
O dízimo  do Velho Testamento, versus o dadivar do Novo Testamento 

  

 

 
Introdução 
“Credo do Dizimista — “O dízimo é do Senhor. Em a verdade, o aprendemos. Em a fé, o 
cremos. Em a alegria, o damos. O dízimo!”  Outros [muitos] pregadores têm clamado que 
qualquer crente que não dá o dízimo para o trabalho do Senhor está roubando Deus e está 
sob maldição, de acordo com Malaquias 3:8-10. 
1 – O dízimo, antes da Lei 
Há duas passagens Bíblicas que falam de um dízimo sendo dado antes que a Lei fosse instituída 
no Sinai. As passagens envolvem Abraão e Jacó, dois dos patriarcas de Israel. 
Gênesis 14:17-20: “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. 18 
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho; e era este sacerdote do Deus Altíssimo. 19 E 
abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Possuidor dos céus e da terra; 20 
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o 
dízimo de tudo. [Todas as citações são da Almeida Corrigida Fiel]” 
– Ademais, este é o único dízimo que as Escrituras mencionam que Abraão jamais deu [em toda a 
sua vida]. Não temos nenhuma evidência de que dizimar era sua prática geral [habitual, 
constante]. 
 
Gênesis 28:20-22: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem 
que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir; 21 E eu em paz tornar à casa de meu 
pai, o SENHOR me será por Deus; 22 E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de 
Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. 

 2 – Dizimando, sob a Lei Mosaica 
Que ensina a Bíblia sobre o dízimo sob a Lei Mosaica? Nesta seção do nosso estudo, 
examinaremos todas as passagens significantes que descrevam o dízimo sob a Lei, nas Escrituras. 
Levítico 27:30-33: “Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das 
árvores, são do SENHOR; santas são ao SENHOR. 31 Porém, se alguém das suas dízimas 
resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. 32 No tocante a todas as 
dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao 
SENHOR. 33 Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará; mas, se de alguma 
maneira o trocar, tanto um como o outro será santo; não serão resgatados.” 
Números 18:21-24 [“O Dízimo para os Levitas”]: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos 
os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da 
congregação.22 E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que 
não levem sobre si o pecado e morram. 23 Mas os levitas executarão o ministério da tenda da 
congregação, e eles levarão sobre si a sua iniqüidade; pelas vossas gerações estatuto perpétuo 
será; e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, 24 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.  
 
Deuteronômio 14:22-27 [“O Dízimo para o Festival“]: Certamente darás os dízimos de todo o 
fruto 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 todos os dias. 24 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; 25 Então vende-os, e ata o dinheiro 
na tua mão, e vai ao lugar que escolher o SENHOR teu Deus; 26 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; 27 Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas; pois não tem parte 
nem herança contigo. 
  
Deuteronômio 14:28-29 [“O Dízimo para os Pobres“]: Ao fim de três anos tirarás todos os 
dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas; 29 Então virá o 
levita (pois nem parte nem herança tem contigo), e o estrangeiro, e 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 a obra que as tuas mãos fizerem.  
 
Neemias 12:44: Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras, dos tesouros, 
das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das cidades, 
as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas; porque Judá estava alegre por causa dos 
sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Note que o texto diz que os dízimos eram exigências 
“da Lei”. 
E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o 
azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus; e os dízimos da nossa terra 
aos levitas; e que OS LEVITAS RECEBERIAM OS DÍZIMOS EM TODAS AS CIDADES, DA 
NOSSA LAVOURA. Neemias 10:37-38 

 
Malaquias 3:8-12: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te 
roubamos?Nos dízimos e nas ofertas. 9 Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me 
roubais, sim, toda esta nação. 10 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. 11 E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não 
destruirá os frutos da vossa terra; e a vossa vide no campo não será estéril, diz o SENHOR dos 
Exércitos. 12 E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra 
deleitosa, diz o SENHOR dos Exércitos. 
 
