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Ofertas e Dízimos 
 

Introdução 
 

O Deus que servimos sempre bateu na tecla de que precisamos ser sinceros diante dele. Ele não precisa de 

nada nosso, nós é que precisamos Dele. 

 

A Bíblia diz que o próprio Deus nos sonda e nos conhece. Não adianta tentar enganar a Deus, tudo está 

patente aos teus olhos. 

 

Senhor, tu me sondas e me conheces. 

Salmos 139:1 

 

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos. 

Salmos 139:23 

 

E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos 

daquele com quem temos de tratar. 

Hebreus 4:13 

 

Em resumo, Deus fez o homem e a mulher como seres humanos dotados de vontades e livre-arbítrio, para 

não realizarem nada mecanicamente, mas voluntariamente para Ele. 

Oferta 
 

O coração  

 

Nem a oferta e nem o dízimo foram criados após a Lei de Moisés, mas a oferta já era conhecida até mesmo 

por Caim e Abel, os dois ofertavam coisas à Deus. 

 

E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 

E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e 

para a sua oferta. 

Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 

E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? 

Gênesis 4:3-6 
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Os dois ofertavam algo à Deus, mas antes de Deus receber a oferta Ele sondou o coração dos ofertantes, e 

não atentou ou recebeu a oferta de Caim, pois havia raiva no seu coração quanto ao seu irmão. 

 

Assim como no Novo Testamento, Deus continua não recebendo ofertas de quem tem algo contra o seu 

irmão. 

 

Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 

Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e apresenta 

a tua oferta. 

Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que 

o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. 

Mateus 5:23-25 

 

A voluntariedade 

 

Depois que o coração está limpo, Deus vai ver o quanto há em nós a voluntariedade de fazer aquela oferta, 

pois Deus não aceitará uma oferta que é trazida por obrigação ou imposição 

 

No Antigo Testamento Deus solicitou do povo oferta para construir o Tabernáculo, mas não era de todas as 

pessoas, apenas das voluntárias. 

 

Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada; de todo o homem cujo coração se mover 

voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. 

Êxodo 25:2 

 

Davi entendeu isso de tal forma relatando que nada possuía e que tudo ele pegava da mão de Deus. Toda a 

riqueza que Davi preparou para ofertar ao Senhor vinha do próprio Deus. 

 

Senhor, nosso Deus, toda esta abundância, que preparamos, para te edificar uma casa ao teu santo nome, 

vem da tua mão, e é toda tua. 

1 Crônicas 29:16 

 

Na realidade a oferta é um constrangimento para nós, pois estamos "dando" a Deus aquilo que já é Dele. 

Por isso Davi se achava indigno de ofertar ao Senhor, mas o fazia mesmo assim. 

 

Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas 

semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu to damos. 

1 Crônicas 29:14 
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A nossa voluntariedade nos mostra que a nossa oferta precisa ser com consciência, ou seja, temos a plena 

certeza e convicção de que Deus não precisa da nossa oferta que Ele mesmo nos dá, para devolvermos à 

Ele, porém Ele espera que venhamos a fazer mesmo assim. 

 

No Novo Testamento o Apóstolo Paulo nos mostra que é o próprio Deus que nos dá a semente, pois ele 

acaba comparando a oferta à uma semente lançada e que frutificará onde for lançada.  

 

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; 

Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. 

Porque a administração deste serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante 

em muitas graças, que se dão a Deus. 

2 Coríntios 9:10-12 

 

O Apóstolo Paulo também mostra que a oferta supre as necessidades dos santos, ou seja, do povo de Deus 

que passa por dificuldades muitas vezes. 

 

Tipo e não quantidade 

 

Outro erro comum é a confusão entre tipo e quantidade. Deus solicitou tipos de ofertas e não a 

quantidade dela. Se Deus especificasse a quantidade, ela perderia a sua essência, uma vez que a oferta 

demonstra gratidão. 

 

E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, 

E azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pêlos de cabras, 

E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, 

Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, 

Pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. 

E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 

Êxodo 25:3-8 

 

O tipo da oferta na igreja é o dinheiro. Mas pode ser que devido às necessidades, seja solicitado tijolo, 

cimento, equipamentos etc, assim como Deus solicitou ao povo ouro, prata, panos e pedras. 

 

Daquilo que você tem 

 

A oferta é dada em cima daquilo que você tem e em algum momento deseja oferecer ao Senhor. O povo 

em Êxodo tinha coisas que poderiam ajudar na obra do Senhor e deram isso ao Senhor. Davi deu de suas 

riquezas, pois era isso o que o Templo precisava para ser construído. 
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Dízimo 
 

Significado 

 

Segundo o dicionário, dízimo significa "décima parte de algo; décimo;". 

 

O povo de Deus dava 10% daquilo que o Senhor dava a eles. Independente do que eles recebiam do 

Senhor, eles separavam a décima parte para o Senhor. 

 

Abraão deu o dízimo dos despojos de uma guerra em que Deus lhe deu vitória. Abraão não deu o dízimo 

do ouro apenas ou dos animais, mas de tudo o quanto recebeu. 

 

E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de 

tudo. 

Gênesis 14:20 

 

 

Seara 

 

Deus pode ou não fazer o povo prosperar, não existe uma obrigação por parte do Senhor de fazer nascer 

tudo o que plantamos enquanto estamos andando de forma contrária a sua vontade. 

 

Porque semearam vento, e segarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha; se a der, 

tragá-la-ão os estrangeiros. 

