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REVISÃO

BATATA QUENTE



OBJETIVOS

A. Colocar em ordem sua vida financeira para que você sirva a Deus com o
Espírito livre de pressões externas.

B. Investir financeiramente no Reino de Deus, dando exemplo de contribuição
visionária.



O CRISTÃO E AS FINANÇAS Sandra Botelho e Silvia LIma



O DÍZIMO



AS TRÊS ÉPOCAS DO DÍZIMO

1. Antes da Lei. Gen. 14: 20 / Gen. 28:22.

2. Durante a Lei. (Moisés)

3. Depois da Lei. Jesus. Mat. 23: 23. Não há mandamento
explícito nem proibição. Generosidade e gratidão.



O DÍZIMO NO VELHO 
TESTAMENTO

§”Além destes dois dízimos de
que já falei e que tereis que
pagar a cada ano, um para os
levitas e outro para os festivais,
tereis que fazer de três em três
anos um dízimo para ser
distribuído pelos necessitados,
incluindo também as viúvas e
órfãos.”

Josefo (historiador)

Base histórica: 



O DÍZIMO NO VELHO 
TESTAMENTO

§10% dos Levitas.

Lev. 27: 30 / Num. 18: 21, 31 /
2 Cr. 31: 4-6, 11, 12

§10% das Festas.

Deut. 12: 4-6, 11, 17,18; 14: 22,
23.

§ Proporção: média anual de
33,33% fora as demais ofertas.

O judeu dava três dízimos. 



O DÍZIMO NO VELHO 
TESTAMENTO

"Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês
estão me roubando. E ainda perguntam: ‘Como é
que te roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas.
Vocês estão debaixo de grande maldição porque
estão me roubando; a nação toda está me

roubando.
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa. Ponham-
me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam
se não vou abrir as comportas dos céus e
derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem
terão onde guardá-las.”

Mal. 3: 8-10.

O Judeu dava dízimos
crendo na promessa do 

Altíssimo. 



O DÍZIMO NO VELHO 
TESTAMENTO

O padrão de contribuição do 
Velho Testamento não era o 

dízimo, mas sim a generosidade e 
a gratidão.

Conclusão:



O DÍZIMO NO NOVO 
TESTAMENTO

Mat. 23: 23

Lc. 11: 42; 18:12

Heb. 7: 4-9
O termo ’dízimo’ aparece

apenas 4 vezes no NT e em
nenhuma destas ocasiões ele

é mandamento dado aos
Cristãos.



O DÍZIMO NO NOVO 
TESTAMENTO

Plano de Deus:

Que os judeus contribuíssem
generosamente para a obra de 

Deus.

Leia Deut. 12: 6, 7 e 2 Cor. 9: 6-11

O que você conclui?

O Cristão deve, então, dar o 
dízimo?



O DÍZIMO NO NOVO 
TESTAMENTO

2 Cor. 8 e 9

O Cristão deve ofertar
confiando na promessa do 

Altíssimo



O DÍZIMO NO NOVO 
TESTAMENTO Igreja local

É prioritária porque ela é a 
agência normativa de Deus para 

alcançar o mundo sem Cristo.

Num. 18:21 e 1 Tim. 5:17

Lc 10.7; 1Co 9.13-14; Gl 6. 6-10 

Critérios para contribuir:

A quem dar?



O DÍZIMO NO NOVO 
TESTAMENTO Missões Cristãs:

Grupos que levam a Palavra de 
Deus para alcançar o mundo sem

Cristo. Obra missionária.

Gal. 6:6

Critérios para contribuir:

A quem dar?



O DÍZIMO NO NOVO 
TESTAMENTO Aos pobres

Mat. 25: 34-45

(ver mais referências da aula 
anterior)

Critérios para contribuir:

A quem dar?



CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS AO 
CONTRIBUIR PARA ENTIDADES: 

o Estou sendo vítima de apelos “Persuasivos” e os relatórios
“emocionais” feitos para conseguirem o meu dinheiro, ou a
entidade tem realmente um plano, um projeto?

o

o Tal entidade (ou pessoa) está servindo os interesses do Reino de
Deus ou algum interesse particular?



CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS AO 
CONTRIBUIR PARA ENTIDADES: 

o Conheço a declaração de fé da entidade, e está ela de acordo
com a declaração de fé da minha igreja?

o

o Tal entidade é confiável no que diz respeito à aplicação dos
recursos financeiros? Estão aplicando o dinheiro para atingir os
alvos propostos?



CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS AO 
CONTRIBUIR PARA ENTIDADES: 

o Qual é o meu conhecimento a respeito do caráter das pessoas
pertencentes a tal entidade?

o Eles prestam contas apresentando relatórios fiscalizados por
terceiros? São eles dignos de minha confiança?



CONCLUINDO

O Cristão não está debaixo
da Lei do Velho Testamento.

O apóstolo Paulo dá
orientações às igrejas de 

Cristo sobre a contribuição
financeira em 2 Cor. 8 e 9.



20 PRINCÍPIOS - 2 CORÍNTIOS 8

1) Contribuir voluntariamente e com alegria. (v.2)

2) Privilégio (graça). (v.4)

3) Contribuir com seu tempo, seu serviço e com outros
recursos. O meu dinheiro é uma extensão de mim. (v.5)



20 PRINCÍPIOS - 2 CORÍNTIOS 8

4) Dar conforme propôs no coração. Planejar e completar
o que começou. Comece pelas primícias. (v. 6 e 11 e 2
Cor. 9: 7)

5) Destaque-se na Palavra, no amor e na contribuição.
Priorize. (v. 7)

6) É prova, sinal do nosso amor. (v. 8, 24) não medo/troca



20 PRINCÍPIOS - 2 CORÍNTIOS 8

7) Dê proporcionalmente ao que você ganha. Escolha seu
percentual. 10% é uma boa referência. (v. 12)

8) Há pessoas que têm o dom da generosidade. (v. 16,17)

9) A igreja tem obrigação de administrar bem,
honestamente e com transparência. (v. 19)



20 PRINCÍPIOS - 2 CORÍNTIOS 9

10) A sua generosidade motiva outros a contribuir. (v. 2)

11) Seja generoso, não avarento. (v. 5)

12) Dar conforme planejou no coração. (v. 7 e 2 Cor. 8:
6,11)



20 PRINCÍPIOS - 2 CORÍNTIOS 9

13) Não por coação. (v. 7)

14) À medida que você dá, Deus aumenta a sua
capacidade de ganhar e de contribuir ainda mais. (v. 10,
11) Benção financeira e espiritual (eterna) Prov. 28: 27.

15) Contribuir é um ministério, pois supre as necessidades
da igreja. (v. 12)



20 PRINCÍPIOS - 2 CORÍNTIOS 9

16) Resulta em louvor a Deus. (v. 11, 13)

17) Resulta em orações por você. (v. 14)

18) Separe o que você pretende dar. (1 Cor. 16:2) Dê as
primícias. (Prov. 3:9)



20 PRINCÍPIOS - 2 CORÍNTIOS 9

19) Dê sem reservas, com liberalidade. (Lucas 21:2)

20) Aquilo que recebemos de graça, damos de graça.
Não se cobra para alguém ouvir o evangelho.
(Mateus 10: 8)



RESUMINDO



TAREFA

1) O que você aprendeu de novo sobre o dízimo?

2) O que mais lhe impactou sobre esse assunto?

3) Você concorda com a frase: ”O tamanho da nossa
preocupação financeira indica o limite de nossa fé.” ?

4) A partir deste estudo, você tomou alguma decisão com
relação às finanças pessoais?


