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LIÇÃO 48 — CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DÍZIMO ECLESIAL 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: na Lição 47, analisamos o contexto de Hebreus 7 sobre o sacerdócio de Jesus.  

b) Objetivo: apresentar considerações finais sobre o tema do dízimo em relação às igrejas atuais.  

2) SISTEMA JUDAICO E ECLESIAL: COMPARATIVO HISTÓRICO 
 SISTEMA JUDAICO (1500 a.C. – 70 d.C.) SISTEMA ECLESIAL (30 d.C. – atual) 

1ª fase  Tabernáculo (1500-1000 a.C.): construído no de-

serto; móvel e desmontável é símbolo da aliança; foi 

instalado em Silo por Josué, até os dias de Davi. 

Igrejas primitiva (até 100 d.C.): igrejas pequenas, 

sem patrimônio, sem staff; sem dízimo; cuidavam 

dos pobres e dos pregadores itinerantes.  
2ª fase Tabernáculo (1000-950 a.C.): nos dias de Davi, foi 

transferido para Jerusalém e associado à monarquia.  

Igrejas patrística (100-390): religião ilícita, sem tem-

plos e sem dízimos; os ‘pais’ protegia a igreja; cui-

davam dos pobres e dos itinerantes (p. ex., Irineu, 

Justino, Tertuliano, Hermas, Orígenes).  
3ª fase Templo de Salomão (950-587 a.C.): grande transfor-

mação na religião de Israel, por causa da vinculação 

entre o templo e o trono; o templo é custeado pelo 

rei; foi destruído pelos babilônios. 

Igreja constantiniana/papal (390-1500): começa co-

brança de dízimos e ofertas, clero equiparado aos le-

vitas; primeiro dízimo obrigatório (em 567, Sínodo 

de Tours), sob pena de excomunhão; indulgências; 
4ª fase  Segundo Templo (516-20 a.C.): reconstruído nos 

dias de Zorobabel (520-516); sob os asmoneus, o dí-

zimo se tornou imposto real-sacerdotal. 

Reforma protestante (1500-1800): surgem as diver-

sas igrejas estatais, cada qual com sua arrecadação 

própria — imposto eclesial (p.ex., Alemanha).  
5ª fase Templo de Herodes (20 a.C. – 70 d.C.): completa-

mente reformado, mais suntuoso que o de Salomão; 

destruído em 70 d.C. pelos romanos  

Denominações (1800 até hoje): em países laicos, 

cada denominação/igreja tem autonomia para gerir 

seus negócios internos.    
Análise  Os sacerdotes evoluíram de ‘mediadores da aliança’ 

para uma elite poderosa, rica e corrupta até chegar a 

derrota e extinção total.  

As igrejas evoluíram de marginal ao status de reli-

gião oficial do império; após a Reforma, a maioria 

das igrejas é independente do Estado 

3) SISTEMA JUDAICO E ECLESIAL: COMPARATIVO FUNCIONAL  
 SISTEMA JUDAICO (1500 a.C. – 70 d.C.) SISTEMA ECLESIAL (30 d.C. – atual) 

Sistema  central: uma rede de coleta e redistribuição de alimen-

tos em benefício de toda a nação. 

plural: toda igreja é um centro de arrecadação para 

objetivos próprios; não há rede. 
Alcance  público: o dízimo cumpre função de imposto. privado: o dízimo não tem função social. 

F
in

al
id

ad
e 1. Estrutura  manutenção do complexo do templo. manutenção e custeio das despesas das igrejas. 

2. Sacerdotal  sustento dos levitas e sacerdotes. salário dos pastores e dos empregados da igreja.  
3. Pobres  cuidado dos pobres — viúvas, órfãos, estran-

geiros e outros.  

não há — normalmente as igrejas fazem outras ar-

recadações para assistência social/diaconia. 
Impostos  monarquia: os impostos substituem os dízimos.  república: a divisão entre igreja e estado implica 

em responsabilidades distintas entre eles. 
Análise  dízimo: era uma contribuição social única. dízimo: mensalidade de custeio da comunidade. 

4) SISTEMA JUDAICO E ECLESIAL: COMPARATIVO DE CONTRIBUINTES  
 SISTEMA JUDAICO (1500 a.C. – 70 d.C.) SISTEMA ECLESIAL (atual) 

Pagantes    todos os produtores rurais.   todos os membros devem pagar (inclui crianças). 
Base de 

cálculo  
grãos, frutos, azeite/vinho e animais; os fariseus di-

zimavam ervas (endro, hortelã etc.). 

10% da renda bruta (salário e outras receitas); inclui 

todas as operações financeiras e até mesadas. 
Isentos  não produtores, outras profissões e pobres. não há isentos. 
Penali-
dade 

a lei não prevê penalidade específica para sonegação 

do dízimo; reprovação moral/maldição. 

depende de cada igreja: disciplinas diversas inclu-

indo excomunhão, privações, assédios. 
Análise  lógica: distribuição de renda e justiça social.  lógica: autogestão da unidade eclesial. 

