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EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Deuteronômio 8.17-18 

PALAVRAS CHAVE: Mordomia, Serviço, Criação. 

OBJETIVO: Apresentar a prática do dízimo como bíblica 
 
COMPETÊNCIAS DA LIÇÃO: Ao final da lição o aluno deverá compreender a 

aplicabilidade da mordomia na devolução dos dízimos; Avaliar o nível de compromisso com 

a prática cristã do dízimo e traçar uma estratégia bíblica para elevá-la; Empenhar-se para 

que aqueles que estão sob seus cuidados venham a compreender a importância de dizimar; 

Experimentar e praticar, a prática cristã do dízimo.  

 

 

Para entender a passagem 

“Portanto, não pensem: ‘A minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas 
riquezas.’ Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é ele quem lhes dá 

força para conseguir riquezas; para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, 
prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê.”  

Deuteronômio 8.17-18 

INTRODUÇÃO:___________________________________________________________ 

Na lição passada vimos o tripé da mordomia que evidenciam suas áreas de 

aplicabilidade: família, igreja e sociedade.  

Durante essa série vimos o que o mordomo faz, sua função. Aprendemos que Deus 

é o dono de toda a criação, por isso tudo pertence a Ele. Sendo assim, aquilo que temos 

pertence a Deus e devemos administrar de forma correta e mais bíblica possível. 

Hoje, em nossa última lição dessa série, trataremos sobre uma das áreas da 

mordomia, não mais importante que as demais, mas talvez a mais mal compreendida. 

Falaremos sobre a mordomia do dinheiro aplicada a realidade do dízimo. O que a Bíblia 

ensina? O que de fato é mordomia do dinheiro? Como exercer corretamente essa 

mordomia? 

 

26/06/2022 

TEMA: Amando a igreja 

LIÇÃO: Não se paga dízimo, devolve-se! 
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I. O PECADO, “A VENDA DO CORAÇÃO” ____________________________________ 

O pecado deturpou a nossa visão da realidade. Dentre as muitas áreas, o pecado 

afetou nossa relação com o dinheiro. Dentre os pecados o da infidelidade gerou esse mal 

entendimento sobre o uso do recurso.  

Perceba essa dinâmica proveniente da ganância na queda: a ganância do homem 

no Éden nos levou a lançar mão do que era exclusivo do Pai, quebrando o pacto com Deus. 

O homem se julgou dono de tudo na natureza e senhor do bem e do mal, descontrolando 

a ordem natural, danificou e continua a danificar o meio ambiente, além disso trouxe a 

incredulidade e a idolatria a sociedade, desgovernando a humanidade.  

Esse pecado fez com que o primeiro homem, ao quebrar o “voto de fidelidade”, 

lançasse mão do que é de Deus para seu benefício pessoal. E toda vez que nós deixamos 

de entregar ao seu legítimo dono (Deus) a parte requerida do que lhe pertence, quebramos 

o pacto de servidão e a mordomia com Deus. 

Perceba o paralelo: no Éden Deus deu a humanidade todo o direito de uso, mas não 

lhes concedeu o direito de comer da “árvore do conhecimento do bem e do mal”. O homem 

não se contentou com o que Deus já lhes havia dado, e o pecado, portanto, se apresentou 

como quebra do pacto, infidelidade, ganância que o levou a desobediência a Deus. Desta 

mesma forma acontece em nossos dias com a realidade do dízimo. O dízimo é um sinal de 

fidelidade estabelecido pelo próprio Deus. “Do Senhor é a terra e tudo o que nela há”, todas 

as coisas que temos provém da benfeitoria de Deus, mas como sinal da nossa obediência, 

reconhecimento da sua providência e submissão, devolvemos ao Senhor parte requerida 

daquilo que a Ele pertence. Toda vez que culparmos Adão pela fraqueza no Éden devemos 

avaliar o nosso coração; e a realidade do dízimo permite que façamos isso.  

