http://livrosgospel.net
http://livrosevangelicos.org
Livros gospel, vídeos, estudos bíblicos grátis, livros de ultilidades
gerais e produtos diversos

TODOS OS VERSÍCULOS DA BÍBLIA SOBRE

DÍZIMOS E OFERTAS
BAIXE GRÁTIS:
http://bibliagratis.blogspot.com/
OFERTAS NO ANTIGO TESTAMENTO
1 DEUS FAZ O PRIMEIRO SACRIFÍCIO PELO HOMEM
2 A OFERTA DE SACRIFÍCIO ERA PRATICADO ANTES DA ANTIGA ALIANÇA
3 OFERTA PARA A CONSTRUÇÃO DA TENDA
4 OFERTA PARA ILUMINAÇÃO DO CANDIEIRO
5 CASA DO TESOURO
6 A OFERTA DE SACRIFÍCIO DEVERIA SER LEVADA AO TABERNÁCULO
7 NÃO DEVEMOS OFERECER O QUE DEUS NÃO MANDOU
8 ALGUMAS PARTES DAS OFERTAS ERAM DESTINADAS AOS SACERDOTES
9 ERA PROIBIDO COMER AS OFERTAS DESTINADAS A DEUS E AOS SACERDOTES SOB PENA DE PAGAR A
OFERTA
ACRESCENTADA DA SUA QUINTA PARTE (20%)
10 ALGUMAS OFERTAS ERAM COMIDAS PELOS PRÓPRIOS OFERTANTES
11 TODOS OS DIAS ERAM SACRIFICADAS OFERTAS
12 OFERTAS EM ANIMAL
13 OFERTAS DE MANJARES
14 OFERTA PELO PECADO DE IGNORÂNCIA DO POVO
15 OFERTA PELO PECADO ESPECÍFICO DE IGNORÂNCIA
16 OFERTA PELO PECADO DO PRÍNCIPE
17 OFERTA PELO PECADO DO SACERDOTE
18 OFERTAS DE SACRIFÍCIOS PACÍFICOS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

OFERTA PELO PECADO AO TOCAR NAS COISAS SAGRADAS
OFERTA PELA PURIFICAÇÃO DO PARTO
OFERTA PELA PURIFICAÇÃO DA LEPRA
OFERTA PELA PURIFICAÇÃO DA CASA
OFERTA PELA EXPIAÇÃO
OFERTA PELA FESTA DA PÁSCOA
OFERTA PELA FESTA DE PENTECOSTES
OFERTA PELA FESTA DOS TABERNÁCULOS
OFERTA PELA FESTA DAS TROMBETAS
OFERTA DE CADA MÊS
OFERTA DOS PRIMOGÊNITOS
OFERTA PELO RESTITUIÇÃO DE UM PREJUÍZO CAUSADO AO PRÓXIMO
OFERTA PELO CIÚMES
OFERTA DO NAZIREU
OFERTA DOS DESPOJOS DA GUERRA
OFERTA PARA UNGIR O SACERDOTE
OFERTA PELA CONSAGRAÇÃO DOS LEVITAS
OFERTA DAS PRIMÍCIAS
AS OFERTAS DOS PRÍNCIPES
PRESENTES COMO OFERTAS
OFERTA ESPECÍFICA AO ENTRAR EM ISRAEL
OFERTAS VOLUNTÁRIAS
OFERTAS EM OURO E PRATA
O SACRIFÍCIO (OFERTA) NO TEMPO DA LEI
A OFERTA DE DAVI
A OFERTA DA ÁGUA DE DAVI
O PECADO TRAZ MALDIÇÃO FINANCEIRA
PROFETAS MECENÁRIOS
O POVO PREFERE PROFETAS QUE PROFETIZAM PROSPERIDADE
O EXEMPLO DE NEEMIAS
AO TRABALHADOR DEUS ABENÇOA
BENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
COMPARTILHAR OS BENS MATERIAIS
DEUS É NOSSA RECOMPENSA E GALARDÃO
PORQUE OBEDER APENAS MALAQUIAS 3.8-10 E NÃO TODO O LIVRO ?
ABRÃO DEU OS DÍZIMOS DOS DESPOJOS
A VIDA HUMANA COMO OFERTA
SACRIFÍCIO DE LOUVOR
DEUS NÃO SE PREOCUPA COM A OFERTA E SIM COM A INTENÇÃO DO CORAÇÃO
DEUS NÃO QUER SACRIFÍCIOS, E SIM MISERICÓRDIA
JESUS PAGOU O PREÇO DAS NOSSAS BENÇÃOS

OFERTAS NO NOVO TESTAMENTO
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

JESUS É O CENTRO DAS ESCRITURAS
A MENSAGEM DO EVANGUELHO
TENTAR A CRISTO E QUERER DESAFIÁ-LO NÃO É UMA PRÁTICA DO EVANGELHO
A LEI FOI DADA ATÉ QUE CRISTO APARECESSE
JESUS CANCELA A ANTIGA ALIANÇA E ESTABELECE A NOVA
A LEI DE MOISÉS NÃO TEM MAIS VALIDADE, NÃO SOMOS OBRIGADOS A OBEDECÊ-LA
OS QUE QUEREM SER JUSTOS POR OBEDIÊNCIA A LEI TÊM SE AFASTADO DA GRAÇA DE DEUS
NINGUÉM É JUSTIFICADO POR OBEDECER MANDAMENTOS, MAS POR MEIO DA FÉ EM CRISTO JESUS
JESUS E A LEI
PENSANDO DE ACORDO COM A LEI
JESUS E MELQUISEDEQUE
O COFRE DAS OFERTAS
O TEMPLO NÃO É LUGAR DE COMÉRCIO
OFERTAS QUE JESUS RECEBEU
DEVEMOS BUSCAR O REINO DE DEUS E NÃO RIQUEZAS
JESUS RECOMENDA A NÃO JUNTAR RIQUEZAS
DEVEMOS ABRIR MÃO DE RIQUEZAS PELO REINO DE DEUS
SER OBSECADO POR DINHEIRO É O MESMO DE NÃO SERVIR A DEUS, A AVAREZA É O AMOR AO DINHEIRO
PARÁBOLA DOS 10 TALENTOS
A PARÁBOLA DO SEMEADOR
JESUS ERA POBRE
JOÃO BATISTA O MAIOR PROFETA ERA POBRE
PEDRO, JOÃO E O ALEIJADO NO TEMPLO
PAULO, O MAIOR APÓSTOLO, ERA POBRE
PAULO, ÁQUILA, BARNABÉ, TITO E OUTROS IRMÃOS TRABALHARAM PARA SE SUSTENTAR
PAULO NÃO RECEBIA DINHEIRO DA IGREJA DE CORÍNTIOS E TESSALÔNICA
O CASO DE ANANIAS

87 JESUS É O MOTIVO DAS NOSSAS BENÇÃOS E NÃO NOSSOS ESFORÇOS A OBEDIÊNCIA A PRÁTICA DO DÍZIMO
88 DEUS NOS ABENÇOA MEDIANTE SUA GRAÇA E NÃO POR ESFORÇO NOSSO
89 DEUS NÃO FAZ COMÉRCIO NEM VENDE SUAS BENÇÃOS
90 DEUS ABENÇOA OS SEUS
91 DEUS ABENÇOA AO QUE LHE PEDE
92 NO NOVO TESTAMENTO A FÉ É A CONDIÇÃO PARA SER ABENÇOADO
93 DEUS QUER MISERICÓDIA E NÃO SACRIFÍCIO
94 RECOMPENSA MATERIAL
95 RECOMPENSA ESPIRITUAL
96 ALEGRAR-SE PELOS SOFRIMENTOS POR CAUSA DE JESUS
97 SACRIFÍCIOS ESPIRITUAIS
98 PAULO COMPARA-SE COM O MODELO SACERDOTAL, PORÉM ELE NÃO EXPLICA QUE OFERTAS É QUE OS
GENTIOS
OFERECEM
99 A LEI DA VOLUNTARIEDADE
100 A LEI DA SEMEADURA
101 JESUS ORDENOU AQUELES QUE ANUCIAM O EVANGELHO, DEVEM TIRAR SEU SUSTENTO DO EVANGELHO
102 AS IGREJAS PROMOVIA AS VIAGENS DOS MISSIONÁRIOS, BEM COMO CUIDAVA DELES
103 O SALÁRIO DO MINISTRO DO EVANGELHO É AQUILO QUE LHE OFERECEM, MINISTRO NÃO TEM PERMISSÃO
DE
DEUS
PARA EXIGIR VALOR ALGUM
104
OS APÓSTOLOS QUANDO IAM PREGAR EM OUTRAS CIDADES SE HOSPEDAVAM NAS CASAS DOS IRMÃOS E NÃO
EM
POUSADAS OU HOSPEDARIAS, JUSTAMENTE PARA NÃO SER PESADOS AOS IRMÃOS E GASTAR O DINHEIRO DA
IGREJA
COM AJUDAS AOS NECESSITADOS
105 OS VERDADEIROS MINISTROS DO EVANGELHO PREGAM A PALAVRA DE DEUS SEM VISAREM SER
RECOMPENSADOS POR
DINHEIRO, PREGAM POR AMOR A DEUS
106 OFERTAS PARA AJUDAR OS POBRES
107 REPARTIR COM OS POBRES
108 JESUS FOI O ÚNICO SACRIFÍCIO PERFEITO QUE DEUS DESEJOU

DÍZIMOS NO ANTIGO TESTAMENTO
109 O DÍZIMO DE ABRAÃO
110 O DÍZIMO DE JACÓ
111 O ESTABELECIMENTO DO DÍZIMO
112 OS DÍZIMOS ERAM DESTINADOS AOS LEVITAS QUE MINISTRAVAM NA TENTA E NÃO APENAS AOS
SASERDOTES
113 OS DÍZIMOS PARA OS LEVITAS E A PARTE DO SARCERDOTE
114 O DÍZIMO ERA ENTREGUE EM APENAS UM LOCAL
115 O DÍZIMO ERA COMIDO PELO DIZIMISTA, FILHOS E SERVOS, OUTRA PARTE ERA DO LEVITA
116 O DÍZIMO NÃO ERA DADO EM DINHEIRO, A CADA TRÊS ANOS ERA DOADO AOS NECESSITADOS
117 O DÍZIMO ERA DADO UMA VEZ A CADA ANO
118 O DÍZIMO DA COLHEITA A CADA TRÊS ANOS DEVIA SER DADO AOS NECESSITADOS
119 O DÍZIMO DO POVO COMO PRODUTOS AGRÍCOLAS E REBANHOS
120 O DÍZIMO EM NEEMIAS 1
121 O DÍZIMO EM NEEMIAS 2
122 O DÍZIMO EM NEEMIAS 3
123 O DÍZIMO EM NEEMIAS 4
124 DEUS CONDENOU O DÍZIMO COMO PRÁTICA RELIGIOSA
125 OS DÍZIMOS SEGUNDO MALAQUIAS

DÍZIMOS NO NOVO TESTAMENTO
126 DÍZIMOS NO NOVO TESTEAMENTO

Sobre “ TODOS OS VERSÍCULOS DA BÍBLIA SOBRE DÍZIMOS E OFERTAS ”
Este livro é de circulação livre, sendo permitida a cópia, reprodução e comercialização
deste livro com o único objetivo de levar as boas novas do reino de Deus. Fica
proibido
qualquer alteração sem a devida permissão do autor.
Neste livro você encontrará todos os versículos que falam sobre DÍZIMOS e
OFERTAS,
assim você poderá ter uma visão geral deste assunto tão polêmico e cheio de
contradições.

...de graça recebestes, de graça dai." (Mateus 10 : 8)
e atritos constantes entre aqueles que têm a mente
corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam
que a piedade é fonte de lucro. (1Timóteo 6.5)
Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar,
pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não
pregar o evangelho! (1Coríntios 9.16)
Albérico Henrique
(Autor)
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OFERTAS

NO ANTIGO TESTAMENTO

1 DEUS FAZ O PRIMEIRO SACRIFÍCIO PELO HOMEM
Gn 3.21 E fez o SENHOR Deus a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu.
Quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, eles tentaram por conta própria resolver o problema da dívida do pecado,
cosendo para si vestes que cobrissem suas nudez.
(Gn 3.7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si

aventais.)

Porém Deus sacrificou um animal inocente, demonstrando que o ser humano não pode por canta própria, por seus próprios
esforços, pagar sua dívida com Deus, e sim, que temos de receber do criador a dádiva imerecida (a graça de Deus).
2 A OFERTA DE SACRIFÍCIO ERA PRATICADO ANTES DA ANTIGA ALIANÇA
Gn 8.20-21 E edificou Noé um altar ao SENHOR; e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto
sobre o
altar. 21 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por
causa do
homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como
fiz.
Gn 12.7-8 E apareceu o SENHOR a Abrão, e disse: À tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao SENHOR,
que lhe
aparecera. 8 E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao
oriente; e
edificou ali um altar ao SENHOR, e invocou o nome do SENHOR.
Gn 13.18 E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom; e edificou ali um
altar ao
SENHOR.
Gn 15.9-10 E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, uma rola e
um
pombinho. 10 E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra; mas as aves não
partiu.
Gn 22.2 E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em
holocausto
sobre uma das montanhas, que eu te direi.
Gn 26.25 Então edificou ali um altar, e invocou o nome do SENHOR, e armou ali a sua tenda; e os servos de Isaque cavaram ali
um
poço. Gn 31.54 E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos, para comer pão; e comeram pão e
passaram a
noite na
montanha.
Gn 33.20 E levantou ali um altar, e chamou-lhe: Deus, o Deus de Israel.
Gn 35.1 Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali; e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando
fugiste da
face de Esaú teu irmão.
Jó 1.5 Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de
madrugada, e
oferecia holocaustos segundo o número de todos eles; porque dizia Jó: Talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no
seu
coração.
Assim fazia Jó continuamente.
Jó 42.8 Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó
orará por
vós; porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura; porque vós não falastes de mim o que
era reto
como o meu servo Jó.
3 OFERTA PARA A CONSTRUÇÃO DA TENDA
Êx 35.5-9 Tomai do que tendes, uma oferta para o SENHOR; cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por
oferta
alçada
ao SENHOR: ouro, prata e cobre, 6 Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pêlos de cabras, 7 E peles de carneiros,
tintas de
vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, 8 E azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o
incenso
aromático. 9 E pedras de ônix, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral.
Êx 35.20-29 Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, 21 E veio todo o homem, a quem o seu
coração
moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao SENHOR para a obra da tenda da
congregação,
e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. 22 Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração; trouxeram
fivelas,
e pendentes, e
anéis, e
braceletes, todos os objetos de ouro; e
todo o
homem fazia oferta de ouro ao SENHOR; 23 E

todo o
homem que se
achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pêlos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de
texugos, os
trazia;
24 Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao SENHOR; e todo aquele que possuía
madeira
de
acácia, a trazia para toda a obra do serviço. 25 E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o
que
tinham
fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. 26 E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade fiavam os
pêlos das
cabras. 27 E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, 28 E especiarias, e azeite
para a
luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. 29 Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se
moveu a
trazer
alguma coisa para toda a obra que o SENHOR ordenara se fizesse pela mão de Moisés; assim os filhos de Israel trouxeram por
oferta
voluntária ao SENHOR.
Êx 36.3-7 Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do
santuário, para
fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. 4 E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do
santuário, cada
um
da obra que fazia, 5 E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o SENHOR
ordenou
se
fizesse. 6 Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra
alguma
para a
oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, 7 Porque tinham material bastante para toda a obra que
havia de
fazerse,
e ainda sobejava.
4 OFERTA PARA ILUMINAÇÃO DO CANDIEIRO
Êx 27.20 Tu pois ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder
as
lâmpadas continuamente.
Lv 24.2 Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas
acesas
continuamente.
5 CASA DO TESOURO
1Cr 9.26 Porque havia naquele ofício quatro porteiros principais que eram levitas, e tinham o encargo das câmaras e dos
tesouros da
casa de Deus.
1Cr 26.20-28 E dos levitas: Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. 21 Quanto aos
filhos
de
Ladã, os filhos dos gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã: Jeieli. 22 Os filhos de Jeieli: Zetã e
Joel, seu
irmão; estes tinham cargo dos tesouros da casa do SENHOR, 23 Dos anramitas, dos izaritas, dos hebronitas, dos uzielitas. 24 E
Sebuel,
filho de Gérson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. 25 E seus irmãos foram, do lado de Eliézer, Reabias seu filho, e
Jesaías
seu
filho, e Jorão seu filho, e Zicri seu filho, e Selomite, seu filho. 26 Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os
tesouros das
coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares, e de centenas, e capitães do exército
tinham
consagrado. 27 Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do SENHOR. 28 Como também tudo quanto
tinha
consagrado Samuel, o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia; tudo que qualquer havia
dedicado
estava
debaixo da mão de Selomite e seus irmãos.
1Cr 28.12 E também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber: dos átrios da casa do SENHOR, e de todas as câmaras
ao redor,
para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas;
2Cr 5.1 Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do SENHOR; então trouxe Salomão as coisas que seu pai
Davi havia

consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus.
Ml 3.8-10 Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9 Com
maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para
que
haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do
céu, e
não
derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes.
6 A OFERTA DE SACRIFÍCIO DEVERIA SER LEVADA AO TABERNÁCULO
Lv 17.3-9 Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou quem os degolar fora do
arraial, 4 E
não os trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao SENHOR diante do tabernáculo do SENHOR, a esse
homem
será
imputado o sangue; derramou sangue; por isso será extirpado do seu povo; 5 Para que os filhos de Israel, trazendo os seus
sacrifícios,
que
oferecem sobre a face do campo, os tragam ao SENHOR, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por
sacrifícios
pacíficos ao SENHOR. 6 E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do SENHOR, à porta da tenda da congregação, e
queimará a
gordura por cheiro suave ao SENHOR. 7 E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se
prostituem;
isto
ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. 8 Dize-lhes pois: Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros
que
peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, 9 E não o trouxer à porta da tenda da congregação, para
oferecê-lo ao
SENHOR, esse homem será extirpado do seu povo.
7 NÃO DEVEMOS OFERECER O QUE DEUS NÃO MANDOU
Nm 3.4 Mas Nadabe e Abiú morreram perante o SENHOR, quando ofereceram fogo estranho perante o SENHOR no deserto de
Sinai, e
não tiveram filhos; porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai.
Nm 9.13 Porém, quando um homem for limpo, e não estiver em viajem, e deixar de celebrar a páscoa, essa alma do seu povo
será
extirpada; porquanto não ofereceu a oferta do SENHOR a seu tempo determinado; esse homem levará o seu pecado.
Nm 28.1-8 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 2 Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Da minha oferta, do meu
alimento
para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-las ao seu tempo determinado. 3 E
dir-lhes-ás:
Esta é a oferta queimada que oferecereis ao SENHOR: dois cordeiros de um ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto;
4 Um
cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde; 5 E a décima parte de um efa de flor de farinha em
oferta de
alimentos, misturada com a quarta parte de um him de azeite batido. 6 Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai,
em cheiro
suave, oferta queimada ao SENHOR. 7 E a sua libação será a quarta parte de um him para um cordeiro; no santuário, oferecerás
a
libação
de bebida forte ao SENHOR. 8 E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua
libação o
oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao SENHOR.
Dt 23.18 Não trarás o salário da prostituta nem preço de um sodomita à casa do SENHOR teu Deus por qualquer voto; porque
ambos
são igualmente abominação ao SENHOR teu Deus.
1Sm 2.11-17 Então Elcana foi a Ramá, à sua casa; porém o menino ficou servindo ao SENHOR, perante o sacerdote Eli. 12
Eram,
porém, os filhos de Eli filhos de Belial; não conheciam ao SENHOR. 13 Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo
era que,
oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, com um garfo de três dentes em
sua mão;
14
E enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita; e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si;
assim
faziam
a todo o Israel que ia ali a Siló. 15 Também antes de queimarem a gordura vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que
sacrificava:
Dá

essa carne para assar ao sacerdote; porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. 16 E, dizendo-lhe o homem: Queime-se
primeiro
a gordura de hoje, e
depois toma para ti quanto desejar a
tua alma, então ele lhe dizia: Não, agora a
hás de dar, e, se não, por força a
tomarei.
17 Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o SENHOR, porquanto os homens desprezavam a oferta do
SENHOR.
1Sm 2.28-29 E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o
incenso, e
para trazer o éfode perante mim; e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29 Por que pisastes o
meu
sacrifício
e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do
principal de
todas as ofertas do meu povo de Israel?
1Rs 13.7-10 E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa, e conforta-te; e dar-te-ei um presente. 8 Porém o
homem de
Deus
disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão nem beberia água neste lugar. 9
Porque assim
me
ordenou o SENHOR pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão nem beberás água; e não voltarás pelo caminho por onde
vieste. 10
Assim
foi por outro caminho; e não voltou pelo caminho, por onde viera a Betel.
2Rs 5.14-17 Então desceu, e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e a sua carne
tornou-se como a
carne de um menino, e ficou purificado. 15 Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se
diante dele, e
disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel; agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu
servo. 16
Porém ele disse: Vive o SENHOR, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele
recusou. 17
E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar duas mulas; porque nunca
mais
oferecerá
este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao SENHOR.
Pv 21.27 O sacrifício dos ímpios já é abominação; quanto mais oferecendo-o com má intenção!
8 ALGUMAS PARTES DAS OFERTAS ERAM DESTINADAS AOS SACERDOTES
Lv 7.29-35 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao SENHOR o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao
SENHOR do
seu
sacrifício pacífico. 30 As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do SENHOR; a gordura do peito com o peito trará
para
movê-lo por
oferta movida perante o SENHOR. 31 E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus
filhos. 32
Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. 33 Aquele dos filhos de Arão
que
oferecer
o sangue do sacrifício pacífico, e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção; 34 Porque o peito movido e a
espádua alçada
tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos
filhos de
Israel. 35 Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do SENHOR, desde o dia em que ele os
apresentou
para
administrar o sacerdócio ao SENHOR.
Lv 10.12-15 E disse Moisés a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: Tomai a oferta de alimentos, restante
das
ofertas
queimadas do SENHOR, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. 13 Portanto a comereis no lugar
santo;
porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do SENHOR; porque assim me foi ordenado. 14
Também o
peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada, comereis em lugar limpo, tu, e teus filhos e tuas filhas contigo; porque
foram dados
por
tua porção, e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. 15 A espádua da oferta alçada e o peito da
oferta

movida
trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o SENHOR; o que será por estatuto
perpétuo, para
ti e
para teus filhos contigo, como o SENHOR tem ordenado.
Nm 18.8-19 Disse mais o SENHOR a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas
santas
dos filhos de Israel; por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. 9 Isto terás das coisas
santíssimas do
fogo;
todas as suas ofertas com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas
expiações
pela culpa, que me apresentarão; serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. 10 No lugar santíssimo as comerás; todo o
homem
ac
omerá; santas serão para ti. 11 Também isto será teu: a oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de
Israel;
a ti,
a teus filhos, e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo; todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá.
12 Todo o
melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao SENHOR, as tenho dado a ti. 13 Os
primeiros
frutos
de tudo que houver na terra, que trouxerem ao SENHOR, serão teus; todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. 14 Toda
a coisa
consagrada em Israel será tua. 15 Tudo que abrir a madre, e toda a carne que trouxerem ao SENHOR, tanto de homens como
de
animais,
será teu; porém os primogênitos dos homens resgatarás; também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. 16 Os que
deles se
houverem de resgatar resgatarás, da idade de um mês, segundo a tua avaliação, por cinco siclos de dinheiro, segundo o siclo do
santuário,
que é de vinte geras. 17 Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás, santos
são; o
seu
sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao SENHOR. 18 E a carne
deles será
tua;
assim como o peito da oferta de movimento, e o ombro direito, teus serão. 19 Todas as ofertas alçadas das coisas santas, que
os filhos
de
Israel oferecerem ao SENHOR, tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo; aliança perpétua de
sal
perante o
SENHOR é, para ti e para a tua descendência contigo.
Dt 18.1-8 Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel; das ofertas queimadas do
SENHOR e da
sua herança comerão. 2 Por isso não terão herança no meio de seus irmãos; o SENHOR é a sua herança, como lhes tem dito. 3
Este,
pois,
será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo; que darão ao sacerdote
a
espádua e
as queixadas e o bucho. 4 Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas
ovelhas.
5
Porque o SENHOR teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do SENHOR, ele e seus
filhos, todos
os
dias. 6 E, quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo o Israel, onde habitar; e vier com todo o desejo da sua
alma ao
lugar
que o SENHOR escolheu; 7 E servir no nome do SENHOR seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que
assistem ali
perante o SENHOR, 8 Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio.
Js 13.14 Tão-somente à tribo de Levi não deu herança; os sacrifícios queimados do SENHOR Deus de Israel são a sua herança,
como
já
lhe tinha falado.
1Sm 2.28-29 E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o
incenso, e
para trazer o éfode perante mim; e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29 Por que pisastes o

meu
sacrifício
e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do
principal de
todas as ofertas do meu povo de Israel?
2Rs 12.16 Mas o dinheiro do sacrifício por delitos, e o dinheiro por sacrifício de pecados, não se trazia à casa do SENHOR;
porque
era para os sacerdotes.
2Cr 30.22 E Ezequias falou benignamente a todos os levitas, que tinham bom entendimento no conhecimento do SENHOR; e
comeram
as ofertas da solenidade por sete dias, oferecendo ofertas pacíficas, e louvando ao SENHOR Deus de seus pais.
2Cr 31.14-18 E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro do lado do oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se
faziam a
Deus, para distribuir as ofertas alçadas do SENHOR e as coisas santíssimas. 15 E debaixo das suas ordens estavam Éden,
Miniamim,
Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as
suas
turmas,
tanto aos pequenos como aos grandes; 16 Exceto os que estavam contados pelas genealogias dos homens, da idade de três
anos para
cima, a todos os que entravam na casa do SENHOR, para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas,
segundo
as
suas turmas. 17 Quanto ao registro dos sacerdotes foi ele feito segundo as suas famílias, e o dos levitas, da idade de vinte anos
para
cima,
foi feito segundo as suas guardas nas suas turmas; 18 Como também conforme às genealogias, com todas as suas crianças, suas
mulheres,
e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação. Porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas.
Ne 7.65 E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e
Tumim.
Ez 44.29-30 Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa; e toda a coisa consagrada em
Israel será
deles. 30 E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos
sacerdotes;
também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa.
9 ERA PROIBIDO COMER AS OFERTAS DESTINADAS A DEUS E AOS SACERDOTES SOB PENA DE PAGAR A
OFERTA
ACRESCENTADA DA SUA QUINTA PARTE (20%)
Lv 22.14-15 E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte, e a dará ao sacerdote
com a coisa
santa. 15 Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao SENHOR,
10 ALGUMAS OFERTAS ERAM COMIDAS PELOS PRÓPRIOS OFERTANTES
Lv 19.5-7 E, quando oferecerdes sacrifício pacífico ao SENHOR, da vossa própria vontade o oferecereis. 6 No dia em que o
sacrificardes, e no dia seguinte, se comerá; mas o que sobejar ao terceiro dia, será queimado com fogo. 7 E se alguma coisa dele
for
comida
ao terceiro dia, coisa abominável é; não será aceita.
1Cr 29.21-22 E ao outro dia imolaram sacrifícios ao SENHOR, e ofereceram holocaustos ao SENHOR, mil bezerros, mil
carneiros, mil
cordeiros, com as suas libações; e sacrifícios em abundância por todo o Israel. 22 E comeram e beberam naquele dia perante o
SENHOR,
com grande gozo; e a segunda vez fizeram rei a Salomão filho de Davi, e o ungiram ao SENHOR por líder, e a Zadoque por
sacerdote.
2Cr 35.13 E assaram a páscoa no fogo, segundo o rito; e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeirões e em sertãs;
e
prontamente as repartiram entre todo o povo.
O DÍZIMO ERA UM TIPO DE OFERTA QUE TAMBÉM ERA COMIDO PELO DIZIMISTA
Dt 14.22-29 Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. 23 E, perante
o
SENHOR
teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu
azeite, e os
primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer ao SENHOR teu Deus todos os dias. 24 E quando o
caminho te
for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o SENHOR teu Deus para ali pôr o seu
nome,
quando o
SENHOR teu Deus te tiver abençoado; 25 Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o SENHOR
teu
Deus; 26
E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o

que te
pedir
a tua alma; come-o ali perante o SENHOR teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa; 27 Porém não desampararás o levita que está
dentro
das
tuas portas; pois não tem parte nem herança contigo. 28 Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo
ano, e os
recolherás dentro das tuas portas; 29 Então virá o levita (pois nem parte nem herança tem contigo), e o estrangeiro, e o órfão, e
a viúva,
que
estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão; para que o SENHOR teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas
mãos
fizerem.
11 TODOS OS DIAS ERAM SACRIFICADAS OFERTAS
Lv 6.12 O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará; mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre
ele porá
em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas.
Nm 28.1-10 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 2 Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Da minha oferta, do meu
alimento
para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-las ao seu tempo determinado. 3 E
dir-lhes-ás:
Esta é a oferta queimada que oferecereis ao SENHOR: dois cordeiros de um ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto;
4 Um
cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde; 5 E a décima parte de um efa de flor de farinha em
oferta de
alimentos, misturada com a quarta parte de um him de azeite batido. 6 Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai,
em cheiro
suave, oferta queimada ao SENHOR. 7 E a sua libação será a quarta parte de um him para um cordeiro; no santuário, oferecerás
a
libação
de bebida forte ao SENHOR. 8 E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua
libação o
oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao SENHOR. 9 Porém, no dia de sábado, oferecerás dois cordeiros de um ano,
sem
defeito,
e duas décimas de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. 10 Holocausto é de cada
sábado,
além
do holocausto contínuo, e a sua libação.
12 OFERTAS EM ANIMAL
Lv 1.2-3 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao SENHOR, oferecerá a sua oferta de
gado, isto é,
de gado vacum e de ovelha. 3 Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito; à porta da tenda da
congregação a
oferecerá, de sua própria vontade, perante o SENHOR.
Lv 1.9-10 Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar;
holocausto é,
oferta queimada, de cheiro suave ao SENHOR. 10 E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para
holocausto,
oferecerá
macho sem defeito.
Lv 1.13-14 Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar;
holocausto é,
oferta queimada, de cheiro suave ao SENHOR. 14 E se a sua oferta ao SENHOR for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta
de rolas
ou
de pombinhos;
Nm 15.1-12 Depois falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 2 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra das
vossas
habitações, que eu vos hei de dar, 3 E ao SENHOR fizerdes oferta queimada, holocausto, ou sacrifício, para cumprir um voto, ou
em
oferta
voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao SENHOR um cheiro suave de ovelhas ou gado, 4 Então aquele que
apresentar
as
ua oferta ao SENHOR, por oferta de alimentos trará uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um him de
azeite. 5
E de vinho para libação prepararás a
quarta parte de um him, para holocausto, ou para sacrifício para cada cordeiro; 6
E

para cada carneiro
prepararás uma oferta de alimentos de duas décimas de flor de farinha, misturada com a terça parte de um him de azeite. 7 E de
vinho
para
a libação oferecerás a terça parte de um him ao SENHOR, em cheiro suave. 8 E, quando preparares novilho para holocausto ou
sacrifício,
para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao SENHOR, 9 Com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de três
décimas de
flor
de farinha misturada com a metade de um him de azeite. 10 E de vinho para a libação oferecerás a metade de um him, oferta
queimada
em
cheiro suave ao SENHOR. 11 Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. 12
Segundo o
número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles.
13 OFERTAS DE MANJARES
Êx 40.29 E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta
de
alimentos, como o SENHOR ordenara a Moisés.
Lv 2.1-16 E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao SENHOR, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará
azeite,
e porá o
incenso sobre ela; 2
E
a
trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, e
do
seu
azeite com todo o seu incenso; e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar; oferta queimada é, de cheiro suave ao
SENHOR.
3E
o que sobejar da oferta de alimentos, será de Arão e de seus filhos; coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao SENHOR. 4 E,
quando
ofereceres oferta de alimentos, cozida no forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões
ázimos
untados
com azeite. 5 E, se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com
azeite. 6
Em
pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite; oferta é de alimentos. 7 E, se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira,
far-se-á da
flor
de farinha com azeite. 8 Então trarás a oferta de alimentos, que se fará daquilo, ao SENHOR; e se apresentará ao sacerdote, o
qual a
levará
ao altar. 9 E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial, e a queimará sobre o altar; oferta queimada é de
cheiro
suave
ao SENHOR. 10 E, o que sobejar da oferta de alimentos, será de Arão e de seus filhos; coisa santíssima é, das ofertas
queimadas ao
SENHOR. 11 Nenhuma oferta de alimentos, que oferecerdes ao SENHOR, se fará com fermento; porque de nenhum fermento,
nem de
mel
algum, oferecereis oferta queimada ao SENHOR. 12 Deles oferecereis ao SENHOR por oferta das primícias; porém sobre o altar
não
subirão por cheiro suave. 13 E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal; e não deixarás faltar à tua oferta
de
alimentos o
sal da aliança do teu Deus; em todas as tuas ofertas oferecerás sal. 14 E, se fizeres ao SENHOR oferta de alimentos das
primícias,
oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo; isto é, do grão trilhado de espigas
verdes
cheias. 15 E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso; oferta é de alimentos. 16 Assim o sacerdote queimará o seu
memorial
do
seu grão trilhado, e do seu azeite, com todo o seu incenso; oferta queimada é ao SENHOR.
Lv 6.14-18 E esta é a lei da oferta de alimentos: os filhos de Arão a oferecerão perante o SENHOR diante do altar. 15 E dela
tomará um
punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos; então o
acenderá sobre o
altar, cheiro suave é isso, por ser memorial ao SENHOR. 16 E o restante dela comerão Arão e seus filhos; ázimo se comerá no

lugar
santo,
no pátio da tenda da congregação o comerão. 17 Levedado não se cozerá; sua porção é que lhes dei das minhas ofertas
queimadas;
coisa
santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. 18 Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela;
estatuto
perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do SENHOR; todo o que as tocar será santo.
Lv 21.6,8 Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do SENHOR,
eo
pão
do seu Deus; portanto serão santos.
8 Portanto o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus; santo será para ti, pois eu, o SENHOR que vos santifica, sou
santo.
Lv 21.21 Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para
oferecer as
ofertas queimadas do SENHOR; defeito nele há; não se chegará para oferecer o pão do seu Deus.
14 OFERTA PELO PECADO DE IGNORÂNCIA DO POVO
Lv 4.13-14 Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem
contra alguns
dos mandamentos do SENHOR, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, 14 E quando o pecado que cometeram for
conhecido,
então a congregação oferecerá um novilho, por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação,
Nm 15.22-24 E, quando vierdes a errar, e não cumprirdes todos estes mandamentos, que o SENHOR falou a Moisés, 23 Tudo
quanto o
SENHOR vos tem mandado por intermédio de Moisés, desde o dia que o SENHOR ordenou, e dali em diante, nas vossas
gerações, 24
Será
que, quando se fizer alguma coisa por ignorância, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um
novilho
para
holocausto em cheiro suave ao SENHOR, com a sua oferta de alimentos e libação conforme ao estatuto, e um bode para
expiação do
pecado.
15 OFERTA PELO PECADO ESPECÍFICO DE IGNORÂNCIA
Lv 4.27-28 E, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do SENHOR,
aquilo
que não se deve fazer, e assim for culpada; 28 Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma
cabra
sem
defeito, pelo seu pecado que cometeu,
Lv 5.6,7,11,12 E a sua expiação trará ao SENHOR, pelo seu pecado que cometeu: uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou
uma
cabrinha pelo pecado; assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado.
7 Mas, se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará, para expiação da culpa que cometeu, ao SENHOR, duas
rolas
ou dois pombinhos; um para expiação do pecado, e o outro para holocausto;
11 Porém, se em sua mão não houver recurso para duas rolas, ou dois pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a
décima
parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado; não deitará sobre ela azeite nem lhe porá em cima o incenso,
porquanto é
expiação do pecado;
12 E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima
das
ofertas queimadas do SENHOR; expiação de pecado é.
Lv 5.17-18 E, se alguma pessoa pecar, e fizer, contra algum dos mandamentos do SENHOR, aquilo que não se deve fazer, ainda
que o
não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniqüidade; 18 E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho,
conforme à
tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber; e ser-lhe-á
perdoado.
Lv 6.6 E a sua expiação trará ao SENHOR: um carneiro sem defeito do rebanho, conforme à tua estimação, para expiação da
culpa trará
ao sacerdote;
Lv 6.25-30 Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado; no lugar onde se degola o holocausto se
degolará a
expiação do pecado perante o SENHOR; coisa santíssima é. 26 O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá; no lugar
santo se
comerá, no pátio da tenda da congregação. 27 Tudo o que tocar a carne da oferta será santo; se o seu sangue for espargido
sobre as