Oséias 8:7 

 

Pela infidelidade moral e por causa da idolatria do povo a erva não daria mais o trigo. 

 

Em Miquéias diz também que o que os infiéis a Deus produzem nunca serão o suficiente para eles e nunca 

se fartarão, a fome e a miséria permanecerão. 

 

É por isso tudo que comecei a ferir-vos, a assolar-vos por causa dos vossos pecados 

Comerão mas nunca se fartarão; a fome e a miséria permanecerão. Ainda que tentem esforçadamente 

poupar dinheiro, sempre será insuficiente; o pouco que conseguirem economizar, será dado aos que vos 

dominam 

Plantarão sementeiras que nunca mais ceifarão; pisarão azeitonas para obter azeite, mas nunca 

conseguirão nenhum para vocês mesmos; pisarão uvas e nunca terão vinho. 

Miquéias 6:13-15 
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Constância 

 

Diferente da oferta, o dízimo é dado segundo aquilo que Deus permite que seja produzido em sua vida 

para seu sustento ou algo que Deus faz chegar em sua vida para te sustentar.  

 

Antigamente tínhamos os frutos e animais e através disso eles negociavam e adquiriam o que precisavam. 

Tudo o que Deus permitia que o povo colhesse, eles separavam a parte do Senhor. Hoje temos o dinheiro, 

seja através de um emprego, de um trabalho freelance ou qualquer outra forma que Deus faça chegar em 

sua vida o dinheiro para seu sustento. 

 

Se entendermos que é Deus que faz chegar em nossas vidas o dinheiro do nosso trabalho, também 

entenderemos que faz todo o sentido dar a Deus o dízimo. 

 

Quando falamos "dar a Deus", não estamos querendo dizer com isso que ele precisa do nosso dinheiro, 

uma vez que os próprios tesouros pertencem a Ele. 

 

Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. 

Ageu 2:8 

 

Os fariseus davam o dízimo das menores coisas, até mesmo das hortas que tinham em casa. 

 

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 

 

Assim como Deus todo ano permite que as plantas sustentem a vida do homem, Ele espera que por 

gratidão, a décima parte seja deixada no setor responsável da igreja, antigamente chamada de casa do 

tesouro. 

 

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. 

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 3:8-10 

 

Dízimo e oferta são executados por generosidade e amor ao próximo, pois Deus não pediu nada para Ele, 

mas para que houvesse mantimento na casa do Senhor. 
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Algumas pessoas pensam que Antigo Testamento e Novo Testamento (antiga aliança e nova aliança) falam 

de um Deus diferente, só que Deus não muda. O próprio profeta Malaquias, o último profeta do Antigo 

Testamento, foi usado por Deus para encerrar tudo dizendo que Ele não mudava, tudo continuaria do 

mesmo jeito, no próprio capítulo que fala de ofertas e dízimos. 

 

Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. 

Malaquias 3:6 

 

Embora a aliança que Deus fez com o povo foi quebrada pelo próprio povo, Deus permaneceu o mesmo, 

com os mesmos propósito e ideais. 

 

Não segundo a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do 

Egito;Como não permaneceram naquela minha aliança,Eu para eles não atentei, diz o Senhor. 

Hebreus 8:9 

 

Não existe um texto sequer de abolição para oferta e dízimo no Novo Testamento e permanece assim até 

hoje. 

 

Conforme Irineu, Pai da igreja do segundo século, o verdadeiro cristão dá (voluntariamente, não por 

obrigação institucional - Lei) muito mais que o dízimo para a obra de Deus: 

 

“Os judeus dedicavam os dízimos de seus produtos a Ele (Deus), mas os que foram libertados destinavam 

todos os seus bens à obra do Senhor. O dizimar é lei judaica que não se requer dos cristãos, porque os 

cristãos receberam a liberdade e devem dar sem constrangimento.” (Contra Heresias – 180 d.C. p. 18,2) 

 

Deus requer de nós um dízimo por amor e não por obrigação. Deus quer de nós o dízimo de Abraão, Isaque 

e Jacó, que tinham prazer em dar ofertas e dízimos, pois em tudo eram abençoados devido ao coração que 

tinham. 

 

Irineu comparou os dois dízimos dizendo que só tinha Lei do dízimo porque o povo era avarento, apegado 

às coisas materiais e ao dinheiro, então precisou existir uma Lei para corrigir isso. Assim como Jesus disse 

que Moisés na Lei também permitiu carta de divórcio por causa do coração duro do povo, mas que no 

princípio não era assim. 

 

Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os 

fez, 

E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? 

Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. 

Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? 

Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres; 

mas ao princípio não foi assim. 
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Mateus 19:4-8 

 

Jesus disse para aquele homens que a história não começava com Moisés e a Lei, e sim em Gênesis, 

quando Deus fez todas as coisas do jeito Dele. 

 

Conclusão 

 

O famoso judeu Albert Einsten, certa vez disse: 

 

Nem tudo que conta pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado conta.  

 

Essa frase estava pendurada no escritório de Einstein na Universidade de Princeton e servia como um 

lembrete das coisas realmente importantes da vida. 

 

Dízimos e ofertas podem ser contados, mas é isso o que conta para Deus? O que conta para Deus é aquilo 

que não pode ser contado, ou seja, o amor, a voluntariedade e um coração generoso. 

 

 

 

 

Por Pastor Paulo Coutinho - 17/11/2018 