5) SISTEMA ECLESIAL NACIONAL 

a) Igrejas nacionais:  

i) Até 1891: o catolicismo era religião oficial; as igrejas evangélicas eram toleradas, com restrições; não 

podiam ter templo com torres; lutavam por liberdade religiosa, cf. o modelo americano 
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ii) 1891-1964: no plano interno as igrejas eram cooperativas e engajadas na missão evangelizadora; pastores 

informais e leigos; no externo, têm pouco envolvimento político; a maioria é pobre e pequena 

iii) 1964-atual: uso massivo dos meios de comunicação; teologia da prosperidade; crescimento da população 

evangélica; mercado gospel; construção de grandes templos e conquista da classe média. 

b) Análise: o dízimo como o conhecemos existe nos últimos 200 anos para custeio das igrejas locais. 

6) RECOMENDAÇÕES PARA AS INSTITUIÇÕES (COLETIVO) 

a) Duas opções: à luz do ensino do NT e da problemática, as igrejas têm duas opções —  

i) Adotar o ensino de Jesus e o modelo do NT: abandonar o sistema do AT, e adotar o sistema de Jesus, ou 

seja, arrecadação de contribuições para destinar às despesas e às finalidades da comunidade cristã.  

ii) Adotar o sistema de dízimo por analogia:  

(1) modelo: não baseado no AT, mas adaptado para custeio das despesas e obrigações da igreja;  

(2) mensalidade: método de custeio equiparado a qualquer instituição privada (clubes, associações, 

sindicatos etc.); no sentido formal, a igreja é uma associação civil sem fins lucrativos;   

(3) finalidades: no sentido teológico, quais os objetivos distintivos da igreja? A igreja é livre para definir 

suas finalidades? Ela existe para quê: satisfazer as demandas do público interno?  

(4) com o que as igrejas devem gastar: folha de pagamento? custeio de despesas fixas? lazer? missões? 

b) Problemas e soluções: 

i) Problema — receitas e despesas: as igrejas insistem no direito de cobrar dízimos, mas erram na obrigação 

de vincular os recursos às finalidades distintivas da igreja. 

ii) Proposta: orçamento vinculado  

(1) Vinculação: é necessário vincular o orçamento eclesial às causas do evangelho — formal e objetiva;  

(2) Exemplos: educação cristã interna/externa, missão, socorro aos pobres e combate à injustiça social. 

(3) Prioridades: as causas do evangelho devem ocupar o centro do orçamento das igrejas;  

(4) Salário: “o trabalhador é digno do seu salário” (Mt 10.10), “de graça receberam, de graça deem” (10.8);  

c) Modelos alternativos: 

i) Igreja Luterana: as paróquias fazem orçamento anual e estabelecem as demandas; prefere-se falar em 

‘contribuição’ e ‘ofertas’ em vez de dízimo; cada membro decide como e quanto doa.  

ii) Igreja Católica:  

(1) O 5º mandamento da igreja foi retificado em 2005 para eliminar a palavra dízimo; a redação atual diz 

“contribuir para as necessidades materiais da Igreja, cada um segundo as próprias possibilidades”.  

(2) Código de Direito Canônico, cânon 222, § 1, consta: “Os fiéis têm obrigação de socorrer às necessidades 

da Igreja, a fim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto divino, para as obras de apostolado 

e de caridade e para o honesto sustento dos ministros.” 

(3) Cobrança: há um desestímulo à cobrança de serviços da igreja (batismo, casamento, missas etc.). 

7) RECOMENDAÇÕES PARA OS CRISTÃOS (INDIVIDUAIS) 

a) Desafio: considerando que a situação das igrejas em relação ao dízimo está posta e não apresenta 

perspectivas de mudanças, é imperioso que os cristãos reajam e forcem mudanças.  

b) Superar o dízimo: como etapa de discipulado pessoal, avançar para a prática da generosidade e 

comprometer-se pessoalmente com as ‘causas’ de Cristo — conversão à generosidade como estilo de vida.  

c) Responsabilidade: envolver-se com os meios de arrecadação e destinação dos recursos da igreja; saber 

como e quanto a igreja arrecada e como gasta; errado: ‘meu dever é entregar e não fiscalizar’.   

8) CONSIDERAÇÕES E IMPLICAÇÕES  

a) Posições equivocadas:  

i) Responsabilidade da igreja:  a caridade é função das igrejas e/ou organizações não governamentais.  

ii) Responsabilidade do Estado: a assistência social é dever do Estado; a missão da igreja é espiritual.  

b) Posição recomendada: 

i) Consciência do Estado: a igreja não deve ser substituta ou complementar do estado, nem omissa; ela deve 

ser anunciadora do reino de Deus e denunciadora das injustiças sociais.  

ii) Profetismo: para cumprir essas tarefas, a igreja deve ser modelo de cuidado integral das pessoas.  

iii) Missão integral: a tarefa da igreja é também cuidar das necessidades das pessoas. 


