Dízimo
Tema Bíblico estudado no dia 30 de Julho – 2015. Tema definido por meio de Enquete (disponibilizada todas
as semanas) no site www.gracajovem.com.br, acesse para votar.

A questão do dízimo gera dificuldade e resistência em muitos cristãos. Em muitas igrejas,
dizimo recebe excessiva ênfase. Ao mesmo tempo, muitos cristãos não se submetem à
exortação bíblica em ofertas ao Senhor. O dízimo e as ofertas deveriam ser uma alegria,
uma bênção. Mas raramente é o que acontece nas igrejas hoje, infelizmente.
Dar o dízimo é um conceito do Velho Testamento que permanece no Novo Testamento; O
dízimo era exigido pela lei, na qual todos os israelitas deveriam dar ao Tabernáculo/Templo
10% de todo o fruto do seu trabalho e de tudo o que criassem (Levíticos 27.30; Números
18.26; Deuteronômio 14.22; II Crônicas 31.5; Malaquias 3.8-10). Alguns entendem o dízimo
no Velho Testamento como um método de taxação destinado a prover pelas necessidades
dos sacerdotes e Levitas do sistema sacrifical. No Novo Testamento, o Senhor Jesus orienta
a fazê-lo sem rejeitar outros mandamentos. Lucas 11.42 “Mas ai de vós, fariseus! Porque
dais o dízimo da hortelã, e da arruda, e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de
Deus. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas.” E em relação à oferta, Paulo
afirma que os crentes devem separar uma parte de seus ganhos para sustentar a igreja (I
Corintios 16.1,2).
O Novo Testamento: A igreja cristã basicamente tomou esta proporção (10%) do dízimo.
Entretanto, os cristãos não deveriam se sentir obrigados a se prender sempre à quantia de
10%, tudo depende das possibilidades e do coração do cristão e das necessidades da igreja.
Cada cristão deve cuidadosamente orar e buscar a sabedoria vinda de Deus no tocante a
sua participação com o dízimo e/ou quanto deve dar (Tiago 1.5). “Cada um contribua
segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama
ao que dá com alegria.” (II Corintios 9.7).
Sobre ofertas:
Devemos dadivar sacrificadamente:
Nas escrituras, temos vários exemplos onde Deus olha com aprovação para a oferta
sacrifical:
2 Corintios 8.1-5 “Também, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus dada às igrejas
da Macedônia; como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo, e
como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque,
segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima do seu poder, deram
voluntariamente. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a
comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como
nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós,
pela vontade de Deus.”
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Logo de partida, notemos que os crentes macedônicos tinham pouquíssimo dinheiro e
bens. São descritos como estando suportando muita aflição e experimentado profunda
pobreza. Apesar de tudo, também é dito que tinham dadivado além das suas
possibilidades! Que Deus nos habilite a imita-los em nossas próprias vidas.
Marcos 12.41-44 “E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a
maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro; e muitos ricos deitavam
muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, que valiam meio
centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre
viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro; Porque todos ali
deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o
seu sustento.”
Jesus escolheu esta mulher para servir aos seus discípulos do maravilhoso exemplo do
dadivar. Quando Cristo viu o espírito sacrificial dela (amoroso e de vontade livre e boa), Ele
chamou os Seus discípulos para se aproximarem, observarem, e aprenderem uma lição,
através da vida dela. Que também aprendamos, e saiamos, e façamos semelhantemente!
Podes tu afirmar que seu dadivar é caracterizado por um espírito de sacrifício (com
felicidade)? Teu dadivar realmente é custoso? (realmente representa sacrifício?) Na
realidade, não é quanto dadivamos que é tão importante, mas sim quanto (o que resta)
guardamos para nós mesmos, depois de dadivarmos. Que nosso grande e glorioso Deus
nos habilite a praticarmos um gozo e sacrificial dadivar!
O exemplo de Cristo:
Justo na metade da mais extensa exposição do Novo Testamento sobre ofertar, o apóstolo
Paulo lança mão do exemplo de Jesus Cristo para estabelecer qual deve ser nossa maior
motivação. Considere as palavras de Paulo em 2 Corintios 8.9: “Porque já sabeis a graça de
nosso Senhor Jesus que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre; para que pela sua
pobreza enriquecêsseis.” Cristo era infinitamente rico em sua existência no céu. Era
incessantemente adorado por uma grande hoste de seres angelicais. Sendo Deus, exercia
onipotência, onisciência e onipresença. Juntamente com o Pai e o Espírito Santo, reinava
sobre todo o universo que tinha criado. Todavia, Cristo, livre de vontade, escolheu se
tornar pobre. Jogou no chão seu direito ao exercício independente de seus atributos.
Nasceu em um estábulo e foi criado por pais muito pobres. Viveu uma vida obscura e
simples. Dependeu do Deus-Pai para toda a sua sobrevivência. Nunca acumulou possessões
durante o [todo o] tempo de sua vida; na verdade, parece que as únicas possessões que ele
podia chamar de suas, foram as roupas sobre suas costas. Ao final de sua vida, pela própria
vontade, entregou a única coisa que ainda lhe restava: Sua própria vida. Ao depor sua vida,
Jesus estava dando tudo para nos livrar dos nossos pecados. Embora fosse rico, tornou-se
pobre. E qual foi o propósito deste grande ato de sacrifício? Foi que, através da sua
pobreza, nós nos tornássemos ricos. Nós, aqueles que cremos nele, temos herdado
grandes riquezas: perdão, adoção, justificação, Deus o Espírito Santo habitando em nós,
paz com Deus, acesso a Deus, santificação, e a glória eterna que em breve virá! Note que
Cristo não nos deu apenas dez por cento dos seus recursos ao nos comprar e presentear
tamanhos tesouros! Ele deu 100%! Um discípulo naturalmente deseja ser como seu senhor.
Portanto, empenhamo-nos esforçadamente para imitar nosso Senhor. Não nos
contentemos em dar uma oferta à partir de nossa renda. Oremos que Deus nos habilite a
dar mais e mais, para ajudar pessoas sofrendo e para expandir o reino de Deus neste
mundo!
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A ordem de Cristo:
Não apenas temos o exemplo de Cristo para nos motivar, como também temos sua ordem.
Jesus expressou-se muito claramente em João 15.12,13: “O meu mandamento é este: Que
vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.” Jesus, nesta passagem, está ordenando aos
seus seguidores que amem uns aos outros de modo idêntico aquele com que Ele nos amou
– a saber, sendo totalmente dedicado a eles. Este tipo de dedicação tem que, pela própria
natureza do caso, incluir a vontade de darmos dos nossos recursos para ajudarmos um ao
outro. Jesus deu tudo, inclusive sua própria vida por nós. É desse modo que somos
ordenados amar um ao outro. Saberemos se realmente amamos nossos irmãos e irmãs
quando estivermos desejos de abrir nossas carteiras ou talões de cheques e dar para ajudar
o ministério. Que Deus nos habilite a seguirmos seu Filho em obediência! Sem se apegar a
nada.
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