

os crentes contribuíam alegremente com tudo quanto tinham. Um crente realmente 

avivado tem o coração aberto para dar; para contribuir. É isso o que vemos na Bíblia e 

na história dos avivamentos. Hoje, as igrejas locais, às vezes passam por apertos 

financeiros por causa de duas classes de crentes existentes no seu seio: os crentes 

onerosos e os crentes honorários. Os onerosos são os que não contribuem com nada, 

financeiramente. Quando dão alguma coisa, fazem toda sorte de cobrança aos pastores. 

Os crentes honorários são os que em nada contribuem, mas gostam de ser vistos e fazem 

questão de aparecer em tudo na igreja. Após o dia de Pentecostes, a igreja promoveu um 

atendimento filantrópico aos necessitados. Impulsionados pelo Espírito Santo aqueles 

primeiros crentes se uniram e reconheceram a necessidade da mordomia e, diz a Bíblia: 

“e tinham tudo em comum” (At 4.32-35).  
 

O exemplo da igreja da Macedônia (2º Co 8.1-9)  
Era uma igreja constituída, na sua maioria, de crentes pobres materialmente, mas rica 

em generosidade. Paulo solicita à igreja da Macedônia que contribua financeiramente 

para ajudar à igreja em Jerusalém, e isto foi de modo maravilhoso aceito entre aqueles 

crentes. Tinham o coração aberto para dar, por isto, também recebiam muitas bênçãos 

da parte de Deus. Aqueles crentes foram de tal modo tomados pelo amor fraternal que 

chegaram a contribuir com muito mais que se esperava e do que podiam, movidos pelo 

amor. 
 

 

DEFINIÇÃO DE DÍZIMOS E OFERTAS.  

A palavra hebraica para “dízimo” (ma’aser) significa literalmente “a décima parte”. 

(1) Na Lei de DEUS, os israelitas tinham a obrigação de entregar a décima parte das crias dos 

animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão 

pelas bênçãos divinas (ver Lv 27.30-32; Nm 18.21,26; Dt 14.22-29; ver Lv 27.30).  

O dízimo era usado primariamente para cobrir as despesas do culto e o sustento dos 

sacerdotes. DEUS considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que Ele lhes 

dera na terra prometida (cf. Mt 25.15; Lc 19.13). 

(2) No âmago do dízimo, achava-se a idéia de que DEUS é o dono de tudo (Êx 19.5; Sl 24.1; 

50.10-12; Ag 2.8). Os seres humanos foram criados por Ele, e a Ele devem o fôlego de vida 

(Gn 1.26,27; At 17.28). Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido 

originalmente do Senhor (Jó 1.21; Jo 3.27; 1Co 4.7). Nas leis sobre o dízimo, DEUS estava 

simplesmente ordenando que os seus lhe devolvessem parte daquilo que Ele já lhes tinha 

dado. 

(3) Além dos dízimos, os israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, 

principalmente na forma de sacrifícios. Levítico descreve várias oferendas rituais: o 

holocausto (Lv 1; 6.8-13), a oferta de manjares (Lv 2; 6.14-23), a oferta pacífica (Lv 3; 7.11-



21), a oferta pelo pecado (Lv 4.1—5.13; 6.24-30), e a oferta pela culpa (Lv 5.14—6.7; 7.1-

10). 

(4) Além das ofertas prescritas, os israelitas podiam apresentar outras ofertas voluntárias ao 

Senhor. Algumas destas eram repetidas em 

tempos determinados (ver Lv 22.18-23; Nm 15.3; Dt 12.6,17), ao passo que outras eram 

ocasionais. Quando, por exemplo, os israelitas empreenderam a construção do Tabernáculo no 

monte Sinai, trouxeram liberalmente suas oferendas para a fabricação da tenda e de seus 

móveis (ver Êx 35.20-29). Ficaram tão entusiasmados com o empreendimento, que Moisés 

teve de ordenar-lhes que cessassem as oferendas (Êx 36.3-7). Nos tempos de Joás, o sumo 

sacerdote Joiada fez um cofre para os israelitas lançarem as ofertas voluntárias a fim de 

custear os consertos do templo, e todos contribuíram com generosidade (2Rs 12.9,10). 

Semelhantemente, nos tempos de Ezequias, o povo contribuiu generosamente às obras da 

reconstrução do templo (2Cr 31.5-19). 

(5) Houve ocasiões na história do AT em que o povo de DEUS reteve egoisticamente o 

dinheiro, não repassando os dízimos e ofertas regulares ao Senhor. Durante a reconstrução do 

segundo templo, os judeus pareciam mais interessados na construção de suas propriedades, 

por causa dos lucros imediatos que lhes trariam, do que nos reparos da Casa de DEUS que se 

achava em ruínas. Por causa disto, alertou-lhes Ageu, muitos deles estavam sofrendo reveses 

financeiros (Ag 1.3-6). Coisa semelhante acontecia nos tempos do profeta Malaquias e, mais 

uma vez, DEUS castigou seu povo por se recusar a trazer-lhe o dízimo (Ml 3.9-12).  

