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Pedindo informações a respeito da questão deste dízimo, que hoje é praticado pelo sistema religioso
vigente (na sua maioria), onde tomam sistematicamente 10% em dinheiro do salário dos trabalhadores.
Dizendo isso ser “um mandamento do dízimo segundo a Bíblia”.
Seria isso mesmo, verdade, meu querido leitor? Será que hoje, esse sistema que se denomina “dízimo”,
e que diz estar baseado na Bíblia, é mesmo bíblico? Você já alguma vez fez um questionamento bíblico a
respeito desta prática?
Estaremos agora fazendo um estudo a respeito disso e é lógico que nós não iremos conseguir abordar
durante este estudo todos os tópicos necessários para um profundo esclarecimento a respeito da contribuição,
segundo o Novo Testamento, segundo a lei da graça.
É muito importante você estar atento a isto. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 22, que “muitos
erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus”. Jesus fala em Mateus:
MATEUS 22:29
29. Jesus, respondendo, disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus.
Quando desconhecemos as Escrituras, acabamos também errando e desconhecendo o poder de Deus.
É importante, muito importante que a nossa prática de fé seja realmente alicerçada na palavra de Deus. Porque
senão assim, nós iremos invalidar o mandamento de Deus pelas nossas tradições... Jesus fala em Mateus:
MATEUS 15:6
6. E assim por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus.
Quer dizer, quando são criadas ideias humanas e essas ideias são passadas como bíblicas acabam
invalidando o mandamento de Deus. Então, nós temos de fazer um exame e ver se realmente esse dízimo
praticado hoje (em dinheiro), ele é bíblico, se está alicerçado na Bíblia. Porque a Bíblia é a bússola do cristão.
É sabido por todos nós, que a maioria das religiões hoje, elas subsistem em cima do sistema,
erroneamente chamado de dízimo bíblico. Poder ser um dízimo humano. Mas um dízimo bíblico nós vamos
ver que não é, eu estarei mostrando à você, que está estudando conosco.
Nós já discorremos sobre este assunto, e comprovamos largamente que este dízimo que hoje é praticado
nas religiões, não é o dízimo segundo a Bíblia. Porque o dízimo segundo a Bíblia, nós apenas encontramos em
todos os lugares que se menciona “dízimo” passagens provando que dízimo era entregue em produtos da terra,
em animais, assim era o dízimo, era um sistema de comida. Aliás, era proibido converter o dízimo em dinheiro
e dar na mão dos sacerdotes.
Existia dinheiro para o templo?
Existia. Era uma taxa de ⅕ do ciclo, que deveria ser entregue obrigatoriamente, segundo a lei de
Moisés, quando qualquer pessoa fosse fazer o resgate. Então era pago essa taxa.
O templo então tinha uma taxa que era paga para uso (em dinheiro, ouro). E as ofertas também, que
eram levantadas para reformas do templo. Mas, o dízimo segundo a lei, ele não deveria ser entregue em
dinheiro. Isso nós encontramos no livro de Levíticos.
E você que não está familiarizado com este assunto, e que nunca viu alguém questionar sobre o dízimo,
prepare-se. Porque nós temos muita base bíblica para questionar este dízimo praticado hoje, pelas religiões,
de tomar 10% em dinheiro do salário das pessoas, dizendo que está praticando o dízimo.
Não existe equívoco maior numa pessoa, de colocar em um envelope 10% do seu salário, entregar à
arca e dizer “entreguei o dízimo do Senhor. Cumpri com minha obrigação segundo a Bíblia.” É o maior
equívoco que pode existir. Não entregou o dízimo segundo a Bíblia, vou te provar caríssimo leitor que não é
dízimo você pegar 10% do seu salário e entregar.
Pode ser dízimo para muitos que diz “o dízimo ser a décima parte”. Mas, o dízimo da Bíblia (conforme
está a Bíblia) nunca foi em dinheiro.