vestes
de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. 28 E o vaso de barro em que for cozida será quebrado; porém, se for
cozida
num
vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. 29 Todo o homem entre os sacerdotes a comerá; coisa santíssima é. 30
Porém, não
se
comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário; no fogo será
queimada.
Lv 7.1-10 E esta é a lei da expiação da culpa; coisa santíssima é. 2 No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela
expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 3 E dela se oferecerá toda a sua gordura; a cauda, e a
gordura
que
cobre a fressura. 4 Também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado,
com os
rins se
tirará; 5 E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao SENHOR; expiação da culpa é. 6 Todo o varão entre os
sacerdotes
a comerá; no lugar santo se comerá; coisa santíssima é. 7 Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa; uma
mesma
lei
haverá para elas; será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. 8 Também o sacerdote, que oferecer o holocausto de
alguém,
terá
para si o couro do holocausto que oferecer. 9 Como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na
frigideira e
na
caçoula, será do sacerdote que a oferecer. 10 Também toda a oferta amassada com azeite, ou seca, será de todos os filhos de
Arão,
assim
de um como de outro.
Nm 15.27 E, se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de um ano.
16 OFERTA PELO PECADO DO PRÍNCIPE
Lv 4.22-23 Quando um príncipe pecar, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do SENHOR seu Deus,
naquilo que
não se deve fazer, e assim for culpado; 23 Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode
tirado das
cabras, macho sem defeito;
17 OFERTA PELO PECADO DO SACERDOTE
Lv 4.3 Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao SENHOR, pelo seu pecado, que cometeu, um novilho
sem
defeito, por expiação do pecado.
18 OFERTAS DE SACRIFÍCIOS PACÍFICOS
Lv 3.1 E se a sua oferta for sacrifício pacífico; se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do
SENHOR.
Lv 7.11-21 E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao SENHOR: 12 Se o oferecer por oferta de ação de graças,
com o
sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite; e coscorões ázimos amassados com azeite; e os
bolos
amassados com azeite serão fritos, de flor de farinha. 13 Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício
de ação
de
graças da sua oferta pacífica. 14 E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao SENHOR, que será do sacerdote
que
espargir
o sangue da oferta pacífica. 15 Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu
oferecimento;
nada se deixará dela até à manhã. 16 E, se o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu
sacrifício
se
comerá; e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte; 17 E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será
queimado
no
fogo. 18 Porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe
será
imputado; coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniqüidade. 19 E a carne que tocar alguma coisa
imunda não
se
comerá; com fogo será queimada; mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. 20 Porém, se alguma pessoa
comer a
carne

do sacrifício pacífico, que é do SENHOR, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. 21 E, se
uma
pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da
carne do
sacrifício pacífico, que é do SENHOR, aquela pessoa será extirpada do seu povo.
Lv 7.29-35 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao SENHOR o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao
SENHOR do
seu
sacrifício pacífico. 30 As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do SENHOR; a gordura do peito com o peito trará
para
movê-lo por
oferta movida perante o SENHOR. 31 E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus
filhos. 32
Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. 33 Aquele dos filhos de Arão
que
oferecer
o sangue do sacrifício pacífico, e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção; 34 Porque o peito movido e a
espádua alçada
tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos
filhos de
Israel. 35 Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do SENHOR, desde o dia em que ele os
apresentou
para
administrar o sacerdócio ao SENHOR.
Lv 19.5-7 E, quando oferecerdes sacrifício pacífico ao SENHOR, da vossa própria vontade o oferecereis. 6 No dia em que o
sacrificardes, e no dia seguinte, se comerá; mas o que sobejar ao terceiro dia, será queimado com fogo. 7 E se alguma coisa dele
for
comida
ao terceiro dia, coisa abominável é; não será aceita.
19 OFERTA PELO PECADO AO TOCAR NAS COISAS SAGRADAS
Lv 5.15-16 Quando alguma pessoa cometer uma transgressão, e pecar por ignorância nas coisas sagradas do SENHOR, então
trará ao
SENHOR pela expiação, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme à tua estimação em siclos de prata, segundo o siclo do
santuário,
para expiação da culpa. 16 Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará
ao
sacerdote;
assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado.
20 OFERTA PELA PURIFICAÇÃO DO PARTO
Lv 12.6-8 E, quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de um ano por
holocausto, e um
pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote. 7 O qual o oferecerá
perante o
SENHOR, e por ela fará propiciação; e será limpa do fluxo do seu sangue; esta é a lei da que der à luz menino ou menina. 8 Mas,
se em
sua
mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará duas rolas, ou dois pombinhos, um para o holocausto e outro para a
propiciação do
pecado; assim o sacerdote por ela fará expiação, e será limpa.
21 OFERTA PELA PURIFICAÇÃO DA LEPRA
Lv 14.30-32 Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses, 31 Sim, conforme as suas posses,
será um
para expiação do pecado e o outro para holocausto com a oferta de alimentos; e assim o sacerdote fará expiação por aquele
que tem de
purificar-se perante o SENHOR. 32 Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o
devido
para
purificação.
22 OFERTA PELA PURIFICAÇÃO DA CASA
Lv 14.50-53 E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes; 51 Então tomará pau de cedro, e o hissopo, e o
carmesim, e
a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa sete vezes; 52 Assim expiará
aquela casa
com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hissopo, e com o carmesim.
53 Então
soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim fará expiação pela casa, e será limpa.
23 OFERTA PELA EXPIAÇÃO
Lv 23.27 Mas aos dez dias desse sétimo mês será o dia da expiação; tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas; e
oferecereis
oferta queimada ao SENHOR.

24 OFERTA PELA FESTA DA PÁSCOA
Lv 23.8 Mas sete dias oferecereis oferta queimada ao SENHOR; ao sétimo dia haverá santa convocação; nenhum trabalho servil
fareis.
Nm 28.16-25 Porém no mês primeiro, aos catorze dias do mês, é a páscoa do SENHOR. 17 E aos quinze dias do mesmo mês
haverá
festa; sete dias se comerão pães ázimos. 18 No primeiro dia haverá santa convocação; nenhum trabalho servil fareis; 19 Mas
oferecereis
oferta queimada em holocausto ao SENHOR, dois novilhos e um carneiro, e sete cordeiros de um ano; eles serão sem defeito.
20 E a
sua
oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite; oferecereis três décimas para um novilho, e duas décimas para
um
carneiro.
21 Para cada um dos sete cordeiros oferecereis uma décima; 22 E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por
vós. 23
Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. 24 Segundo este modo, cada dia
oferecereis, por
sete
dias, o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao SENHOR; além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua
libação. 25
E no sétimo dia tereis santa convocação; nenhum trabalho servil fareis.
Dt 16.2-3 Então sacrificarás a páscoa ao SENHOR teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o SENHOR escolher para
ali fazer
habitar o seu nome. 3 Nela não comerás levedado; sete dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição (porquanto
apressadamente
saíste
da terra do Egito), para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida.
Ez 45.21-25 No primeiro mês, no dia catorze do mês, tereis a páscoa, uma festa de sete dias; pão ázimo se comerá. 22 E no
mesmo dia
o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra, um bezerro como oferta pelo pecado. 23 E durante os sete dias da festa
preparará
um
holocausto ao SENHOR, de sete bezerros e sete carneiros sem mancha, cada dia, durante os sete dias; e em sacrifício pelo
pecado um
bode
cada dia. 24 Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa, para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um
him de
azeite para cada efa. 25 No sétimo mês, no dia quinze do mês, na festa, fará o mesmo por sete dias, tanto o sacrifício pelo
pecado, como
o holocausto, e
como a
oferta de alimentos, e
como o
azeite.
25 OFERTA PELA FESTA DE PENTECOSTES
Êx 23.16 E a festa da sega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída
do ano,
quando tiveres colhido do campo o teu trabalho.
Dt 16.10 Depois celebrarás a festa das semanas ao SENHOR teu Deus; o que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo
o
SENHOR teu Deus te houver abençoado.
26 OFERTA PELA FESTA DOS TABERNÁCULOS
Lv 23.36-38 Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao SENHOR; ao oitavo dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas
queimadas ao SENHOR; dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. 37 Estas são as solenidades do SENHOR, que
apregoareis
para
santas convocações, para oferecer ao SENHOR oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada
qual em
seu
dia próprio; 38 Além dos sábados do SENHOR, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as
vossas
ofertas voluntárias, que dareis ao SENHOR.
27 OFERTA PELA FESTA DAS TROMBETAS
Nm 29.1-39 Semelhantemente, tereis santa convocação no sétimo mês, no primeiro dia do mês; nenhum trabalho servil fareis;
será para
vós dia de sonido de trombetas. 2 Então por holocausto, em cheiro suave ao SENHOR, oferecereis um novilho, um carneiro e
sete
cordeiros
de um ano, sem defeito... (confira na Bíblia)
28 OFERTA DE CADA MÊS
Nm 28.11-15 E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao SENHOR, dois novilhos e um carneiro, sete

cordeiros
de
um ano, sem defeito; 12 E três décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um novilho; e duas
décimas de
flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, para um carneiro. 13 E uma décima de flor de farinha misturada
com azeite
em
oferta de alimentos, para um cordeiro; holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao SENHOR. 14 E as suas libações serão
a
metade
de um him de vinho para um novilho, e a terça parte de um him para um carneiro, e a quarta parte de um him para um cordeiro;
este é o
holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. 15 Também um bode para expiação do pecado ao SENHOR,
além do
holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá.
29 OFERTA DOS PRIMOGÊNITOS
Êx 13.2,12 Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais; porque
meu é.
12 Separarás para o SENHOR tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres; os machos serão do
SENHOR.
Nm 3.44-51 E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 45 Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e
os
animais dos levitas em lugar dos seus animais; porquanto os levitas serão meus: Eu sou o SENHOR. 46 Quanto aos duzentos e
setenta
et
rês, que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, 47 Tomarás, por
cabeça,
cinco
siclos; conforme ao siclo do santuário os tomarás, a vinte geras o siclo. 48 E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos
resgatados, dos
que
sobram entre eles. 49 Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. 50 Dos
primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, mil e trezentos e sessenta e cinco siclos, segundo o siclo do santuário. 51
E Moisés
deu
o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do SENHOR, como o SENHOR ordenara a Moisés.
30 OFERTA PELO RESTITUIÇÃO DE UM PREJUÍZO CAUSADO AO PRÓXIMO
Nm 5.8-10 Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao SENHOR
será do
sacerdote, além do carneiro da expiação pelo qual por ele se fará expiação. 9 Semelhantemente toda a oferta de todas as coisas
santificadas dos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será sua. 10 E as coisas santificadas de cada um serão suas; o
que
alguém
der ao sacerdote será seu.
31 OFERTA PELO CIÚMES
Nm 5.14-15,26 E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele
vier o
espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, 15 Então aquele homem trará a sua mulher
perante o
sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela; uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite,
nem sobre
ela
porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniqüidade em memória. 26 Também o
sacerdote
tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará; e depois dará a beber a água à mulher.
32 OFERTA DO NAZIREU
Nm 6.9-15 E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no
dia da sua
purificação rapará a sua cabeça, ao sétimo dia a rapará. 10 E ao oitavo dia trará duas rolas, ou dois pombinhos, ao sacerdote, à
porta da
tenda da congregação; 11 E o sacerdote oferecerá, um para expiação do pecado, e o outro para holocausto; e fará expiação por
ele, do
que
pecou relativamente ao morto; assim naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. 12 Então separará os dias do seu nazireado
ao
SENHOR, e para expiação da transgressão trará um cordeiro de um ano; e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o
seu
nazireado
foi contaminado. 13 E esta é a lei do nazireu: no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda
da

congregação; 14 E ele oferecerá a sua oferta ao SENHOR, um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto, e uma cordeira
sem
defeito
de um ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica; 15 E um cesto de pães ázimos, bolos de flor
de
farinha
com azeite, amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos, e as suas libações.
33 OFERTA DOS DESPOJOS DA GUERRA
Nm 31.25-54 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 26 Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e
Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, 27 E divide a presa em duas metades, entre os que se
armaram
para a peleja, e saíram à guerra, e toda a congregação. 28 Então para o SENHOR tomarás o tributo dos homens de guerra, que
saíram
a esta peleja, de cada quinhentos uma alma, dos homens, e
dos bois, e
dos jumentos e
das ovelhas. 29 Da sua metade o
tomareis, e
o
dareis
ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do SENHOR. 30 Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada cinqüenta,
um dos
homens, dos bois, dos jumentos, e das ovelhas, e de todos os animais; e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do
tabernáculo
do
SENHOR. 31 E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o SENHOR ordenara a Moisés. 32 Foi a presa, restante do despojo
que
tomaram os homens de guerra, seiscentas e setenta e cinco mil ovelhas; 33 E setenta e dois mil bois; 34 E sessenta e um mil
jumentos;
35
E, das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram trinta e duas mil. 36 E a
metade, que
era a
porção dos que saíram à guerra, foi em número de trezentas e trinta e sete mil e quinhentas ovelhas. 37 E das ovelhas, o tributo
para o
SENHOR foi de seiscentas e setenta e cinco. 38 E foram os bois trinta e seis mil; e o seu tributo para o SENHOR setenta e
dois. 39 E
foram
os jumentos trinta mil e quinhentos; e o seu tributo para o SENHOR sessenta e um. 40 E houve de pessoas dezesseis mil; e o
seu
tributo
para o SENHOR trinta e duas pessoas. 41 E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do SENHOR, como o
SENHOR
ordenara a Moisés. 42 E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, 43 (A metade para a
congregação foi, das ovelhas, trezentas e trinta e sete mil e quinhentas; 44 E dos bois trinta e seis mil; 45 E dos jumentos trinta
mil e
quinhentos; 46 E das pessoas humanas dezesseis mil). 47 Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada
cinqüenta, de
homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do SENHOR, como o SENHOR
ordenara a
Moisés.
48 Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de mil e os chefes de cem; 49
E
disseram
a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens; e não falta nenhum de nós.
50 Por
isso
trouxemos uma oferta ao SENHOR, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias, ou manilhas, anéis, arrecadas, e colares,
para fazer
expiação pelas nossas almas perante o SENHOR. 51 Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos
os
objetos
bem trabalhados. 52 E foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao SENHOR, dezesseis mil e setecentos e cinqüenta
siclos, dos
chefes de mil e dos chefes de cem 53 (Pois cada um dos homens de guerra, tinha tomado presa para si). 54 Receberam, pois,
Moisés e
Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de mil e dos chefes de cem, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os
filhos de
Israel perante o SENHOR.
Mq 4.13 Levanta-te e trilha, ó filha de Sião; porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas; e esmiuçarás a
muitos
povos,
e o seu ganho será consagrado ao SENHOR, e os seus bens ao Senhor de toda a terra.

