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terceiro dízimo tem sua equivalência nos impostos 
instituídos pelo governo. E quanto ao segundo 
dízimo, este ainda vigora até os dias de hoje?
  
 Ele era uma oferta destinada para manter as 
festividades religiosas e promover a fraternidade, 
companheirismo e especialmente promover a vida 
religiosa do povo. “A consagração a Deus de um 
décimo de toda a renda, quer fosse dos pomares quer 
dos campos, dos rebanhos ou do trabalho mental e 
manual, a dedicação de um segundo dízimo para 
auxílio dos pobres e outros fins de benevolência, 
tendia a conservar vívida diante do povo a verdade de 
que Deus é o possuidor de todas as coisas, e a 
oportunidade deles para serem portadores de Suas 
bênçãos. Era um ensino adaptado a extirpar toda a 
estreiteza egoísta, e cultivar largueza e nobreza de 
caráter”. (Beneficência Social, p. 274).

 Através do segundo dízimo eram 
incentivados a generosidade, caridade e cidadania. 
Esta prática acontecia por dois anos seguidos para 
festividade em família, mas, ao terceiro ano era 
dedicado aos pobres. “Ao fim de cada três anos 
tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os 
recolherás na tua cidade. Então virá o levita (pois não 
tem parte nem herança contigo), o estrangeiro, órfão 
e a viúva, que estão dentro de sua cidade, e comerão, 
e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe 
em todas as obras que as tuas mãos fizerem”. 
(Deuteronômio 12, 14 e 26). Todo este ritual se 
revertia em benefícios aos pobres e aos adoradores 
em família.

 As sagradas escrituras apresentam as 
ofertas como uma expressão de amor por Cristo. 
Uma maneira de expressar um sentimento de amor e 
gratidão pelo sacrifício de Cristo por nós é dando 
ofertas para levar almas ao conhecimento da 
verdade. Cristo se ofereceu voluntariamente por nós 
na cruz do Calvário, se dando como uma oferta de 
sacrifício em favor da humanidade.

 Assim, a forma correta de ofertar é 
estabelecendo uma porcentagem de sua renda e 
dando sistematicamente para o sustento da igreja 
local. As igrejas que são sistemáticas e liberais em 
sustentar a causa de Deus, são espiritualmente as 
mais prósperas. A saúde espiritual e a prosperidade 
da igreja dependem, em alto grau, de sua doação 
sistemática.

 Vivemos em uma época áurea da história 
deste mundo, onde todo esforço deve ser feito para 
levar o evangelho a um mundo a perecer. “Agora Deus 
requer, não menores, mas maiores dádivas que em 
qualquer outro período da história do mundo. O 
princípio estabelecido por Cristo é que as dádivas e 
ofertas sejam proporcionais à luz e as bênçãos 
fruídas. E disse: A qualquer que muito for dado, muito 
se lhe pedirá”. (Lucas 12: 48).

 Ellen White e os pioneiros da Igreja sabiam 
que não era exigido deles um segundo dízimo, mas 
escritos nos mostram que, espontaneamente, eles o 
davam, para ajudar na pregação. 

 Não encontrei em minhas pesquisas nenhum 
texto de Ellen White dizendo que não devemos dar 
um segundo dízimo como oferta, ou que não é 
necessário fazer isso. Há um silêncio que é quebrado 
apenas pela prática desta oferta pelos pioneiros 
diante das grandes necessidades da obra. Os 
pioneiros davam um segundo dízimo porque queriam 
ver o crescimento da igreja e motivados pelo amor a 
Jesus, queriam vê-lo voltando logo.

 Os pioneiros sabiam que o dízimo deveria ser 
reservado para os obreiros evangelistas, então 
decidiram dar uma oferta generosa para as 
construções e outros empreendimentos. Isso 
explica por que um grupo tão pequeno, que em 
muitos momentos passavam por várias dificuldades 
financeiras, conseguiam construir prédios 
maravilhosos, obras fantásticas.

