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DÍZIMO – CELEBRANDO A REDENÇÃO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. POR QUE DEUS QUER NOS ABENÇOAR FINANCEIRAMENTE? 
a) Porque somos seus _______ (Mt 7: 9-11)    b) Nos libertar das _______________ (Mt 6:31-34) 
c) Para sermos ___________ (2 Co 9:10-11)    d) Para __________ com a obra de Deus na terra (Ml 3:10-11) 

 
2. O PRINCÍPIO DA REDENÇÃO 
a) Significado de redenção (resgate / remissão): 
No V.T as formas de alguem recuperar as suas posses e para o escravo ficar livre eram: 
- Perdão da sua dívida, proclamado no Ano do Jubileu (de 50 em 50 anos) 
- A redenção (o pagamento feito por um parente - remidor – Ex.: Boaz resgatou Noemi (Rt 2) 
“Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e 
___________ aquilo que o seu compatriota vendeu.” (Lv 25:25) 
 
b) Foi isso que Jesus fez na cruz, nos comprou por alto preço, nos resgatou!  
Éramos escravos do pecado (ver Rm 6:6) e, somente Jesus poderia pagar “Nele temos a ___________ por meio de 

seu sangue... (Ef 1:7) ... _________ a escrita de dívida...(Cl 2:13-15) “... e com teu sangue __________ para Deus 
homens de toda tribo, língua, povo e nação.” ( Ap 5:9).  
 
c) Quais são as implicações dessas verdades? 
Somos servos Dele (Ef 6:6); mas Ele nos adota como filhos (Rm 8:15). Toda nossa vida pertence a Deus “...e que 

vocês não são de si mesmos.. Vocês foram _________ por alto preço. (1Co 6:18-20). Sua vida e seus bens 

pertencem a Ele. 100% é Dele; Ele nos permite ficar com 90%, e pede para devolvermos a Ele 10%. 
 
3. DÍZIMO 
a) Antes da lei de Moisés – antes da lei já existia. 
ABRAÃO (Gn 14:20) - E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu 
o _______ de tudo.  JACÓ (Gn 28:22) - E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus; 
e de tudo o que me deres certamente te darei o _______". (ver resultado em Gn 31:11-13) 
 
b) Na Lei de Moisés – durante a lei era uma obrigação do povo. 
Dt 14:22 - Separem o dízimo de tudo que a terra produzir.  Ml 3:10 - Tragam o dízimo ao depósito do templo, para 
que haja ___________ em minha casa. Ponham-me a _________", diz o Senhor dos exércitos e vejam se não vou 
abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas __________ que nem terão onde guardá-las. Também por 
amor de vocês ___________ o devorador de suas colheitas... 
 
c) No Novo Testamento  – o princípio do dízimo foi mantido por Jesus até hoje. 
- Lc 11:42 - "Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, 
mas desprezam a _________ e o________ de Deus! Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de ________ 
aquelas.”  
Obs- Jesus ensina para não deixar de praticar o dízimo. Alguns alegam, equivocadamente, que esta 
orientação foi dada por Jesus para aqueles que estavam debaixo da Lei, por isso não é válida para hoje. No 
entanto, todos os outros princípios ensinados por Jesus que consideram válidos para hoje também foram 
ensinados para aqueles que estavam debaixo da Lei. Assim, este argumento não é válido. 
- Hb 7:8 “No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais; no outro caso é aquele de quem se declara 
que ________”.  
Obs. Na Nova Aliança você tem a compreensão do privilégio de dizimar, porque tem a revelação da 
“redenção”; a proclamação que Deus é seu Dono e o Senhor Jesus é Rei e seu Grande Sumo Sacerdote que 
vive e intercede por você nos céus (Hb 5 a 7). 
 
4. O DIZIMO SANTIFICA O RESTANTE 
“E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é________, também os ramos o são”. (Rm 11:16). 
“Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as __________ dos que dormem... Mas cada um por sua 
ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda.” (1 Co 15:20-23) 
 
5. A VERDADEIRA MOTIVAÇÃO PARA CONTRIBUIR - O AMOR 
O propósito de Deus com os dízimos e ofertas é manter a provisão da igreja. O dízimo era obrigatório na Lei de 
Moisés. Hoje não estamos mais debaixo da Lei de Moisés (Gl 3:10-13,19,24,25), entretanto, no Novo Testamento, o 
princípio do dízimo foi mantido por Jesus (Lucas 11.42), com outra motivação, o AMOR (2 Co 8:7,8).   