34 OFERTA PARA UNGIR O SACERDOTE
Lv 6.20-23 Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao SENHOR no dia em que ele for ungido; a décima
parte de um
efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua; a metade dela pela manhã, e a outra metade à tarde. 21 Numa caçoula
se fará
com
azeite; cozida a trarás; e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao SENHOR. 22 Também o sacerdote, que
de entre
seus
filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo; por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao SENHOR. 23 Assim toda a oferta
do
sacerdote será totalmente queimada; não se comerá.
35 OFERTA PELA CONSAGRAÇÃO DOS LEVITAS
Nm 8.7-8 E assim lhes farás, para os purificar: Esparge sobre eles a água da expiação; e sobre toda a sua carne farão passar a
navalha,
e lavarão as suas vestes, e se purificarão. 8 Então tomarão um novilho, com a sua oferta de alimentos de flor de farinha
amassada com
azeite; e tomarás tu outro novilho, para expiação do pecado.
36 OFERTA DAS PRIMÍCIAS
Êx 22.29-30 As tuas primícias, e os teus licores não retardarás; o primogênito de teus filhos me darás. 30 Assim farás dos teus
bois e
das tuas ovelhas: sete dias estarão com sua mãe, e ao oitavo dia mos darás.
Êx 23.15,149 A festa dos pães ázimos guardarás; sete dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado
no mês
de Abibe; porque nele saíste do Egito; e ninguém apareça vazio perante mim;
19 As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do SENHOR teu Deus; não cozerás o cabrito no leite de sua
mãe.
Êx 34.20 O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro; mas, se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça;
todo o
primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim.
Êx 34.26 As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do SENHOR teu Deus; não cozerás o cabrito no leite de
sua mãe.
Lv 23.10-21 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua
colheita,
então
trareis um molho das primícias da vossa sega ao sacerdote; 11 E ele moverá o molho perante o SENHOR, para que sejais
aceitos; no
dia
seguinte ao sábado o sacerdote o moverá. 12 E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de um
ano, em
holocausto ao SENHOR, 13 E a sua oferta de alimentos, será de duas dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para
oferta
queimada em cheiro suave ao SENHOR, e a sua libação será de vinho, um quarto de him. 14 E não comereis pão, nem trigo
tostado,
nem
espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus; estatuto perpétuo é por vossas gerações, em
todas as
vossas habitações. 15 Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da
oferta
movida;
sete semanas inteiras serão. 16 Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova oferta
de
alimentos
ao SENHOR. 17 Das vossas habitações trareis dois pães de movimento; de duas dízimas de farinha serão, levedados se cozerão;
primícias
são ao SENHOR. 18 Também com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito, de um ano, e um novilho, e dois carneiros;
holocausto
serão ao SENHOR, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao SENHOR. 19
Também
oferecereis um bode para expiação do pecado, e dois cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. 20 Então o sacerdote os
moverá com o
pão das primícias por oferta movida perante o SENHOR, com os dois cordeiros; santos serão ao SENHOR para uso do
sacerdote. 21 E
naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação; nenhum trabalho servil fareis; estatuto perpétuo é em todas as
vossas
habitações pelas vossas gerações.
Nm 15.17-21 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 18 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra em
que vos
hei de introduzir, 19 Acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao SENHOR oferta alçada. 20 Das
primícias

da
vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada; como a oferta da eira, assim o oferecereis. 21 Das primícias das vossas
massas
dareis
ao SENHOR oferta alçada nas vossas gerações.
Nm 28.26-31 Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao
SENHOR, segundo as vossas semanas; nenhum trabalho servil fareis. 27 Então oferecereis ao SENHOR por holocausto, em
cheiro
suave,
dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano; 28 E a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite:
três
décimas
para um novilho, duas décimas para um carneiro; 29 E uma décima, para cada um dos sete cordeiros; 30 Um bode para fazer
expiação
por
vós. 31 Além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, os oferecereis (ser-vos-ão eles sem defeito) com as suas
libações.
Dt 18.1-8 Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel; das ofertas queimadas do
SENHOR e da
sua herança comerão. 2 Por isso não terão herança no meio de seus irmãos; o SENHOR é a sua herança, como lhes tem dito. 3
Este,
pois,
será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo; que darão ao sacerdote
a
espádua e
as queixadas e o bucho. 4 Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas
ovelhas.
5
Porque o SENHOR teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do SENHOR, ele e seus
filhos, todos
os
dias. 6 E, quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo o Israel, onde habitar; e vier com todo o desejo da sua
alma ao
lugar
que o SENHOR escolheu; 7 E servir no nome do SENHOR seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que
assistem ali
perante o SENHOR, 8 Igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio.
Pv 3.9-10 Honra ao SENHOR com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos; 10 E se encherão os teus
celeiros, e
transbordarão de vinho os teus lagares.
Jr 2.3 Então Israel era santidade para o SENHOR, e as primícias da sua novidade; todos os que o devoravam eram tidos por
culpados; o
mal vinha sobre eles, diz o SENHOR.
Ez 20.40 Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor DEUS, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela
naquela
terra; ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas
coisas
santas;
Ez 44.29-30 Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa; e toda a coisa consagrada em
Israel será
deles. 30 E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos
sacerdotes;
também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa.
Tg 1.18 Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
Ap 14.4 Estes são os que não estão contaminados com mulheres; porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para
onde
quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro.
37 AS OFERTAS DOS PRÍNCIPES
Nm 7.2-6 Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os
que
foram contados, ofereceram, 3 E trouxeram a sua oferta perante o SENHOR, seis carros cobertos, e doze bois; por dois
príncipes um
carro,
e cada um deles um boi; e os apresentaram diante do tabernáculo. 4 E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 5 Recebe-os deles, e
serão
para servir no ministério da tenda da congregação; e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. 6 Assim Moisés
recebeu os
carros e os bois, e os deu aos levitas.
Nm 7.10-88 E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido; apresentaram, pois, os príncipes a
sua
oferta perante o altar. 11 E disse o SENHOR a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a

consagração
do
altar. 12 O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naassom, filho de Aminadabe, pela tribo de Judá. 13 E a sua
oferta foi
um
prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos
cheios de flor
de
farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos; 14 Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 15 Um novilho,
um
carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 16 Um bode para expiação do pecado; 17 E para sacrifício pacífico dois bois,
cinco
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Naassom, filho de Aminadabe. 18 No segundo dia fez a
sua oferta
Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. 19 E como sua oferta ofereceu um prato de prata, do peso de cento e trinta siclos,
uma
bacia de
prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de
alimentos;
20
Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 21 Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 22
Um bode
para
expiação do pecado; 23 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a
oferta de
Natanael, filho de Zuar. 24 No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulom, Eliabe, filho de Helom. 25 A sua oferta foi
um prato
de
prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor
de
farinha
amassada com azeite, para oferta de alimentos; 26 Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 27 Um novilho, um
carneiro, um
cordeiro de um ano, para holocausto; 28 Um bode para expiação do pecado; 29 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco
carneiros,
cinco
bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Eliabe, filho de Helom. 30 No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de
Rúben,
Elizur, filho de Sedeur; 31 A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta
siclos,
segundo
o siclo do santuário; ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos; 32 Uma colher de dez
siclos de
ouro,
cheia de incenso; 33 Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 34 Um bode para expiação do pecado;
35 E
para
sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Elizur, filho de Sedeur.
36 No
quinto
dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai. 37 A sua oferta foi um prato de prata, do peso de
cento e trinta
siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite,
para
oferta
de alimentos; 38 Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 39 Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para
holocausto;
40 Um bode para expiação do pecado; 41 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de
um ano;
esta
foi a oferta de Selumiel, filho de Zurisadai. 42 No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade; Eliasafe, filho de Deuel. 43 A
sua
oferta
foi um prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário;
ambos cheios
de
flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos; 44 Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 45 Um
novilho,
um
carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 46 Um bode para expiação do pecado. 47 E para sacrifício pacífico dois bois,
cinco
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Eliasafe, filho de Deuel. 48 No sétimo dia ofereceu o
príncipe dos
filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. 49 A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de

prata de
setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos; 50
Uma
colher
de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 51 Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 52 Um bode para
expiação
do pecado; 53 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de
Elisama,
filho
de Amiúde. 54 No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. 55 A sua oferta foi um
prato de
prata,
do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor de
farinha,
amassada com azeite, para oferta de alimentos; 56 Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 57 Um novilho, um
carneiro, um
cordeiro de um ano, para holocausto; 58 Um bode para expiação do pecado; 59 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco
carneiros,
cinco
bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. 60 No dia nono ofereceu o príncipe dos filhos
de
Benjamim, Abidã, filho de Gideoni; 61 A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de
setenta
siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos; 62 Uma
colher de
dez
siclos de ouro, cheia de incenso; 63 Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 64 Um bode para
expiação do
pecado; 65 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de
Abidã filho
de
Gideoni. 66 No décimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dã, Aieser, filho de Amisadai. 67 A sua oferta foi um prato de prata,
do peso
de
cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor de farinha,
amassada com
azeite, para oferta de alimentos; 68 Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 69 Um novilho, um carneiro, um
cordeiro de um
ano, para holocausto; 70 Um bode para expiação do pecado; 71 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes,
cinco
cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Aieser, filho de Amisadai. 72 No dia undécimo ofereceu o príncipe dos filhos de Aser,
Pagiel,
filho de
Ocrã; 73 A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o
siclo do
santuário; ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos; 74 Uma colher de dez siclos de ouro,
cheia
de
incenso; 75 Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 76 Um bode para expiação do pecado; 77 E para
sacrifício
pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. 78 No
duodécimo
dia
ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. 79 A sua oferta foi um prato de prata, do peso de cento e trinta
siclos, uma
bacia
de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de
alimentos;
80
Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 81 Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 82
Um bode
para
expiação do pecado; 83 E para sacrifício pacífico dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a
oferta de
Aira,
filho de Enã. 84 Esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido, doze pratos de prata,
doze
bacias
de prata, doze colheres de ouro. 85 Cada prato de prata de cento e trinta siclos, e cada bacia de setenta; toda a prata dos
vasos foi dois
mil
e quatrocentos siclos, segundo o siclo do santuário; 86 Doze colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de dez siclos,
segundo o

siclo
do santuário; todo o ouro das colheres foi de cento e vinte siclos; 87 Todos os animais para holocausto foram doze novilhos,
doze
carneiros,
doze cordeiros de um ano, com a sua oferta de alimentos e doze bodes para expiação do pecado. 88 E todos os animais para
sacrifício
pacífico foram vinte e quatro novilhos, os carneiros sessenta, os bodes sessenta, os cordeiros de um ano sessenta; esta foi a
consagração do
altar, depois que foi ungido.
38 PRESENTES COMO OFERTAS
1Cr 16.29 Tributai ao SENHOR a glória de seu nome; trazei presentes, e vinde perante ele; adorai ao SENHOR na beleza da sua
santidade.
2Cr 32.23 E muitos traziam a Jerusalém presentes ao SENHOR, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que
depois
disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações.
Sl 68.29 Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes.
Sl 76.11 Fazei votos, e pagai ao SENHOR vosso Deus; tragam presentes, os que estão em redor dele, àquele que é temível.
Is 18.7 Naquele tempo trará um presente ao SENHOR dos Exércitos um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo
terrível
desde o seu princípio; uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem; ao lugar do nome do SENHOR dos Exércitos, ao
monte
Sião.
39 OFERTA ESPECÍFICA AO ENTRAR EM ISRAEL
Dt 26.1-11 E será que, quando entrares na terra que o SENHOR teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares,
2 Então
tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o SENHOR teu Deus, e as porás num
cesto, e irás
ao
lugar que escolher o SENHOR teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. 3 E irás ao sacerdote, que houver naqueles dias, e
dir-lhe-ás:
Hoje declaro perante o SENHOR teu Deus que entrei na terra que o SENHOR jurou a nossos pais dar-nos. 4 E o sacerdote
tomará o
cesto
da tua mão, e o porá diante do altar do SENHOR teu Deus. 5 Então testificarás perante o SENHOR teu Deus, e dirás: Arameu,
prestes a
perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande,
poderosa, e
numerosa. 6 Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. 7 Então clamamos ao
SENHOR
Deus de nossos pais; e o SENHOR ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa
opressão. 8
E o SENHOR nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres; 9 E
nos
trouxe
a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. 10 E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que
tu, ó
SENHOR, me deste. Então as porás perante o SENHOR teu Deus, e te inclinarás perante o SENHOR teu Deus, 11 E te
alegrarás por
todo o
bem que o SENHOR teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti.
40 OFERTAS VOLUNTÁRIAS
1Cr 29.1-9 Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e
esta
obra
é grande; porque não é o palácio para homem, mas para o SENHOR Deus. 2 Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho
preparado
para
a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e
madeira
para as
de madeira, pedras de ônix, e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras
preciosas, e
pedras
de mármore em abundância. 3 E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu dou para
a casa
do
meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 4 Três mil talentos de ouro de Ofir; e sete mil talentos
de prata
purificada, para cobrir as paredes das casas. 5 Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata; e para toda a obra de
mão dos

artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão, para oferecer hoje voluntariamente ao SENHOR? 6 Então os chefes
dos pais, e
os
príncipes das tribos de Israel, e os capitães de mil e de cem, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. 7 E
deram para
os
erviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, e dez mil dracmas, e dez mil talentos de prata, e dezoito mil talentos de
cobre, e cem
mil
talentos de ferro. 8 E os que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do SENHOR, a cargo de Jeiel o
gersonita. 9
Eo
povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente; porque, com coração perfeito, voluntariamente deram ao SENHOR; e
também o
rei
Davi se alegrou com grande alegria.
1Cr 29.14-17 Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes?
Porque
tudo vem de ti, e do que é teu to damos. 15 Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais;
como a
sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. 16 SENHOR, nosso Deus, toda esta abundância, que
preparamos,
para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. 17 E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os
corações, e
que
da sinceridade te agradas; eu também na sinceridade de meu coração voluntariamente dei todas estas coisas; e agora vi com
alegria que
ot
eu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu.
Ed 1.4 E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata,
com
ouro, com bens, e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém.
Ed 1.6 E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e
com
coisas preciosas; além de tudo o que voluntariamente se deu.
Ed 2.68-69 E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do SENHOR, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a
casa
de
Deus, para a estabelecerem no seu lugar. 69 Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, sessenta e uma
mil
dracmas, e em prata cinco mil libras, e cem vestes sacerdotais.
Ed 3.4-5 E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito; ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao
rito, cada
coisa em seu dia. 5 E depois disto o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao
SENHOR;
como
também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao SENHOR;
Ed 6.3-4 No primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: A casa de Deus, em Jerusalém, se reedificará para lugar
em que
se
ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes; a sua altura de sessenta côvados, e a sua largura de sessenta côvados;
4 Com
três
carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova; e a despesa se fará da casa do rei.
Ed 6.8 Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a
saber:
que da fazenda do rei, dos tributos dalém do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a
obra.
Ed 7.15-22 E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja
habitação
está em Jerusalém; 16 E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do
povo e dos
sacerdotes, que voluntariamente oferecerem, para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. 17 Portanto diligentemente
comprarás
com
este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar
da casa
de
vosso Deus, que está em Jerusalém. 18 Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do
ouro, o
fareis
conforme a vontade do vosso Deus. 19 E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os

perante o
Deus de
Jerusalém. 20 E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do
rei. 21 E
por
mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão dalém do rio que tudo quanto vos pedir o sacerdote
Esdras,
escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. 22 Até cem talentos de prata, e até cem coros de trigo, e até cem batos
de vinho,
e até cem batos de azeite; e
sal à
vontade.
Ed 8.28 E disse-lhes: Vós sois santos ao SENHOR, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta
voluntária,
oferecida ao SENHOR Deus de vossos pais.
Sl 54.6 Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu nome, ó SENHOR, porque é bom,
41 OFERTAS EM OURO E PRATA
Êx 25.2-7 Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada; de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente,
dele
tomareis a minha oferta alçada. 3 E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, 4 E azul, e púrpura, e
carmesim,
e linho fino, e
pêlos de cabras, 5
E
peles de carneiros tintas de vermelho, e
peles de texugos, e
madeira de acácia, 6
Azeite para a
luz,
especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, 7 Pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o
peitoral.
Êx 30.11-16 Falou mais o SENHOR a Moisés dizendo: 12 Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma,
cada
um deles dará ao SENHOR o resgate da sua alma, quando os contares; para que não haja entre eles praga alguma, quando os
contares.
13
Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto: a metade de um siclo, segundo o siclo do santuário (este siclo é de vinte
geras); a
metade de um siclo é a oferta ao SENHOR. 14 Qualquer que passar pelo arrolamento, de vinte anos para cima, dará a oferta
alçada ao
SENHOR. 15 O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do siclo, quando derem a oferta alçada ao SENHOR,
para
fazer
expiação por vossas almas. 16 E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da
congregação; e
será para memória aos filhos de Israel diante do SENHOR, para fazer expiação por vossas almas.
Êx 35.5-9 Tomai do que tendes, uma oferta para o SENHOR; cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por
oferta
alçada
ao SENHOR: ouro, prata e cobre, 6 Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pêlos de cabras, 7 E peles de carneiros,
tintas de
vermelho, e peles de texugos, madeira de acácia, 8 E azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o
incenso
aromático. 9 E pedras de ônix, e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral.
Êx 35.20-29 Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, 21 E veio todo o homem, a quem o seu
coração
moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao SENHOR para a obra da tenda da
congregação,
e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. 22 Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração; trouxeram
fivelas,
e pendentes, e
anéis, e
braceletes, todos os objetos de ouro; e
todo o
homem fazia oferta de ouro ao SENHOR; 23 E
todo o
homem que se
achou com azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pêlos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de
texugos, os
trazia;
24 Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao SENHOR; e todo aquele que possuía
madeira

de
acácia, a trazia para toda a obra do serviço. 25 E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos, e traziam o
que
tinham
fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. 26 E todas as mulheres, cujo coração as moveu em habilidade fiavam os
pêlos das
cabras. 27 E os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, 28 E especiarias, e azeite
para a
luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. 29 Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se
moveu a
trazer
alguma coisa para toda a obra que o SENHOR ordenara se fizesse pela mão de Moisés; assim os filhos de Israel trouxeram por
oferta
voluntária ao SENHOR.
Êx 38.25-29 E a prata dos arrolados da congregação foi cem talentos e mil e setecentos e setenta e cinco siclos, conforme o
siclo do
santuário; 26 Um beca por cabeça, isto é, meio siclo, conforme o siclo do santuário; de todo aquele que passava aos arrolados,
da idade
de
vinte anos para cima, que foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinqüenta. 27 E houve cem talentos de prata para fundir
as bases
do
santuário e as bases do véu; para as cem bases cem talentos; um talento para cada base. 28 E dos mil e setecentos e setenta e
cinco
siclos
fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. 29 E o cobre da oferta foi setenta talentos e
dois mil e
quatrocentos siclos.
Lv 27.1-15 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 2 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando alguém fizer particular
voto,
segundo a tua avaliação serão as pessoas ao SENHOR. 3 Se for a tua avaliação de um homem, da idade de vinte anos até a
idade de
sessenta, será a tua avaliação de cinqüenta siclos de prata, segundo o siclo do santuário. 4 Porém, se for mulher, a tua avaliação
será de
trinta siclos. 5 E, se for de cinco anos até vinte, a tua avaliação de um homem será vinte siclos e da mulher dez siclos. 6 E, se
for de um
mês até cinco anos, a tua avaliação de um homem será de cinco siclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de três siclos
de
prata. 7
E, se for de sessenta anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de quinze siclos e pela mulher dez siclos. 8 Mas, se for
mais pobre
do
que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie; conforme as posses daquele
que fez o
voto, o
avaliará o sacerdote. 9 E, se for animal dos que se oferecem em oferta ao SENHOR, tudo quanto der dele ao SENHOR será
santo. 10
Não
o mudará, nem o trocará bom por mau, ou mau por bom; se porém de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o
outro,
será
santo. 11 E, se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao SENHOR, então apresentará o animal diante do
sacerdote,
12 E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau; segundo a avaliação do sacerdote, assim será. 13 Porém, se de alguma
maneira o
resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. 14 E quando alguém santificar a sua casa para ser santa
ao
SENHOR, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má; como o sacerdote a avaliar, assim será. 15 Mas, se o que a santificou
resgatar a
sua
casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua.
Nm 3.44-51 E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 45 Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e
os
animais dos levitas em lugar dos seus animais; porquanto os levitas serão meus: Eu sou o SENHOR. 46 Quanto aos duzentos e
setenta
et
rês, que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, 47 Tomarás, por
cabeça,
cinco
siclos; conforme ao siclo do santuário os tomarás, a vinte geras o siclo. 48 E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos
resgatados, dos
que

