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Fique por dentro de toda a programação da nossa igreja e não perda nenhuma atividade. 
Acompanhe em nosso site ou em nossas redes sociais, acesse:

Agende-se, em novembro tem:

Real love
Aniversário da igreja
Separação de novos diáconos
Congresso de homens

Mês de setembro/2019
Total entrada R$ 4.268,30
Total saída    R$ 4.225,20 
Para mais detalhes , procure a comissão de contas

Nosso dívida:
R$ 35.000,00 - construção
ainda não iniciamos o pagamento

R$ 4.237,00 - R$ 1.000,00 (rifa óculos)
R$ 3.237,00 / 10 parcelas

R$ 1.840,00 - cerca elétrica
dividido em 10 parcelas, já pagamos 2 parcelas

R$ 412,00 - cabos do som
dividido em 4 parcelas, já foi pago uma parcela

Todo inicio de ano precisamos prestar conta, fazer 
assembléias, etc. Mas para isso é necessário haver 
um censo. Por isso peço que você preencha o 
formulário do censo da igreja. Esse formulário deve 
ser preenchido por todos, mesmo que você ainda 
não seja membro, pois precisamos saber quem 
nossos membros, congregados e visitantes. É 
rápido e simples. Por favor faça isso agora .
Você pode usar seu celular para acessar o link e 
realizar o recadastro.

ANOTAÇÕES



Dizimar ou não dizimar, eis a questão! 
Um dos assuntos mais debatidos hoje dentro das igrejas sem dúvidas é a validade do DÍZIMO, todos os 
dias vejo cristãos postando nas redes sociais frases contrarias ao dízimo, o que mais chama a atenção 
não é apenas o posicionamento das pessoas sobre o assunto, mas a fundamentação, TODAS as 
pessoas que conheço que se dizem contrarias ao dízimo são superficiais biblicamente, inconstantes, 
alheios a todo corpo e alegam não ser uma prática no Novo Testamento.
Apesar de entender que do ponto de vista neotestamentário o dízimo  não é normativo, tenho percebido 
que muitos daqueles que advogam a abolição do dízimo o fazem por razões escusas, cujas motivações 
principais se devem a avareza, falta de conhecimento bíblico e/ou adesão ao pluralismo e relativismo 
religioso.
DIRETO AO PONTO
O dízimo assim como muitas das instruções/mandamentos veterotestamentário são princípios e não 
meramente um conjunto de regras, vamos entender. Todo o antigo testamento serve de AIO (tutor), 
Gálatas 3:24 – παιδαγωγος paidagogos. Tutor, i.e.
Para quem acredita que o dízimo é algo imposto pela lei mosaica, deve entender que antes da lei Abraão 
dizimou. Hebreus 7:1-4; Gênesis 14:20.
Melquisedeque recebeu dízimos –  מעשרma Ìaser = dízimo, décima parte – de Abraão, 2.000 anos antes 
de Cristo e 700 anos antes da lei mosaica. O costume de pagar o dízimo era muito comum entre os povos 
semíticos. A forma como este fato foi mencionado parece indicar que se tratava de um costume 
estabelecido. O voto de Jacó (Gn 28.22) acrescenta ainda mais peso a esta opinião.
O dízimo de Israel consistia de um décimo de toda a produção anual de alimentos e do crescimento dos 
rebanhos de ovelhas e gado. Era um costume considerado sagrado para Jeová, da mesma forma que o 
aluguel ou imposto feudal dedicado a Ele que era, realmente, o dono da terra. Certas Escrituras sugerem 
