
ESTUDO  BÍBLICO 

 



A doutrina do Dízimo tornou-se quase universal 
nas igrejas cristãs, assim como a doutrina da Trindade. 

Pouco pregada pelos líderes, exceto raras e isoladas citações  
de alguns versos bíblicos, e pouco examinada pela membresia, 

muitos seguem sem conhecer toda verdade sobre o tema. 
 

O que ensina a doutrina dos Dízimos? Ela ainda é vigente? 
 

Esses e outros questionamentos veremos neste estudo:  



1. Qual a primeira citação, na Palavra de Deus,  
do termo Dízimo? 



Então Melquisedeque, 
rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, 

trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: 
"Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos  

céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo,  
que entregou seus inimigos em suas mãos". 

E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. 
 

Gênesis 14:18-20 



Perceba que neste verso não há qualquer “doutrinação” 
ao tema Dízimo. Ou seja, neste verso não há qualquer 

orientação sobre as regras do Dízimo, tipo: 
O quê? Para quê? Por quê? Como? Quando? Onde? 

Estas informações doutrinárias ocorrerão nos livros de 
Levítico, Números, Deuteronômio, principalmente,  

e demais livros do Velho Testamento. 
Esse verso é a inspiração para a instituição do Dízimo. 



2. Qual o outro verso citando a palavra “dízimo”, 
antes do dízimo ser doutrinado na Bíblia? 



Então Jacó fez um voto, dizendo: "Se Deus estiver comigo, 
cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me  

de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à  
casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. 
E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá  

de santuário de Deus; e de tudo o que me deres  
certamente te darei o dízimo". 

 
Gênesis 28:20-22 



A experiência de Abraão e o voto de Jacó ainda não contém 
argumentos para a doutrinação, mas já podemos extrair alguns 

princípios que nortearão a doutrina do Dízimo: 
 

1. Primeiro é abençoado, para depois doar o dízimo; 
2. É condicional ao recebimento da benção – “Se”; 

 

Primeiro Abraão recebeu pão e vinho de Melquisedeque; 
e após ser abençoado, voluntariamente deu a décima parte dos 

despojos da guerra contra os reis, que Deus lhe deu a vitória. 



3. Deus especificou qual seria a fonte dos dízimos? 



Todos os dízimos da terra, seja dos cereais,  
seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor; 

são consagrados ao Senhor. 
 

O dízimo dos seus rebanhos, um de cada dez animais  
que passem debaixo da vara do pastor, 

será consagrado ao Senhor.  
 

Levítico 27:30 e 32 



Separem o dízimo 
de tudo o que a terra produzir anualmente. 

Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite,  
e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença  
do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como 

habitação do seu Nome, para que aprendam  
a temer sempre o Senhor, o seu Deus. 

 
Deuteronômio 14:22,23 



Os Dízimos deveriam ser provenientes apenas  
do frutos das árvores e do rebanho dos animais. 

Esta verdade confirmaremos em outros versos, aqui. 
Por que Deus pediu que fosse apenas do fruto das árvores 

 e dos animais, e não do dinheiro, joias, etc...? 



4. Já havia dinheiro nos dias de Abraão,  
antes e durante a doutrinação dos dízimos? 
Se havia, por que o Senhor não contemplou? 



Naquele mesmo dia foram circuncidados  
Abraão e Ismael seu filho, 

E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa,  
e os comprados por dinheiro ao estrangeiro,  

foram circuncidados com ele. 
 

Gênesis 17:26,27 



Então temeram aqueles homens,  
porquanto foram levados à casa de José, e diziam:  

Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, 
fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, 

para que nos tome por servos, e a nossos jumentos. 
 

Gênesis 43:18 



Comprareis deles, por dinheiro,  
comida para comerdes;  

e também água para beber  
deles comprareis por dinheiro. 

 
Deuteronômio 2:6 



Mais de 20 versos apresentados abaixo, somente  
do livro do gênesis, fazem menção ao dinheiro,  

muito tempo antes do dízimo ser doutrinado  
no livro dos levitas: 

 

Gênesis 17:12 / 17:13 / 17:23 / 31:15 / 33:19 / 
 42:35 / 42:25 / 42:27 / 42:28 / 43:12 / 43:15 /  

43:21 / 43:22 / 43:23 / 44:1 / 44:2 / 44:8 /  
47:14 / 47:15 / 47:16 / 47:18 



5. É citada a palavra “dinheiro” na ocasião em que  
o homem deveria se dirigir ao santuário  

para doar os seus dízimos?  
O que a Bíblia diz para fazer com o dinheiro? 