sobram entre eles. 49 Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. 50 Dos
primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, mil e trezentos e sessenta e cinco siclos, segundo o siclo do santuário. 51
E Moisés
deu
o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do SENHOR, como o SENHOR ordenara a Moisés.
Nm 7.10-88 E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido; apresentaram, pois, os príncipes a
sua
oferta perante o altar. 11 E disse o SENHOR a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a
consagração
do
altar. 12 O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naassom, filho de Aminadabe, pela tribo de Judá. 13 E a sua
oferta foi
um
prato de prata, do peso de cento e trinta siclos, uma bacia de prata de setenta siclos, segundo o siclo do santuário; ambos
cheios de flor
de
farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos; 14 Uma colher de dez siclos de ouro, cheia de incenso; 15 Um novilho,
um
carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto; 16 Um bode para expiação do pecado; 17 E para sacrifício pacífico dois bois,
cinco
carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano; esta foi a oferta de Naassom, filho de Aminadabe. 18 No segundo dia fez a
sua oferta
Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. 19 E como sua oferta ofereceu... (CONFIRA NA BÍBLIA)
Nm 18.16 Os que deles se houverem de resgatar resgatarás, da idade de um mês, segundo a tua avaliação, por cinco siclos de
dinheiro,
segundo o siclo do santuário, que é de vinte geras.
Nm 31.50-54 Por isso trouxemos uma oferta ao SENHOR, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias, ou manilhas, anéis,
arrecadas, e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o SENHOR. 51 Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote,
receberam
deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. 52 E foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao SENHOR,
dezesseis mil
es
etecentos e cinqüenta siclos, dos chefes de mil e dos chefes de cem 53 (Pois cada um dos homens de guerra, tinha tomado
presa para
si).
54 Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de mil e dos chefes de cem, e o levaram à tenda da
congregação,
por
memorial para os filhos de Israel perante o SENHOR.
Js 6.19,24 Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro são consagrados ao SENHOR; irão ao tesouro do
SENHOR.
24 Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo; tão-somente a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro,
deram
para o tesouro da casa do SENHOR.
2Sm 8.9-11 Então ouvindo Toí, rei de Hamate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, 10 Mandou Toí, seu filho Jorão,
ao rei
Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por o haver ferido
(porque
Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toí); e na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, 11 Os quais
também o
rei Davi consagrou ao SENHOR, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara.
1Rs 7.51 Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do SENHOR; então trouxe Salomão as coisas que seu
pai
Davi
havia consagrado; a prata, e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do SENHOR.
2Rs 12.4-16 E disse Joás aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do SENHOR, a saber, o
dinheiro
daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer
cada um
voluntariamente para a casa do SENHOR, 5 Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos; e eles mesmos reparem
as
fendas da
casa, toda a fenda que se achar nela. 6 Sucedeu, porém, que, no ano vinte e três do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham
reparado
as
fendas da casa. 7 Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: Por que não reparais as
fendas da
casa?
Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo das fendas da casa. 8 E consentiram
os
sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não repararem as fendas da casa. 9 Porém o sacerdote Joiada tomou
um cofre

ef
ez um buraco na tampa; e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do SENHOR; e os sacerdotes que
guardavam a
entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do SENHOR. 10 Sucedeu que, vendo eles que já havia muito
dinheiro
no
cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do SENHOR.
11 E o
dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do SENHOR e eles o
distribuíam
aos
carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do SENHOR. 12 Como também aos pedreiros e aos cabouqueiros; e para
se
comprar
madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do SENHOR, e para tudo quanto era necessário para reparar a
casa. 13
Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do SENHOR não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem
trombetas, nem
vaso
algum de ouro ou vaso de prata para a casa do SENHOR. 14 Porque o davam aos que faziam a obra, e reparavam com ele a
casa do
SENHOR. 15 Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a
obra,
porque procediam com fidelidade. 16 Mas o dinheiro do sacrifício por delitos, e o dinheiro por sacrifício de pecados, não se
trazia à casa
do
SENHOR; porque era para os sacerdotes.
2Rs 22.4-6 Sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do SENHOR, o qual os guardas
do
umbral
da porta ajuntaram do povo, 5 E que o dêem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do SENHOR;
para que o
dêem àqueles que fazem a obra que há na casa do SENHOR, para repararem as fendas da casa; 6 Aos carpinteiros, aos
edificadores e
aos
pedreiros; e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa.
1Cr 18.9-11 E ouvindo Toí, rei de Hamate, que Davi destruíra todo o exército de Hadar-Ezer, rei de Zobá, 10 Mandou seu filho
Hadorão a
Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Hadar-Ezer, e por havê-lo ferido (porque
Hadar-Ezer
fazia guerra a Toí), enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, e de prata, e de cobre. 11 Os quais Davi também
consagrou ao
SENHOR, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações: dos edomeus, e dos moabitas, e dos filhos de
Amom, e
dos filisteus, e dos amalequitas.
1Cr 22.2-5 E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel; e ordenou cortadores de
pedras, para
que lavrassem pedras de cantaria, para edificar a casa de Deus. 3 E aparelhou Davi ferro em abundância, para os pregos das
portas das
entradas, e para as junturas; como também cobre em abundância, que não foi pesado; 4 E madeira de cedro sem conta; porque
os
sidônios
e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. 5 Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa
que se
há
de edificar para o SENHOR deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras; eu, pois, agora lhe
prepararei
materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte.
1Cr 22.14 Eis que na minha aflição preparei para a casa do SENHOR cem mil talentos de ouro, e um milhão de talentos de
prata, e de
cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância; também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar.
1Cr 26.20-28 E dos levitas: Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. 21 Quanto aos
filhos
de
Ladã, os filhos dos gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas de Ladã: Jeieli. 22 Os filhos de Jeieli: Zetã e
Joel, seu
irmão; estes tinham cargo dos tesouros da casa do SENHOR, 23 Dos anramitas, dos izaritas, dos hebronitas, dos uzielitas. 24 E
Sebuel,
filho de Gérson, o filho de Moisés, era o chefe dos tesouros. 25 E seus irmãos foram, do lado de Eliézer, Reabias seu filho, e
Jesaías
seu
filho, e Jorão seu filho, e Zicri seu filho, e Selomite, seu filho. 26 Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os

tesouros das
coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares, e de centenas, e capitães do exército
tinham
consagrado. 27 Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do SENHOR. 28 Como também tudo quanto
tinha
consagrado Samuel, o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia; tudo que qualquer havia
dedicado
estava
debaixo da mão de Selomite e seus irmãos.
1Cr 28.14 E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério; também a prata, por peso, para
todos os
utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério.
1Cr 29.1-9 Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e
esta
obra
é grande; porque não é o palácio para homem, mas para o SENHOR Deus. 2 Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho
preparado
para
a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e
madeira
para as
de madeira, pedras de ônix, e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda a sorte de pedras
preciosas, e
pedras
de mármore em abundância. 3 E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho eu dou para
a casa
do
meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 4 Três mil talentos de ouro de Ofir; e sete mil talentos
de prata
purificada, para cobrir as paredes das casas. 5 Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata; e para toda a obra de
mão dos
artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão, para oferecer hoje voluntariamente ao SENHOR? 6 Então os chefes
dos pais, e
os
príncipes das tribos de Israel, e os capitães de mil e de cem, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram. 7 E
deram para
os
erviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, e dez mil dracmas, e dez mil talentos de prata, e dezoito mil talentos de
cobre, e cem
mil
talentos de ferro. 8 E os que possuíam pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do SENHOR, a cargo de Jeiel o
gersonita. 9
Eo
povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente; porque, com coração perfeito, voluntariamente deram ao SENHOR; e
também o
rei
Davi se alegrou com grande alegria.
2Cr 15.18 E trouxe, à casa de Deus, as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado: prata,
ouro e
vasos.
2Cr 24.4-6 E, depois disto, Joás resolveu renovar a casa do SENHOR. 5 Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes:
Saí
pelas
cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano; e vós, apressai este
negócio.
Porém
os levitas não se apressaram. 6 E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste dos levitas, que
trouxessem de
Judá
e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do SENHOR, ordenou à congregação de Israel, para a tenda do testemunho?
2Cr 24.8-14 E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre, e o puseram fora, à porta da casa do SENHOR. 9 E publicou-se em
Judá e em
Jerusalém que trouxessem ao SENHOR o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. 10 Então todos os
príncipes
et
odo o povo se alegraram, e o trouxeram e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. 11 E sucedia que, quando levavam o cofre
pelas
mãos
dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei, e o oficial do sumo
sacerdote, e
esvaziavam o cofre, e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar; assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em
abundância.

12
O qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do SENHOR; e contrataram pedreiros e
carpinteiros,
para
renovarem a casa do SENHOR; como também ferreiros e serralheiros, para repararem a casa do SENHOR. 13 E os que tinham o
encargo
da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos; e restauraram a casa de Deus no seu
estado, e a
fortaleceram. 14 E, depois de acabarem, trouxeram ao rei e a Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa
do
SENHOR,
objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do
SENHOR,
todos
os dias de Joiada.
2Cr 34.9-11 E foram a Hilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas, que
guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés, e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo o
Judá e
Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. 10 E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra, e superintendiam a casa
do
SENHOR;
e estes o deram aos que faziam a obra, e trabalhavam na casa do SENHOR, para consertarem e repararem a casa. 11 E
deram-no aos
carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas, e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as
casas
que os
reis de Judá tinham destruído.
2Cr 34.14 E, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do SENHOR, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do
SENHOR,
dada pela mão de Moisés.
Ed 1.6 E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado, e
com
coisas preciosas; além de tudo o que voluntariamente se deu.
Ed 2.68-69 E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do SENHOR, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a
casa
de
Deus, para a estabelecerem no seu lugar. 69 Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, sessenta e uma
mil
dracmas, e em prata cinco mil libras, e cem vestes sacerdotais.
Ed 7.15-22 E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja
habitação
está em Jerusalém; 16 E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do
povo e dos
sacerdotes, que voluntariamente oferecerem, para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. 17 Portanto diligentemente
comprarás
com
este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar
da casa
de
vosso Deus, que está em Jerusalém. 18 Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do
ouro, o
fareis
conforme a vontade do vosso Deus. 19 E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os
perante o
Deus de
Jerusalém. 20 E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do
rei. 21 E
por
mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão dalém do rio que tudo quanto vos pedir o sacerdote
Esdras,
escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. 22 Até cem talentos de prata, e até cem coros de trigo, e até cem batos
de vinho,
e até cem batos de azeite; e
sal à
vontade.
Ed 8.25 E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos; que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus
conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou.
Ed 8.28 E disse-lhes: Vós sois santos ao SENHOR, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta
voluntária,
oferecida ao SENHOR Deus de vossos pais.
Ne 7.70-72 E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, mil dracmas,
cinqüenta bacias, e quinhentas e trinta vestes sacerdotais. 71 E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da
obra,

em
ouro, vinte mil dracmas, e em prata, duas mil e duzentas libras. 72 E o que deu o restante do povo foi, em ouro, vinte mil
dracmas, e em
prata, duas mil libras; e sessenta e sete vestes sacerdotais.
Ne 10.32-33 Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um siclo, para o ministério da casa
do
nosso
Deus; 33 Para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas
novas,
para
as festas solenes, para as coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para expiação de Israel, e para toda a obra da casa
do
nosso
Deus.
Is 60.9 Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Társis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua
prata e o
seu ouro, para o nome do SENHOR teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou.
Mt 23.16-17 Ai de vós, condutores cegos! pois que dizeis: Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é; mas o que jurar pelo
ouro do
templo, esse é devedor. 17 Insensatos e cegos! Pois qual é maior: o ouro, ou o templo, que santifica o ouro?
42 O SACRIFÍCIO (OFERTA) NO TEMPO DA LEI
Êx 29.25,27,28,38 Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o
SENHOR; é
oferta queimada ao SENHOR.
27 E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das
consagrações, que
for de Arão e de seus filhos.
28 E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada; e a oferta alçada será
dos filhos
de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos; a sua oferta alçada será para o SENHOR.
38 Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente.
Êx 40.29 E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta
de
alimentos, como o SENHOR ordenara a Moisés.
Lv 22.18-25 Fala a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que, da casa de Israel, ou dos
estrangeiros
em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao SENHOR em
holocausto, 19
Segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. 20 Nenhuma coisa em que
haja
defeito
oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. 21 E, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao SENHOR, separando
dos bois
ou
das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito; nenhum defeito haverá nele. 22 O cego, ou
quebrado,
ou
aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impigens, estes não oferecereis ao SENHOR, e deles não poreis oferta queimada
ao
SENHOR
sobre o altar. 23 Porém boi, ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por
voto não
será
aceito. 24 O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao SENHOR; não fareis isto na vossa terra. 25
Também da
mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus, de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas; defeito
nelas
há;
não serão aceitas em vosso favor.
Nm 10.10 Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também
tocareis as
trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus: Eu
sou o
SENHOR vosso Deus.
Dt 16.16-17 Três vezes no ano todo o homem entre ti aparecerá perante o SENHOR teu Deus, no lugar que escolher, na festa
dos pães
ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos; porém não aparecerá vazio perante o SENHOR; 17 Cada um,
conforme
ao
dom da sua mão, conforme a bênção do SENHOR teu Deus, que lhe tiver dado.
Jz 6.17-22 E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. 18 Rogo-te

que
daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. 19 E
entrou
Gideão
e preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha; a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela; e trouxe-lho até
debaixo
do
carvalho, e lho ofereceu. 20 Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha e
derrama-lhe
oc
aldo. E assim fez. 21 E o anjo do SENHOR estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães
ázimos;
então
subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos; e o anjo do SENHOR desapareceu de seus olhos. 22 Então viu
Gideão
que
era o anjo do SENHOR e disse: Ah, Senhor DEUS, pois vi o anjo do SENHOR face a face.
Jz 13.15-16 Então Manoá disse ao anjo do SENHOR: Ora deixa que te detenhamos, e te preparemos um cabrito. 16 Porém o
anjo do
SENHOR disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão; e se fizeres holocausto o oferecerás ao SENHOR.
Porque
não
sabia Manoá que era o anjo do SENHOR.
Jz 21.4 E sucedeu que, no dia seguinte, o povo, pela manhã se levantou, e edificou ali um altar; e ofereceu holocaustos e
ofertas
pacíficas.
2Sm 1.21 Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí
desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo.
1Rs 3.4 E foi o rei a Gibeom para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior; mil holocaustos sacrificou Salomão naquele altar.
1Rs 3.15 E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do SENHOR, e
sacrificou
holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos.
1Rs 8.5 E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando
ovelhas e
vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade.
1Cr 6.49 E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, por todo o serviço do lugar
santíssimo,
e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado.
1Cr 9.28-32 E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os
tiravam. 29
Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário; como também da flor de
farinha, do
vinho,
do azeite, do incenso, e das especiarias. 30 E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias.
31 E
Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. 32 E alguns dos
seus
irmãos,
dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados.
1Cr 16.1-3 Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado; e ofereceram
holocaustos e
sacrifícios pacíficos perante Deus. 2 E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em
nome do
SENHOR. 3 E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um, um pão, e um bom pedaço de carne, e um
frasco de
vinho.
1Cr 23.28-31 Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do SENHOR, nos átrios, e nas câmaras,
e na
purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. 29 A saber: para os pães da proposição, e
para a flor
de
farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida;
30 E
para
estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao SENHOR; e semelhantemente à tarde; 31 E para oferecerem os
holocaustos
do
SENHOR, aos sábados, nas luas novas, e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o SENHOR;
2Cr 1.6 E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o SENHOR, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação; e
ofereceu
sobre ele mil holocaustos.