Examinemos esta passagem verso por verso, para que dela possamos extrair algumas importantes 
verdades. 
Deuteronômio 28:18“Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas 
vacas, e das tuas ovelhas. 23 E os teus céus, que estão sobre a cabeça, serão de bronze; e a terra 
que está debaixo de ti, será de ferro. 24 O SENHOR dará por chuva sobre a tua terra, pó e 
poeira; dos céus descerá sobre ti, até que pereças. 38 Lançarás muita semente ao campo; porém 
colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. 39 Plantarás vinhas, e cultivarás; porém não 
beberás vinho, nem colherás as uvas; porque o bicho as colherá. 40 Em todos os termos terás 
oliveiras; porém não te ungirás com azeite; porque a azeitona cairá da tua oliveira. E todas estas 
maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído; porquanto 
não ouviste à voz do SENHOR teu Deus, para guardares os seus mandamentos, e os seus 
estatutos, que te tem ordenado;” (Dt 28:18, 23-24, 38-40, 45). 



“1 ¶ E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os 
seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR teu Deus te exaltará sobre todas as 
nações da terra. 2 E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do 
SENHOR teu Deus; (Dt 28:1-2). 4 Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto 
dos teus animais; e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. 8 O SENHOR mandará que a 
bênção [esteja] contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão; e te abençoará na 
terra que te der o SENHOR teu Deus. 11 E o SENHOR te dará abundância de bens no fruto do 
teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o SENHOR jurou 
a teus pais te dar. 12 O SENHOR te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra 
no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos; e emprestarás a muitas nações, porém 
tu não tomarás emprestado.” (Dt 28:1-2, 4, 8, 11-12). 
O dízimo foi o sistema de impostos e taxas ordenado por Deus sob o sistema teocrático do Velho 
Testamento. 

Se alguém deseja dizimar realmente [literalmente] de acordo com as Escrituras, teria que fazer o 
seguinte: 
1) Deixar seu trabalho e comprar uma terrinha, de modo que possa criar seu gado e plantar e 
colher [grãos, verduras e frutas]. 
2) Encontrar algum descendente de Leví, para sustentá-lo [e este a um descendente do levita Arão 
(que realmente seja sacerdote, no Templo, em Jerusalém)]. 
3) Usar suas colheitas para observar as festas religiosos do Velho Testamento (tais como Páscoa, 
Pães Asmos, Pentecostes, Tabernáculos) [quando, como e onde Deus ordenou. Literalmente]; 
4) Começar por dar pelo menos 20 por cento de todas as suas colheitas e rebanhos a Deus; e 
5) Esperar que [com toda certeza] Deus amaldiçoe sua nação [em oposição ao próprio crente] 
com [grande] insuficiência material, se ela for infiel, ou a abençoe com [grande] abundância 
material, se for fiel. 
3 – Dizimando, no Novo Testamento 
A coisa mais interessante sobre o conceito de dizimar, debaixo do Novo Testamento, é que é 
quase que virtualmente ausente . No NT há [somente] quatro diferentes passagens  que fazem 
alguma menção ao dízimo. [Examinemo-las.] 

Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21 
Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12:34 
Mateus 23:23: “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.” 
Lucas 18:12: “Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.” 
Hebreus 7:1-10: “1 ¶ 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; 2 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; 3 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. 4 Considerai, pois, quão grande era este, a 
quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. 5 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. 6 Mas aquele, cuja genealogia não é 
contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. 7 Ora, sem 
contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 8 E aqui certamente tomam dízimos 
homens que morrem; ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. 9 E, por assim dizer, por 



meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. 10 Porque ainda ele estava nos 
lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro.” 
O Novo Testamento nunca estipula um certo valor percentual como um padrão obrigatório e 
exigido para nossas contribuições. Ao contrário, as Escrituras declaram: “Cada um contribua 
segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao 
que dá com alegria.” (2Cor 9:7). 
  

“Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez 
pobre; para que pela sua pobreza enriquecêsseis.” (2Co 8:9). 
  

