
Dependência e Confiança 
na Provisão de DEUS 
“. . .  E  o  meu DEUS,  segundo a sua r iqueza em glór ia,  há de supr ir,  em Cr isto 
Jesus,  cada uma de vossas necess idades” (Fp 4.19)



Fundamento nas 
Escrituras



O que temos não é nosso

É do SENHOR! 

“Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.” Sl 24.1

“Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente” Rm 11.36

Ele nos deu (confiou) para cuidar e usufruir

"E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado... 
Tomou, pois, o SENHOR Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar." Gn 2.8,15

“Porque o SENHOR, teu Deus, te faz entrar numa boa terra... Comerás e te fartarás, e louvarás o SENHOR, teu Deus, 
pela boa terra que te deu.” Dt 8.7,10

"Os céus são os céus do SENHOR, mas a terra, deu-a ele aos filhos dos homens." Sl 115.16



Uma advertência

Não te esqueças de que sou eu quem te dá o sustento!! 

"Guarda- te não te esqueças do SENHOR, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os 

seus estatutos, que hoje te ordeno; para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de 

haveres edificado boas casas e morado nelas; depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e 

se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças 

do SENHOR, teu Deus... Não digas, pois, no teu coração: A minha força e o poder do meu braço me 

adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do SENHOR, teu Deus, porque é ele o que te dá força para 

adquirires riquezas" Dt 8.11-14,17



Confiando, reconhecendo e honrando

Um sinal prático: dízimos e ofertas ao Senhor

"Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do SENHOR; 
santas são ao SENHOR... No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do 
pastor, o dízimo será santo ao SENHOR." Lv 27.30,32

"Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta; de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a 
minha oferta." Ex 25.2

"Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao SENHOR, trareis a vossa oferta de gado, 
de rebanho ou de gado miúdo... Se a sua oferta ao SENHOR for holocausto de aves... trará a sua oferta de rolas ou 
de pombinhos... Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao SENHOR..." Lv 1.2,14 ; 2.1,4

Outra advertência

“Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com 
maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda." Ml 3.8,9



Destinação

O dízimo é do SENHOR e só Ele pode decidir a sua destinação

"Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da 
congregação... Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao SENHOR em oferta, dei-os por herança aos 
levitas; porquanto eu lhes disse: No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis" Nm 18.21,24

O dízimo dos dízimos

"Também falarás aos levitas e lhes dirás: Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por 
vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao SENHOR: o dízimo dos dízimos" Nm 18.26

Ofertas
• Necessitados (Dt 15.17-19)

• Construção e manutenção (Ex 35.20-29)

• Oferta de holocaustos, oferta de manjares, oferta de sacrifício pacífico (ou de paz), oferta pelo pecado, oferta 
pela culpa (Lv 1.1-7.21)



Ainda é válido em nossos dias?

O AT é chamado de “Escritura(s)”, “Escritura(s) Sagrada(s)” e “Sagradas 
Letras” no NT:
• Por Jesus

"Ainda não lestes esta Escritura: A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, 
angular; isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos?"  Mc 12.10,11

"Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus." Mt 22.29

"Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva" Jo 7.38

• Por Paulo

"Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, 
desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na 
justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." 2 Tm 3.14-17



Ainda é válido em nossos dias?

O AT é chamado de “Escritura(s)”, “Escritura(s) Sagrada(s)” e “Sagradas 
Letras” no NT:
• Pelos demais apóstolos

"Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem" 
Tg 2.8

"Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa; e quem nela crer não 
será, de modo algum, envergonhado." 1 Pe 2.6

"Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que 
brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, 
primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação; porque nunca jamais 
qualquer profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens [santos] falaram da parte de Deus, movidos 
pelo Espírito Santo." 2 Pe 1.19-21



Ainda é válido em nossos dias?

