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Aquele que Se fez pobre por amor de nós, para que, pela Sua 

pobreza, nos tornássemos ricos, falou aos seres humanos, e em Sua 

sabedoria lhes transmitiu Seu próprio plano para sustentar aqueles 

que levam Sua mensagem ao mundo” (Ellen G. White, Advent Review  

and Sabbath Herald, 4 de fevereiro de 1902). 
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A irmã Meropi Gjika, por meio do seu estilo de vida totalmente dedicado a 

Deus e ao estudo da Sua Palavra, ela se tornou um exemplo nos princípios 

bíblicos da fidelidade cristã. Em retribuição a isso, Deus a sustentou em meio às 

provações. De onde veio a certeza de que ela estava cumprindo a vontade de Deus 

em relação aos dízimos e às ofertas?  

O método adotado pelos Adventistas do Sétimo Dia para interpretar as 

profecias chama-se historicismo. É a ideia de que muitas das principais profecias 

da Bíblia seguem um fluxo linear ininterrupto da História, do passado ao presente, 

e ao futuro. Portanto, a estátua de Daniel 2 e as sucessivas visões de Daniel 7 e 8 

proveram o fundamento para a interpretação historicista protestante das profecias, 

que os Adventistas do Sétimo Dia ainda defendem hoje. 

Qual é o percentual especificado pela Bíblia para a devolução dos nossos 

dízimos? E quanto às ofertas? Onde eles devem ser levados? Para quais finalidades 

eles devem ser empregados? 

 

1 O PERCENTUAL CORRETO 

 

O objetivo dos dízimos e ofertas que entregamos ao Senhor tem uma 

dimensão espiritual. Eles não são doações semelhantes às que recebem as 

organizações sem fins lucrativos, ONGs e instituições filantrópicas, as quais devem 

ser usadas em favor de uma causa ou necessidade. A prática da fidelidade cristã 

em relação aos dízimos e às ofertas ajuda a diminuir a ganância e desenvolver a 

generosidade. Deus não precisa dos nossos recursos. Mas eles constituem uma 

fonte para propagar o evangelho. 

De acordo com Levítico 27:30-32, foi Deus mesmo quem estabeleceu a 

devolução de 10% de toda a nossa renda a Ele.  

Deus também define o dízimo como santo. Por essa razão, Ele considera 

roubo a omissão consciente na devolução dos dízimos: “Pode um homem roubar 

de Deus? Contudo vocês estão Me roubando. E ainda perguntam: ‘Como é que Te 

roubamos?’ Nos dízimos e nas ofertas” (Ml 3:8). 

Uma das chaves interpretativas do historicismo é o princípio do dia/ano. Ao 

longo dos séculos, muitos estudiosos aplicaram esse princípio às profecias de 

tempo de Daniel e Apocalipse. Três outros elementos apoiam o princípio do dia/ano 
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nessas profecias de Daniel e Apocalipse: (a) o uso de símbolos (b) longos períodos 

de tempo (c) expressões peculiares. 

Primeiramente, o simbolismo dos animais e chifres representando os reinos 

sugere que as expressões de tempo também devam ser entendidas simbolicamente. 

Em segundo lugar, muitos acontecimentos e reinos descritos nas profecias 

abrangem um período de muitos séculos. Por fim, as expressões peculiares usadas 

para designar esses períodos de tempo sugerem uma interpretação simbólica. 

Sua “devolução” é um ato de reconhecimento de que Deus é o Criador, Provedor 

e Sustentador do Universo, bem como um ato de adoração a este Ser por Sua 

supremacia. 

 

2 O LOCAL CORRETO 

 

O santuário (igreja) foi o local correto para depósito dos dízimos e ofertas. 

esse local. Esse local foi determinado por Deus. Dali, os levitas recebiam sua 

porção. Mais tarde, o templo de Salomão passou a ser a “casa do tesouro” e o lugar 

de recolhimento dos dízimos e ofertas das tribos de Israel. Das provisões ali 

trazidas, os sacerdotes e levitas recebiam sua parte. 

A praxe relativa ao dízimo estabelece que seu uso deve ser exclusivamente 

para o ministério, o ensino religioso, a administração eclesiástica e as atividades 

nos campos missionários. Há um sistema de auditoria estabelecido pela igreja, o 

qual assegura ao corpo eclesiástico que o dízimo esteja sendo usado fielmente em 

todos os níveis. 