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Na época desse estudo fizemos o seguinte desafio: Nós deixamos aqui um desafio a todos os leitores,
e também a todos os religiosos, que quiserem responder a este nosso desafio bíblico. Estamos registrando em
cartório o documento de darmos um notebook no valor de R$: 3,000 para aquela pessoa, que nos mostrar na
Bíblia, uma pessoa que recebeu salário do seu trabalho, porque nós provamos na Bíblia que existem pessoas
assalariadas já nos tempos mais antigos e essa pessoa mostrar na Bíblia, uma pessoa que recebeu salário do
seu trabalho e pegou 10% do dinheiro daquele salário e entregou em forma de dízimo.
De Gênesis a Apocalipse se alguém nos mostrar um verso na Bíblia de um trabalhador que fez o seu
trabalho, o recebeu em dinheiro e entregou 10% do seu salário como dízimo. Se alguém nos mostrar esta
passagem, nós estaremos entregando um notebook no valor de R$: 3,000.
Mas ninguém nos procurou!
Alguém pode estar se perguntando, “Mas por qual motivo você está fazendo isso?”
Eu vou mostrar aos nossos leitores a verdade, que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo segundo a Bíblia,
é um sistema de comida e que foi ordenado por Deus através de Moisés para que a tribo de Levi (o sacerdócio)
pudesse ter sustento e mantimento. Mas, o dízimo não podia ser entregue em dinheiro. Alguém pode falar
“Ah, mas o dízimo não era entregue em dinheiro porque não existia dinheiro naquela época.”
Nós vamos mostrar na Bíblia que existia dinheiro desde os tempos mais antigos, existia banqueiro;
juros, inflação. Existia todas as consequências econômicas, que advém de um sistema financeiro em dinheiro.
Existiam moedas cunhadas com a esfinge dos reis, moedas cunhadas com as características de cada reino, e
existia desde os tempos mais antigos.
Se existisse um sistema de dízimo na Bíblia, para ser praticado em dinheiro não haveria nenhum
problema a ser praticado. Porque dinheiro já existia. Mas nós não encontramos, nas Escrituras, nenhuma
menção de que o dízimo deva ser entregue em dinheiro. Lemos em Levíticos 27, como deveria ser entregue o
dízimo.
LEVÍTICOS 27:32
32. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será
santo ao Senhor.
Diz também, no verso de número 30:
30. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao senhor;
santos são ao Senhor.
A ordem do dízimo registrado em Levíticos 27:30,32 mostra que dízimo ao Senhor deveria ser dado
dos frutos (dízimos) da terra, do grão e dos animais. Não há nenhuma menção de que o dízimo deveria ser
entregue em dinheiro de salários das pessoas. Não há nenhuma menção, o dízimo era de tudo aquilo que Deus
fazia crescer. Deus faz crescer o trigo, o milho, o grão da terra, Ele que manda a chuva.
Por isso, que lá em Malaquias, Deus fala “se vós trouxerdes o dízimo na minha casa, eu farei chover,
eu repreenderei o gafanhoto, o devorador.” Você vê em Malaquias, uma maldição para aqueles que não traziam
o mantimento (a comida).
Porque existia um pacto que foi feito e firmado com as tribos de Israel, em que os levitas não tinham
herança. Nós podemos certificar isso na Bíblia, que os levitas não tinham herança. A herança deles era
exatamente os dízimos (do grão da terra, dos animais) que deveriam ser dados a eles.
Vamos ver isso em Deuteronômio, que dízimo não poderia ser entregue em dinheiro ao levita. E o
dízimo era comido pelo próprio dizimista junto com o levita e com os pobres, as viúvas e os órfãos. O dízimo
segundo a Bíblia era também para a justiça social, para ajudar as pessoas pobres.
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Os mais ricos, que tinham propriedades, em que vinham ali, as colheitas, eles eram intimados pela lei
do Senhor, porque essa lei de Deus protegia os menos favorecidos. Então, Deus sempre a favor dos pobres,
Deus sempre foi um escudo e um rochedo para os pobres.
