
ESTUDOS SOBRE MORDOMIA 
 

1. ALTARES, OFERTAS E DÍZIMOS DOS PATRIARCAS. 
 
A) A Oferenda de Noé. Gn 14. 12-20. 
Tenha em mente a história do dilúvio: Deus destruiu o mundo 
antigo por causa do pecado, e salvou apenas Noé e sua 
família, que eram justos e íntegros “entre os seus 
contemporâneos” (Gn 6.9).      

1. Qual foi a primeira coisa que Noé fez depois do dilúvio, 
quando saiu da arca (Gn 8.20). 

1. Que espécies de animais e aves Noé ofereceu a 
Deus? (Gn 8.20; Lv 1.3,10,14). Um significado 
importante do altar é referido em Js 22.34. O 
holocausto era um sacrifício expiatório; caracterizava-
se pela queima total do animal (Lv 1.4; 6.8-10).  

2. Por que  será que Noé fez este altar e ofereceu estes sacrifícios ao Senhor?  
 
B) A oferenda de Abraão a Melquisedeque.  

Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, e o constituiu pai ou patriarca 
de uma grande nação, o povo judeu, Israel. Em obediência a Deus, Abraão foi para Canaã 
levando consigo sua mulher e o sobrinho Ló (Gn 12). Quando os rebanhos de Abraão e Ló 
aumentaram muito, este último mudou-se para as campinas do Jordão, junto ao Mar Morto (Gn 
13). Posteriormente, reis da Mesopotâmia vieram, guerrearam contra as cidades da campina, 
venceram-nas e levaram cativos os seus habitantes, inclusive Ló. Informado disto, Abraão, reuniu 
uns trezentos e dezoito homens e perseguiu aqueles reis. 
Alcançou-os no extremo norte de Canaã, “e, repartidos 
contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os 
perseguiu até Hobá, que fica à esquerda de Damasco. 
Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu 
sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo” (Gn 
14.15-16). Voltando desta aventura bem sucedida, Abraão 
teve de passar por Salém (Jerusalém). “Melquisedeque, rei 
de Salém, trouxe pão e vinho...”, ou seja, ofereceu um 
banquete a Abraão. Ele também “era sacerdote do Deus 
Altíssimo” e “abençoou a Abraão” (Gn 14.18-19). Sendo rei 
e sacerdote, Melquisedeque é um tipo de Cristo, que 
também é Rei e Sacerdote (Ver Hb 7, título). 
1. Com que palavras Melquisedeque abençoou a Abraão? (Gn 14.19-20). A quem ele atribuiu a 

vitória de Abraão na luta contra os reis invasores?  
2. Que foi que Abraão deu a Melquisedeque, em seguida? (Gn 14.20, final. Ver Hb 7.1-2a,). 

"Dízimo de tudo", tudo o que? (Hb 7.4).  
3. Por que será que Abraão desejou dar o "dízimo de tudo" a Melquisedeque?  

(a) Para ele, Abraão, quem era o dono de tudo? (Gn 14.22). Melquisedeque dissera o mesmo, antes (v.19). Este é 
o princípio básico da mordomia (Ver Dt 10.14; I Cr. 29.10-14; Sl 24). 

(b) O fato de Abraão não ser ganancioso ou apegado aos bens teria ajudado? (Gn 14.21-24). 

4. A quem, de fato, Abraão deu o dízimo quando o entregou a Melquisedeque, tipo de Cristo?  
 
C) Isaque e o seu altar de gratidão.  



Isaque, filho de Abraão, morou uns tempos em Gerar, na terra dos filisteus, na parte sudoeste da 
Palestina. Foi um tempo difícil, mas de muita prosperidade. Suas experiências neste período nos 
ensinam lições preciosas. 
1. Como Isaque "prosperou, ficou riquíssimo"? (Gn 26.12-13).  
2. "Os filisteus, lhe tinham inveja, e, por isso, lhe entulharam todos os poços" (Gn 26.14-15). Por 

fim, o rei de Gerar o expulsou de suas terras (Gn 26.16). Como foi que Isaque reagiu diante 
da inveja e da perseguição dos filisteus? O problema se resolveu de imediato? (Gn 26.17-22). 

3. Depois disto, que foi que o Senhor prometeu a Isaque? (Gn 26.23-24). 
4. Como Isaque manifestou a sua gratidão e dependência do Senhor? (Gn 26.25). 
5. Com tudo isto, o que foi que os filisteus acabaram reconhecendo? Que disseram a Isaque? 

Que proposta lhe fizeram? (Gn 26.26-29). Qual foi a resposta de Isaque? (Gn 26.30). De que 
maneira Deus o abençoou naquele mesmo dia? (Gn 26.32-33).  

 
D) Jacó promete ser um dizimista fiel. Gn 28.10-22. 

Os gêmeos Esaú e Jacó, filhos de Isaque, tinham temperamentos e interesses muito diferentes, e 
não se deram bem. Quando jovens, Esaú desprezou o direito de primogenitura, e Jacó, 
aproveitando-se de sua fraqueza,  tomou-lhe esse direito (Gn 25.27-34). Posteriormente, Jacó 
enganou o pai e usurpou a bênção patriarcal que, por direito, era de Esaú. Este, muito irado, jurou 
matar o irmão (Gn 27). Jacó, então, fugiu para  Padã-Arã (também chamada Harã), onde ainda 
moravam os parentes de Isaque, seu pai (Gn 28). No caminho, teve uma experiência notável que 
mostra o quanto Deus é gracioso. Expressou sua gratidão como seu avô, Abraão, e seu pai, 
Isaque, tinham feito... 
1. Chegando a certo lugar, Jacó, cansado da viagem, tomou uma pedra, usou-a como 

travesseiro e dormiu. Teve um sonho muito bonito. Qual foi? (Gn 28.10-15). 
2. Despertando Jacó do seu sono, qual foi a primeira coisa que disse? Em que lugar julgou 

estar? (Gn 28.16-17).  
3. Em seguida, que fez Jacó, à semelhança de Abraão e Isaque? (Gn 

28.18 com 26.25).  
4. Que nome Jacó deu àquele lugar? (Gn 28.19). Em hebraico, "bet" é 

casa; "El" é Deus. Betel significa “casa de Deus”. 
5. Qual foi o voto ou promessa que Jacó fez naquela noite? (Gn 

28.20-22). Estava fazendo uma ou negócio com Deus ou 
resolvendo dar sempre o dízimo de tudo o que o Senhor lhe desse, 
como expressão de reconhecimento, gratidão e desapego?   

6. Que tal falarmos de algumas bênçãos que recebemos de Deus e 
dos nossos "altares" ou testemunhos ou cultos de ação de graças, e 
dízimos e ofertas de gratidão? 
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