 Ellen White, na Austrália, em pouco tempo 
conseguiu mobilizar os irmãos para grandes 
empreendimentos, através do segundo dízimo. 
“Nossos companheiros de trabalho na Austrália 
responderam animosa e entusiasticamente e o 
segundo dízimo foi reservado para aumentar o fundo 
de construção. Houve muitos donativos... 
representando indivisíveis abnegação”. (The need for 
the cause in Australia, Needs, 4 de julho de 1903, par. 
21).

 Se Deus exigia de Seu povo no passado um 
segundo dízimo para suprir as necessidades dos 
pobres e ajudar nas festividades; se os pioneiros se 
utilizaram deste recurso por amor à pregação do 
evangelho e porque eram sensíveis às grandes 
necessidades da obra, a pergunta é: quanto 

deveríamos dar de oferta hoje? Qual seria a 
porcentagem ideal para se ofertar? Um, dois, três, ou 
quatro por cento da renda? 

 Quando Abrão pediu a Deus para poupar 
Sodoma e Gomorra ele apresenta uma certa 
quantidade de pessoas. No primeiro momento, 
cinquenta justos, em seguida, ele pede a Deus para 
poupar a cidade caso houvesse ali quarenta justos, 
posteriormente trinta, depois vinte e por fim dez 
justos. (Gênesis 18:26). Ele parou nos dez, porque 
ele entendia que dez era o mínimo e assim ele não 
continuou. 

 Quando Deus pede para o cristão o dízimo ele 
está pedindo o mínimo em uma sociedade dEle com o 
homem, e quando Ele nos deixa livres para dar o 
quanto quisermos não deveríamos dar pelo menos o 
mínimo?

 A intenção de muitos pregadores sempre foi 
ensinar a igreja a dar uma oferta proporcional ao 
dízimo, mas muitos ficam temerosos em se 
posicionarem desta forma e serem confundidos com 
alguns líderes religiosos de outras denominações 
que exploram a boa-fé da irmandade.
 
 Alguém disse que deveríamos começar a 
ofertar com um, dois, três... até chegar aos dez por 
cento. Fica aqui uma pergunta: porque não começar 
logo com os dez por cento, se é este o ideal? Uma 
resposta comum é: sugerimos ser gradativa para que 
a pessoas possam ir se acostumando aos poucos a 
ofertar sem muito sacrifício e sem fazer falta. Mas a 
oferta deve ou não fazer falta? 

 Jesus simboliza a oferta perfeita. Ele fez falta 
para o Céu? A oferta é na realidade o símbolo de 
Cristo Jesus e deve ser um ato de sacrifício para nós. 
É renunciar a algum benefício próprio e canalizar o 
recurso para ajudar a obra de Deus, não por 
obrigação, mas em um gesto espontâneo de amor e 
gratidão.

 Cristo deu a Sua vida e espera que Seus 
seguidores façam o mesmo como um ato de fé e 
dedicação para a salvação de pessoas.

 Os braços abertos de Cristo na cruz do 
Calvário nos desautorizam a ficar de braços 
cruzados. Ao devolver o dízimo e dar a oferta, estes 

atos significam a entrega da vida ao serviço do 
Senhor, porque dinheiro é vida.

 Pessoas que resolveram dar um segundo 
dízimo por livre e espontânea vontade, para ajudar a 
obra de Deus, assim como o povo de Israel e os 
pioneiros, experimentaram uma revolução espiritual 
em suas vidas como também em suas estruturas 
financeiras, se você quiser pode fazer o mesmo!

Estudo.16

O DINHEIRO QUE DEUS ESPERA

 Não é certo usar o dízimo para reformas de 
templos ou outras necessidades comuns da igreja. 
Satanás tem se utilizado de tal situação para 
confundir a muitos cristãos, levando-os a questionar 
a organização da Igreja. Alguns são tentados a usar o 
dinheiro do dízimo para despesas locais, porém isso 
não tem apoio bíblico, pois não é este o plano de 
Deus.