que esses dízimos consistiam de décimo de tudo que restava das “primícias de todos os frutos da terra”, 
depois que a oferta sacerdotal havia sido separada (Êx 23.19; Dt 26.1ss). Como a lei não estabelecia a 
quantidade a ser oferecida como uma oferta das primícias, alguns consideram as regras do dízimo como 
a definição do que deveria ser pago. Outros consideram o dízimo um complemento destes primeiros 
frutos. Fontes judaicas indicam que essa segunda hipótese é verdadeira e que as “primícias dos primeiros 
frutos” geralmente representavam uma quinta parte da produção.
No Pentateuco, a legislação sobre os dízimos era a seguinte:
1. Levítico 27.30-33. Um décimo de toda a produção (safras, frutas, azeite, vinho) e de todos os animais 
deveria ser dedicado ao Senhor. O dízimo da produção da terra podia ser compensado (ou “remido”) se a 
ele fosse acrescido um quinto de seu valor. O dízimo dos animais não podia ser compensado. O 
crescimento do rebanho era calculado e todo décimo animal era considerado santificado para o Senhor. 
Isso estava de acordo com as instruções dadas a Israel, anteriores ao Sinai, de que os primogênitos dos 
rebanhos pertenciam ao Senhor (Êx 13.12,13). Tudo o que passasse “debaixo da vara” (Lv 27.32) era 
designado aos levitas para fazer o que bem entendessem, pois não haviam recebido nenhuma parte da 
terra como herança (cf. Nm 18.21-32). Além desse dízimo, os levitas pagavam um dízimo (ou oferta 
alçada) aos sacerdotes, que deveria ser levado ao templo de Jerusalém. Neemias 10.38 sugere que 
havia uma supervisão dessa divisão de dízimos.
2. Deuteronômio 12.5,6,11,18 (cf. Am 4.4). O dízimo das festas correspondia a um décimo dos nove 
décimos que restava. Devia ser separado e levado para Jerusalém onde era consumido como refeição 
sagrada pelo ofertante e seus familiares, junto com o levita que está dentro das suas portas (Dt 12.15). 
Se a distância era proibitiva, os dízimos podiam ser vendidos e o dinheiro usado para a compra de 
alimentos ou animais para servirem como ofertas em Jerusalém (cf. Dt 14.22-27).
3. Deuteronômio 26.12-15; 14.28-29. O dízimo trienal ou dízimo da caridade, oferecido durante o terceiro 
ano, era destinado aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos de pai e às viúvas.
As opiniões diferem em relação a esse terceiro dízimo. De acordo com Josefo ele era, na verdade, um 
terceiro dízimo oferecido a cada três anos, do qual os levitas e os sacerdotes eram obrigados a participar. 
Outros afirmam que a cada três anos, o segundo dízimo, ou dízimo da festa, era oferecido aos pobres em 
casa, invés de ser levado a Jerusalém.
O pagamento do dízimo não era obrigatório, mas uma questão de consciência perante o Senhor. O povo 
deveria obedecer a estes decretos com todo coração e alma (Dt 26.16). A cada três anos deveria ser feita 
uma solene declaração no último dia da Páscoa, dizendo o seguinte: “Obedeci à voz do Senhor, meu 
Deus; conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito” (Dt 26.14).