(Mar 7:1-13) [… 7 Em vão, porém, me honram, Ensinando doutrinas que são mandamentos de 
homens. 8 Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens; como o 
lavar dos jarros e dos copos; … 9 E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para 
guardardes a vossa tradição. … 13 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, 
que vós ordenastes. …]. Olhai para Jesus como o padrão e exemplo do vosso contribuir. Procurai 
a Deus diligentemente, sede generosos e prontos a compartilhar, para que entesoureis para vós 
mesmos o tesouro de uma boa fundação para o futuro, de modo que alcanceis aquela que é a 
verdadeira vida! (1 Tim 6:18-19) [18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de 
boa mente, e sejam comunicáveis; 19 Queentesourem para si mesmos um bom fundamento 
para o futuro, para que possam alcançar  a vida eterna]. 

4 – Dadivando, no Novo Testamento 
Se é verdade que dizimar foi parte da adoração de Israel no Velho Testamento, e que não tem 
nenhuma injunção prática sobre os crentes do Novo Testamento, então vem à tona, naturalmente, 
a pergunta “Que é que o Novo Testamento realmente ensina sobre o dar das nossas rendas [a 
Deus]?” Seguramente, o local de partida para os crentes do Novo Pacto começarem a entender 
qual é a revelada vontade de Deus para o dadivar deles, está nas Escrituras do Novo Testamento. 
É exatamente para lá que eu gostaria de lhe levar, para juntos examinarmos a vontade de Deus 
para o dadivar do [verdadeiro] cristão. 

 
4.1 – o quanto do nosso dadivar 
 
1 Coríntios 16:1-2: “1 ¶ Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o 
mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. 2 No primeiro dia da semana cada um de vós ponha 
de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas 
quando eu chegar.” 
Atos 11:27-30: “… 29 E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que 
pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. …” 
2 Coríntios 9:7: “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por 
necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.“ 
  

4.2 – o propósito do nosso dadivar 
 
1. Satisfazer as necessidades dos santos: 
Este tema é como um fio que vai através de [toda] a Escritura. Consideremos alguns textos: 



Atos 2:44-45 “44 E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 45 E vendiam 
suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister.”  
 
1 João 3:17“Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as 
suas entranhas, como estará nele o amor de Deus?“ 
Gálatas 6:9-10 “9 E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não 
houvermos desfalecido. 10 Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, 
mas principalmente aos domésticos da fé.” 
  

2. Satisfazer as necessidades dos obreiros cristãos: 
1 Timóteo 5:17-18: “17 ¶ Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de 
duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina; 18 Porque diz a 
Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário.” 
1 Coríntios 9:6-14 “6 Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? 7 Quem 
jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem 
apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? 8 Digo eu isto segundo os homens? Ou não 
diz a lei também o mesmo? 9 Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que 
trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? 10 Ou não o diz certamente por nós? 
Certamente que por nós está escrito; porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que 
debulha deve debulhar com esperança de ser participante. 11 Se nós vos semeamos as coisas 
espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 12 Se outros participam deste poder 
sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito; antes 
suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. 13 Não sabeis 
vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de 
contínuo estão junto ao altar, participam do altar? 14 Assim ordenou também o Senhor aos que 
anunciam o evangelho, que vivam do evangelho.” 
Filipenses 4:15-18 “15 E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, 
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, 
senão vós somente; 16 Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a 
Tessalônica. 17 Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. 18 
Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito 
o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e 
aprazível a Deus.” 
 
3. Satisfazer as necessidades dos pobres:   
Lucas 12:33-34 “33 Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se 
envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. 34 
Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.“  
Efésios 4:28 “Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é 
bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.” 
 