E o sistema do dízimo segundo a Bíblia, era um sistema para proteção dos pobres. Sim. Esse é o dízimo
bíblico. Você deve estar admirado e talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso.
Eu vou mostrar a você, que o dízimo instituído por Deus, era também um sistema de proteção aos
pobres, às viúvas e aos órfãos. E, o dízimo deveria ser comido pelo próprio ofertante, juntamente com os
pobres, com o levita, com o órfão, e com o jornaleiro.
DEUTERONÔMIO 14:22-26
22. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo.
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.
24. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar
que Senhor teu Deus escolher para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado;
25. então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher.
26. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte,
e por tudo o que te pedir a tua alma; comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás, tu e a tua
casa.
Deus permite aqui, vender o dízimo e transformar o dízimo em dinheiro. Por qual motivo? Para poder
transportar até o local, onde deveria entregar o dízimo. Agora, nós vamos ver nessa mesma passagem, que não
era para entregar o dízimo em dinheiro não. Alguém pode estar falando “Ah, olha aí uma passagem. Agora
eu vou te provar que dízimo era para ser entregue em dinheiro.”
Não, não. Veja os versículos de número 25 e 26...
O dizimista, quando ele tinha dificuldade em transportar. Então aqui, você vê que Deus é
misericordioso. Ele não ia querer, embora a lei ordenava que o dízimo deveria ser entregue no produto da terra,
e não em dinheiro.
Mas, para transportar seria difícil, caso fosse longe o caminho. Como levariam vários bois, saca por
inúmeros quilômetros? Iria ser uma viagem dispendiosa; uma viagem perigosa. Certamente iria tombar o carro
com grãos; o boi talvez morresse no caminho.
Enfim, então Deus é misericordioso, e Ele sabia que teriam dificuldade. Agora, o dinheiro é portátil,
isso está provando que dinheiro já existia. Se houvesse alguma ordem da parte de Deus, que dízimo fosse em
dinheiro, está aqui uma boa oportunidade.
Deus podia falar “pega esse dinheiro e entregue ao sacerdote.” Pense bem comigo, leitor.
Deuteronômio 14:22-29. Nós estamos vendo aqui, a menção da palavra “dinheiro”; colocar num saco, quer
dizer, moedas. Se existisse um sistema de dízimo (como hoje é praticado em dinheiro) naquela época, Deus ia
falar “pega esse dinheiro e entrega ao sacerdote.”
Mas, no verso 26, Deus não ordena isso. Ele diz assim 26 "e darás esse dinheiro por tudo o que a
tua alma desejar, por bois, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por tudo o que a tua
alma desejar; (...)”
Quer dizer, o dizimista converteu o dízimo (que era em comida) em dinheiro, somente para transportar.
Mas quando ele chega no local, com aquele dinheiro, ele compra tudo novamente (em comida). Você percebe
aqui, leitor?
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DEUTERONÔMIO 14:27-29
27. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança
contigo.
28. Ao fim de cada terceiro ano levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano, e os depositarás
dentro das tuas portas.
29. Então virá o levita {pois nem parte nem herança tem contigo}, o peregrino, o órfão, e a viúva, que
estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão; para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda
obra que as tuas mãos fizerem.
Olha aqui, o levita na mesma condição da viúva, do pobre, do estrangeiro, do órfão. Ele vai e come
juntamente com o ofertante, os dízimos. Então, você vê nitidamente por esta passagem (da bíblia) que dízimo
é comida, e não dinheiro.
Se dízimo pudesse ser em dinheiro, aqui seria o momento ideal que Deus ordenasse: “Pegue esse
dinheiro e entregue na mão do levita.” Se o levita pegasse esse dinheiro, você sabe o que iria acontecer com
este levita? Ele estaria cometendo sacrilégio. Porque o levita que trabalhava no templo de Deus, ele tinha voto
de pobreza, ele não podia aceitar dinheiro.