 

"PORQUE SOU DIZIMISTA"  
1. Sou Dizimista porque o Dízimo é SANTO. Lv 27.30 Também todos os dízimos da 
terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao senhor; santos são 
ao Senhor. 31 Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-
á a quinta parte. 32 Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que 
passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor.  
 

2. Sou Dizimista porque quero ser participante das grandes bênçãos. Ml 3.11 
Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da 
vossa terra; nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, 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.  
3. Sou Dizimista porque amo a obra de DEUS na face da Terra. Ml 3.10 Trazei todos 
os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois 
fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do 
céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança.  
 

4. Sou Dizimista porque não quero ser amaldiçoado.  Ml 3.9 Vós sois amaldiçoados 
com a maldição; porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda.  
 

5. Sou Dizimista porque DEUS é dono de tudo. Sl 24. 1 Do Senhor é a terra e a sua 
plenitude; o mundo e aqueles que nele habitam.  
 

6. Sou Dizimista porque eu mesmo vou gozá-lo na casa de DEUS. Dt 14.23 E, 
perante o Senhor teu DEUS, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu 
nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os 
primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer ao 
Senhor teu DEUS por todos os dias.  
 



7. Sou Dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber. At 20.35 Em 
tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os 
enfermos, recordando as palavras do Senhor JESUS , porquanto ele mesmo disse: 
Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber.  
 

8. Sou Dizimista porque DEUS ama ao que dá com alegria. 2 Co 9.7 Cada um 
contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, nem por 
constrangimento; porque DEUS ama ao que dá com alegria.  
 

9. Sou Dizimista porque tudo vem das Mãos de DEUS. 1Cr 29.14 Mas quem sou eu, 
e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? 
Porque tudo vem de ti, e do que é teu to damos.  
 

10. Sou Dizimista porque não sou avarento. 1 Tm 6. 10 Porque o amor ao dinheiro é 
raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se 
traspassaram a si mesmos com muitas dores.  
 

11. Sou Dizimista porque meu rico tesouro está no céus. Mt 6.19-21 19 Não ajunteis 
para vós tesouros na terra; onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os 
ladrões minam e roubam; 20 Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a 
traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21 
Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.  
 

12. Sou Dizimista porque tudo que peço recebo. Mt 7.7-9. 7 Pedi, e dar-se-vos-á; 
buscai, e achareis; batei e abrir-se-vos-á. 8 Pois todo o que pede, recebe; e quem 
busca, acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9 Ou qual dentre vós é o homem que, se 
seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?  
 

13. Sou Dizimista porque obedeço a DEUS. At 5.29 Respondendo Pedro e os 
apóstolos, disseram: Importa antes obedecer a DEUS que aos homens. Pv 10. 22 A 
bênção do Senhor é que enriquece; e ele não a faz seguir de dor alguma.  
14. Sou Dizimista porque a benção de DEUS é que enriquece. Pv 10:22 A bênção 
do Senhor é que enriquece; e ele não a faz seguir de dor alguma.  
15. Sou Dizimista porque para cada lei, DEUS promete recompensa. Sl 19. 7 A lei 
do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá 
sabedoria aos simples.  
 

16. Sou Dizimista porque receberei de DEUS com a mesma medida. Lc 6. 33 E se 
fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores 
fazem o mesmo.  
 

17. Sou Dizimista porque os pensamentos de DEUS são mais altos que os meus. Is 
55. 9 Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus 
caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais 
altos do que os vossos pensamentos.  
 

18. Sou Dizimista porque DEUS me escolheu e me nomeou. Jo 15. 16 Vós não me 
escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis 
frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu 
nome, ele vo-lo conceda.  



 

19. Sou Dizimista porque DEUS diz: "Fazei prova de Mim" . Ml 3. 10 Trazei todos os 
dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei 
prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e 
não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança.  
 

20. Sou Dizimista porque minha descendência não vai mendigar o pão. Sl 37. 25 Fui 
moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua 
descendência a mendigar o pão.  
 

21. Sou Dizimista porque meu salário não será posto em saco furado. Ag 1. 6 
Tendes semeado muito, e recolhido pouco; comeis, mas não vos fartais; bebeis, 
mas não vos saciais; vestis-vos, mas ninguém se aquece; e o que recebe salário, 
recebe-o para o meter num saco furado.  
 

22. Sou Dizimista porque é minha responsabilidade o sustento da igreja. Ml 3. 10 
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha 
casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir 
as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a 
maior abastança.  
 

23. Sou Dizimista porque quero ter a consciência tranqüila. 1Tm 1. 19 conservando 
a fé, e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no 
tocante à fé;  
 

24. Sou Dizimista porque tudo o que o homem plantar, isso ceifará.  Gl 6. 7 Não vos 
enganeis; DEUS não se deixa escarnecer; pois tudo o que o homem semear, isso 
também ceifará.  
 

25. Sou Dizimista porque DEUS suprirá todas as minhas necessidades. Fl 4. 19 Meu 
DEUS suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em 
CRISTO JESUS .  
Na verdade na nova aliança tudo o que é meu, não é meu, mas de DEUS, eu 
administro e aplico na obra.            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Pr. Kleber de Oliveira    -    E-Mails: PRKLEBERDEOLIVEIRA@HOTMAIL.COM) 