2Cr 2.4 Eis que estou para edificar uma casa ao nome do SENHOR meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele
incenso
aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas
luas
novas,
e nas festividades do SENHOR nosso Deus; o que é obrigação perpétua de Israel.
2Cr 5.6 Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros
e bois,
que não se podiam contar, nem numerar, por causa da sua abundância.
2Cr 7.4-5 E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o SENHOR. 5 E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, vinte
e dois mil,
e de ovelhas, cento e vinte mil; e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus.
2Cr 7.7 E Salomão santificou o meio do átrio, que estava diante da casa do SENHOR; porquanto ali tinha ele oferecido os
holocaustos e
a gordura dos sacrifícios pacíficos; porque no altar de metal, que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, e a oferta
de
alimentos,
e a gordura.
2Cr 8.13-13 Então Salomão ofereceu holocaustos ao SENHOR, sobre o altar do SENHOR, que tinha edificado diante do
pórtico, 13 E
isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas
solenidades,
três vezes no ano; na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, e na festa das tendas.
2Cr 13.11 E queimam ao SENHOR cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, com os pães da proposição sobre
a mesa
pura, e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do
SENHOR
nosso
Deus; porém vós o deixastes.
2Cr 29.21 E trouxeram sete novilhos e sete carneiros, e sete cordeiros e sete bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, e
pelo
santuário, e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do SENHOR.
2Cr 29.31-35 E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vos consagrastes a vós mesmos ao SENHOR; chegai-vos e trazei
sacrifícios e
ofertas de louvor à casa do SENHOR. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração
trouxeram
holocaustos. 32 E o número dos holocaustos, que a congregação trouxe, foi de setenta bois, cem carneiros, duzentos cordeiros;
tudo
isto em
holocausto para o SENHOR. 33 Houve, também, de coisas consagradas, seiscentos bois e três mil ovelhas. 34 Eram, porém, os
sacerdotes
mui poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos; pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se acabar, e
até que
os
outros sacerdotes se santificaram; porque os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem, do que os sacerdotes.
35 E
houve
também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas, e com as ofertas de libação para os holocaustos.
Assim se
restabeleceu o ministério da casa do SENHOR.
2Cr 33.16 E reparou o altar do SENHOR e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor; e ordenou a Judá que
servisse
ao SENHOR Deus de Israel.
2Cr 35.7-9 E ofereceu Josias, aos filhos do povo, cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da páscoa, em
número de
trinta mil, por todos os que ali se achavam, e de bois três mil; isto era da fazenda do rei. 8 Também apresentaram os seus
príncipes
ofertas
voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas: Hilquias, e Zacarias, e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes
para os
sacrifícios da páscoa duas mil e seiscentas reses de gado miúdo, e trezentos bois. 9 E Conanias, e Semaías, e Natanael, seus
irmãos,
como
também Hasabias, e Jeiel, e Jozabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da páscoa, cinco mil reses
de
gado
miúdo, e quinhentos bois.
Ed 3.2-6 E levantou-se Jesuá, filho de Jozadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e
edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de
Deus. 3 E
firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras; e ofereceram sobre

ele
holocaustos
ao SENHOR, holocaustos pela manhã e à tarde. 4 E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito; ofereceram
holocaustos
cada
dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. 5 E depois disto o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas
as
solenidades consagradas ao SENHOR; como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao SENHOR; 6 Desde o primeiro
dia do
sétimo mês começaram a oferecer holocaustos ao SENHOR; porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do
SENHOR.
Ed 6.17 E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus cem novilhos, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros, e doze
cabritos
por expiação do pecado de todo o Israel; segundo o número das tribos de Israel.
Ed 8.35 E os exilados, que vieram do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, doze novilhos por todo o Israel,
noventa e seis
carneiros, setenta e sete cordeiros, e doze bodes em sacrifício pelo pecado; tudo em holocausto ao SENHOR.
Ne 12.47 Por isso todo o Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções
de cada
dia; e santificavam as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão.
Ne 13.7-9 E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da
casa de
Deus. 8 O que muito me desagradou; de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. 9 E, ordenando-o
eu,
purificaram as câmaras; e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso.
Sl 20.3 Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. (Selá.)
Sl 66.15 Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros; oferecerei novilhos com cabritos. (Selá.)
Sl 96.8 Dai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; trazei oferenda, e entrai nos seus átrios.
Is 19.21 E o SENHOR se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao SENHOR naquele dia, e o adorarão com
sacrifícios e
ofertas, e farão votos ao SENHOR, e os cumprirão.
Is 43.23-24 Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios; não te fiz servir
com
ofertas,
nem te fatiguei com incenso. 24 Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me
satisfizeste,
mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniqüidades.
Is 56.7 Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração; os seus holocaustos e os seus
sacrifícios
serão
aceitos no meu altar; porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Is 60.7 Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti; os carneiros de Nebaiote te servirão; com agrado subirão ao meu altar,
e eu
glorificarei a casa da minha glória.
Jr 17.26-27 E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das
montanhas, e do
sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do
SENHOR.
27
Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas
de
Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se
apagará.
Jr 33.18 Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça
sacrifício
todos os dias.
Jr 41.5 Que vieram homens de Siquém, de Siló, e de Samaria; oitenta homens, com a barba rapada, e as vestes rasgadas, e
retalhandose;
e trazendo nas suas mãos ofertas e incenso, para levarem à casa do SENHOR.
Ez 20.40-41 Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor DEUS, ali me servirá toda a casa de Israel, toda
ela
naquela terra; ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas oblações, com todas
as
vossas
coisas santas; 41 Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em
que andais
espalhados; e serei santificado em vós perante os olhos dos gentios.
Ez 36.38 Como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se
encherão de
rebanhos de homens; e saberão que eu sou o SENHOR.

Ez 40.38-43 E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. 39 E no
vestíbulo
da porta havia duas mesas de um lado, e duas mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela
culpa. 40
Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia duas mesas; e do outro lado, que estava no vestíbulo
da porta,
havia duas mesas. 41 Quatro mesas de um lado, e quatro mesas do outro; aos lados da porta oito mesas, sobre as quais
imolavam. 42 E
as
quatro mesas para o holocausto eram de pedras lavradas; o comprimento era de um côvado e meio, e a largura de um côvado e
meio, e
a altura de um côvado; e
sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o
holocausto e
o
sacrifício. 43 E
os ganchos de um
palmo
de comprimento, estavam fixos por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta.
Ez 42.13 Então me disse: As câmaras do norte, e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras
santas, em
que os sacerdotes, que se chegam ao SENHOR, comerão as coisas mais santas; ali porão as coisas mais santas, e a oferta de
manjar,
a oferta pelo pecado, e
a
oferta pela culpa; porque o
lugar é
santo.
Ez 43.18-27 E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor DEUS: Estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem,
para
oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. 19 E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de
Zadoque,
que se chegam a mim (diz o Senhor DEUS) para me servirem, darás um bezerro, para oferta pelo pecado. 20 E tomarás do seu
sangue,
eo
porás sobre as suas quatro pontas, e sobre os quatro cantos da armação, e no contorno ao redor; assim o purificarás e o
expiarás. 21
Então
tomarás o bezerro da oferta pelo pecado, e o queimará no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. 22 E no segundo
dia
oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado; e purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. 23 E,
acabando tu
de
purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. 24 E oferecê-los-ás perante a face do
SENHOR; e
os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão em holocausto ao SENHOR. 25 Por sete dias prepararás, cada dia um
bode
como
oferta pelo pecado; também prepararão um bezerro, e um carneiro do rebanho, sem mancha. 26 Por sete dias expiarão o altar, e
o
purificarão; e assim consagrar-se-ão. 27 E, cumprindo eles estes dias, será que, ao oitavo dia, e dali em diante, os sacerdotes
oferecerão
sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas; e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor DEUS.
Ez 44.10-11 Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado; os quais andavam transviados,
desviados
de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniqüidade. 11 Contudo serão ministros no meu santuário, nos
ofícios
das
portas da casa, e servirão à casa; eles matarão o holocausto, e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles, para os servir.
Ez 44.13 E não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas
sagradas, às coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram.
Ez 44.27 E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação
pelo pecado,
diz o Senhor DEUS.
Ez 45.13-17 Esta será a oferta que haveis de oferecer: a sexta parte de um efa de cada ômer de trigo; também dareis a sexta
parte de
um efa de cada ômer de cevada. 14 Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a décima parte de um
bato tirado
de
um coro, que é um ômer de dez batos; porque dez batos fazem um ômer. 15 E um cordeiro do rebanho, de cada duzentos, da
terra mais
regada de Israel, para oferta de alimentos, e para holocausto, e para sacrifício pacífico; para que façam expiação por eles, diz o

Senhor
DEUS. 16 Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta, para o príncipe em Israel. 17 E estarão a cargo do príncipe os
holocaustos, e
as
ofertas de alimentos, e as libações, nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele
preparará a
oferta pelo pecado, e a oferta de alimentos, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel.
Ez 46.2 E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta; e os
sacerdotes
prepararão o holocausto, e os sacrifícios pacíficos dele; e ele adorará junto ao umbral da porta, e sairá; mas a porta não se
fechará até à
tarde.
Ez 46.4-7 E o holocausto, que o príncipe oferecer ao SENHOR, será, no dia de sábado, seis cordeiros sem mancha e um
carneiro sem
mancha. 5 E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro; e para o cordeiro, a oferta de alimentos será o que puder dar; e
de azeite
um
him para cada efa. 6 Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e seis cordeiros e um carneiro; eles serão sem
mancha. 7 E
preparará por oferta de manjares um efa para o bezerro e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros, o que a sua mão puder
dar; e
um
him de azeite para um efa.
Ez 46.11-15 E nas festas e nas solenidades a oferta de alimentos será um efa para o bezerro, e um efa para o carneiro, mas
para os
cordeiros o que puder dar; e de azeite um him para um efa. 12 E, quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos, ou de
sacrifícios
pacíficos, uma oferta voluntária ao SENHOR, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus
sacrifícios
pacíficos, como houver feito no dia de sábado; e sairá, e se fechará a porta depois dele sair. 13 E prepararás um cordeiro de um
ano
sem
mancha, em holocausto ao SENHOR, cada dia; todas as manhãs o prepararás. 14 E, juntamente com ele prepararás uma oferta
de
alimentos, todas as manhãs, a sexta parte de um efa, e de azeite a terça parte de um him, para misturar com a flor de farinha;
por oferta
de
alimentos para o SENHOR, em estatutos perpétuos e contínuos. 15 Assim prepararão o cordeiro, e a oferta de alimentos, e o
azeite,
todas
as manhãs, em holocausto contínuo.
Ez 46.20 E ele me disse: Este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa, e a oferta pelo pecado, e onde cozerão
a oferta
de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior para santificarem o povo.
Ez 46.24 E me disse: Estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo.
Jl 1.9 Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do SENHOR; os sacerdotes, ministros do SENHOR, estão
entristecidos.
Jl 1.13 Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes; gemei, ministros do altar; entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do
meu Deus;
porque a oferta de alimentos, e a libação, foram cortadas da casa de vosso Deus.
Jl 2.14 Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o
SENHOR
vosso Deus?
Jn 1.16 Temeram, pois, estes homens ao SENHOR com grande temor; e ofereceram sacrifício ao SENHOR, e fizeram votos.
Jn 2.9 Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento; o que votei pagarei. Do SENHOR vem a salvação.
Sf 3.10 Dalém dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício.
Mt 23.18-20 E aquele que jurar pelo altar isso nada é; mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor.
19
Insensatos e cegos! Pois qual é maior: a oferta, ou o altar, que santifica a oferta? 20 Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele
e por
tudo o
que sobre ele está;
At 7.42 Mas Deus se afastou, e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas:
Porventura
me oferecestes vítimas e sacrifícios No deserto por quarenta anos, ó casa de Israel?
Hb 5.1,3 Porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes
a Deus,
para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados;
3 E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados.
Hb 7.27 Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios
pecados,

e depois pelos do povo; porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a
si mesmo.
Hb 8.3 Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios; por isso era necessário que este também
tivesse
alguma coisa que oferecer.
Hb 9.7 Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do
povo;
Hb 10.11 E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca
podem
tirar os pecados;
Hb 13.11 Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são
queimados fora
do arraial.
43 A OFERTA DE DAVI
2Sm 24.18-25 E Gade veio naquele mesmo dia a Davi, e disse-lhe: Sobe, levanta ao SENHOR um altar na eira de Araúna, o
jebuseu. 19
Davi subiu conforme à palavra de Gade, como o SENHOR lhe tinha ordenado. 20 E olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei
e os
seus
servos; saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. 21 E disse Araúna: Por que vem o rei meu SENHOR
ao seu
servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao SENHOR, para que este castigo cesse de
sobre o
povo.
22 Então disse Araúna a Davi: Tome, e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos; eis aí bois para o
holocausto, e os
trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. 23 Tudo isto deu Araúna ao rei; disse mais Araúna ao rei: O SENHOR teu Deus tome
prazer
em
ti. 24 Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo to comprarei, porque não oferecerei ao SENHOR meu Deus
holocaustos que
não
me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por cinqüenta siclos de prata. 25 E edificou ali Davi ao SENHOR um altar,
e
ofereceu
holocaustos, e ofertas pacíficas. Assim o SENHOR se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel.
1Cr 21.22-27 E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao SENHOR; dá-mo pelo seu valor,
para que
cesse este castigo sobre o povo. 23 Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem
aos seus
olhos; eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de alimentos; tudo dou. 24 E disse o rei
Davi a
Ornã: Não, antes, pelo seu valor, a quero comprar; porque não tomarei o que é teu, para o SENHOR, para que não ofereça
holocausto
sem
custo. 25 E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de seiscentos siclos de ouro. 26 Então Davi edificou ali um altar ao
SENHOR, e
ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos; e invocou o SENHOR, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do
holocausto.
27 E o SENHOR deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha.
44 A OFERTA DA ÁGUA DE DAVI
2Sm 23.15-17 E teve Davi desejo, e disse: Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta! 16
Então aqueles
três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a
trouxeram a
Davi; porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o SENHOR. 17 E disse: Guarda-me, ó SENHOR, de que tal faça;
beberia eu
os
angue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber; isto fizeram aqueles três poderosos.
1Cr 11.17-19 E desejou Davi, e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta!
18 Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e
tomaram
dela e a trouxeram a Davi; porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao SENHOR,
19 E disse: Nunca meu Deus permita que faça tal! Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das
suas
vidas
a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três homens.
45 O PECADO TRAZ MALDIÇÃO FINANCEIRA
Jr 3.2-3 Levanta os teus olhos aos altos, e vê: onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe
no
deserto;
assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. 3 Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva

serôdia;
mas tu
tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha.
Jr 10.21 Porque os pastores se embruteceram, e não buscaram ao SENHOR; por isso não prosperaram, e todos os seus
rebanhos se
espalharam.
Am 4.4-13 Vinde a Betel, e transgredi; a Gilgal, e multiplicai as transgressões; e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os
vossos
dízimos de três em três dias. 5 E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias,
publicai-as;
porque
disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor DEUS. 6 Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades,
e falta
de
pão em todos os vossos lugares; contudo não vos convertestes a mim, disse o SENHOR. 7 Além disso, retive de vós a chuva
quando
ainda
faltava três meses para a ceifa; e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade; sobre um campo
choveu,
mas o
outro, sobre o qual não choveu, secou-se. 8 E andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água,
mas não
se
saciaram; contudo não vos convertestes a mim, disse o SENHOR. 9 Feri-vos com queimadura, e com ferrugem; a multidão das
vossas
hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta; contudo não vos convertestes a
mim, disse
o
SENHOR. 10 Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito; os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar
presos, e
o
mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas; contudo não vos convertestes a mim, disse o SENHOR. 11 Subverti a
alguns
dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio; contudo não vos
convertestes a
mim, disse o SENHOR. 12 Portanto, assim te farei, ó Israel! E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com
o teu
Deus.
13 Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã
trevas,
e pisa os altos da terra; o
SENHOR, o
Deus dos Exércitos, é
o
seu nome.
46 PROFETAS MECENÁRIOS
Mq 3.5 Assim diz o SENHOR acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes, e clamam paz;
mas
contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra.
Mq 3.11 Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas
adivinham por
dinheiro; e ainda se encostam ao SENHOR, dizendo: Não está o SENHOR no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá.
Mt 24.11 E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
47 O POVO PREFERE PROFETAS QUE PROFETIZAM PROSPERIDADE
Mq 2.11 Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: Eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida
forte;
será
esse tal o profeta deste povo.
48 O EXEMPLO DE NEEMIAS
Ne 5.14-19 Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano vinte, até ao
ano trinta
e dois do rei Artaxerxes, doze anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. 15 Mas os primeiros
governadores, que
foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, quarenta siclos de prata, como também os seus
servos
dominavam sobre o povo; porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. 16 Como também na obra deste muro fiz
reparação, e
terra
nenhuma compramos; e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. 17 Também dos judeus e dos magistrados, cento e
cinqüenta
homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham a minha mesa. 18 E o que se preparava
para

cada
dia era um boi e seis ovelhas escolhidas; também aves se me preparavam e, de dez em dez dias, muito vinho de todas as
espécies; e
nem
por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. 19 Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e
de tudo
quanto fiz a este povo.
49 AO TRABALHADOR DEUS ABENÇOA
Gn 31.38-42 Estes vinte anos eu estive contigo; as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do
teu
rebanho. 39 Não te trouxe eu o despedaçado; eu o pagava; o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. 40
Estava eu
assim: De dia me consumia o calor, e de noite a geada; e o meu sono fugiu dos meus olhos. 41 Tenho estado agora vinte anos na
tua
casa;
catorze anos te servi por tuas duas filhas, e seis anos por teu rebanho; mas o meu salário tens mudado dez vezes. 42 Se o
Deus de meu
pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição,
e ao
trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite.
Pv 20.13 Não ames o sono, para que não empobreças; abre os teus olhos, e te fartarás de pão.
Pv 28.19 O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza.
50 BENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
Pv 30.8-9 Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da
minha
porção de costume; 9 Para que, porventura, estando farto não te negue, e venha a dizer: Quem é o SENHOR? ou que,
empobrecendo,
não
venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão.
51 COMPARTILHAR OS BENS MATERIAIS
Et 9.22 Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e
de luto
em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos
pobres.
Sl 41.1-3 Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre; o SENHOR o livrará no dia do mal. 2 O SENHOR o livrará, e o
conservará em
vida; será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. 3 O SENHOR o sustentará no leito da
enfermidade; tu
or
estaurarás da sua cama de doença.
Pv 11.24-25 Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. 25 A alma
generosa
prosperará e aquele que atende também será atendido.
Pv 19.17 Ao SENHOR empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício.
Pv 21.13 O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido.
Pv 22.9 O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.
Pv 22.16 O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá.
Pv 25.21-22 Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer; e se tiver sede, dá-lhe água para beber; 22 Porque assim lhe
amontoarás brasas sobre a cabeça; e o SENHOR to retribuirá.
Pv 28.27 O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições.
Ec 11.1-2 Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. 2 Reparte com sete, e ainda até com oito,
porque
não sabes que mal haverá sobre a terra.
52 DEUS É NOSSA RECOMPENSA E GALARDÃO
Gn 15.1 Depois destas coisas veio a palavra do SENHOR a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o
teu
grandíssimo galardão.
Ez 44.28 Eles terão uma herança: eu serei a sua herança. Não lhes dareis, portanto, possessão em Israel; eu sou a sua
possessão.
53 PORQUE OBEDER APENAS MALAQUIAS 3.8-10 E NÃO TODO O LIVRO ?
Ml 1.6-14 O filho honra o pai, e o servo o seu senhor; se eu sou pai, onde está a minha honra? E, se eu sou senhor, onde está o
meu
temor? diz o SENHOR dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: Em que nós temos
desprezado o
teu
nome? 7 Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: A mesa do SENHOR
é
desprezível. 8 Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mau? E quando ofereceis o coxo ou enfermo,
isso não