Precisamos entender que o dízimo é um sinal material, sensível e visível, do pacto 

com o Redentor. Desta forma, não se trata de uma compulsão mística – na medida que 

devolver o dízimo não significa barganhar com Deus. Contudo, é uma questão de coerência 

com o testemunho de fé diante de Deus e da igreja local. Perceba, se o dízimo é um sinal 

do pacto, portanto, sonegá-lo é “roubo” e, assim, invalidamos o oitavo mandamento “Não 

furtarás” (Êx 20.15). Observe o quanto isso é sério. Além disso, quando usamos todo e 

qualquer meio de truques ou subterfúgios para “diminuir” ou não dar o valor do dízimo, além 

de furtar, ao mesmo tempo, estamos invalidando o nono mandamento “Não dirás falso 

testemunho contra o teu próximo” (Êx 20.16), pois a comunidade a qual você faz parte 

pressupõe a sua fidelidade. Ter essa atitude é dar lugar ao Diabo (Jo 8.44).  
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A mentira, para a fuga da responsabilidade como mordomo de Deus, ou para negar-

lhe o que lhe é devido, o dízimo neste caso, torna-nos, infelizmente, “mordomo do maligno”, 

renegando a divina verdade e abraçando a satânica mentira, seja por fala ou por atos 

desonestos. Assim como Ananias e Safira (At 5.1-11), merecendo e recebendo uma 

punição severa. 

 

II. O DÍZIMO É UMA PRÁTICA BÍBLICA E ANTERIOR A LEI CERIMONIAL____________ 

 

A ideia de dízimo percorre toda a Bíblia: 

No Antigo Testamento 

Livros da lei (Nm 18.21-32) 

Livros Históricos (Ne 13.10-14) 

Livros Poéticos (Pv 3.9,10)  

Livros Proféticos (MI 3.7-12).  

 

No Novo Testamento 

Nos Evangelhos (Mt 23.23) – Esse texto é muito pertinente para a ideia Neotestamentária 

de dízimo, pois o próprio Jesus diz: “devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas”. 

Devemos exercer justiça, misericórdia a e fidelidade, mas também devemos exercer a 

prática bíblica do dízimo. 

Nas Epístolas (Hb 7.1-19; 1Co 9.13,14). 

 

A prática do dizimo é anterior à lei cerimonial (Gn 14.20; 28.18-22; Hb 7.1-10). A pergunta 

que fazemos é: Por que Abraão deu dízimo a Melquisedeque? Sem dúvidas ele estava 

reconhecendo a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. 

Melquisedeque representa o sacerdócio do Senhor e Abraão o sacerdócio dos Levitas, este 

acontecido de Gn 14:18-20 significa (profeticamente) que o sacerdócio que Jesus alcançou 

é superior ao sacerdócio dos levitas, pois ele é sacerdote eternamente à semelhança de 

Melquisedeque (cf. Salmo 110:4; Hebreus 7:11,17,21).  

Quando nos dedicamos a prática dos dízimos não o fazemos como moeda de troca e nem 

mesmo por uma obrigação mística, mas por reconhecermos que tudo o que temos provém 

de Cristo.  

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/14/18-20
https://bibliaseensina.com.br/como-yeshua-virou-jesus/
https://www.bibliaonline.com.br/nvt/sl/110/4
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/7/11,17,21
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Em todo novo testamento a ideia de contribuição está sempre atrelada a três 

princípios: 

   

✓ CONSTÂNCIA  

✓ GENEROSIDADE  

✓ PROPORCINALIDADE (cf. (2 Coríntios 9.12-13; 1 Coríntios 16.2) 

(Nota explicativa: Devemos ser honestos e reconhecer que esses textos se aplicam a realidade das ofertas. 

Contudo, no novo testamento a realidade das ofertas estavam muito atreladas ao sustento. Talvez a ideia de 

contribuição seja mais apropriada para todo o contexto - dessa forma uma contribuição constante, generosa 

e proporcional se assemelha e ultrapassa a ideia do dízimo). 

Portanto, muita das vezes nossa falta de disposição e constância em dizimar expressa 

uma idolatria ao dinheiro que insiste em habitar em nossos corações. 