E quando o caminho te for tão comprido 
que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar 

que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, 
quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado; 
Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão,  
e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus; 

... 



E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, 
por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte,  
e por tudo o que te pedir a tua alma; come-o ali perante 

 o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa; 
Porém não desampararás o levita que está dentro das 
 tuas portas; pois não tem parte nem herança contigo. 

 
Deuteronômio 14:24-27 



O dinheiro já existia, mas Deus não aceitava que o dinheiro 
 fosse entregue como Dízimo. O Homem deveria com o  

dinheiro comprar toda sorte de alimentos - mantimentos. 
Tudo aquilo que provinha dos frutos da árvores e do rebanho,  

para comer e se alegrar com sua família,  
sempre separando a parte dos levitas. 



6. Por que os levitas não poderiam ser esquecidos  
por ocasião da entrega dos dízimos? 

Por que os dízimos deveriam ser entregues  
somente a tribo de Levi? 



Porque os dízimos dos filhos de Israel, 
que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, 

tenho dado por herança aos levitas; 
porquanto eu lhes disse: 

No meio dos filhos de Israel 
nenhuma herança terão. 

 
Números 18:24 



O Dízimo foi instituído, principalmente, 
para que o Sacerdócio levita se mantivesse (mantimento). 

Eles foram consagrados para o serviço do SENHOR. 
Por Deus, foi proibido ao Levita ter herança. 

(Propriedades, vinhas, casas...) 
Sua única “herança” seriam os mantimentos 

provenientes dos dízimos. 



7. Se ao levita foi proibido ter herança,  
onde morariam e comeriam dos dízimos recebidos? 



E o comereis em todo o lugar, 
vós e as vossas famílias, 

porque vosso galardão é pelo vosso ministério 
na tenda da congregação. 

 
Números 18:31 



8. Quem mais, além dos levitas,  
deveriam ser beneficiados pelos dízimos,  

num evento especial a cada três anos? 



Quando acabares de separar todos os dízimos 
da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, 

então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, 
para que comam dentro das tuas portas, e se fartem; 

 
Deuteronômio 26:1,2 



E dirás perante o SENHOR teu Deus:  
Tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei 

também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, 
conforme a todos os teus mandamentos que me tens 

ordenado; não transgredi os teus mandamentos,  
nem deles me esqueci; 

 
Deuteronômio 26:13 



9. Qual o verdadeiro contexto de Malaquias 3:8-10,  
citados por muitas instituições religiosas,  

com a finalidade de causar temor nos membros? 
Mas, para quem foi escrito esses versos? 



“O filho honra o pai, e o servo o seu senhor; 
se eu sou pai, onde está a minha honra? 

E, se eu sou senhor, onde está o meu temor? 
diz o SENHOR dos Exércitos a vós, ó sacerdotes,  

que desprezais o meu nome. 
E vós dizeis: 

Em que nós temos desprezado o teu nome?”  
 

Malaquias 1:6 



Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, 
e dizeis: Em que te havemos profanado? 

Nisto que dizeis: 
A mesa do SENHOR é desprezível. 

 
Malaquias 1:7 



Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. 
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 também já as tenho amaldiçoado, 
porque não aplicais a isso o coração. 

... 



Eis que reprovarei a vossa semente, 
e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das 
vossas festas solenes; e para junto deste sereis levados. 

Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, 
para que a minha aliança fosse com Levi, 

diz o SENHOR dos Exércitos.”  
 

Malaquias 2:1-4 



“Porque os lábios do sacerdote devem guardar 
o conhecimento, e da sua boca devem os homens 
buscar a lei porque ele é o mensageiro do SENHOR 
 dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho; 

a muitos fizestes tropeçar na lei; 
corrompestes a aliança de Levi, 

diz o SENHOR dos Exércitos.”  
 

Malaquias 2:7,8 



Você confirmou que os dois primeiros capítulos do livro 
de Malaquias está sendo direcionado inteiramente aos 

Sacerdotes Levitas, que haviam abandonado os mandamentos 
 de Deus, conforme a Aliança feita com Levi. 