é
mau? Ora apresenta-o ao teu governador; porventura terá ele agrado em ti? ou aceitará ele a tua pessoa? diz o SENHOR dos
Exércitos.
9
Agora, pois, eu suplico, peça a Deus, que ele seja misericordioso conosco; isto veio das vossas mãos; aceitará ele a vossa
pessoa? diz
o
SENHOR dos Exércitos. 10 Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu
altar? Eu
não
tenho prazer em vós, diz o SENHOR dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. 11 Mas desde o nascente do sol até ao
poente é
grande entre os gentios o meu nome; e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura; porque o meu
nome é
grande
entre os gentios, diz o SENHOR dos Exércitos. 12 Mas vós o profanais, quando dizeis: A mesa do SENHOR é impura, e o seu
produto,
isto
é, a sua comida é desprezível. 13 E dizeis ainda: Eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o SENHOR dos Exércitos;
vós
ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo; assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? diz o SENHOR. 14
Pois seja
maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula; porque eu sou grande
Rei, diz o
SENHOR dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios.
Ml 2.11-16 Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mau? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso
não é
mau? Ora apresenta-o ao teu governador; porventura terá ele agrado em ti? ou aceitará ele a tua pessoa? diz o SENHOR dos
Exércitos.
9
Agora, pois, eu suplico, peça a Deus, que ele seja misericordioso conosco; isto veio das vossas mãos; aceitará ele a vossa
pessoa? diz
o
SENHOR dos Exércitos. 10 Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu
altar? Eu
não
tenho prazer em vós, diz o SENHOR dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. 11 Mas desde o nascente do sol até ao
poente é
grande entre os gentios o meu nome; e em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura; porque o meu
nome é
grande
entre os gentios, diz o SENHOR dos Exércitos. 12 Mas vós o profanais, quando dizeis: A mesa do SENHOR é impura, e o seu
produto,
isto
é, a sua comida é desprezível. 13 E dizeis ainda: Eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o SENHOR dos Exércitos;
vós
ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo; assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? diz o SENHOR. 14
Pois seja
maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula; porque eu sou grande
Rei, diz o
SENHOR dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. 15 E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito?
E por
que
somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com
a
mulher da
sua mocidade. 16 Porque o SENHOR, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua
roupa, diz o
SENHOR dos Exércitos; portanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais.
Ml 3.3-4 E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como
prata; então
ao SENHOR trarão oferta em justiça. 4 E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao SENHOR, como nos dias antigos, e
como
nos
primeiros anos.
Ml 3.8-10 Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9 Com
maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para
que
haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do

céu, e
não
derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes.
Ml 4.4 Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos.
54 ABRÃO DEU OS DÍZIMOS DOS DESPOJOS
Gn 14.20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.
Hb 7.1-2 Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão
quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou; 2 A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é,
por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz;
Hb 7.4 Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.
Nm 31.25-54 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 26 Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e
Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, 27 E divide a presa em duas metades, entre os que se
armaram
para a peleja, e saíram à guerra, e toda a congregação. 28 Então para o SENHOR tomarás o tributo dos homens de guerra, que
saíram
a esta peleja, de cada quinhentos uma alma, dos homens, e
dos bois, e
dos jumentos e
das ovelhas. 29 Da sua metade o
tomareis, e
o
dareis
ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do SENHOR. 30 Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada cinqüenta,
um dos
homens, dos bois, dos jumentos, e das ovelhas, e de todos os animais; e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do
tabernáculo
do
SENHOR. 31 E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o SENHOR ordenara a Moisés. 32 Foi a presa, restante do despojo
que
tomaram os homens de guerra, seiscentas e setenta e cinco mil ovelhas; 33 E setenta e dois mil bois; 34 E sessenta e um mil
jumentos;
35
E, das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram trinta e duas mil. 36 E a
metade, que
era a
porção dos que saíram à guerra, foi em número de trezentas e trinta e sete mil e quinhentas ovelhas. 37 E das ovelhas, o tributo
para o
SENHOR foi de seiscentas e setenta e cinco. 38 E foram os bois trinta e seis mil; e o seu tributo para o SENHOR setenta e
dois. 39 E
foram
os jumentos trinta mil e quinhentos; e o seu tributo para o SENHOR sessenta e um. 40 E houve de pessoas dezesseis mil; e o
seu
tributo
para o SENHOR trinta e duas pessoas. 41 E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do SENHOR, como o
SENHOR
ordenara a Moisés. 42 E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, 43 (A metade para a
congregação foi, das ovelhas, trezentas e trinta e sete mil e quinhentas;44 E dos bois trinta e seis mil; 45 E dos jumentos trinta
mil e
quinhentos; 46 E das pessoas humanas dezesseis mil). 47 Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada
cinqüenta, de
homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do SENHOR, como o SENHOR
ordenara a
Moisés.
48 Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de mil e os chefes de cem; 49
E
disseram
a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens; e não falta nenhum de nós.
50 Por
isso
trouxemos uma oferta ao SENHOR, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias, ou manilhas, anéis, arrecadas, e colares,
para fazer
expiação pelas nossas almas perante o SENHOR. 51 Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos
os
objetos
bem trabalhados. 52 E foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao SENHOR, dezesseis mil e setecentos e cinqüenta
siclos, dos
chefes de mil e dos chefes de cem 53 (Pois cada um dos homens de guerra, tinha tomado presa para si). 54 Receberam, pois,
Moisés e
Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de mil e dos chefes de cem, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os
filhos de
Israel perante o SENHOR.
2Cr 15.11 E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao SENHOR, do despojo que trouxeram, setecentos bois e sete mil ovelhas.

55 A VIDA HUMANA COMO OFERTA
Is 66.20 E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao SENHOR, sobre cavalos, e em carros, e em
liteiras, e
sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o SENHOR; como quando os filhos de Israel
trazem as
suas
ofertas em vasos limpos à casa do SENHOR.
56 SACRIFÍCIO DE LOUVOR
Sl 50.23 Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará; e àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a
salvação de
Deus.
Sl 107.22 E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo.
Sl 119.108 Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó SENHOR; ensina-me os teus juízos.
Sl 141.2 Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde.
Pv 15.8 O sacrifício dos ímpios é abominável ao SENHOR, mas a oração dos retos é o seu contentamento.
Jr 17.26-27 E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das
montanhas, e do
sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do
SENHOR.
27
Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas
de
Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se
apagará.
Jr 33.11 A voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao SENHOR dos
Exércitos, porque bom é o SENHOR, porque a sua benignidade dura para sempre; dos que trazem ofertas de ação de graças à
casa do
SENHOR; pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o SENHOR.
Os 14.2 A voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao SENHOR dos
Exércitos, porque bom é o SENHOR, porque a sua benignidade dura para sempre; dos que trazem ofertas de ação de graças à
casa do
SENHOR; pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o SENHOR.
57 DEUS NÃO SE PREOCUPA COM A OFERTA E SIM COM A INTENÇÃO DO CORAÇÃO
Gn 4.3-7 E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao SENHOR. 4 E Abel também trouxe dos
primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta. 5 Mas para Caim e para a
sua
oferta
não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que
descaiu
o teu
semblante? 7 Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu
desejo,
mas
sobre ele deves dominar.
Sl 4.5 Oferecei sacrifícios de justiça, e confiai no SENHOR.
Sl 69.30-31 Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. 31 Isto será mais agradável ao
SENHOR do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas.
Ec 5.1 Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de
tolos,
pois não sabem que fazem mal.
Jr 6.19-21 Ouve tu, ó terra! Eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos; porque não estão
atentos às
minhas palavras, e rejeitam a minha lei. 20 Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras
remotas?
Vossos
holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. 21 Portanto assim diz o SENHOR: Eis que armarei
tropeços a
este
povo; e tropeçarão neles pais e filhos juntamente; o vizinho e o seu companheiro perecerão.
Jr 14.12 Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei
deles;
antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste.
Ez 44.7 Porque introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário,
para o
profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura, e o sangue; e eles invalidaram a minha aliança, por causa de
todas
as
vossas abominações.
Os 8.13 Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne, e a comem, mas o SENHOR não as aceita; agora se
lembrará da

sua iniqüidade, e punirá os seus pecados; eles voltarão para o Egito.
Os 9.4 Não derramarão libações de vinho ao SENHOR, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhes serão como
pão de
pranteadores; todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos; não entrará na casa
do
SENHOR.
Am 5.22 E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas; nem atentarei para as ofertas
pacíficas de
vossos animais gordos.
Ag 2.13-14 E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas; nem atentarei para as ofertas
pacíficas
de vossos animais gordos.
58 DEUS NÃO QUER SACRIFÍCIOS, E SIM MISERICÓRDIA
1Sm 15.22-23 Porém Samuel disse: Tem porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se
obedeça à
palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 23
Porque a
rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniqüidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do SENHOR,
ele
também te
rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Sl 40.6 Sacrifício e oferta não quiseste; os meus ouvidos abriste; holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste.
Sl 50.8-14 Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. 9 Da tua casa
não tirarei
bezerro, nem bodes dos teus currais. 10 Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. 11
Conheço todas
as
aves dos montes; e minhas são todas as feras do campo. 12 Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e toda a sua
plenitude. 13
Comerei eu carne de touros? ou beberei sangue de bodes? 14 Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus
votos.
Sl 51.16-19 Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; tu não te deleitas em holocaustos. 17 Os sacrifícios para Deus são
o
espírito
quebrantado; a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 18 Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade;
edifica
os
muros de Jerusalém. 19 Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas; então se
oferecerão
novilhos sobre o teu altar.
Sl 69.30-31 Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. 31 Isto será mais agradável ao
SENHOR do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas.
Pv 21.3 Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao SENHOR do que sacrifício.
Is 1.11-20 De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o SENHOR? Já estou farto dos holocaustos de
carneiros, e da
gordura de animais cevados; nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. 12 Quando vindes para
comparecer
perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viésseis a pisar os meus átrios? 13 Não continueis a trazer ofertas vãs; o
incenso
é para mim abominação, e
as luas novas, e
os sábados, e
a
convocação das assembléias; não posso suportar iniqüidade, nem mesmo a
reunião solene. 14 As vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia; já me são pesadas; já estou cansado
de as
sofrer. 15 Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos; e ainda que multipliqueis as vossas
orações, não
as
ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. 16 Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante
dos meus
olhos; cessai de fazer mal. 17 Aprendei a fazer bem; procurai o que é justo; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da
causa das
viúvas. 18 Vinde então, e argüi-me, diz o SENHOR: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão
brancos
como a
neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 19 Se quiserdes, e obedecerdes, comereis o
bem
desta
terra. 20 Mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada; porque a boca do SENHOR o disse.

Is 33.14-16 Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo
consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? 15 O que anda em justiça, e o que fala com retidão; o que
rejeita o
ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente; o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de
derramamento de
sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. 16 Este habitará nas alturas; as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio,
o seu
pão
lhe será dado, as suas águas serão certas.
Os 6.6 Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos.
Mq 6.6-8 Com que me apresentarei ao SENHOR, e me inclinarei diante do Deus altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com
holocaustos, com bezerros de um ano? 7 Agradar-se-á o SENHOR de milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de azeite?
Darei o
meu
primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? 8 Ele te declarou, ó homem, o que é
bom; e que
éo
que o SENHOR pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus?
59 JESUS PAGOU O PREÇO DAS NOSSAS BENÇÃOS
Is 53.4-5 Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos
por aflito,
ferido de Deus, e oprimido. 5 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniqüidades;
o
castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

OFERTAS

NO NOVO TESTAMENTO
60 JESUS É O CENTRO DAS ESCRITURAS
Ap 19.10 E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: Olha não faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos,
que têm o
testemunho de Jesus. Adora a Deus; porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
61 A MENSAGEM DO EVANGUELHO
At 24.24-25 E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu-o acerca
da fé em
Cristo. 25 E, tratando ele da justiça, e da temperança, e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: Por agora vai-te, e em
tendo
oportunidade te chamarei.
62 TENTAR A CRISTO E QUERER DESAFIÁ-LO NÃO É UMA PRÁTICA DO EVANGELHO
1Co 10.9 E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes.
63 A LEI FOI DADA ATÉ QUE CRISTO APARECESSE
Rm 10.4 Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.
Gl 3.23-25 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de
manifestar. 24
De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. 25 Mas, depois que
veio a fé,
já
não estamos debaixo de aio.
Hb 9.8-10 Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se
conservava em
pé o primeiro tabernáculo, 9 Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à
consciência,
não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço; 10 Consistindo somente em comidas, e bebidas, e várias abluções e
justificações da
carne,
impostas até ao tempo da correção.
64 JESUS CANCELA A ANTIGA ALIANÇA E ESTABELECE A NOVA
Mt 27.50-51 E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. 51 E eis que o véu do templo se rasgou em dois,
de alto a
baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras;
Mc 15.37-38 E Jesus, dando um grande brado, expirou. 38 E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo.
Lc 23.44-46 E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona, escurecendo-se o sol; 45 E
rasgou-se ao meio
o véu do templo. 46 E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto,
expirou.

2Co 3.14 Mas os seus sentidos foram endurecidos; porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho
testamento, o qual
foi por Cristo abolido;
Ef 2.15-16 Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si
mesmo dos
dois um novo homem, fazendo a paz, 16 E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades.
Hb 8.6-13 Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está
confirmada em
melhores promessas. 7 Porque, se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. 8 Porque,
repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, Em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei
uma nova
aliança, 9 Não segundo a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; Como
não
permaneceram naquela minha aliança, Eu para eles não atentei, diz o Senhor. 10 Porque esta é a aliança que depois daqueles
dias Farei
com a casa de Israel, diz o Senhor; Porei as minhas leis no seu entendimento, E em seu coração as escreverei; E eu lhes serei
por
Deus, E
eles me serão por povo; 11 E não ensinará cada um a seu próximo, Nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor;
Porque
todos
me conhecerão, Desde o menor deles até ao maior. 12 Porque serei misericordioso para com suas iniqüidades, E de seus
pecados e de
suas prevaricações não me lembrarei mais. 13 Dizendo Nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se
envelhece,
perto está de acabar.
Hb 10.9 Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo.
Hb 10.11 E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca
podem
tirar os pecados;
Hb 10.19-20 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, 20 Pelo novo e vivo caminho que ele
nos
consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,
65 A LEI DE MOISÉS NÃO TEM MAIS VALIDADE, NÃO SOMOS OBRIGADOS A OBEDECÊ-LA
Rm 7.4,6 Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que
ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
6 Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos; para que sirvamos em novidade
de
espírito, e não na velhice da letra.
Gl 2.19 Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus.
Gl 3.23-25 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de
manifestar. 24
De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. 25 Mas, depois que
veio a fé,
já
não estamos debaixo de aio.
66 OS QUE QUEREM SER JUSTOS POR OBEDIÊNCIA A LEI TÊM SE AFASTADO DA GRAÇA DE DEUS
Gl 5.4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.
Hb 13.9-10 Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com
graça, e não
com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. 10 Temos um altar, de que não têm direito de comer os
que
servem
ao tabernáculo.
67 NINGUÉM É JUSTIFICADO POR OBEDECER MANDAMENTOS, MAS POR MEIO DA FÉ EM CRISTO JESUS
At 13.39 E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê.
Rm 3.25 Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados
dantes
cometidos, sob a paciência de Deus;
68 JESUS E A LEI
Mt 8.1-4 E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. 2 E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor,
se
quiseres, podes tornar-me limpo. 3 E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou purificado da
lepra. 4
Disselhe
então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para
lhes servir
de testemunho.
Mt 26.17-19 E, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que
façamos

os
preparativos para comeres a páscoa? 18 E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O Mestre diz: O meu tempo
está
próximo;
em tua casa celebrarei a páscoa com os meus discípulos. 19 E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a
páscoa.
Mc 14.12-15 E, no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que
vamos
fazer os preparativos para comer a páscoa? 13 E enviou dois dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem, que
leva um
cântaro de água, vos encontrará; segui-o. 14 E, onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O Mestre diz: Onde está o
aposento em
que
hei de comer a páscoa com os meus discípulos? 15 E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado; preparai-a
ali.
Lc 2.21-24, 39 E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo
lhe fora
posto antes de ser concebido. 22 E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém,
para o
apresentarem ao Senhor 23 (Segundo o que está escrito na lei do Senhor: Todo o macho primogênito será consagrado ao
Senhor); 24 E
para darem a oferta segundo o disposto na lei do SENHOR: Um par de rolas ou dois pombinhos.
39 E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para a sua cidade de Nazaré.
Lc 2.41 Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da páscoa;
Lc 5.12-14 E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus,
prostrou-se
sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. 13 E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo:
Quero,
sê
limpo. E logo a lepra desapareceu dele. 14 E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e
oferece,
pela
tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho.
Lc 11.42 Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus.
Importava
fazer estas coisas, e não deixar as outras.
Lc 18.9-14 E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os
outros: 10
Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, orava consigo desta
maneira:
Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e
adúlteros; nem ainda como este publicano. 12
Jejuo
duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda
queria
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! 14 Digo-vos que este desceu
justificado
para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha
será
exaltado.
Lc 22.7-8 Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a páscoa. 8 E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide,
preparai-nos a páscoa, para que a comamos.
Jo 13.29 orque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a
festa; ou
que desse alguma coisa aos pobres.
Gl 4.4-5 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 5 Para remir os que
estavam
debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
69 PENSANDO DE ACORDO COM A LEI
At 5.26 Então foi o capitão com os servidores, e os trouxe, não com violência (porque temiam ser apedrejados pelo povo).
At 10.28 E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros; mas Deus
mostrou-me
que a nenhum homem chame comum ou imundo.
At 15.5 Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e
mandar-lhes
que guardassem a lei de Moisés.
At 15.28-29 Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas
necessárias: 29 Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das
quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá.
At 16.3 Paulo quis que este fosse com ele; e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares;
porque