Durante séculos, os reformadores protestantes identificaram o poder do chifre 

pequeno em Daniel 7 e 8 como a igreja romana. Por quê? Existem sete 

características comuns entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o de Daniel 8: (1) 

ambos são descritos como um chifre; (2) ambos são poderes perseguidores (Dn 

7:21, 25; 8:10, 24); (3) ambos são blasfemos e exaltam a si mesmos (Dn 7:8, 20, 

25; 8:10, 11, 25); (4) ambos têm como alvo o povo de Deus (Dn 7:25, 8:24); (5) 

ambos têm aspectos de sua atividade descritos pelo tempo profético (Dn 7:25; 8:13, 

14); (6) ambos se estendem até o fim dos tempos (Dn 7:25, 26; 8:17, 19); e (7) 

ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural (Dn 7:11, 26; 8:25). 

A História identifica o primeiro reino como Babilônia (Dn 2:38), o segundo 

como a Média-Pérsia (Dn 8:20) e o terceiro como a Grécia (Dn 8:21). 
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A História mostra, de maneira incontestável, que depois desses impérios 

mundiais vem Roma. 

Precisamos obedecer fielmente ao que Deus nos pede em relação aos dízimos e 

às ofertas. 

 

3 JESUS: A PESSOA CERTA 

 

Nesta era pós-moderna, acredito que muita gente encare as organizações com 

ceticismo e desconfiança. Afinal, as notícias de fraude, suborno, golpe e corrupção 

têm sido recorrentes.  

Com base nos princípios bíblicos, ele deve ser destinado à manutenção de 

todos os envolvidos no ministério da proclamação do evangelho. Isso inclui 

pastores, administradores, professores de ensino religioso e outros obreiros. 

Contudo, ele não pertence a esses obreiros; ele pertence ao Senhor. 

Quando você realiza esse ato de adoração, ninguém precisa tomar 

conhecimento da quantia ou da exatidão da sua fidelidade, nem da intenção ou 

do motivo que está por trás da sua devolução.  

Vale ressaltar que não somos responsáveis pela maneira que o dízimo é 

usado pelos que o administram. O julgamento da conduta e do zelo com que eles 

administram as coisas sagradas cabe somente a Deus. Uma vez que Ele é o 

legítimo Proprietário desses recursos. 

O juízo em Daniel 7 está em paralelo com a purificação do santuário em Daniel 

8:14. Os dois capítulos falam sobre a mesma coisa. De acordo com Daniel 8:14, o 

tempo dessa purificação do santuário, que é a terminologia do Dia da Expiação, é 

de 2.300 tardes e manhãs, ou dias. Com o princípio do dia/ano, esses dias 

representam 2.300 anos. O esboço profético estudado nesta semana tem 

encontrado apoio majoritário entre os historicistas protestantes desde a Reforma. 

A recusa em devolver o que pertence ao Senhor nos torna gananciosos e 

materialistas. 
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4 O PLANO DE JESUS PARA AS DOAÇÕES 

 

"Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; e 

se encherão fartamente os teus celeiros” (Pv 3:8, ARA). Essa passagem nos ensina 

que Deus, como Aquele que concede todas as dádivas que recebemos, tem direito 

sobre todas elas. O direito Dele deve ser nossa primeira consideração. Uma bênção 

especial acompanhará todos os que honrarem esse direito. 

A tipologia se concentra em pessoas, eventos ou instituições reais do Antigo 

Testamento, fundamentados em uma realidade histórica, mas que apontam para 

uma realidade maior no futuro. Paulo se referiu à realidade histórica do Êxodo e 

desenvolveu uma tipologia com base na experiência dos antigos hebreus no 

deserto. 

Quais dificuldades você tem enfrentado em relação à prática da mordomia 

cristã? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) Por meio do seu estilo de vida totalmente dedicado a Deus e ao estudo 

da Sua Palavra, ela se tornou um exemplo nos princípios bíblicos da fidelidade 

cristã. 

2) (____) O método adotado pelos Adventistas do Sétimo Dia para interpretar 

as profecias chama-se historicismo. 

3) (____) A igreja deve ser uma agência divina cujo propósito é pregar, ensinar, 

curar e ser uma extensão do ministério de Cristo. 

4) (____) O propósito divino para o sistema de dízimos e ofertas, desde seu 

estabelecimento, sempre foi o de sustentar a Obra do Senhor e aqueles que a 

servem (Nm 18:21, 31). 

5) (____) Eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha 

casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no 

meu altar. 

6) (____) Vale ressaltar que não somos responsáveis pela maneira que o dízimo 

é usado pelos que o administram. 
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7) (____) Assim, o Senhor nos concedeu o mais pobre tesouro do Céu ao nos 

dar Jesus. Com Ele, Deus nos deu todas as coisas para que as desfrutássemos. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 

https://francisney.com.br/category/licao-esquematizada/
https://mais.cpb.com.br/licao-jovens/
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