


A missão da 
igreja é 
GLOBAL 



“E disse-lhes: Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho a 

toda criatura.” 



“Mas recebereis a virtude do 
Espírito Santo, que há de vir 

sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas, tanto em 

Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria, e até aos 

confins da terra.” 



Como ter recursos para 
cumprir a missão? 



“Ao Senhor pertence a terra e 
tudo o que nela se contém, o 

mundo e os que nele habitam.” 



“Minha é a prata, meu é o ouro, 
diz o Senhor dos Exércitos.” 



“Honra ao Senhor com os teus 
bens e com as primícias de toda 

a tua renda.” 



“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.” 



“E a pedra, que erigi por 
coluna, será a Casa de Deus; e, 
de tudo quanto me concederes, 

certamente eu te darei o 
dízimo.” 



“...tornais-vos para mim, e eu 
me tornarei para vós outros, diz 
o Senhor dos Exércitos; mas vós 

dizeis: Em que havemos de 
tornar?” 



“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...” 



“Trazei todos os dízimos à casa 
do Tesouro, para que haja 

mantimento na minha casa; 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.” 



“... Seja a parte de Deus separada 
em primeiro lugar.” C.M., pág. 81 



“A benção do Senhor é que 
enriquece, e ele não a faz 

seguir de dor alguma.” 



“Buscai, pois, em primeiro 
lugar, o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos 
serão acrescentadas.” 



“Os meus olhos procurarão os 
fiéis da terra, para que habitem 

comigo; o que anda em reto 
caminho, esse me servirá.” 



“Os filhos dos leões necessitam 
e sofrem fome, mas aqueles 
que  buscam o Senhor bem 

nenhum lhes faltará.” 



“Fui moço e já agora, sou velho, 
porém jamais vi o justo 

desamparado, nem a sua 
descendência a mendigar o 

pão.” 



“Assim ordenou também o 
Senhor aos que pregam o 
evangelho que vivam do 

evangelho.” 



PROPÓSITO PARA 
OS QUAIS O 

DÍZIMO PODE SER 
UTILIZADO 



1. Manutenção de pastores e 
evangelismo 

2. Missões Mundiais. 
3. Pessoal envolvido no trabalho 

evangelístico. 
4. Despesas operativas do 

Campo. 
5. Fundo de promoção da 

Colportagem. 
6. Professores de Bíblia e seus 

auxiliares. 
7. Obreiros jubilados 
8. Material do escritório do 

Campo. 



“... Alguns se têm sentido mal 
satisfeitos, e dito: ‘Não pagarei mais o 
dízimo; pois não confio na maneira por 
que as coisas são dirigidas na sede da 
obra.’ Roubareis, porém, a Deus, por 
pensardes que a direção da obra não 
está direita? Apresentai vossa queixa 

franca  e abertamente, no devido 
espírito, e às pessoas competentes... 

Mas não vos retireis da obra de Deus, 
nem vos demonstreis infiéis porque 
outros não estejam fazendo o que é 

direito.” 
Conselhos Sobre Mordomia, 93, 94 



“A porção que Deus reservou para si, não deve 
ser desviada para nenhum outro desígnio que 
não aquele por ele especificado. Ninguém se 

sinta na liberdade de reter o dízimo, para 
empregá-lo segundo seu próprio juízo. Não 

devem servir-se dele numa emergência, nem 
usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que 

possam considerar como obra do Senhor.” 
Conselhos Sobre Mordomia, 101 



“O dízimo é separado para uso 
especial. Não deve ser considerado 

fundo para os pobres. Deve ser 
dedicado especialmente ao sustento 

dos que estão levando a mensagem de 
Deus ao mundo; e não deve ser 

desviado desse propósito.”  
Conselhos Sobre Mordomia, 103 

Dízimo para Carentes 



“Foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para 
atender a despesas ocasionais da igreja. Estais roubando a 
Deus cada vez que pondes a mão no tesouro a fim de tirar 

fundos para atender as despesas correntes da igreja.”  
Conselhos Sobre Mordomia, 103 

Dízimo na Manutenção e 
Construção da Igreja 



“... Seu povo de hoje precisa lembrar que 
a casa de culto é propriedade do Senhor, 

e que deve ser escrupulosamente cuidada. 
Mas o fundo para esta obra não deve 

provir do dízimo.”  
Conselhos Sobre Mordomia, 102 



“ O ministro... Não deve pensar que 
o pode reter e aplicar conforme o 
seu próprio juízo, por ser ministro. 
Não lhe pertence. Não deve apoiar 
qualquer plano para desviar de seu 

legítimo emprego os dízimos e 
ofertas dedicados a Deus...”   

Conselhos Sobre Mordomia, 101 

O pastor pode 
autorizar outro uso? 



“A quem dá liberalmente, ainda 
se lhe acrescenta mais e mais; 
ao que retém mais do que é 

justo, ser-lhe-á em pura 
perda.” 
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