Há um padrão de perguntas e respostas que se repetem  em todo 
 o livro: (1) Deus pergunta; (2) Os sacerdotes respondem (vós 

dizeis...). Deus prometeu amaldiçoá-los, se não se converterem. 
No capítulo 3 temos o fechamento desta mensagem.  



10. Que terrível constatação é feita contra os Levitas, 
no capítulo 3 de Malaquias?  



E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; 
e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro 

 e como prata; então ao SENHOR trarão oferta em justiça.  
 

Malaquias 3:3 



E chegar-me-ei a vós para juízo; 
e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, 

contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, 
contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a  

viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, 
e não me temem, diz o SENHOR dos Exércitos.  

 
Malaquias 3:5 



11. Por fim, que terrível revelação Deus nos fez sobre 
o verdadeiro caráter dos Sacerdotes Levitas,  

os fiéis depositários dos dízimos? 
Qual seria a sentença deles?  



Roubará o homem a Deus? 
Todavia vós me roubais, e dizeis: 

Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 
Com maldição sois amaldiçoados, 

porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 
 

Malaquias 3:8,9 



12. Quem é a “nação santa” e separada para o serviço 
exclusivo de Deus? 



Porém ninguém entre na casa do Senhor, 
senão os sacerdotes e os levitas que ministram; 

estes entrarão, porque são santos;  
mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. 

 
2 Crônicas 23:6 



E vós sereis para mim  
reino sacerdotal e nação santa. 

São estas as palavras que falarás  
aos filhos de Israel. 

 
Êxodo 19:6 



Os Sacerdotes Levitas haviam se transformados em ladrões, 
pois haviam defraudado o direito à porção diária das viúvas, 

órfãos e estrangeiros. 
 

Os Levitas desdenharam da herança do SENHOR, 
e suas ganâncias pelas riquezas do mundo e experimentaram 
as trevas morais, por consequência, as bênçãos prometidas 

na aliança com Levi, se transformariam em maldições. 



13. Onde era a casa do tesouro e porque os Levitas  
deviam levar os Dízimos para lá?  



Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, 
para que haja mantimento na minha casa, e depois 

fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, 
se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar  

sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar  
suficiente para a recolherdes. 

 
Malaquias 3:10 



E que o sacerdote, filho de Arão, estaria  
com os levitas quando estes recebessem os dízimos, 

e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos  
à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. 

 
Neemias 10:38 



14. Com o fim do Sacerdócio Levita, que apontava  
para Cristo, o Verdadeiro Sacerdócio, o que ocorreu 

 com a lei dos Dízimos? 
 



Porque, mudando-se o sacerdócio, 
necessariamente se faz também mudança da lei. 

Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence 
 a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser 

manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e 
concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio.  

 
Hebreus 7:12-14 



15. De que fala todo o contexto anterior  
de Hebreus 7? 



Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, 
sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro 

de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, 
e o abençoou; A quem também Abraão deu o dízimo de tudo,  

e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça,  
e depois também rei de Salém, que é rei de paz; 

Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio 
de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho 

de Deus, permanece sacerdote para sempre. 



Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca 
Abraão deu os dízimos dos despojos. 

E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, 
segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é,  

de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. 
Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles,  

tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. 
Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 

E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem;  



ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. 
E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, 

que recebe dízimos, pagou dízimos. 
De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico,  

que necessidade havia logo de que outro sacerdote se 
levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque,  
e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? 

 
Hebreus 7:1-9 e 11 







E os que dentre os filhos de Levi  
recebem o sacerdócio têm ordem,  

segundo a lei, de tomar os dízimos do povo,  
isto é, de seus irmãos, ainda que estes  

também tenham saído dos lombos de Abraão; 
 

Hebreus 7:5 



16. De que fala todo o contexto posterior  
de Hebreus 7? 



Porque o precedente mandamento é abrogado 
por causa da sua fraqueza e inutilidade. 

 
Hebreus 7:18 



e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, 
pela qual chegamos a Deus. 

 
Hebreus 7:19 



E visto como não foi sem prestar juramento {porque, na 
verdade, aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdotes, 

mas este com juramento daquele que lhe disse: Jurou o 
Senhor, e não se arrependerá: Tu és sacerdote para sempre}, 

de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. 
 