O texto continua em:
http://igrejagileade.com.br/dizimar-ou-nao-dizimar-eis-a-questao/

A Bíblia descreve Deus como sendo santo (Isaías 6:3), justo (Salmo 7:11), reto (Deuteronômio 32:4) e soberano 
(Daniel 4:17-25). Esses atributos nos dizem o seguinte sobre Deus: (1) Deus é capaz de prevenir o mal, e (2) Deus 
deseja eliminar o mal do universo. Assim, se ambos são verdadeiros, por que Deus permite o mal? Se Deus tem o 
poder de prevenir o mal, e deseja fazê-lo, por que não o faz? Talvez uma boa maneira de encarar esse dilema seria 
considerar algumas situações alternativas de como as pessoas gostariam que Deus dirigisse o mundo:
1) Deus poderia mudar a personalidade de todas as pessoas para que não pudessem pecar. Isto também 
significaria que não teríamos o livre arbítrio. Não seríamos capazes de escolher entre o certo e o errado porque 
seríamos “programados” para apenas agir corretamente. Se Deus tivesse escolhido fazer isso, não haveria 
relações significativas entre Ele e a Sua criação.
Em vez disso, Deus fez Adão e Eva inocentes mas com a capacidade de escolher o bem ou o mal. Sendo assim, 
eles poderiam responder ao Seu amor e confiar nEle ou escolher a sua própria vontade. De fato, escolheram 
satisfazer a sua própria vontade. Porque vivemos em um mundo real onde podemos escolher as nossas ações 
mas não as suas consequências, o seu pecado afetou aqueles que vieram depois deles (nós). Da mesma forma, 
as nossas escolhas de pecar têm um impacto sobre nós e sobre aqueles que nos rodeiam.
2) Como uma outra opção, Deus compensaria pelas ações perversas através de uma intervenção sobrenatural 
100% do tempo. Por exemplo, se um motorista embriagado provocasse um acidente automobilístico, Deus teria 
que proteger o motorista e as pessoas no outro carro de qualquer dano, pois haveria muitas pessoas que 
possivelmente sofreriam pelo acidente ou pela morte/ ferimentos dos envolvidos no acidente. Deus teria que 
proteger o motorista bêbado de bater nos postes de alta tensão, prédios, etc., porque essas coisas fariam com que 
pessoas inocentes sofressem.
Um outro exemplo pode envolver uma pessoa preguiçosa fazendo o encanamento de uma casa, e ele não se 
preocupa em verificar se há vazamentos antes da casa ser terminada. Deus teria que fazer que o encanamento 
não vazasse porque senão os compradores da casa teriam que sofrer por causa do pecado da pessoa preguiçosa.
Se um pai se viciasse em drogas e gastasse todo o seu dinheiro nesse vício, Deus de alguma forma teria tanto que 
milagrosamente proporcionar a comida quanto cuidar das necessidades sociais das crianças para que não 
tivessem que ser adversamente afetadas pelo mal do pai.
Em um mundo assim, Deus seria como um mau pai que permite um comportamento destrutivo de um filho 
desobediente. Não haveria consequências por suas ações e, como resultado, ninguém aprenderia integridade, 
pureza, honra, responsabilidade ou auto-controle. Não haveria “consequências boas” pelo comportamento 
correto, nem “consequências más” pelo comportamento errado. O que as pessoas se tornariam além de mais 
rebeldes e pecadoras?
3) Uma outra opção seria que Deus julgasse e removesse aqueles que escolhem cometer atos maus. O problema 
com esta possibilidade é que não sobraria mais ninguém, pois Deus teria que remover todos nós. Todos pecamos 
e cometemos atos maus (Romanos 3:23; Eclesiastes 7:20, 1 João 1:8). Embora algumas pessoas sejam mais 
perversas do que outras, onde Deus traçaria a linha? Em última análise, todas as perversidades causam danos a 
outras pessoas.
Em vez dessas ou outras opções, Deus escolheu criar um mundo “real” no qual as escolhas reais têm 
consequências reais. Neste nosso mundo real, as nossas ações afetam outras pessoas. Porque Adão escolheu 
pecar, o mundo hoje vive sob uma maldição e todos nascemos com uma natureza pecaminosa (Romanos 5:12). 
Haverá um dia quando Deus julgará o pecado no mundo e renovará todas as coisas, mas Ele está propositalmente 
“atrasando” a fim de permitir mais tempo para que as pessoas se arrependam e não precisem mais ser julgadas 
por Ele (2 Pedro 3:9). Até então, Ele SE PREOCUPA com o mal. Ao criar as leis do Antigo Testamento, Ele 
estabeleceu leis que desencorajassem e punissem o mal. Ele julgou as nações e os reis que desprezavam a 
justiça e buscavam o mal. Da mesma forma no Novo Testamento, Deus afirma que o governo tem a 
responsabilidade de prover a justiça a fim de proteger os inocentes do mal (Romanos 13). Ele promete também 
graves consequências aos que cometem atos malignos, especialmente contra os “inocentes” (Marcos 9:36-42).
Em resumo, vivemos em um mundo real onde as nossas boas e más ações têm consequências diretas e indiretas 
sobre nós e sobre os que nos rodeiam. Deus deseja a nossa obediência para o nosso bem, para que “bem lhes 
fosse a eles e a seus filhos para sempre” (Deuteronômio 5:29). Em vez disso, o que acontece é que escolhemos o 
nosso próprio caminho e então culpamos a Deus por não fazer nada sobre isso. Tal é o coração do homem 
pecador. Entretanto, Jesus veio para mudar os corações dos homens através do poder do Espírito Santo. Assim 
Jesus é capaz de agir a favor dos que se voltam contra o pecado e clamam a Ele para que os salve do pecado e das 
suas consequências (2 Coríntios 5:17). Deus previne e restringe alguns atos de maldade. Este mundo seria 
MUITO PIOR se o Senhor não estivesse restringindo o mal. Ao mesmo tempo, Deus nos deu a capacidade de 
escolher entre o bem e o mal, e quando escolhemos o mal, Ele permite que nós e os que nos rodeiam soframos as 
suas consequências. Ao invés de culpar e questionar a Deus sobre os Seus motivos para não impedir todo o mal, 
deveríamos nos ocupar com a proclamação da cura ao mal e suas consequências – Jesus Cristo!

Franco Júnior
Soli Deo gloria

Por que Deus permite o mal? 
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