O quão diferente de hoje, né meu leitor?
Você deve estar nesse momento, analisando. Alguns de vocês, talvez nunca ouviram uma passagem
dessa na Bíblia. “Eu não sabia disso!” Pois Jesus diz “errais não conhecendo as escrituras e nem o poder
de Deus”
Nós devemos conhecer as Escrituras. Porque hoje, existe um sistema de arrecadação sistemática,
erroneamente dito como “dízimo segundo a Bíblia”; erroneamente passado a imagem de que seja um
cumprimento de uma ordem de Deus.
Quer dizer, invalidando os mandamentos de Deus pelas tradições dos homens, os homens criam ideias,
sistemas, pensando que podem pegar dízimo do povo, e querem ainda colocar Deus como culpado. Aí Deus
está obrigado a repreender o devorador. “Porque o dízimo, Deus está obrigado a repreender o devorador.”
Espiritualizam o “devorador”, dizem que este é o demônio que não te deixa prosperar. Mas aí, a pessoa diz:
“mas depois que eu passei a dar dízimo, o Senhor abençoou a minha vida”.
Mas, é isso mesmo que está escrito na palavra de Deus?
A fé, meu leitor, não é o que eu acho, e nem o que você pensa. A fé não é uma opinião, não é uma
tradição. “Ah, porque eu aprendi desde criança.” Não é. Segundo as Escrituras, a fé vem pelo ouvir e o ouvir
da palavra de Deus. A fé não anula a Lei de Deus; não acrescenta mandamentos de homens na palavra de
Deus. A palavra do Altíssimo não acrescentarás e nem diminuirás. Se Deus não ordenou, que dízimo fosse
entregue em dinheiro, é porque Ele tinha exatamente os seus motivos (muito bem justificados), para que
dízimo não fosse em dinheiro.
“Ah, mas a obra de Deus precisa subsistir; se não tiver o dízimo, como nós vamos pregar o
evangelho?” Mas, quem disse que no tempo apostólico existia dízimo, os apóstolos viviam das ofertas. Paulo
fala que tomou salário da igreja de Tessalônica, Paulo fala de uma oferta, em que ele levantou aos pobres de
Jerusalém, Paulo fala que recebeu ofertas como cheiro suave e agradável, de irmãos que o deram, dinheiro e
coisas que o dessem condições de pregar o evangelho;
Mas, em nenhum lugar do Novo Concerto nós vemos os apóstolos cobrando dízimo ou chamando os
irmãos de “ladrão”. Os pagãos, por não trazerem dízimo, nós não vemos nenhuma menção no Novo
Testamento, de cobrança de dízimo. Porque dízimo, segundo a lei sempre foi comida e estava ligado a um
pacto, estava sob maldição, estava dentro do Antigo Concerto.
Lá em Malaquias está “sob maldição quem não entregar o dízimo (do pacto de Levi)” Como eu vou
agora, pegar uma passagem que está sob maldição da lei, e vou jogá-la aos cristãos de hoje.
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Quando a bíblia diz, que “nenhuma maldição há contra aquele que está em Cristo Jesus; que não
está debaixo da lei, mas debaixo da graça.” Eu vou ler aqui, para que o leitor possa constatar que o dízimo
estava sob maldição.
MALAQUIAS 3:9
9. Vós sois amaldiçoados com a maldição; porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda.
Então, esta palavra de Malaquias estava dirigida à nação de Israel. E mais especificamente, aos
sacerdotes, os verdadeiros ladrões de Malaquias, eram os sacerdotes.
MALAQUIAS 2:1,2
1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento e para vós.
2. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos
exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos; e já as tenho amaldiçoado,
porque não aplicais a isso o vosso coração.