Hebreus 7:20-22 



Porque a lei constitui sumos sacerdotes  
a homens que têm fraquezas,  

mas a palavra do juramento, que veio depois da lei,  
constitui ao Filho, para sempre aperfeiçoado. 

 
Hebreus 7:28 



Hebreus 7:12-14 está se referindo a mudança de que lei? 
Está se referindo a superação de que sacerdócio, 

por outro superior, perfeito e sem defeito? 
Todo o contexto fala da Lei dos Dízimos.  

A Palavra DÍZIMO aparece 6 vezes entre os 1 ao 9. 
Não há outra lei, a não ser o Dízimo, citada neste capítulo. 

O sacerdócio levita foi cancelado e não há porque 
o pagamento do dízimo aos mesmos. 



1. Que Dízimo não pode ser dinheiro; 
2. Que o Sacerdote não pode ter herança. Se tiver, não pode ser 

considerado sacerdote e nem receber dos dízimos (mantimentos); 
3. Que o doador também deve comer dos Dízimos doados; 

4. Que parte dos Dízimos recebido pelos levitas, deveriam ser distribuídos, 
também e justamente, com os pobres; 

5. Que o Livro de Malaquias não é para o membro comum, 
mas unicamente para os líderes religiosos (sacerdotes); 

6. Que a “lei dos dízimos” foi encravada na cruz do calvário. 
Mudada e superada por uma aliança superior. 



17. Não há um verso sequer, dos apóstolos de Cristo, 
ensinando ou ratificando a doutrina do Dízimo  

no Novo Testamento, encontrada apenas no AT;  
Que verdade dessa “Nova Aliança” é ensinada  

pelos apóstolos? 



Cada um contribua segundo propôs no seu coração; 
não com tristeza, ou por necessidade; 

porque Deus ama ao que dá com alegria. 
 

Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, 
ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável 

a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo.   
 

2 Coríntios 9:7 / Romanos 15:16 



18. Cristo ratificou a lei dos dízimos? 
Examinemos o verso em questão! 



Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! 
pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, 

e desprezais o mais importante da lei, 
o juízo, a misericórdia e a fé;  

deveis, porém, fazer estas coisas, 
e não omitir aquelas. 

 
Mateus 23:23 



Jesus, porém, lhe respondeu: 
Consente agora;  

porque assim nos convém cumprir toda a justiça.  
Então ele consentiu. 

 
Mateus 3:15 



Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. 
Então o véu do santuário se rasgou em dois,  

de alto a baixo. 
 

Marcos 15:37,38 



A igreja da Nova Aliança não está presa a letra morta da lei 
que prevê uma porcentagem específica, mas é direcionada pelo 
espírito de Cristo, cumprindo a promessa profética de que Deus 
tiraria as leis das tábuas de pedras e as escreveria nos corações 

(mente/espírito), conforme está em escrito: 
Ezequiel 36:26 e 2 Coríntios 3:3. 

Na igreja de Cristo não há limitações no ofertar. Ofertar Dinheiro, 
tempo, talentos... A igreja poderosa de Atos não davam 10%,  

mas traziam tudo o que vendiam aos pés dos Apóstolos. 



19. Como era a igreja mais poderosa da face da Terra,  
sem dízimos, somente com ofertas? 



Não havia, pois, entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam herdades ou casas, 

 vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, 
e o depositavam aos pés dos apóstolos. 

 
Atos 4:34 



20. Quais profecias se cumpriram na igreja de Cristo, 
na Nova Aliança? 



Eis que chamarás a uma nação que não conheces, 
e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, 
por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel;  

porque ele te glorificou. 
 

Isaías 55:5 



para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, 
ministrando o evangelho de Deus,  

para que sejam aceitáveis os gentios como oferta, 
santificada pelo Espírito Santo. 

 
Romanos 15:16 



Mas quem suportará o dia da sua vinda? e quem subsistirá, 
quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo de fundidor  

e como o sabão de lavandeiros; 
assentar-se-á como fundidor e purificador de prata;  

e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e  
como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. 

 
Malaquias 3:2,3 



Mas vós sois a geração eleita, 
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 

para que anuncieis as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas  

para a sua maravilhosa luz; 
 

1 Pedro 2:9 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

É o Dízimo uma doutrina vigente? 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

A lei de Deus 
Até breve! 



. .