Tiago 1:27 “A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as 
viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.” 
[a] satisfazer as necessidades dos santos, 
[b] satisfazer as necessidades dos obreiros cristãos, e 
[c] satisfazer as necessidades dos pobres. 
4.3 – o modo do nosso dadivar 
 1. Devemos dadivar anonimamente: 



Em Mateus 6:1-4 [1 ¶ Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes 
vistos por eles; aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. 2 Quando, pois, 
deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e 
nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu 
galardão. 3 Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita; 
4 Para que a tua esmola seja dada em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te 
recompensará publicamente. 
2. Devemos dadivar voluntariamente (por nossa vontade, com amor): 
2 Coríntios 8:3-4 diz “3 Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima 
do seu poder, deram voluntariamente. 4 Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a 
graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos.” 
Em 2Cor 9:7 Paulo diz “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, 
ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.” 
3. Devemos dadivar expectativamente: 
Quando dadivamos, devemos esperar que Deus nos abençoe nesta presente vida. Consideremos 
os ensinos do apóstolo Paulo. 

2 Coríntios 9:6 “E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
em abundância, em abundância ceifará.” 
Vejamos como Paulo expressa isto, nos versos 8-11: “8 E Deus é poderoso para fazer abundar 
em vós toda a graça, A FIM DE QUE, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em 
toda a boa obra; 9 Conforme está escrito: Espalhou, deu aos pobres; A sua justiça permanece 
para sempre. 10 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; 11 Para que em tudo 
enriqueçais PARA toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus.” 
Provérbios 19:17 “Ao SENHOR empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu 
benefício.” 
Provérbios 11:24-25 “24 ¶ Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que 
é justo, é para a sua perda. 25 ¶ A alma generosa prosperará e aquele que atende também será 
atendido.” 
Mateus 6:19-21 “19 ¶ Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 
e onde os ladrões minam e roubam; 20 Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a 
ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21 Porque onde estiver o 
vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.“ 
Lucas 12:33 “Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se 
envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói.” 
1 Timóteo 6:18-19 “18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e 
sejam comunicáveis; 19 Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, 
para que possam alcançar a vida eterna.“ 
4. Devemos dadivar animadamente (com ânimo, alegria): 
Em 2Coríntios 9:7 nós aprendemos qual espírito devemos ter ao dadivarmos “Cada um 
contribua segundo propós no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus 
ama ao que dá com alegria.” 
5. Devemos dadivar sacrificialmente: 
Nas Escrituras temos vários exemplos onde Deus olha com aprovação para o nosso dadivar 
sacrificial: 

2 Coríntios 8:1-5 “1 ¶ Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas 
da Macedónia; 2 Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a 



sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. 3 Porque, segundo o seu 
poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. 4 
Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se 
fazia para com os santos. 5 E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se 
deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus.“ 
Marcos 12:41-44 “41 ¶ E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a 
maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro; e muitos ricos deitavam muito. 
42 Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, que valiam meio centavo. 43 
E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou 
mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro; 44 Porque todos ali deitaram do que 
lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento.” 
4.4 – a motivação do nosso dadivar 
1. O exemplo de Cristo: 
2Cor 8:9, “Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de 
vós se fez pobre; para que pela sua pobreza enriquecêsseis.” 
2. A ordem de Cristo: 
Não apenas temos o exemplo de Cristo para nos motivar, como também temos sua ordem. Jesus 
expressou-se muito claramente em João 15:12-13, “12 O meu mandamento é este: Que vos ameis 
uns aos outros, assim como eu vos amei. 13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar 
alguém a sua vida pelos seus amigos.”.  

5 – Conclusão 
As Escrituras não ensinam que o dízimo é obrigatório sobre os crentes durante [a dispensação de] 
o Novo Testamento. No entanto, as mesmas Escrituras [decididamente] ensinam que os crentes 
devem ser dadivadores generosos, sacrificiais, expectantes, e gozosamente animados! Será que 
isto descreve você? É minha sincera oração que o Espírito Santo use este escrito para o desafiar a 
repensar os seus padrões de dadivar, e para verificar se eles se alinham com a vontade de Deus, 
conforme expressa no Novo Testamento. Se não estiverem, vá ao Senhor em oração e peça-lhe o 
poder e a graça para lhe obedecer plenamente em todas as coisas”. 

Brian Anderson. 
http://solascriptura-tt.org/VidaDosCrentes/ComRiquezas/DizimoVT-X-

DadivarNT-Anderson.htm 
  

     

 
 