Alguns dos preciosos ensinos do AT

• Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo (Dt 6.5; Lv 19.18)

• Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, não desejar a mulher e os bens do próximo, honrar pai e 
mãe, não dar falso testemunho (Dt 5.16-21)

• Educação e disciplina dos filhos (Pv)

• Ser diligente no trabalho, não ser preguiçoso (Pv)

• Confiança em Deus e obediência a Deus, e confiança na Palavra de Deus (todo o AT)

• A vinda do Messias: a necessidade da sua vinda, onde nasceria, como viveria, como e por que morreria, porque 
não ficaria na morte (Gn, Dt, 2 Sm, Sl, Is, Joel, etc)



O ensino do AT “passou”/”caducou”?

Palavras de Jesus

"Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da Lei, até que 

tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos 

homens, será considerado mínimo no reino dos céus; aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será 

considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e 

fariseus, jamais entrareis no reino dos céus." Mt 5.18-20

Na verdade, o NT algumas vezes confirma, outras vezes aprofunda e 
aperfeiçoa o que já havia sido revelado por Deus no AT!



Antigo Testamento

Um templo feito por mãos humanas, de pedras 
e outros materiais

Amar ao próximo como a si mesmo

Permissão para repudiar a própria mulher e lhe 
dar carta de divórcio

Hierarquia de sacerdotes e obreiros do templo

Muitos sacrifícios pelos pecados, 
continuamente realizados

Novo Testamento

O corpo da “nova criatura” como templo do 
Espírito Santo

Amar a todos, inclusive aos inimigos

“O que Deus ajuntou, não o separe o homem”: 
aliança até que a morte os separe

Um povo de sacerdotes, todos membros do 
mesmo corpo

Um único sacrifício (o de Jesus), perfeito, 
completo e suficiente

Exemplos onde o NT aprofunda e aperfeiçoa o AT



Com respeito a dízimos e ofertas, o NT confirma o AT

Referências a dízimos e ofertas no NT 

"Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes 
negligenciado os preceitos mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; devíeis, porém, fazer estas 
coisas, sem omitir aquelas!" Mt 23.23 (Jesus não repreendeu os fariseus por entregarem dízimos, mas por 
desprezarem a justiça, a misericórdia e a fé; deveriam acrescentar isso, sem deixar de fazer aquilo)

“Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do 
altar tira o seu sustento? Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho” 1 
Co 9.13,14; ler do vs 1 ao 14 (Paulo repreende [mais uma vez] os irmãos de Corinto por sua insensibilidade espiritual. 
Dessa vez, falando do sustento dos obreiros, ele argumenta: os levitas, que prestam serviço ao templo, se alimentam 
do que é entregue no templo, ou seja, dos dízimos. Os que pregam o evangelho, da mesma forma, devem viver [ser 
sustentados] do evangelho, e isto é uma ordem do Senhor [Jesus] !

"Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando 
voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo... Considerai, 
pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos." Hb 7.1-2,4 
(Melquisedeque não era israelita, já que esses descendem de Abrão, e mesmo assim recebeu dízimos de Abraão)



Referências a dízimos e ofertas no NT 

"Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade 

os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: Não amordaces o boi, quando pisa o trigo. E 

ainda: O trabalhador é digno do seu salário." 1 Tm 5.17,18 (A que Escritura Paulo está se referindo? Ao Antigo 

Testamento!)

A oferta da viúva pobre: ela deu tudo o que tinha, e Jesus não a repreendeu (Mc 12.41-43)

A oferta das igrejas da Macedônia para os cristãos necessitados da Judéia (2 Co 8.1-5)

Com respeito a dízimos e ofertas, o NT confirma o AT



Resumo

Dízimos

Ofertas

 Sustento dos obreiros (90%)

 Oferta ao Senhor (10%)

 Necessitados (pessoas)

 Construção, reforma, manutenção (coisas) 



“... E o meu DEUS, segundo a sua riqueza em glória, 
há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas 
necessidades” (Fp 4.19)