 As despesas da Igreja local devem ser pagas 
com recursos também instituídos por Deus, 
conhecidos como ofertas. Ele apresentou um plano 
de ofertas para Israel. Que, se adotado nos dias de 
hoje, pode levar a uma revolução financeira nas 
congregações. 

 Será mostrado aqui este plano instituído por 
Deus e que poderá levar a um avanço na Igreja e uma 
mudança espiritual na vida das pessoas que 
decidirem livremente adotar este princípio.

 O livro de Deuteronômio, especialmente nos 
capítulos 12, 14 e 26, oferece uma orientação dada 
ao povo pelo Senhor. “Perante o Senhor, teu Deus, no 
lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, 
comerás os dízimos de seu cereal, do teu vinho, do 
teu azeite e os primogênitos das tuas vacas das tuas 
ovelhas; para que aprendas a temer o Senhor, teu 
Deus, todos os dias”. (Deuteronômio 14:23). 
Estamos vendo aqui neste texto Deus mandando o 
povo comer do dízimo. Não parece uma contradição?
 
 Nós vimos até aqui que os dízimos são 
exclusivamente para o sustento dos que dedicam a 

vida ao ministério? Por que então a Bíblia pede para o 
cidadão comum comer dos dízimos? Realmente toda 
a Bíblia ensina que o dízimo deve ser entregue ao 
Senhor. (Malaquias 3:10; Levítico 27:30; Números 
18:2). Mas também é clara a ordem de Deus em 
Deuteronômio 14 dizendo: “Comerás os Dízimos de 
seu cereal, do teu vinho, do teu azeite”.  

 Para entender o que está acontecendo, é bom 
lembrar que a Bíblia não entra em contradição. Por 
esta razão devemos entender que o texto está se 
referindo a um segundo dízimo que existia em Israel, 
proposto por Deus. Considerando que assim como 
havia muitos sábados cerimoniais, mas apenas um 
único Sábado santificado semanalmente, também 
havia outros dízimos junto com o dízimo sagrado. 
Ellen White confirma dizendo: “A fim de promover a 
reunião do povo para o serviço religioso, bem como 
para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um 
segundo dízimo de todo o lucro”. (Patriarcas e 
Profetas, p. 530).

 O Israelita dava também outro dízimo além 
deste que era destinado para manter o rei (1Samuel 
8:14). Enquanto o segundo dízimo era destinado as 
festividades do templo e para auxílio humanitário aos 
pobres, viúvas e estrangeiros, o dízimo do rei foi 
estabelecido para o sustento do governo e de todos 
os gastos da administração de Israel. 

 Tanto hoje como no passado ele continua em 
forma de impostos cobrados pelo governo. Sabe-se, 
então, que o primeiro dízimo é destinado por Deus 
para o sustento dos obreiros na causa do Senhor. O 
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terceiro dízimo tem sua equivalência nos impostos 
instituídos pelo governo. E quanto ao segundo 
dízimo, este ainda vigora até os dias de hoje?
  
 Ele era uma oferta destinada para manter as 
festividades religiosas e promover a fraternidade, 
companheirismo e especialmente promover a vida 
religiosa do povo. “A consagração a Deus de um 
décimo de toda a renda, quer fosse dos pomares quer 
dos campos, dos rebanhos ou do trabalho mental e 
manual, a dedicação de um segundo dízimo para 
auxílio dos pobres e outros fins de benevolência, 
tendia a conservar vívida diante do povo a verdade de 
que Deus é o possuidor de todas as coisas, e a 
oportunidade deles para serem portadores de Suas 
bênçãos. Era um ensino adaptado a extirpar toda a 
estreiteza egoísta, e cultivar largueza e nobreza de 
caráter”. (Beneficência Social, p. 274).

 Através do segundo dízimo eram 
incentivados a generosidade, caridade e cidadania. 
Esta prática acontecia por dois anos seguidos para 
festividade em família, mas, ao terceiro ano era 
dedicado aos pobres. “Ao fim de cada três anos 
tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os 
recolherás na tua cidade. Então virá o levita (pois não 
tem parte nem herança contigo), o estrangeiro, órfão 
e a viúva, que estão dentro de sua cidade, e comerão, 
e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe 
em todas as obras que as tuas mãos fizerem”. 
(Deuteronômio 12, 14 e 26). Todo este ritual se 
revertia em benefícios aos pobres e aos adoradores 
em família.