Os sacerdotes estavam sendo amaldiçoados por Deus, porque eles estavam roubando. Os verdadeiros
ladrões de Malaquias eram aqueles que lideravam o povo. Porque, eles pegavam uma ovelha boazinha, a
escondia, e colocavam uma ovelha coxa, cega e faziam da mesa de Deus desprezível, oferecendo pão imundo.
E o nome de Deus estava sendo blasfemado e desonrado pelo proceder injusto. Eles não faziam justiça
à viúva, aos órfãos. Deus derrama então sobre eles maldição, eles são desleais, eles foram mentirosos, ladrões
e passaram para trás, o pobre, a viúva, o órfão.
Estas coisas, fizeram com que Deus se desagradasse deles, e mandasse Malaquias os repreender. E
Deus então diz “vós me roubais, vós toda a nação.”
Então essa palavra, primeiramente foi aplicada aos sacerdotes. E aí, Deus fala que “é para trazer o
dízimo a Casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, nós vamos ver que, na casa do
tesouro existia um grande celeiro em que era colocado trigo, os grãos, bois.
Não podia ser entregue em dinheiro, não existia um sistema de dízimo na Bíblia (em dinheiro), isso é
invenção humana. Muitas pessoas estão seguindo tradição humana. O apóstolo Paulo fala em Gálatas:
GÁLATAS 1:10
10. Pois busco eu agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? ou procuro agradar aos homens? se
estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Nós temos que nos libertar das tradições, dos mandamentos humanos, das invenções humanas. Dízimo
na Bíblia nunca foi dinheiro, meu leitor. Pode pesquisar de Gênesis a Apocalipse.
Porque nós temos na Bíblia, exemplos de vários tipos de profissionais, que eram assalariados por
dinheiro. Nós temos artesãos (Êxodo 31:3-5), padeiros (Gênesis 40:1,2 / Jeremias 37:21 / Oséias 7:4),
carpinteiros (2 Samuel 5:11 / 2 Reis 12:11 / 2 Crônicas 24:12) cozinheiros (1 Samuel 8:13 / 9:23,24) guardas,
pescadores, mestres de obras que recebiam salários.
Vamos ver em Samuel, obreiros do templo, recebendo salário em dinheiro. Isso mesmo leitor,
trabalhadores do templo… E nós não vemos o sumo sacerdote ordenando a ninguém para deixar 10% de seu
salário, como dízimo do Senhor - nós não vemos isso em 2 Samuel, não.
Nós os vemos, recebendo o salário deles, conforme foi tratado. E não foi tomado deles, o dízimo (em
10% em dinheiro). Por que? Porque dízimo nunca foi isso, dízimo nunca foi dinheiro. Então, nós vamos ver
aqui, que houve uma reforma no templo de Deus. Essa reforma fez com que o sumo sacerdote tivesse que ter
dinheiro, para fazer o trabalho de reforma do templo. Isso está em 2 Reis 22:4-7.
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Preste bem atenção leitor, para você ver que já existia pessoas trabalhadoras desde os tempos mais
antigos, e que recebiam salário em dinheiro. E nós não o vemos entregando em dinheiro, o dízimo. Porque
dízimo na Bíblia, nunca foi dinheiro, foi sempre comida.
2 REIS 22:4-7
4. Sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa
do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo;
Então foi feito um levantamento de ofertas. Você verá nos versos anteriores, que foi feito uma
arrecadação de ofertas (em dinheiro). Então, ofertas poderiam ser em dinheiro, para o reparo do templo. E
vemos também, que esse dinheiro não foi do dízimo, mas de ofertas.
5. e que só entreguem na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor; e que
estes o dêem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor para repararem os estragos da casa,
6. aos carpinteiros, aos edificadores, e aos pedreiros. e que comprem madeira e pedras lavradas, a fim
de repararem a casa.
7. Contudo não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porquanto se haviam
com fidelidade.
Então nós vemos aqui, um exemplo claro de profissionais recebendo salário em dinheiro. E não disse
aqui, o sumo sacerdote, “Óh, vocês devem deixar aqui 10%.” Porque nós vemos acontecer muito disso nos
dias de hoje.
