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Agenda 

• O que é Dízimo? 

• Dízimo antes da LEI 

• Dízimo na LEI 

• Dízimo depois da LEI 

 



Significado da palavra 

dízimo 

• A palavra dízimo significa a 

décima parte de algo. 









Dízimo antes da LEI 

“E bendito seja o Deus 
Altíssimo, que entregou os 
teus inimigos nas tuas 
mãos. E Abrão deu-lhe o 
dízimo de tudo”.  
 
Gênesis 14.20 
 



Dízimo antes da LEI 

“E esta pedra que tenho 
posto por coluna será casa 
de Deus; e de tudo quanto 
me deres, certamente te 
darei o dízimo”.  
 
Gênesis 28.22 
 



Dízimo na LEI 
“Porque os dízimos dos 
filhos de Israel, que 
oferecerem ao SENHOR em 
oferta alçada, tenho dado 
por herança aos levitas; 
porquanto eu lhes disse: 
No meio dos filhos de 
Israel nenhuma herança 
terão.”.  
 
Números 18.24 
 



Dízimo dos dízimos 
“Também falarás aos 
levitas, e dir-lhes-ás: 
Quando receberdes os 
dízimos dos filhos de Israel, 
que eu deles vos tenho dado 
por vossa herança, deles 
oferecereis uma oferta 
alçada ao SENHOR, os 
dízimos dos dízimos” 
 
Números 18.26 
 



Dízimo na LEI 
“Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos 
fará herdar o SENHOR vosso Deus; e vos dará repouso de 
todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros.  
Então haverá um lugar que escolherá o SENHOR vosso 
Deus para ali fazer habitar o seu nome; ali trareis tudo o 
que vos ordeno; os vossos holocaustos, e os vossos 
sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da 
vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que 
fizerdes ao SENHOR”. 
 
Deuteronômio 12.10-11 
 





Os reis podiam instituir um 

dízimo adicional 
“E as vossas sementes, e as vossas vinhas dizimará, para 
dar aos seus oficiais, e aos seus servos.  Também os 
vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores 
moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no 
seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe 
servireis de servos.  
Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que 
vós houverdes escolhido; mas o SENHOR não vos ouvirá 
naquele dia.  
 
I Samuel 8.15-18 



Ezequias relembra o dízimo 

esquecido 

“E, depois que se divulgou esta 
ordem, os filhos de Israel 
trouxeram muitas primícias de 
trigo, mosto, azeite, mel, e de 
todo o produto do campo; 
também os dízimos de tudo 
trouxeram em abundância”. 
 
2 Crônicas 31.5 
 



Neemias relembra o dízimo 

esquecido depois do cativeiro 

“Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as 
câmaras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, 
dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das 
cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os 
levitas; porque Judá estava alegre por causa dos 
sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. ”. 
 
Neemias 12.44 
 









Dízimo no Novo Testamento 

hortelã 

endro 
cominho 

arruda 



Dízimo no Novo Testamento 
“Ai de vós, escribas e fariseus, 
hipócritas! pois que dizimais a 
hortelã, o endro e o cominho, e 
desprezais o mais importante 
da lei, o juízo, a misericórdia e a 
fé; deveis, porém, fazer estas 
coisas, e não omitir aquelas”  

 
Mateus 23.23 



Dízimo no Novo Testamento 
“Mas ai de vós, fariseus, que 
dizimais a hortelã, e a arruda, e 
toda a hortaliça, e desprezais o 
juízo e o amor de Deus. 
Importava fazer estas coisas, e 
não deixar as outras.”  

 
Lucas 11.42 



Dízimo no Novo Testamento 
“E aqui certamente tomam dízimos homens que 

morrem; ali, porém, aquele de quem se testifica que 
vive.  

 
E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que 

recebe dízimos, pagou dízimos. ”  

 
Hebreus 7.8-9 







Para que fins o dízimo é 

empregado? 





Qual dessas notas representa o 

dízimo do Senhor? 

Por quê? 







Como calcular o seu dízimo? 

R$ 540,00 

R$ 54,00 