 

III. A PARÁBOLA, DE FORMA MAIS PROFUNDA_______________________________ 

Tendo em vista essa mentira, para a fuga da responsabilidade como mordomo de 

Deus. A parábola do mordomo infiel, possui um ensinamento muito mais profundo do que 

comentamos em lições anteriores. Em resumo, vimos essa parábola como um exemplo 

negativo/positivo de como o mordomo infiel, apesar das circunstâncias de sua má 

administração, buscou meios de “garantir o seu futuro”. 

Mas tal parábola vai muito mais profundo na questão de mordomia. Ela também está 

tratando sobre o equívoco de servir a dois senhores. Cristo, ao falar sobre essa parábola, 

Ele denuncia o pecado da “Mamonlatria”. Mas quem é Mamon? 

Mamon é tido como o deus da matéria, dos bens materiais, do dinheiro, das riquezas. Essa 

“divindade” não pode ser servida por um servo de Deus, assim nos ensina Cristo (Mt 6.24). 

A riqueza personificada por Cristo na divindade pagã própria (Mamon), disputa com o Deus 

real o serviço. Os materialistas confiam que o dinheiro é o único meio de “produzir a 

verdadeira felicidade” temporal. No “tesouro” está o coração do réprobo (Mt 6.21). Os que 

“confiam” nas riquezas dificilmente entrarão no reino de Deus (Mc 10.24). 

Nós, quanto membros desta Igreja, quando nos valemos de qualquer meio para reter 

parte do dízimo por subtração, deliberadamente ou não, estaremos cultuando a dois 

senhores: Deus e Mamon. Se nos declaramos “servo de Deus”, mas não o servimos com 

seu dízimo, estamos, de fato, servindo a Mamon. Por isso, quando calculamos nossos 

rendimentos para tirar a parte devida de Deus, devemos examinar se Mamon não entrou 
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na parceria. A Bíblia nos exorta insistentemente a não alimentarmos nossa avareza (cf. Lc 

12.15; Ef 5.5; 1 Tm 6.7-10; Hb 13.5). 

O incrédulo e o falso religioso abominam o dízimo e ridicularizam os dizimistas, 

dizendo que o que fazem é “encher barriga” de pastor e que eles não “caem nessa 

conversa”. De fato, muitas falsas igrejas mancham a beleza do dom da contribuição através 

dos dízimos. Mas o que eles esquecem é que os crentes, por serem filhos de Deus, 

entregam seu dízimo, e o fazem por respeitarem a Sua Palavra e se submetem aos seus 

mandamentos, seguindo a ética cristã, não “esbanjando” suas economias com inutilidades, 

luxúrias, prostituições ou qualquer outro meio carnal de delapidação salarial. 

Mensalmente, muitos de nós temos compromissos mensais de menor importância 

que a causa do evangelho: Netflix, spotify, tv a acabo, etc. Contudo, a ideia de dízimo, um 

compromisso de fidelidade, soa assustador para alguns. Alguns admitem serem fieis a 

netflix, mas não admitem terem um compromisso com sua igreja local.  

O “dizimismo”, por ordenança divina, é mil vezes melhor que o “mamonismo”, pagão, 

materialista e mundano por natureza. O dinheiro, quando se torna um ídolo, converte o 

homem em “mamonlatrista”, corrompe-lhe o caráter, desvia-lhe a fé do Deus-Espírito 

supremo para o deus-matéria (1 Tm 6.9-10) 

 

IV. NÃO PAGAMOS, MAS DEVOLVEMOS__________________________________ 

Vendo o teor do pecado, como ele nos “vendou” mediante a realidade da mordomia 

do dinheiro. Os verdadeiros crentes entendem o dízimo de outra forma, melhor, de forma 

bíblica. 

Os servos de Deus dizimistas, entendem que tal compromisso não é, simplesmente, 

para entregar a Deus 10% de seus rendimentos. Os servos de Deus entendem que Fomos 

chamados a exercitar nossa generosidade (cf. Rm 12.13; Gl 6.10; Ef 4.28; 1 Tm 6.17,18). 