As vezes tem um irmão que é pedreiro, e vai fazer a reforma no templo do pastor. Aí o pastor combina
um salário com ele (mil reais). No término do serviço, quando o pastor vai dar mil reais, ele pega e tira 100
reais, e diz “esse aqui é o dízimo do Senhor” - ele já tira diretamente na fonte, como imposto.
Por que isso não acontece em 2 Reis 22:4-7? Porque o dízimo não era cobrado de trabalhadores de
assalariados. O dízimo, segundo a lei, só era obrigação de quem tinha propriedades. Propriedades da qual
dependia da bênção de Deus para crescer o fruto da terra e os animais.
Disso é que se entregava dízimo...
Então dízimo, biblicamente falando, nunca foi dinheiro. Jesus falou “Errais não conhecendo as
escrituras, e nem o poder de Deus”. Nós temos que buscar o verdadeiro conhecimento de Deus, para não
sermos enganados com tradições humanas.
Nosso intuito aqui não é desestimular ninguém a contribuir na obra de Deus. A obra de Deus precisa
de contribuição, nós precisamos de ajuda financeira. Mas eu não engano ninguém, dizendo “Você deve trazer
10% do seu salário, sob pena de lei; de maldição. Porque lá em Malaquias está escrito que você é um ladrão
se você não der.” Eu não engano, porque em Malaquias não tem nada a ver com o que estão fazendo hoje.
O que está escrito em Malaquias, é dentro de um contexto, de uma exegese completamente diferente,
do que os pregadores de hoje, de forma usurpadora estão tomando de forma errônea, a aplicação de Malaquias,
para pôr medo nas pessoas, e fazer com que as pessoas contribuam sob medo, sob lei. E isso não é bíblico...
Os apóstolos não usaram desse artifício. Jesus não tomava dízimo do povo. Você pode investigar, Judas
Iscariotes era quem tinha a bolsa, no qual fazia a colheita das ofertas. Você não vê Jesus Cristo tomando dízimo
do povo.
Mas Jesus não é da ordem de Melquisedeque? Não deveria ele, tomar dízimo, se a ordem de
Melquisedeque tem dízimo? Por que Jesus não tomou dízimo do povo? Porque dízimo sempre foi comida,
Jesus falou “dizimais o endro, o cominho e o hortelã”
Ele disse “hipócritas, porque dizimais o endro e o cominho, e a hortelã.” O que é endro? o que é
cominho? o que é hortelã? Comida. “E desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia. Devíeis
fazer essas coisas, mas não omitir aquelas.”
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Jesus não poderia falar contra o dízimo. Ele estava debaixo do Antigo Concerto. Mateus 23:23 ainda
está debaixo do Antigo Concerto. Porque o Concerto, o Novo Concerto só iniciou quando o testador (Jesus)
morreu.
HEBREUS 9:17
17. Porque um testamento não tem torça senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o
testador vive.
Tem algum testamento em validade, enquanto o testador vive? Pode algum testamento valer enquanto
o testador vive? Jesus disse isso em vida Ele estava debaixo da lei. Tanto que Ele manda o leproso (em Mateus
8:1-4) oferecer as pombinhas que estavam ordenadas pela lei de Moisés, pela purificação da sua lepra - Jesus
mandou. E ainda não era o Novo Testamento. Para muitos, pensa-se que sim. Mas não é. Porque enquanto
Jesus vivesse, estava em vigência o Antigo Testamento. O Novo Testamento só teria vigor, a partir da morte
de Jesus.
Então, com a morte de Jesus, Ele tirou a maldição que estava sobre nós Ele derrubou a parede de
separação, que dividia os judeus dos gentios, formando um único povo, que é a igreja.
HEBREUS 7:12
12. e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no
santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção.
