
IV
Dízimos e ofertas 

na Bíblia



Recordando

Tudo pertence a Deus

Nossa motivação maior é a gratidão

Somos apenas seus mordomos ou administradores

É nesse contexto mais amplo que devemos 
entender o que a Bíblia diz sobre  

dízimos e ofertas

Mordomia, incluindo dízimos e ofertas, não é 
um fardo; é uma grande bênção



Reações

Que a exposição bíblica a seguir nos 
direcione melhor nesse assunto

“Não vou dar dinheiro para enriquecer o pastor”

“Não ganho o suficiente…"

“Não concordo com a administração da igreja”



O dízimo de Abraão. Gn 14.18-24

Primeiras referências 
ao dízimo na Bíblia1

O dízimo de Jacó. Gn 28.18-22
Idem
Depois de profunda experiência com Deus (Betel)

O dízimo incorporado à Lei. Lv 27. 30-33
“Todas as dízimas são do Senhor…"

Espontâneo
Reconhecido
Agradecido



Termômetro da relação com Deus

Dízimos e ofertas na 
História de Israel2

Reforma de Ezequias

“Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse 
aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes 
era devida (dízimos) a fim de que pudessem 

dedicar-se à lei do Senhor”  (II Cr 31.4).



Dízimos e ofertas na 
História de Israel2
Reforma de Neemias

“Fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido 
a parte que lhes era devida e que todos os levitas e 

cantores responsáveis pelo culto haviam voltado 
para suas próprias terras. Por isso repreendi os 

oficiais e lhes perguntei: ‘Por que essa negligência 
com o templo de Deus?’ Então convoquei os levitas 

e os cantores e os coloquei em seus postos.  
E todo o povo de Judá trouxe os dízimos…”   

(Ne 13.10-14).).



Em Malaquias 3, Deus diz a Israel:

"Vocês estão me roubando. E ainda perguntam:  
‘Como é que te roubamos?’  
Nos dízimos e nas ofertas…  

Tragam o dízimo todo ao depósito do templo… 
Ponham-me à prova… e vejam se não vou abrir as 
comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas 

bênçãos que não terão onde guardá-las…”  
(Ml 3.7-10)

Deus nos incentiva com a promessa de bênçãos.  
Ele suprirá nossas necessidades…  

O que damos não nos fará falta.



Dízimos e ofertas no 
Novo Testamento3

"Dízimo é coisa do Velho Testamento,  
exigência da Lei para os judeus. Nós cristãos  
não estamos debaixo da Lei, mas da Graça!” (Rm 6.14)

a.) A Lei não foi abolida… (Leis cerimoniais, sim)

Foi sem a imposição da Lei que Abraão deu o 
dízimo. Ele o fez espontaneamente, por gratidão!

b) A Graça é superior à Lei…  
    A Lei obriga; a Graça motiva! 



Dízimos e ofertas no 
Novo Testamento3

Jesus não anulou a Lei. 
Mas condenou as motivações egoístas, religiosas, 
tradicionais e incoerentes de dizimistas fieis!

Mateus 23.23 - Dizimistas fieis, mas…
“Vocês devem praticar estas coisas [justiça, 
misericórdia e fidelidade] sem omitir aquelas [dízimo]” 

“Não sou como os demais… Jejuo duas vezes por 
semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.…”

Lucas 18.12 - Dizimistas orgulhosos (Fariseu e Publicano)



VT - Dízimos e ofertas
Êx 35.5, 20, 21, 29; 36.5-7 (Tabernáculo)

I Co 8-9 - Ofertas dos cristãos da Macedônia
NT - Mais ofertas do que dízimos

Dízimo ou oferta? 4

“Cada um contribua segundo tiver proposto 
no coração... porque  Deus ama a quem dá 

com alegria”  (9.7).



I Co 9.7-14
Paulo ensina que o princípio é o mesmo no VT e no NT

Ver Fp 4.14-18
Mas, e os vs. 12b e 15?

Sustento do ministério
pastoral e missionário5
“O Senhor ordenou àqueles que pregam o 

evangelho, que vivam do evangelho”

Igrejas sérias têm pastores preparados… e dedicados!
Igrejas maiores podem ter outros obreiros remunerados, 
não se excluindo o voluntariado.



Conclusão
Ponha o termômetro da dedicação, da cooperação, 
da entrega fiel dos dízimos, das ofertas de gratidão

Confira a temperatura do seu coração, da sua 
gratidão, do seu amor, da sua generosidade

Aqueça-se com o fogo do Espírito! Alargue sua 
visão do Reino!

Ame sua igreja e contribua regularmente e 
generosamente para que possa cumprir sua missão. 
Isto inclui: despesas locais, evangelização, ação social, 
e missões



"Seu dinheiro pode fazer de você um 
missionário no estrangeiro sem que jamais 

deixe sua cidade, um evangelista sem 
nunca subir a um palanque, um pregador-

radialista sem nunca ter entrado em um 
estúdio, um mestre da Bíblia sem nunca ter 

escrito um livro.” 

J. Blanchard



V
A contribuição

exemplar das igrejas da
Macedônia


