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Principal fundamentação (n. 13)

 A Sagrada Escritura é a principal fundamentação do dízimo, 

a ser lida em comunhão com a Igreja

 A Sagrada Escritura apresenta diversas formas do dízimo, que 

progressivamente se orientaram para Jesus Cristo e para a 

prática das primeiras comunidades cristãs



Deus é o Senhor de tudo que existe 

(n. 14)

 No Antigo Testamento, entrega-se o dízimo a Deus, por 

reconhecer que tudo vem dele. É um ato de 

reconhecimento e gratidão. É dar o melhor a Ele

 Exemplos: Lv 25,23; Sl 24,1; 1Cr 29,11.14;

1Sm 2,29; Ml 1,6-14



Patriarcas: dízimo como reconhecimento e 

gratidão a Deus (n. 15)

 1ª referência ao dízimo: Gn 14,17-20. Abraão retorna de 

um combate, recebe a bênção e dá o dízimo dos 

despojos da guerra. Abraão reconhece a vitória a Deus

 2ª menção: Gn 28,18-22. Jacó oferece o dízimo como 

resultado de sua experiência com Deus em Betel



Moisés: dízimo se torna um preceito (n. 

16)

 Preceito: Lv 27,30 – anual (Dt 12,5.11; 14,22-23) ou trienal (Dt 

14,28-29; 26,12-15)

 Sustento dos levitas e sacerdotes (Nm 18,21-32; Dt 12,12; 

14,27)

 Auxílio aos necessitados (Dt 14,28-29; 26,12-13)

 Exercício de temor ao Senhor (Dt 14,22-23)



Pós-exílio da Babilônia: fidelidade ao 

dízimo e desleixo com a reconstrução do 

Templo (n. 17)

 Ezequias e Azarias reconheceram a fidelidade dos 

israelitas com o dízimo (2Cr 31, 5-7.10)

 Levitas organizam o dízimo (Ne 10,36-39; 12,44)

 Neemias critica o desleixo com a reconstrução do 

Templo (Ne 13,10-12)



Profetas denunciam a oferta do dízimo 

sem interioridade (n. 18)

 Amós: culto e ofertas descompromissados (Am 4,4-5)

Malaquias: denuncia a infidelidade ao dízimo e recorda 

a fidelidade à Aliança (Ml 3,8-10)

DÍZIMO ALIANÇA



Evangelhos: Jesus compreende o dízimo na 

linha dos profetas e da partilha (n. 19)

 Evangelhos mencionam o dízimo segundo a prática religiosa 

dos judeus no tempo de Jesus

 Jesus, semelhante aos profetas, se opõe à prática religiosa 

judaica que cumpria preceitos, mas não cumpria a 

misericórdia, a justiça e a fé (Mt 23,23; Lc 11,42; Lc 18,9-14)



Discípulos de Jesus vivem a partilha 

dos bens (n. 20)

Mesmo não tendo uma referência formal ao dízimo, os 

discípulos de Jesus vivem a partilha dos bens. Têm uma 

bolsa comum. Jesus incentiva a partilha em suas 

histórias

 Exemplos: Lc 8,1-3; Jo 13,29; Mc 12,41-44



Primeiras comunidades cristãs: livre 

comunhão e partilha (n. 21)

 Bens pessoais eram postos a serviço dos outros, por livre 

decisão. Verdadeira experiência de vida comunitária. 

Incentivo para que vivamos a comunhão hoje!

 Leitura de At 2,42-47 e At 4,32-37



Coleta de Jerusalém: gesto concreto 

de partilha e fraternidade (n. 22)

 Paulo e outras lideranças das primeiras comunidades cristãs 

se empenharam na realização de uma coleta em favor da 

Igreja de Jerusalém que passava por “grande fome” (At 

11,29; Rm 15,26-27; 1Cor 16,1-4; 2Cor 8-9; Gl 2,10). Inspira a 

dimensão caritativa do dízimo e a solidariedade interna entre 

comunidades, paróquias e dioceses



Escritos paulinos: dar de coração a 

Deus, pois somos Dele (n. 23)

Cartas de Paulo incentivaram a liberdade da partilha, 

segundo o coração e com alegria (2Cor 9,7). A partilha 

acontece porque somos de Cristo (1Cor 7,22) e não 

pertencemos a nós mesmos (1Cor 6,19)



Novo Testamento: continuidade e diferença 

com o Antigo Testamento (n. 24)

 Continuidade na compreensão do dízimo segundo à Lei de 

Moisés (sustento dos levitas e sacerdotes, ajuda aos 

necessitados e temor a Deus)

 Diferença ao propor a motivação de oferecer o dízimo 

livremente, não por força de lei, e a modalidade da partilha, 

ao invés de um percentual

 Exemplos: 1Cor 9,11; Gl 6,6; Fl 4,16-17; 1Tm 5,17-18; 

Mt 19,21; Ef 4,28; Tg 1,27



Bíblia: dízimo como reconhecimento e 

gratidão a Deus, uma atitude de fé (n. 25)

 Antigo Testamento: dízimo é um preceito baseado na 

Aliança entre Deus e o povo. Profetas denunciam o dízimo 

sem interioridade

 Novo Testamento: Jesus segue a linha dos profetas e propõe 

a religião e suas práticas relacionadas à misericórdia e à 

justiça. O dízimo deve ser uma atitude que brota da fé



Dízimo como mandamento da Igreja 

(n. 26)

 5º mandamento (Cat. 2043): Ajudar a Igreja em suas 

necessidades recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das 

necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as 

próprias possibilidades

 Isso é uma referência e perspectiva para a Pastoral do 

Dízimo



Erro da Teologia da Prosperidade e 

leitura fundamentalista da Bíblia (n. 27)

 É inaceitável compreender o dízimo como multiplicação de 

bens pessoais, prosperidade e castigo com o seu não 

cumprimento

 Não podemos ler a Bíblia fora de seu contexto, de modo 

fundamentalista

 Dízimo não é negócio com Deus



A Pastoral do Dízimo deve 

compreender os textos bíblicos 

do Antigo e Novo Testamento 

sobre o dízimo e os ensinamentos 

da Igreja sobre eles, 

conscientizando os fiéis para uma 

correta compreensão do dízimo e 

sua prática
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