 As sagradas escrituras apresentam as 
ofertas como uma expressão de amor por Cristo. 
Uma maneira de expressar um sentimento de amor e 
gratidão pelo sacrifício de Cristo por nós é dando 
ofertas para levar almas ao conhecimento da 
verdade. Cristo se ofereceu voluntariamente por nós 
na cruz do Calvário, se dando como uma oferta de 
sacrifício em favor da humanidade.

 Assim, a forma correta de ofertar é 
estabelecendo uma porcentagem de sua renda e 
dando sistematicamente para o sustento da igreja 
local. As igrejas que são sistemáticas e liberais em 
sustentar a causa de Deus, são espiritualmente as 
mais prósperas. A saúde espiritual e a prosperidade 
da igreja dependem, em alto grau, de sua doação 
sistemática.

 Vivemos em uma época áurea da história 
deste mundo, onde todo esforço deve ser feito para 
levar o evangelho a um mundo a perecer. “Agora Deus 
requer, não menores, mas maiores dádivas que em 
qualquer outro período da história do mundo. O 
princípio estabelecido por Cristo é que as dádivas e 
ofertas sejam proporcionais à luz e as bênçãos 
fruídas. E disse: A qualquer que muito for dado, muito 
se lhe pedirá”. (Lucas 12: 48).

 Ellen White e os pioneiros da Igreja sabiam 
que não era exigido deles um segundo dízimo, mas 
escritos nos mostram que, espontaneamente, eles o 
davam, para ajudar na pregação. 

 Não encontrei em minhas pesquisas nenhum 
texto de Ellen White dizendo que não devemos dar 
um segundo dízimo como oferta, ou que não é 
necessário fazer isso. Há um silêncio que é quebrado 
apenas pela prática desta oferta pelos pioneiros 
diante das grandes necessidades da obra. Os 
pioneiros davam um segundo dízimo porque queriam 
ver o crescimento da igreja e motivados pelo amor a 
Jesus, queriam vê-lo voltando logo.

 Os pioneiros sabiam que o dízimo deveria ser 
reservado para os obreiros evangelistas, então 
decidiram dar uma oferta generosa para as 
construções e outros empreendimentos. Isso 
explica por que um grupo tão pequeno, que em 
muitos momentos passavam por várias dificuldades 
financeiras, conseguiam construir prédios 
maravilhosos, obras fantásticas.

 Ellen White, na Austrália, em pouco tempo 
conseguiu mobilizar os irmãos para grandes 
empreendimentos, através do segundo dízimo. 
“Nossos companheiros de trabalho na Austrália 
responderam animosa e entusiasticamente e o 
segundo dízimo foi reservado para aumentar o fundo 
de construção. Houve muitos donativos... 
representando indivisíveis abnegação”. (The need for 
the cause in Australia, Needs, 4 de julho de 1903, par. 
21).

 Se Deus exigia de Seu povo no passado um 
segundo dízimo para suprir as necessidades dos 
pobres e ajudar nas festividades; se os pioneiros se 
utilizaram deste recurso por amor à pregação do 
evangelho e porque eram sensíveis às grandes 
necessidades da obra, a pergunta é: quanto 

deveríamos dar de oferta hoje? Qual seria a 
porcentagem ideal para se ofertar? Um, dois, três, ou 
quatro por cento da renda? 

 Quando Abrão pediu a Deus para poupar 
Sodoma e Gomorra ele apresenta uma certa 
quantidade de pessoas. No primeiro momento, 
cinquenta justos, em seguida, ele pede a Deus para 
poupar a cidade caso houvesse ali quarenta justos, 
posteriormente trinta, depois vinte e por fim dez 
justos. (Gênesis 18:26). Ele parou nos dez, porque 
ele entendia que dez era o mínimo e assim ele não 
continuou. 