PRINCÍPIOS BÍBLICOS DE FINANÇAS - 2019 
 



 
Também alguns contribuem, querendo barganhar com Deus, cuja motivação é a ganancia, outros por medo do  
devorador. Estas são motivações contrárias ao ensino do Novo Testamento. Uma contribuição por amor é motivada 
pela gratidão a Deus por ter morrido na cruz em nosso lugar para nos dar vida eterna, nos livrando da condenação 
no inferno. Isto já é suficiente para dar a Deus toda a nossa vida e as finanças fazem parte da nossa vida. Quando 
somos generosos Deus nos recompensa não só nas finanças, mas também em outras áreas da nossa vida, como 
um prêmio pelo nosso amor. 2 Co 9:8 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dízimo não faz você ficar rico; (não é a razão principal, apesar de haver promessas!); mas é um grande 
treinamento para você não ser avarento. 

 Se você não consegue viver com 90%; não será o 100% que resolverá. 
 O dízimo lhe ajuda a não se esquecer do amor de Deus e das bênçãos que Ele Lhe concede 
 Não dar o dízimo é não ter / demonstrar fé, e... “sem fé é impossível agradar a Deus” (Hb11:6)  
 Dízimo resume-se em: celebração da redenção; reconhecimento e gratidão da obtenção da liberdade; aliança 

e pacto com Deus; teste e prova da fé; semente preciosa e promessa de colheita abundante; prova de amor 
e fidelidade a Deus. 

 
TAREFA: 

1. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE 
“Honra ao Senhor com os teus bens, e com a ____________ parte de todos os teus ganhos; e se encherão os teus 
celeiros, e os teus barris transbordarão de vinho.” (Pv 3:9-10).  
Muitos não ofertam porque deixam isto por último em suas contas, aí não sobra.  Não colocam em primeiro lugar – 
Mt 6:33. O inimigo é o maior interessado que você não contribua. 
 
2. PARÁBOLA DOS TALENTOS 
Leia Mt 25:14-30 e responda qual o principal ensino:________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  
Reconheça que tudo é de ________, e somos apenas mordomos. (Sl 24:1 e 50:10-12) 
 
3. PROMESSAS DE PROSPERIDADE PARA QUEM TEM TEMOR A DEUS.  
Prosperidade, no sentido bíblico, é a medida das bênçãos de Deus, segundo Sua vontade. Não se trata apenas de 
“ser rico” ou ter “ótima saúde”, mas possuir: sabedoria, dons, honra, paz e segurança. É ainda ter suficiente provisão 
para cumprir a missão que Deus nos confiou nesta vida. 
“Como é feliz quem _______ ao Senhor, quem anda em seus caminhos! Você comerá do fruto do seu trabalho, e 
será ________ e __________.” (Sl 128:1-2).  
“A __________ da humildade e do temor do Senhor são a _________, a honra e a vida.” (Pv 22:4) 
 
4. FAZENDO UM COMPROMISSO COM DEUS! 

1. Você tem dificuldade para ser generoso e contribuir financeiramente na obra de Deus? 
      (      ) Sim       (      ) Não 

2. O que tem impedido você de ser mais generoso? Seja sincero. 
      (     ) Não sobra  (     ) Ganho pouco (     ) Não entendia esses princípios            (     ) Não concordo       
      (     ) Deus não precisa de dinheiro   (     ) Não tenho fé neste ensino de Deus   (     ) Estou endividado   
      (     ) Vão usar o dinheiro indevidamente    (     ) Quero usar o dinheiro do meu jeito  
      (     ) Sou desorganizado nas finanças       (     ) Deus não tem sido minha prioridade 

3. Lembrando o que você tem aprendido que a prosperidade financeira com Deus passa pelos princípios 
do Trabalho Diligente, Boa Administração e Generosidade, você decide ser generoso e próspero com 
Deus?      
(      ) Sim  (      ) Não  

4. Faça hoje um propósito de ser generoso e próspero, de fé e amor, entregando toda a sua vida a Deus 
e também as suas finanças. Escreva aqui sua oração: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

AVALIAÇÃO  

- - Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.   

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite 
de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS E TAREFAS (3,0) + TESTE (7,0) – TOTAL: 10,0 
 
      
 


