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O DÍZIMO E AS NOSSAS CONTRIBUIÇÕES 
 
Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para 

você e toda sua família. Que o Senhor, nosso Deus, o abençoe grandemente. E 
por falar em bênção, muitos gostam de relacioná-la como uma 
contraprestação ao que você fez, ou deixou de fazer, em relação a Deus. À 
primeira vista, parece um entendimento um tanto quanto infantil, mas não se 
engane, há “crentes”, com várias e várias décadas de igreja, que, por 
exemplo, associam suas contribuições para manutenção da igreja ao 
recebimento de “favores” de Deus. 

 
Será mesmo que quanto mais eu contribuir financeiramente com 

a igreja, mais eu serei abençoado? De logo, registro que não sou contra a que 
você contribua para as despesas da comunidade da qual você partilha a 
mesma fé. O equívoco está em você condicionar o recebimento de benesses 
do Senhor, em maior ou menor expressão, em conformidade com o que você 
ofertou. 

 
Sob essa premissa equivocadíssima, várias denominações se 

fincaram, enriquecendo seus líderes “espirituais” e pregando um falso 
evangelho voltado as suas conveniências econômicas. 

 
E nesse caminho, não tenho dúvidas, que o seguimento das 

“religiões” se constituíram na maior fonte de arrecadação de dinheiro no 
mundo, perdendo, logicamente, para o Estado com a sua insaciável sede pelos 
impostos. 

 
Para que essa arrecadação fosse sempre crescente, foi 

necessário mistificar o dízimo e as ofertas, associando-os a saúde, a economia 
e, o mais importante, a salvação dos irmãos. É preciso inculcar que se você 
não dizimar ou contribuir para Deus, Ele certamente pesará a sua mão sobre 
você. 
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E para esse fim, mistificar e impor medo, o texto de Malaquias 
3:8-11, cai como uma luva: 

 
Comecem pela honestidade. Pessoas honestas roubam a Deus? 
Mas vocês me roubam dia após dia. “Vocês perguntam: ‘E 
como temos te roubado?’. “Nos dízimos e nas ofertas, é dessa 
forma. E vocês estão debaixo de maldição, todos vocês, 
porque estão me roubando. Tragam o dízimo completo para o 
tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha 
casa. Ponham-me à prova, e vejam se não vou abrir o próprio 
céu para vocês e derramar bênçãos além dos seus sonhos 
mais improváveis. No que depender de mim, vou defender 
vocês contra os saqueadores e proteger seus campos e hortas 
contra os ladrões”. 
 
Entendam “na minha casa”, não um templo, ou uma igreja, 

especialmente porque o profeta, no início do capítulo 3, esclarece aqueles 
que não o honravam: “... os que exploram os trabalhadores, os que tiram 
vantagens das viúvas e dos órfãos, os que não são hospitaleiros com os 
desabrigados”. 

 
Deuteronômio esclarece a periodicidade e o fim dos dízimos: 
 
“A cada três anos, no ano do dízimo, deem a décima parte 
das suas colheitas aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, 
para que eles tenham sua provisão nas suas cidades. Na 
presença do Eterno, o seu Deus, digam: Eu trouxe a porção 
sagrada E dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. 
O que me ordenaste, eu fiz. Não fiz rodeios para praticar 
teus mandamentos, Não me esqueci de nenhum deles. Não 
comi da porção sagrada enquanto estava de luto, Nem tirei 
nada enquanto estava ritualmente impuro, Nem usei nada 
para oferecer em funerais. Ouvi e obedeci à voz do Eterno, o 
meu Deus. Vivi de acordo com o que ordenaste.”  
(Deuteronômio 26:12-14). 
 
Na verdade, o dízimo era ofertado a cada três anos, por 

fazendeiros e produtores rurais Judeus, em porções de alimentos, e não em 
dinheiro. Pela lei mosaica, aos sacerdotes e levitas eram destinados 10% 
(dízimo dos dízimos) do que era arrecadado e o restante, os outros 90% 
seguiam para os estrangeiros, órfãos, viúvas e necessitados. 

 
A advertência de Malaquias, de que estavam roubando de Deus, 

residia no fato de que não dizimar significaria condenar os necessitados, 
daquela comunidade, a morte, pela fome. 
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Convém lembrar que não havia outra fonte de recursos, naquele 
tempo, para as viúvas e órfãos, daí a preocupação do irmão de Jesus, Tiago, 
que considerou como religião verdadeira, aquela que agrada a Deus, “cuidar 
dos órfãos e das viúvas” (Tiago 1:26-27). E isto já no Novo Testamento. 

 
Voltando a minha linha de raciocínio inicial, ou seja, que não 

estou aqui defendendo que não devemos contribuir para manutenção das 
nossas comunidades de fé, compartilho o verdadeiro objetivo dessas ofertas, 
encontrado na primeira igreja, segundo relato de Atos 4:32-33: 

 
Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que 
possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e 
entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos, como oferta. 
Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de 
acordo com a necessidade de cada um. 
 
Como se observa, não há percentuais, condicionantes, valores ou 

limites, mas a explícita necessidade de que as necessidades de cada um 
devem ser supridas. TODA a comunidade deve ser assistida.  

 
Ninguém dizia: “Isto é meu, e de ninguém mais”. 

 
Não demorou muito e esse princípio foi quebrado por Ananias e 

Safira, que fizeram um caixa 2, do valor arrecadado de um imóvel que haviam 
vendido para o socorro da comunidade, resultando que foram fulminados por 
Deus. 

 
Bom, mas aí você poderá concluir que é preferível permanecer 

no Velho Testamento com a obrigação do dízimo, ao invés dessa obrigação 
pactuada com a primeira igreja em Atos dos Apóstolos. 

 
Eu diria que nenhuma, nem outra. O que se aplicou aos Judeus 

não se aplica a nós; o que era aplicado na primeira igreja, no livro de Atos dos 
Apóstolos, também não se aplica a nossa realidade, literalmente, de modo a 
que teremos que vender todos os nossos bens e distribuí-los aos pobres e 
necessitados. 

 
O que temos que guardar, nos nossos corações, é que há um 

princípio, de mantença da nossa comunidade de fé, que inclui a necessidade 
de socorro aos necessitados. Nunca a contribuição deve ocorrer por 
OBRIGAÇÃO ou como CONTRAPRESTAÇÃO na busca de bênçãos, já que isso 
significaria desvirtuar completamente o seu fim.  

 
Pondere, também, quando a “mantença dessa comunidade de 

fé”, do templo, ultrapassar o mínimo (dízimo dos dízimos) e passar a consumir 
a parcela maior das contribuições que deveriam ser destinadas ao socorro dos 
necessitados. 
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Por fim, lembre que contribuir não é um negócio que você trava 

com Deus, do tipo eu dou isso e você se obriga a me dar aquilo. 