 Quando Deus pede para o cristão o dízimo ele 
está pedindo o mínimo em uma sociedade dEle com o 
homem, e quando Ele nos deixa livres para dar o 
quanto quisermos não deveríamos dar pelo menos o 
mínimo?

 A intenção de muitos pregadores sempre foi 
ensinar a igreja a dar uma oferta proporcional ao 
dízimo, mas muitos ficam temerosos em se 
posicionarem desta forma e serem confundidos com 
alguns líderes religiosos de outras denominações 
que exploram a boa-fé da irmandade.
 
 Alguém disse que deveríamos começar a 
ofertar com um, dois, três... até chegar aos dez por 
cento. Fica aqui uma pergunta: porque não começar 
logo com os dez por cento, se é este o ideal? Uma 
resposta comum é: sugerimos ser gradativa para que 
a pessoas possam ir se acostumando aos poucos a 
ofertar sem muito sacrifício e sem fazer falta. Mas a 
oferta deve ou não fazer falta? 

 Jesus simboliza a oferta perfeita. Ele fez falta 
para o Céu? A oferta é na realidade o símbolo de 
Cristo Jesus e deve ser um ato de sacrifício para nós. 
É renunciar a algum benefício próprio e canalizar o 
recurso para ajudar a obra de Deus, não por 
obrigação, mas em um gesto espontâneo de amor e 
gratidão.

 Cristo deu a Sua vida e espera que Seus 
seguidores façam o mesmo como um ato de fé e 
dedicação para a salvação de pessoas.

 Os braços abertos de Cristo na cruz do 
Calvário nos desautorizam a ficar de braços 
cruzados. Ao devolver o dízimo e dar a oferta, estes 

atos significam a entrega da vida ao serviço do 
Senhor, porque dinheiro é vida.

 Pessoas que resolveram dar um segundo 
dízimo por livre e espontânea vontade, para ajudar a 
obra de Deus, assim como o povo de Israel e os 
pioneiros, experimentaram uma revolução espiritual 
em suas vidas como também em suas estruturas 
financeiras, se você quiser pode fazer o mesmo!

 Não é certo usar o dízimo para reformas de 
templos ou outras necessidades comuns da igreja. 
Satanás tem se utilizado de tal situação para 
confundir a muitos cristãos, levando-os a questionar 
a organização da Igreja. Alguns são tentados a usar o 
dinheiro do dízimo para despesas locais, porém isso 
não tem apoio bíblico, pois não é este o plano de 
Deus.

 As despesas da Igreja local devem ser pagas 
com recursos também instituídos por Deus, 
conhecidos como ofertas. Ele apresentou um plano 
de ofertas para Israel. Que, se adotado nos dias de 
hoje, pode levar a uma revolução financeira nas 
congregações. 

 Será mostrado aqui este plano instituído por 
Deus e que poderá levar a um avanço na Igreja e uma 
mudança espiritual na vida das pessoas que 
decidirem livremente adotar este princípio.

 O livro de Deuteronômio, especialmente nos 
capítulos 12, 14 e 26, oferece uma orientação dada 
ao povo pelo Senhor. “Perante o Senhor, teu Deus, no 
lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, 
comerás os dízimos de seu cereal, do teu vinho, do 
teu azeite e os primogênitos das tuas vacas das tuas 
ovelhas; para que aprendas a temer o Senhor, teu 
Deus, todos os dias”. (Deuteronômio 14:23). 
Estamos vendo aqui neste texto Deus mandando o 
povo comer do dízimo. Não parece uma contradição?
 
 Nós vimos até aqui que os dízimos são 
exclusivamente para o sustento dos que dedicam a 

vida ao ministério? Por que então a Bíblia pede para o 
cidadão comum comer dos dízimos? Realmente toda 
a Bíblia ensina que o dízimo deve ser entregue ao 
Senhor. (Malaquias 3:10; Levítico 27:30; Números 
18:2). Mas também é clara a ordem de Deus em 
Deuteronômio 14 dizendo: “Comerás os Dízimos de 
seu cereal, do teu vinho, do teu azeite”.  

