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"dÍzimos e ofertas” 
Este é um assunto delicado e polêmico, porém de extrema importância, para abordarmos neste estudo. A religião com 
suas práticas escusas e covardes, deturpou esta pratica, criando em determinadas mentes uma grande confusão. É o 
dizimo da lei? É licito em graça receber dízimos e ofertas? Se acaso não dizimar, serei abençoado? 
As evidencias a seguir, irão aclarar ao leitor acerca desta e tantas outras indagações, tão comum quanto a este serviço.
Abraão o primeiro dizimista nesta terra, (Lembrando que Abraão é 
o nosso Pai na fé). Logo dizimar é um ato de fé. Abraão está há 400 
anos antes da lei de Moisés, portanto o dizimo não é uma 
imposição da lei. 

E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro (depois que voltou de ferir a 
Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele) até ao Vale de Savé, 
que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e 
vinho; e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e 
disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus 
e da terra; E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus 
inimigos nas tuas mãos. “E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo”. 
GENESIS. 14: 17 – 20.

Por conta destes ensinos equivocados, hoje existe uma vertente que 
educa ao povo, que não devemos semear mais, principalmente a 
um homem. Porém Paulo em sua carta aos Hebreus é claro; Este 
sacerdócio atravessou os anos e eras, e hoje devemos entregar 
dízimos e ofertas sim. 

“E aqui” certamente tomam dízimos homens que morrem; “ali”, 
porém, aquele de quem se testifica que vive. HEBREUS. 07:08.

Paulo cita que ter dinheiro não traz problema algum, dinheiro é 
bom, ele proporciona conforto, segurança, traz benefícios a nossas 
vidas, o “problema”, é se apegar a ele a ponto de te causar danos. 
Veja o conselho a seu filho Timóteo.

Porque “o amor” ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e 
nessa cobiça “alguns” se desviaram da fé, e se traspassaram a si 
mesmos com muitas dores. 1ª TIMÓTEO. 06: 10.

Deus não é mesquinho para se esquecer de seus filhos, Paulo 
declara que ele jamais abandona aos seus. Isso se chama provisão.

Ora, aquele que “dá a semente ao que semeia”, também vos dê 
“pão para comer”, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os 
frutos da vossa justiça; 2ª CORÍNTIOS. 09: 10.

A conclusão que chegamos nesta matéria é que; Semear, Dizimar, 
ofertar é uma dadiva, é um dom inefável. Os que experimentam 
este serviço aos santos; São pessoas realizadas e felizes. São 
abençoados sem culpas, sem traumas e sabedores do benefício que 
trazem ao reino, na divulgação do evangelho da paz. 

Você é um abençoado!!!
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E o que é “instruído na 
palavra” reparta de 
todos os seus bens 
“com aquele que o 
instrui”. 

GÁLATAS. 6: 6.
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