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Perguntas
& Respostas

Dízimo

1.

O que é o dízimo?
O dízimo é um décimo do nosso rendimento
– seja em dinheiro ou em produtos – que é
devolvido ao Senhor. É sagrado e pertence a Deus,
o Senhor de todas as nossas possessões materiais e
da nossa vida (Levítico 27:30). A entrega do dízimo é
uma expressão da nossa fidelidade a Deus.

2.

Existe alguma diferença entre dízimos e
ofertas?
Sim. Os dízimos são restituídos, ao passo que
as ofertas são dadas. Estas são a nossa resposta de
amor e gratidão à bondade e bênçãos de Deus. Ao
entregar os dízimos e as ofertas, estamos a adorar a
Deus e a avançar com a Sua missão para fazer discípulos no mundo.

3.
4.

Quando devemos devolver o dízimo?
Quando recebemos um salário ou um
rendimento, o dízimo deve ser devolvido em
primeiro lugar.
Como devemos restituir o dízimo?
O dízimo deve ser restituído em dinheiro
e colocado num envelope de dízimos e
ofertas, devolvendo-o na igreja que frequenta.
Devemos fazer desta restituição um ato de adoração,
ao lembrarmo-nos de que Ele é o nosso Criador,
Redentor e Senhor de toda a nossa vida.

5.

Como é distribuído o dízimo?
Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o dízimo
é recebido pela congregação local e enviado
para a Associação/União/Missão/Campo local. Este
é o “depósito” central de distribuição segundo os
Estatutos da Igreja.

6.

Como é usado o dízimo?
Embora as percentagens de distribuição
oscilem um pouco nas diversas Associações/
Uniões, a maior parte do dízimo é usada para apoiar
o ministério das igrejas locais através dos ordenados dos ministros do culto, bem como as ações de
evangelismo e os serviços adicionais proporcionados
à igreja local.
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7.

O sistema de devolução do dízimo foi praticado no Velho Testamento?
Sim. Quando o povo de Israel estava próximo
de se estabelecer como uma nação, o dízimo foi
reafirmado por Deus (Deuteronómio 14:22-27). O
sistema de devolução do dízimo remonta aos dias de
Abraão e Moisés, fornecendo, portanto, a base para
as práticas da sua restituição no Novo Testamento.

8.

Devemos entregar o dízimo quando estamos
endividados?
Independentemente das nossas obrigações
financeiras, estamos sempre “em dívida” para com
Deus, o Senhor de todas as coisas. É uma injustiça
flagrante usar o dízimo sagrado de Deus para ajustar
as nossas contas com credores humanos.

9.

Será que a devolução do dízimo é mais fácil
para os ricos do que para os pobres?
Sejamos ricos ou pobres, o amor é o motivo
racional que nos leva a reconhecer a nossa responsabilidade. Sem amor, o rico não vai desejar entregar o
dízimo. Sem amor, o pobre não vai desejar entregar
o dízimo do pouco que tem. Restituir o dízimo é mais
fácil para aqueles que se lembram da soberania de
Deus e respondem com amor e adoração.

10.

Por que razão devemos devolver o dízimo?
Ao devolver a décima parte do nosso
rendimento, recordamos que Deus é o
Senhor de tudo o que Ele confiou nas nossas mãos. A
restituição do dízimo compreende a nossa adoração
e parceria com Deus, o apoio à Sua missão, ministério
e Igreja. Restituir o dízimo é também uma expressão
de lealdade que nos une às promessas e bênçãos de
Deus, concedendo-nos o sentimento de comunhão
na parceria entre Deus e o Homem.
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