 Para entender o que está acontecendo, é bom 
lembrar que a Bíblia não entra em contradição. Por 
esta razão devemos entender que o texto está se 
referindo a um segundo dízimo que existia em Israel, 
proposto por Deus. Considerando que assim como 
havia muitos sábados cerimoniais, mas apenas um 
único Sábado santificado semanalmente, também 
havia outros dízimos junto com o dízimo sagrado. 
Ellen White confirma dizendo: “A fim de promover a 
reunião do povo para o serviço religioso, bem como 
para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um 
segundo dízimo de todo o lucro”. (Patriarcas e 
Profetas, p. 530).

 O Israelita dava também outro dízimo além 
deste que era destinado para manter o rei (1Samuel 
8:14). Enquanto o segundo dízimo era destinado as 
festividades do templo e para auxílio humanitário aos 
pobres, viúvas e estrangeiros, o dízimo do rei foi 
estabelecido para o sustento do governo e de todos 
os gastos da administração de Israel. 

 Tanto hoje como no passado ele continua em 
forma de impostos cobrados pelo governo. Sabe-se, 
então, que o primeiro dízimo é destinado por Deus 
para o sustento dos obreiros na causa do Senhor. O 
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terceiro dízimo tem sua equivalência nos impostos 
instituídos pelo governo. E quanto ao segundo 
dízimo, este ainda vigora até os dias de hoje?
  
 Ele era uma oferta destinada para manter as 
festividades religiosas e promover a fraternidade, 
companheirismo e especialmente promover a vida 
religiosa do povo. “A consagração a Deus de um 
décimo de toda a renda, quer fosse dos pomares quer 
dos campos, dos rebanhos ou do trabalho mental e 
manual, a dedicação de um segundo dízimo para 
auxílio dos pobres e outros fins de benevolência, 
tendia a conservar vívida diante do povo a verdade de 
que Deus é o possuidor de todas as coisas, e a 
oportunidade deles para serem portadores de Suas 
bênçãos. Era um ensino adaptado a extirpar toda a 
estreiteza egoísta, e cultivar largueza e nobreza de 
caráter”. (Beneficência Social, p. 274).

 Através do segundo dízimo eram 
incentivados a generosidade, caridade e cidadania. 
Esta prática acontecia por dois anos seguidos para 
festividade em família, mas, ao terceiro ano era 
dedicado aos pobres. “Ao fim de cada três anos 
tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os 
recolherás na tua cidade. Então virá o levita (pois não 
tem parte nem herança contigo), o estrangeiro, órfão 
e a viúva, que estão dentro de sua cidade, e comerão, 
e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe 
em todas as obras que as tuas mãos fizerem”. 
(Deuteronômio 12, 14 e 26). Todo este ritual se 
revertia em benefícios aos pobres e aos adoradores 
em família.

 As sagradas escrituras apresentam as 
ofertas como uma expressão de amor por Cristo. 
Uma maneira de expressar um sentimento de amor e 
gratidão pelo sacrifício de Cristo por nós é dando 
ofertas para levar almas ao conhecimento da 
verdade. Cristo se ofereceu voluntariamente por nós 
na cruz do Calvário, se dando como uma oferta de 
sacrifício em favor da humanidade.

 Assim, a forma correta de ofertar é 
estabelecendo uma porcentagem de sua renda e 
dando sistematicamente para o sustento da igreja 
local. As igrejas que são sistemáticas e liberais em 
sustentar a causa de Deus, são espiritualmente as 
mais prósperas. A saúde espiritual e a prosperidade 
da igreja dependem, em alto grau, de sua doação 
sistemática.

 Vivemos em uma época áurea da história 
deste mundo, onde todo esforço deve ser feito para 
levar o evangelho a um mundo a perecer. “Agora Deus 
requer, não menores, mas maiores dádivas que em 
qualquer outro período da história do mundo. O 
princípio estabelecido por Cristo é que as dádivas e 
ofertas sejam proporcionais à luz e as bênçãos 
fruídas. E disse: A qualquer que muito for dado, muito 
se lhe pedirá”. (Lucas 12: 48).