E, o mandamento é ab-rogado, ele torna-se inútil. Não tem mais porque centralizar, trazer comida em
Jerusalém. Porque, a partir dali começa-se um novo sacerdócio. E Abraão, ele era gentio. Quando ele entregou
o dízimo (dos despojos) que não era nem dízimo dele, das propriedades dele, mas foram dos despojos de
recuperação de uma guerra. Ele entregou tudo o que era dizimável.
O que era dizimável, segundo a lei? Grão, animais.
Será que ele pegou os escravos de Ló, e entregou de dízimo também, para Melquisedeque?
“Está aqui um escravo, de cada dez escravos eu te dou um escravo como dízimo”, será? Claro que não,
leitor. Porque não podia dizimar pessoas, somente coisas dizimáveis. O que era dizimável? Grão da terra e
animais. Isso era dízimo, porque isso era oferecido como comida, para sustento do sacerdote, ou para oferecer
em sacrifício à Deus.
O dízimo estava dentro das leis cerimoniais, sacrificais (de festas e ordenança). Por isso tinha de haver
o sistema de dízimo. E o dízimo, volto a repetir, era usado para justiça social. Quer dizer, era para os pobres.
Será que hoje, os pregadores de dízimo, cumprem o dízimo conforme a Bíblia (que é para os pobres)?
Será que eles abrem os cofres, e entregam o dinheiro, dizendo
“Está aqui. Você que é pobre, está aqui dez mil reais para você, emprestado sem juros. Ou doado.”
“Para você viúva, está aqui um salário de mil reais todo mês”
Porque é isto que nós vemos, que a lei ordena. Mas, o dízimo nunca foi em dinheiro. Este dízimo em
dinheiro foi ordenado e inventado por homens, no sistema feudal, a partir do século VI. Era chamado “tostão
de Pedro”; era uma taxa de 10% obrigatório em dinheiro, dado a igreja do império, a partir do sistema feudal
- era um imposto.
“Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus.”
Sim. À César, que era o quê? O que o estado quer de você, meu querido leitor? O que o governo federal
quer de você, todo final de mês, na conta do seu salário? Desconta o imposto de renda na fonte. O estado quer
dinheiro. Então, “Dai a César o que é de César”.
Agora, Deus quer o seu dinheiro, leitor? É isso o que Deus quer de nós, dinheiro? Deus precisa do
nosso dinheiro? Ou Ele não é dono do ouro, da prata? “Minha prata, meu ouro; todos os animais do campo;
todas as coisas são minhas.
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Deus precisa do meu e do seu dinheiro, leitor? Deus precisa é da nossa honra, Deus precisa que nós
falemos a verdade, Deus precisa que nós falemos e honremos o Seu nome. É isso o que Ele espera de nós. É
isso o que nós devemos dar a Deus.
O teu dinheiro, como disse Pedro a Simão “fique para tua perdição.” Porque aquele que pensa que pode
comprar a salvação a peso de 10% do seu salário, e se justifica por isso, achando que é fiel.
GÁLATAS 5:4
4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça decaístes.
Porque aquele fariseu hipócrita, que dizia “Por que eu dou dízimo de todas as coisas. Eu não sou como
esse gentio, pecador.” Mas, quem foi justificado? Aquele que estava ali, “eu sou pecador mesmo senhor,
necessito da sua misericórdia” ou aquele que disse que dizimava em tudo, orava três vezes…?
Ele estava certo de fazer aquilo. Mas ele era hipócrita, ele estava se exaltando. E quem se exalta, será
humilhado. Então, meu querido leitor, nós devemos contribuir na obra de Deus. Mas não a peso, de achar que
estamos cumprindo uma lei, que não tem nada a ver, não é isso que é dízimo na Bíblia, já estamos mostrando,
e vamos continuar mostrando.
Esclarecendo nestes estudos você passará a contribuir debaixo da graça. Como Paulo diz “cada um
contribua, segundo o que propôs no seu coração.” Não por constrangimento.