 Tais compreendem que, a devolução do dízimo, os fazem crescer espiritualmente, 

não só pelo sistemático exercício da fé, mas pela graça de contribuir para a manutenção, 

estabilização e progresso do Reino de Deus local, nacional e internacional, além de ter 

consciência de que uma parte de sua contribuição gera beneficência na igreja. 

Ao devolver o dízimo, confirmamos que tudo pertence a Deus e que Ele, de modo 

misericordioso, supriu todas as nossas necessidades. O servo de Deus batalha, 

diariamente, para ser um honesto mordomo de seu Senhor e Salvador e, como resultado, 

torna-se mais prudente nos gastos, mais econômico, mais dedicado ao trabalho e mais 

produtivo. O verdadeiro servo de Deus, mordomo de seu reino, tem de ser dizimista. 
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Fomos criados para sermos mordomos do Criador. Por isso precisamos entender 

que tudo foi criado por Deus e para ele (Cl 1.15-16; Ap 4.11; Sl 33.6,9; 148.5-6), por isso 

Ele é dono de tudo (Dt 10.14; Sl 24.1; Ez 18.4). Mediante o que aprendemos na primeira 

lição sobre o tema, podemos ter a clara certeza que o dízimo não se dá, mas sim devolve-

se. 

Muitos dos dizimistas, talvez mal informados, dizem que “dão” o dízimo a Deus. Não, 

“entregam-no”. O dízimo é a quota devida ao Senhor de todos os bens gerenciados pelo 

mordomo (nós). O servo não está fazendo nenhum favor ao seu Senhor pelo dízimo, mas 

apenas cumpre a obrigação de mordomo. Na verdade, o dízimo é para o servo como um 

ato de lembrança da extrema generosidade de Deus. Reiteramos: tudo é de Deus, e ele 

nos outorga 90%, reservando-lhe apenas o dízimo (10%). Mas, assim como a Adão, o 

desrespeitador do patrimônio divino, muitos lançam mão dos 10%, que ao Criador 

pertencem (Sl 5.9-11). 

Outra questão sobre o dízimo, este quando não entregue a instituição do Redentor 

– sua Igreja – não disporá de meios beneficentes e evangelísticos. Lembre-se que existe 

um mal causado à obra de Deus e ao irmão carente pela retenção do dízimo, e a 

responsabilidade pelo desamor será imputado aos “servos infiéis”. O dízimo é expressão 

de fidelidade a Deus e, ao mesmo tempo, engajamento em sua obra social, ministerial e 

missionária. Não temos medo de afirmar que o antidizimista ainda não experimentou a 

verdadeira santificação, ainda não abandonou o deus da matéria, o que rege hoje o mundo: 

Mamon.  

 

V. APLICAÇÕES_________________________________________________________ 

  1) Sirva ao Senhor devolvendo o dízimo: Devolver os dízimos testemunha que o 

Soberano Deus é proprietário de todas as coisas e que Ele dispensa extrema 

generosidade sobre nós.  

  2) Exerça generosidade: Os dízimos possibilitam que membros da igreja de Cristo 

exercitem a generosidade. 

  3) Devolva ao Senhor com alegria: Não devemos devolver os dízimos com pesar, 

mas com alegria! Deus não precisa do nosso dinheiro.  

  4) Seja fiel e grato ao Senhor! O dízimo é uma questão de fidelidade, as ofertas 

uma questão de gratidão.  

 

 



7 
 

VI. CONCLUSÃO__________________________________________________________ 

Ser um servo é ser um mordomo fiel. É devolver a Deus uma pequena parte daquilo 

que Lhe pertence. Por sermos servos de Deus, firmamos um pacto de comunhão, 

submissão e serviço (culto); e um dos atos visíveis dessa submissão é o dízimo, 

explicitando o compromisso mordômico do “escravo de Cristo”.  

Sejamos mordomos fiéis, aprendendo, de uma vez por todas, que não “damos” o 

dízimo, mas sim DEVOLVEMOS! 
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   EXERCITANDO 

 

Expresse aqui como você poderá viver de maneira prática as verdades expostas 

durante essa série sobre mordomia: 

 

Eu decido     

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