 Ellen White e os pioneiros da Igreja sabiam 
que não era exigido deles um segundo dízimo, mas 
escritos nos mostram que, espontaneamente, eles o 
davam, para ajudar na pregação. 

 Não encontrei em minhas pesquisas nenhum 
texto de Ellen White dizendo que não devemos dar 
um segundo dízimo como oferta, ou que não é 
necessário fazer isso. Há um silêncio que é quebrado 
apenas pela prática desta oferta pelos pioneiros 
diante das grandes necessidades da obra. Os 
pioneiros davam um segundo dízimo porque queriam 
ver o crescimento da igreja e motivados pelo amor a 
Jesus, queriam vê-lo voltando logo.

 Os pioneiros sabiam que o dízimo deveria ser 
reservado para os obreiros evangelistas, então 
decidiram dar uma oferta generosa para as 
construções e outros empreendimentos. Isso 
explica por que um grupo tão pequeno, que em 
muitos momentos passavam por várias dificuldades 
financeiras, conseguiam construir prédios 
maravilhosos, obras fantásticas.

 Ellen White, na Austrália, em pouco tempo 
conseguiu mobilizar os irmãos para grandes 
empreendimentos, através do segundo dízimo. 
“Nossos companheiros de trabalho na Austrália 
responderam animosa e entusiasticamente e o 
segundo dízimo foi reservado para aumentar o fundo 
de construção. Houve muitos donativos... 
representando indivisíveis abnegação”. (The need for 
the cause in Australia, Needs, 4 de julho de 1903, par. 
21).

 Se Deus exigia de Seu povo no passado um 
segundo dízimo para suprir as necessidades dos 
pobres e ajudar nas festividades; se os pioneiros se 
utilizaram deste recurso por amor à pregação do 
evangelho e porque eram sensíveis às grandes 
necessidades da obra, a pergunta é: quanto 

deveríamos dar de oferta hoje? Qual seria a 
porcentagem ideal para se ofertar? Um, dois, três, ou 
quatro por cento da renda? 

 Quando Abrão pediu a Deus para poupar 
Sodoma e Gomorra ele apresenta uma certa 
quantidade de pessoas. No primeiro momento, 
cinquenta justos, em seguida, ele pede a Deus para 
poupar a cidade caso houvesse ali quarenta justos, 
posteriormente trinta, depois vinte e por fim dez 
justos. (Gênesis 18:26). Ele parou nos dez, porque 
ele entendia que dez era o mínimo e assim ele não 
continuou. 

 Quando Deus pede para o cristão o dízimo ele 
está pedindo o mínimo em uma sociedade dEle com o 
homem, e quando Ele nos deixa livres para dar o 
quanto quisermos não deveríamos dar pelo menos o 
mínimo?

 A intenção de muitos pregadores sempre foi 
ensinar a igreja a dar uma oferta proporcional ao 
dízimo, mas muitos ficam temerosos em se 
posicionarem desta forma e serem confundidos com 
alguns líderes religiosos de outras denominações 
que exploram a boa-fé da irmandade.
 
 Alguém disse que deveríamos começar a 
ofertar com um, dois, três... até chegar aos dez por 
cento. Fica aqui uma pergunta: porque não começar 
logo com os dez por cento, se é este o ideal? Uma 
resposta comum é: sugerimos ser gradativa para que 
a pessoas possam ir se acostumando aos poucos a 
ofertar sem muito sacrifício e sem fazer falta. Mas a 
oferta deve ou não fazer falta? 

 Jesus simboliza a oferta perfeita. Ele fez falta 
para o Céu? A oferta é na realidade o símbolo de 
Cristo Jesus e deve ser um ato de sacrifício para nós. 
É renunciar a algum benefício próprio e canalizar o 
recurso para ajudar a obra de Deus, não por 
obrigação, mas em um gesto espontâneo de amor e 
gratidão.