Como Paulo iria falar isso, se existisse uma lei de dízimo? É obrigação então. Ele ia falar “Cada um
deve dar os 10%. E quem não der é ladrão de Deus” - como dizem os pregadores de hoje.
Mas Paulo fala “Cada um contribua, segundo o que propôs no seu coração.”
Então meu leitor, se desprenda da superstição, dos mandamentos humanos, não se faça presa de
homens. Mas contribua segundo a graça. Mais de 10% se for. Sim. Se você tem condições, mais de 10%. “Ah
não, mas eu quero dar 10%” Tudo bem. Dê como oferta. E não porque você acha que está obedecendo
Malaquias que fala “se você não der, você é ladrão; que você vai ser repreendido pelo devorador” Não existe.
Essa maldição foi, como diz em Romanos “não está mais sob maldição, aqueles que estão em Cristo
Jesus; que não andam mais segundo a carne.”
ROMANOS 8:1
1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte.
Então, a maldição. Jesus se fez maldição por nós, para nos livrar da maldição. Hoje, a igreja subsiste
por meio de ofertas voluntárias, debaixo da graça. Cada um vai contribuir, segundo o amor de Deus.
Agora, nós vemos que muitas pessoas contribuem por lei e não por amor. Porque quando você fala,
que dízimo não é mais lei e ela compreende, muitos param de dar tudo. Não dão mais nada.
Essa é a maior prova, de que esta pessoa dava por medo, por lei e não por amor. E não estava
entendendo ainda o que é a graça.
Você que dá dízimo, e o dia que entender que dízimo não é mais obrigação, porque o dízimo nunca foi
dinheiro e não mais dar nada, você estará dando a maior prova, de que você não contribuía por amor, que você
não entendeu ainda, o que é a graça. Porque a graça nos constrange. Paulo disse em:
I CORÍNTIOS 15:10
10. Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito
mais do que todos eles; todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
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E é assim que você deve fazer, meu leitor. Não por uma lei no qual você será chamado de ladrão. Além
de que este grande volume de dinheiro, que é pago pelos que estão sob esse falso sistema, ninguém administra,
não sabe para onde vai.
As vezes entrega esse dinheiro para uma sede, é comprado hotéis, motéis, é investido na bolsa de
valores. Ao invés de ser investido no Evangelho. Virou uma bagunça, uma corrupção total. E Deus não está
aprovando nada disso. E Jesus, se estivesse agora aqui, iria virar a mesa de todos esses vendilhões, ia
esparramar o dinheiro pelo chão e falar:
MATEUS 21:13
13. e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração; vós, porém, a fazeis covil de
salteadores.
Contribua segundo a graça, meu leitor. Aprenda a contribuir.
Bom, provamos aqui que dinheiro sempre existiu e profissionais sempre existiram (desde os tempos
mais antigos).
Nós vimos em 2 Reis 22:4-7, trabalhadores no templo de Deus, recebendo salário em dinheiro.
Mas nós não encontramos ainda, alguém que recebesse salário em dinheiro, entregando 10% deste
salário (em dinheiro) como dízimo. Porque nós estamos aprendendo pela Bíblia (ela é a palavra de Deus, a
bússola do crente) que o dízimo era um sistema de comida, e que também sustentava o sistema cerimonial,
sacrificial de Israel.
O programa “À luz das escrituras” é sustentado pelas ofertas voluntárias de amor, dos nossos leitores.
Nós não pregamos sistema de dízimo legalista, nós não pregamos e não distorcemos a palavra de Deus,
pregando um dízimo que põe medo nas pessoas, para que contribuam.
As pessoas no nosso meio contribuem segundo a graça, porque contribuem de coração, por amor. Seja
10 ou 20% (quanto for) mas essa pessoa, ela contribui do seu coração. Nós não ficamos fiscalizando salário
de ninguém.
Site: http://igrejadedeus.biz/ Contato: flavioschmidt2018@gmail.com
Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse:
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos
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