CEEN - Comunidade Evangélica Entre as Nações
ME - Ministério de Evangelismo - www.entrenacoes.com.br
PORQUE SOU DÍZIMISTA!

PALESTRA
PORQUE SOU UM DIZIMISTA!
Introdução: A palavra dízimo é a tradução de palavras hebraicas e gregas que
significam a décima parte. Em termos matemáticos seriam 10%. Portanto quando usamos o
termo dízimo, estamos falando da décima parte.
Todos os dicionários de língua portuguesa definem o verbete dízimo, por décima
parte. Há muitos piedosos, firmes na fé, testemunhas de Jesus, mas que ainda não estão
completos porque lhes falta uma coisa: o dízimo.
Porque que o cristão deve ser dizimista? Como deve ser a nossa contribuição na
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perspectiva do apóstolo Paulo. O ato de contribuir é resultado da
compreensão dos valores estabelecidos na Palavra de Deus. Num sentido geral, Paulo deixa
claro que no dom de dar, ninguém se equipara com o que Deus já fez pelo homem. Rm: 8: v,
32 - 32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como nos não dará também com ele todas as coisas?
A compreensão destes princípios da Palavra, pode fazer a igreja crescer na "graça
de dar". Há um princípio dito por Jesus em Lc: 6: v, 38: "Daí e ser-vos-a dado..." Semear é
opcional, porém colher é obrigatório. A lei da semeadura é infalível.
"Se não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que foi plantado".
Colhemos na proporção que plantamos. As doações perfazem um benefício mútuo. Não há
como desvincular generosidade com o dinheiro e generosidade espiritual.

ALGUMAS RAZÕES PORQUE SOU DIZIMISTA
I- PORQUE É BÍBLICO.
O povo de Deus no Velho Testamento era dizimista. Exemplo magnífico é o de
Abraão. Gn. 14: v, 20 - 20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas
tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.

II- PORQUE
É
DEUS
ADQUIRIRMOS BENS.

QUEM

CRIA

CONDIÇÕES

PARA

Sem Ele não teríamos nada; então é justo que lhe retribuamos esse favor. Dt: 8: v,
11-18 - 11 Guarda-te que não te esqueças do SENHOR teu Deus, deixando de guardar os
seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno; 12 Para não
suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as,
13 E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o
ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, 14 Se eleve o teu coração e te esqueças do SENHOR
teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão; 15 Que te guiou por aquele
grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não
havia água; e tirou água para ti da rocha pederneira; 16 Que no deserto te sustentou com
maná, que teus pais não conheceram; para te humilhar, e para te provar, para no fim te fazer
bem; 17 E digas no teu coração: A minha força, e a fortaleza da minha mão, me adquiriu este
poder. 18 Antes te lembrarás do SENHOR teu Deus, que ele é o que te dá força para
adquirires riqueza; para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia.

III- PORQUE DEUS É DONO DE TUDO.
"Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele
habitam" Sl: 24: v, 1 - 1 DO SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que
nele habitam. Sendo Deus dono de tudo, Ele é o dono de minha vida e do meu dinheiro.
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Quando devolvermos o Dízimo, devolvemos o que é dEle.

IV- PORQUE É UM ATO DE ADORAÇÃO A DEUS.
Lê-se em Ap: 5: v, 12 "Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e as
riquezas". Prestamos culto a Deus também com nosso Dízimo.

V- PORQUE É UM ATO DE CONSAGRAÇÃO A DEUS.
Cantamos o hino "tudo a Cristo, a ti entrego". Tudo inclui o Dízimo.

VI- PORQUE É UM ATO DE GRATIDÃO A DEUS.
Conclama o poeta cristão: "Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas, verás
surpreso quanto Deus já fez". Se Deus fez tanto por nós, porque não retribuir-lhe sua bondade.

VII- PORQUE HÁ UMA PROMESSA PARA OS DIZIMISTAS.
Lê-se em Ml:3: v, 10 "e provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não
vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida".

VIII- PORQUE É UM PROGRESSO DE SANTIFICAÇÃO.
À medida que vamos nos santificando, vamos nos desprendendo das coisas
materiais. Mt: 5: v, 3, O original traz o sentido de: "Bem aventurado os desapegados"- aqueles
que não se apegam às coisas materiais, mas são humildes em seu espírito.

IX- PORQUE
ESTAMOS
CONTRIBUINDO
EVANGELIZAÇÃO DOS PERDIDOS.

PARA

A

Com o dízimo podemos distribuir Bíblias, Folhetos, sustentar os missionários,
evangelizar fazer ação social e etc…

X- PORQUE CRISTO MORREU POR NÓS NA CRUZ DO CALVÁRIO.
Mais do que todo o dinheiro do mundo, vale a nossa alma salva, remida,
justificada pelo sangue precioso vertido na cruz. Que é o Dízimo em face de tão maravilhosa
graça? Nada vale, tanto quanto a nossa salvação. Não podemos responder ao Senhor como o
rico. Ele se retirou triste da presença dele Mt: 19: v, 16-22 - 16 E eis que, aproximando-se
dele um jovem, disse-lhe: Bom Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? porque
Cristo lhe exigiu dinheiro, mas continuemos alegres na sua presença por saber quão valioso é
o nosso Dízimo para a glória de Deus e seu Reino. 17 E ele disse-lhe: Por que me chamas
bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os
mandamentos. 18 Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério,
não furtarás, não dirás falso testemunho; 19 Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo
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como a ti mesmo. 20 Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a
minha mocidade; que me falta ainda? 21 Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende
tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. 22 E o
jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
O cristão não deve contribuir para ser salvo, mas sim porque é salvo. Lc: 19:1-10 - 1
E, TENDO Jesus entrado em Jericó, ia passando. 2 E eis que havia ali um homem chamado
Zaqueu; e era este um chefe dos publicanos, e era rico. 3 E procurava ver quem era Jesus, e
não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4 E, correndo adiante, subiu
a um sicômoro para o ver; porque havia de passar por ali. 5 E quando Jesus chegou àquele
lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém
pousar em tua casa. 6 E, apressando-se, desceu, e recebeu-o alegremente. 7 E, vendo todos
isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. 8 E,
levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus
bens; e, se nalguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. 9 E disse-lhe
Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. 10 Porque o
Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
O espírito de liberalidade é uma evidência de que fomos libertos do materialismo que
nos escravizava.
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