 Cristo deu a Sua vida e espera que Seus 
seguidores façam o mesmo como um ato de fé e 
dedicação para a salvação de pessoas.

 Os braços abertos de Cristo na cruz do 
Calvário nos desautorizam a ficar de braços 
cruzados. Ao devolver o dízimo e dar a oferta, estes 

atos significam a entrega da vida ao serviço do 
Senhor, porque dinheiro é vida.

 Pessoas que resolveram dar um segundo 
dízimo por livre e espontânea vontade, para ajudar a 
obra de Deus, assim como o povo de Israel e os 
pioneiros, experimentaram uma revolução espiritual 
em suas vidas como também em suas estruturas 
financeiras, se você quiser pode fazer o mesmo!

 Não é certo usar o dízimo para reformas de 
templos ou outras necessidades comuns da igreja. 
Satanás tem se utilizado de tal situação para 
confundir a muitos cristãos, levando-os a questionar 
a organização da Igreja. Alguns são tentados a usar o 
dinheiro do dízimo para despesas locais, porém isso 
não tem apoio bíblico, pois não é este o plano de 
Deus.

 As despesas da Igreja local devem ser pagas 
com recursos também instituídos por Deus, 
conhecidos como ofertas. Ele apresentou um plano 
de ofertas para Israel. Que, se adotado nos dias de 
hoje, pode levar a uma revolução financeira nas 
congregações. 

 Será mostrado aqui este plano instituído por 
Deus e que poderá levar a um avanço na Igreja e uma 
mudança espiritual na vida das pessoas que 
decidirem livremente adotar este princípio.

 O livro de Deuteronômio, especialmente nos 
capítulos 12, 14 e 26, oferece uma orientação dada 
ao povo pelo Senhor. “Perante o Senhor, teu Deus, no 
lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, 
comerás os dízimos de seu cereal, do teu vinho, do 
teu azeite e os primogênitos das tuas vacas das tuas 
ovelhas; para que aprendas a temer o Senhor, teu 
Deus, todos os dias”. (Deuteronômio 14:23). 
Estamos vendo aqui neste texto Deus mandando o 
povo comer do dízimo. Não parece uma contradição?
 
 Nós vimos até aqui que os dízimos são 
exclusivamente para o sustento dos que dedicam a 

vida ao ministério? Por que então a Bíblia pede para o 
cidadão comum comer dos dízimos? Realmente toda 
a Bíblia ensina que o dízimo deve ser entregue ao 
Senhor. (Malaquias 3:10; Levítico 27:30; Números 
18:2). Mas também é clara a ordem de Deus em 
Deuteronômio 14 dizendo: “Comerás os Dízimos de 
seu cereal, do teu vinho, do teu azeite”.  

 Para entender o que está acontecendo, é bom 
lembrar que a Bíblia não entra em contradição. Por 
esta razão devemos entender que o texto está se 
referindo a um segundo dízimo que existia em Israel, 
proposto por Deus. Considerando que assim como 
havia muitos sábados cerimoniais, mas apenas um 
único Sábado santificado semanalmente, também 
havia outros dízimos junto com o dízimo sagrado. 
Ellen White confirma dizendo: “A fim de promover a 
reunião do povo para o serviço religioso, bem como 
para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se um 
segundo dízimo de todo o lucro”. (Patriarcas e 
Profetas, p. 530).

 O Israelita dava também outro dízimo além 
deste que era destinado para manter o rei (1Samuel 
8:14). Enquanto o segundo dízimo era destinado as 
festividades do templo e para auxílio humanitário aos 
pobres, viúvas e estrangeiros, o dízimo do rei foi 
estabelecido para o sustento do governo e de todos 
os gastos da administração de Israel. 

 Tanto hoje como no passado ele continua em 
forma de impostos cobrados pelo governo. Sabe-se, 
então, que o primeiro dízimo é destinado por Deus 
para o sustento dos obreiros na causa do Senhor. O 
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