todos sabiam que seu pai era grego.
At 21.26 Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando
serem já
cumpridos os dias da purificação; e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta.
Ap 8.3-4 E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro; e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com
as orações
de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. 4 E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos
desde a
mão
do anjo até diante de Deus.
70 JESUS E MELQUISEDEQUE
Hb 5.6 Como também diz, noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, Segundo a ordem de Melquisedeque.
Hb 5.10 Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Hb 6.20 Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Hb 7.1-2 Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão
quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou; 2 A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é,
por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz;
Hb 7.4 Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.
Hb 7.5-9 E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é,
de seus
irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. 6 Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos
de
Abraão,
e abençoou o que tinha as promessas. 7 Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 8 E aqui certamente
tomam
dízimos homens que morrem; ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. 9 E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi,
que
recebe dízimos, pagou dízimos.
Hb 8.4 Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que
oferecem
dons segundo a lei,
71 O COFRE DAS OFERTAS
Mt 27.3-7 Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as trinta moedas de prata aos príncipes
dos
sacerdotes e aos anciãos, 4 Dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo.
5E
ele,
atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. 6 E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas
de prata,
disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. 7 E, tendo deliberado em conselho,
compraram com
elas
o campo de um oleiro, para sepultura dos estrangeiros.
Mc 12.41-43 E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro
na arca
do tesouro; e muitos ricos deitavam muito. 42 Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, que valiam meio
centavo.
43
E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que
deitaram na
arca do
tesouro;
Lc 21.1-5 E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro; 2 E viu também uma pobre viúva lançar ali
duas
pequenas moedas; 3 E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva; 4 Porque todos aqueles
deitaram
para
as ofertas de Deus do que lhes sobeja; mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. 5 E, dizendo alguns a
respeito do
templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse:
Jo 8.20 Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era
chegada a
sua hora.
72 O TEMPLO NÃO É LUGAR DE COMÉRCIO
Mt 21.12-13 E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as
mesas dos
cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas; 13 E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração;
mas vós
at
endes convertido em covil de ladrões.
Mc 11.15-17 E vieram a Jerusalém; e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo;
e

derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. 16 E não consentia que alguém levasse algum vaso
pelo
templo. 17 E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração? Mas vós
a
tendes
feito covil de ladrões.
Lc 19.45 E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam,
Jo 2.14-16 E achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. 15 E tendo feito um
azorrague
de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas; e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas;
16 E
disse
aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu Pai casa de venda.
73 OFERTAS QUE JESUS RECEBEU
Mt 2.11 E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros,
ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.
Lc 8.2-3 E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da
qual
saíram sete demônios; 3 E Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras que o serviam com seus
bens.
74 DEVEMOS BUSCAR O REINO DE DEUS E NÃO RIQUEZAS
Mt 6.25-34 Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de
beber; nem
quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário?
26 Olhai
para
as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós
muito mais
valor do que elas? 27 E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28 E, quanto
ao
vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não trabalham nem fiam; 29 E eu vos digo
que
nem
mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30 Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje
existe, e
amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? 31 Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que
comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32 (Porque todas estas coisas os gentios procuram). De certo
vosso Pai
celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas; 33 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas
coisas
vos
serão acrescentadas. 34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a
cada dia o
seu
mal.
Mt 10.9-10 Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos, 10 Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas,
nem
alparcas, nem bordão; porque digno é o operário do seu alimento.
Lc 12.22-31 E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo: Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis,
nem pelo
corpo, sobre o que vestireis. 23 Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. 24 Considerai os corvos, que
nem
semeiam, nem segam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais valeis vós do que as aves? 25 E qual de
vós,
sendo
solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? 26 Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estais ansiosos
pelas
outras? 27 Considerai os lírios, como eles crescem; não trabalham, nem fiam; e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua
glória,
se
vestiu como um deles. 28 E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a
vós,
homens
de pouca fé? 29 Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. 30 Porque as
nações do
mundo buscam todas essas coisas; mas vosso Pai sabe que precisais delas. 31 Buscai antes o reino de Deus, e todas estas
coisas vos
serão acrescentadas.
Jo 6.27 Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem
vos dará;
porque a este o Pai, Deus, o selou.

Fp 3.17-21 Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim
andam.
18
Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, 19
Cujo fim é
a
perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. 20 Mas a nossa cidade
está nos
céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21 Que transformará o nosso corpo abatido, para ser
conforme o
seu
corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Cl 3.1-3 Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de
Deus. 2
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; 3 Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com
Cristo em
Deus.
1Tm 6.8 Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes.
1Tm 6.9-10 Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que
submergem
os homens na perdição e ruína. 10 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se
desviaram
da
fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Hb 3.7-11 Portanto, como diz o Espírito Santo: Se ouvirdes hoje a sua voz, 8 Não endureçais os vossos corações, Como na
provocação, no dia da tentação no deserto. 9 Onde vossos pais me tentaram, me provaram, E viram por quarenta anos as
minhas
obras. 10 Por isso me indignei contra esta geração, E disse: Estes sempre erram em seu coração, E não conheceram os meus
caminhos. 11 Assim jurei na minha ira Que não entrarão no meu repouso.
Hb 4.9-11 Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. 10 Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio
repousou de suas obras, como Deus das suas. 11 Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo
exemplo de desobediência.
75 JESUS RECOMENDA A NÃO JUNTAR RIQUEZAS
Mt 6.19-21 Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; 20
Mas
ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21 Porque
onde
estiver o
vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Mt 19.21 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.
Lc 6.20,24 E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino
de Deus.
24 Mas ai de vós, ricos! porque já tendes a vossa consolação.
Lc 12.33-34 Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca
acabe,
aonde não chega ladrão e a traça não rói. 34 Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
76 DEVEMOS ABRIR MÃO DE RIQUEZAS PELO REINO DE DEUS
Mt 13.44 Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu; e,
pelo gozo
dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo.
Mt 13.45-46 Outrossim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas; 46 E, encontrando uma
pérola
de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a.
77 SER OBSECADO POR DINHEIRO É O MESMO DE NÃO SERVIR A DEUS, A AVAREZA É O AMOR AO DINHEIRO
Mt 6.24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o
outro. Não
podeis servir a Deus e a Mamom.
Lc 16.13-14 Nenhum servo pode servir dois senhores; porque, ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e
desprezar o
outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. 14 E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas, e zombavam dele.
Cl 3.5 Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil
concupiscência, e a avareza, que é idolatria;
1Tm 3.2-3 Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto
para
ensinar; 3 Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento;
Hb 13.5 Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem te
desampararei.
78 PARÁBOLA DOS 10 TALENTOS

Mt 25.14-28 Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes
os seus
bens. 15 E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para
longe.
16
E, tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. 17 Da mesma sorte, o
que
recebera
dois, granjeou também outros dois. 18 Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19 E
muito
tempo
depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 20 Então aproximou-se o que recebera cinco talentos, e
trouxe-lhe outros
cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos; eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. 21 E o seu
senhor
lhe
disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 22 E,
chegando
também o
que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me dois talentos; eis que com eles granjeei outros dois talentos. 23
Disse-lhe
os
eu SENHOR: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 24
Mas,
chegando
também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e
ajuntas
onde
não espalhaste; 25 E, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu. 26 Respondendo, porém, o seu senhor,
disse-lhe:
Mau e negligente servo; sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? 27 Devias então ter dado o meu dinheiro
aos
banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. 28 Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos.
79 A PARÁBOLA DO SEMEADOR
Mt 13.3-8 E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. 4 E, quando semeava, uma
parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na; 5 E outra parte caiu em pedregais, onde não havia
terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda; 6 Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz.
7E
outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. 8 E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro
a
sessenta e outro a trinta.
Mt 13.18-23 Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19 Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o
maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho. 20 O que foi semeado em
pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria; 21 Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e,
chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende;
Mt 13.37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o Filho do homem;
Mc 4.3-20 Ouvi: Eis que saiu o semeador a semear. 4 E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do
caminho, e
vieram as aves do céu, e a comeram; 5 E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não
tinha terra
profunda; 6 Mas, saindo o sol, queimou-se; e, porque não tinha raiz, secou-se. 7 E outra caiu entre espinhos e, crescendo os
espinhos, a
sufocaram e não deu fruto. 8 E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu; e um produziu trinta, outro sessenta,
e outro
cem.
9 E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10 E, quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze
interrogaram-no
acerca da parábola. 11 E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas
estas
coisas se dizem por parábolas, 12 Para que, vendo, vejam, e não percebam; e, ouvindo, ouçam, e não entendam; para que não se
convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. 13 E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas
as
parábolas? 14 O que semeia, semeia a palavra; 15 E, os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada;
mas,
tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. 16 E da mesma forma os que
recebem a
semente sobre pedregais; os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem; 17 Mas não têm raiz em si mesmos, antes são
temporãos; depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. 18 E outros são os que
recebem
as
emente entre espinhos, os quais ouvem a palavra; 19 Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições
de
outras

coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. 20 E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a
palavra e a
recebem, e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, outro a cem, por um.
Lc 8.5-15 Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves
do céu
a comeram; 6 E outra caiu sobre pedra e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade; 7 E outra caiu entre espinhos e
crescendo
com
ela os espinhos, a sufocaram; 8 E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, a cento por um. Dizendo ele estas coisas,
clamava:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 9 E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? 10 E ele disse: A vós
vos é
dado
conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. 11
Esta é,
pois, a parábola: A semente é a palavra de Deus; 12 E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem; depois vem o
diabo, e
tiralhes
do coração a palavra, para que não se salvem, crendo; 13 E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a
recebem
com alegria, mas, como não têm raiz, apenas crêem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam; 14 E a que caiu entre
espinhos,
esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com
perfeição; 15
E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com
perseverança.
80 JESUS ERA POBRE
Mt 8.20 E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a
cabeça.
Mt 17.24-27 E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso
mestre não
paga as dracmas? 25 Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem
cobram
os
reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? 26 Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo,
estão
livres os
filhos. 27 Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca,
encontrarás
um estáter; toma-o, e dá-o por mim e por ti.
Mt 21.1-5 E, quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus dois
discípulos,
dizendo-lhes: 2 Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela;
desprendei-a, e
trazei-mos. 3 E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister; e logo os enviará. 4 Ora, tudo isto
aconteceu
para
que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: 5 Dizei à filha de Sião: Eis que o teu Rei aí te vem, Manso, e assentado
sobre uma
jumenta, E sobre um jumentinho, filho de animal de carga.
Lc 2.6-7 E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. 7 E deu à luz a seu filho
primogênito, e
envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
Lc 9.58 E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a
cabeça.
2Co 8.9 Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre; para que pela
sua
pobreza enriquecêsseis.
Fp 2.7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;
81 JOÃO BATISTA O MAIOR PROFETA ERA POBRE
Mt 11.7-11 E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no deserto? uma cana
agitada pelo
vento? 8 Sim, que fostes ver? um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. 9 Mas, então
que
fostes
ver? um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta; 10 Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua
face envio
o
meu anjo, Que preparará diante de ti o teu caminho. 11 Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não
apareceu

alguém maior do que João o Batista; mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Mc 1.6 E João andava vestido de pêlos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e
mel
silvestre.
82 PEDRO, JOÃO E O ALEIJADO NO TEMPLO
At 2.44-45 E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 45 E vendiam suas propriedades e bens, e
repartiam com
todos, segundo cada um havia de mister.
At 3.4-6 E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. 5 E olhou para eles, esperando receber deles alguma
coisa. 6
E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e
anda.
At 4.34-37 Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as,
traziam o
preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. 35 E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que
cada um
tinha.
36 Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé (que, traduzido, é Filho da consolação), levita, natural de Chipre, 37
Possuindo
uma
herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos.
83 PAULO, O MAIOR APÓSTOLO, ERA POBRE
1Co 4.11-12, 16 Até esta presente hora sofremos fome, e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada
certa, 12
E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofremos;
16 Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
2Co 6.10 Como contristados, mas sempre alegres; como pobres, mas enriquecendo a muitos; como nada tendo, e possuindo
tudo.
1Tm 6.8 Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes
84 PAULO, ÁQUILA, BARNABÉ, TITO E OUTROS IRMÃOS TRABALHARAM PARA SE SUSTENTAR
At 18.1-5 E depois disto partiu Paulo de Atenas, e chegou a Corinto. 2 E, achando um certo judeu por nome Áqüila, natural do
Ponto,
que
havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher (pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma),
ajuntou-se
com
eles, 3 E, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava; pois tinham por ofício fazer tendas. 4 E todos os sábados
disputava
na
sinagoga, e convencia a judeus e gregos. 5 E, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no
espírito,
testificando aos judeus que Jesus era o Cristo.
At 20.33-35 De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. 34 Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era
necessário a
mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. 35 Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário
auxiliar
os
enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
1Co 4.11-12, 16 Até esta presente hora sofremos fome, e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada
certa, 12
E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos; somos perseguidos, e sofremos;
16 Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores.
1Co 9.6 Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar?
2Co 7.2 Recebei-nos em vossos corações; a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso
proveito.
2Co 11.27 Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez.
1Ts 2.9 Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a
nenhum
de vós, vos pregamos o evangelho de Deus.
2Ts 3.8-10 Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não
sermos
pesados a nenhum de vós. 9 Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos
imitardes. 10
Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também.
85 PAULO NÃO RECEBIA DINHEIRO DA IGREJA DE CORÍNTIOS E TESSALÔNICA
1Co 9.11-12 Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 12 Se outros
participam deste
poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito; antes suportamos tudo, para não
pormos
impedimento algum ao evangelho de Cristo.
1Co 9.13-15 Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo

estão junto
ao altar, participam do altar? 14 Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 15
Mas eu
de
nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo; porque melhor me fora morrer, do que alguém
fazer vã
esta
minha glória.
1Co 9.16-18 Porque, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação; e ai de mim, se
não
anunciar o evangelho! 17 E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio; mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me
é
confiada.
18 Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no
evangelho.
2Co 11.7-12 Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fôsseis exaltados, porque de graça vos anunciei o
evangelho de Deus? 8 Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário; e quando estava presente convosco,
e tinha
necessidade, a ninguém fui pesado. 9 Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade; e em tudo me
guardei
de
vos ser pesado, e ainda me guardarei. 10 Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões
da
Acaia.
11 Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. 12 Mas o que eu faço o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a
fim de
que,
naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós.
2Co 12.13-18 Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado?
Perdoai-me este
agravo. 14 Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é
vosso, mas
sim
a vós: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 15 Eu de muito boa vontade gastarei, e
me
deixarei
gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 16 Mas seja assim; eu não vos fui pesado
mas,
sendo astuto, vos tomei com dolo. 17 Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? 18 Roguei a Tito, e
enviei com
ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas?
1Ts 2.9 Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga; pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a
nenhum
de vós, vos pregamos o evangelho de Deus.
2Ts 3.8-10 Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não
sermos
pesados a nenhum de vós. 9 Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos
imitardes. 10
Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também.
86 O CASO DE ANANIAS
At 5.1-6 Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, 2 E reteve parte do preço,
sabendoo
também sua mulher; e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. 3 Disse então Pedro: Ananias, por que encheu
Satanás o
teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? 4 Guardando-a não ficava para ti?
E,
vendida,
não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. 5 E Ananias,
ouvindo
estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. 6 E, levantando-se os moços, cobriram
o morto
e,
transportando-o para fora, o sepultaram.
87 JESUS É O MOTIVO DAS NOSSAS BENÇÃOS E NÃO NOSSOS ESFORÇOS A OBEDIÊNCIA A PRÁTICA DO DÍZIMO
Jo 10.10 O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.
Rm 8.32 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?
2Co 8.9 orque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre; para que pela sua
pobreza
enriquecêsseis.

88 DEUS NOS ABENÇOA MEDIANTE SUA GRAÇA E NÃO POR ESFORÇO NOSSO
Mt 10.8 Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai.
Mc 1.40-44 E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem
podes
limpar-me. 41 E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê limpo. 42 E, tendo ele
dito isto,
logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. 43 E, advertindo-o severamente, logo o despediu. 44 E disse-lhe: Olha, não digas nada
a
ninguém;
porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho.
Lc 6.35 Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis
filhos
do
Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Lc 18.9-14 E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os
outros: 10
Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, orava consigo desta
maneira:
Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e
adúlteros; nem ainda como este publicano. 12
Jejuo
duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda
queria
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! 14 Digo-vos que este desceu
justificado
para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha
será
exaltado.
Rm 12.6-8 De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da
fé; 7 Se
é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; 8 Ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que
reparte,
faça-o
com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria.
1Co 15.9-10 Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de
Deus. 10
Mas pela graça de Deus sou o que sou; e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles;
todavia não
eu,
mas a graça de Deus, que está comigo.
89 DEUS NÃO FAZ COMÉRCIO NEM VENDE SUAS BENÇÃOS
At 8.18-24 E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, 19
Dizendo:
Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. 20 Mas disse-lhe
Pedro: O
teu
dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. 21 Tu não tens parte nem sorte
nesta
palavra,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22 Arrepende-te, pois, dessa tua iniqüidade, e ora a Deus, para que
porventura te seja
perdoado o pensamento do teu coração; 23 Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniqüidade. 24 Respondendo,
porém,
Simão, disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim.
90 DEUS ABENÇOA OS SEUS
Mt 5.5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra;
Mt 6.2-4 Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para
serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 3 Mas, quando tu deres esmola, não
saiba a
tua
mão esquerda o que faz a tua direita; 4 Para que a tua esmola seja dada em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo
te
recompensará publicamente.
Mt 6.11 O pão nosso de cada dia nos dá hoje;
91 DEUS ABENÇOA AO QUE LHE PEDE
Mt 7.7-11 Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. 8 Porque, aquele que pede, recebe; e, o que
busca,
encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9 E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma
pedra? 10 E,

pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? 11 Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais
vosso
Pai,
que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem?
Mt 18.19 Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito
por
meu
Pai, que está nos céus.
Lc 11.2-3 E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu
reino; seja
feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. 3 Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano;
Lc 11.5-13 Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me
três
pães,
6 Pois que um amigo meu chegou a minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe; 7 Se ele, respondendo de
dentro,
disser: Não me importunes; já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama; não posso levantar-me para tos dar;
8
Digo-vos
que, ainda que não se levante a dar-lhos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará
tudo o
que
houver mister. 9 E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; 10 Porque qualquer que
pede
recebe;
e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á. 11 E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma
pedra? Ou,
também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? 12 Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13
Pois se
vós,
sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho
pedirem?
Jo 14.13 E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Tg 4.2-3 Cobiçais, e nada tendes; matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar; combateis e guerreais, e nada tendes,
porque não
pedis. 3 Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
1Jo 3.21-22 Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus; 22 E qualquer coisa que lhe
pedirmos,
dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista.
1Jo 5.14-15 E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15 E,
se
sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.
92 NO NOVO TESTAMENTO A FÉ É A CONDIÇÃO PARA SER ABENÇOADO
Mt 14.31 E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste?
Mt 21.18-22 E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome; 19 E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e
não
achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti! E a figueira secou imediatamente. 20 E os discípulos, vendo
isto,
maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? 21 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos
digo que,
se
tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te, e precipita-te
no mar,
assim
será feito; 22 E, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis.
Mc 5.35-36 Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta; para
que
enfadas mais o Mestre? 36 E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente.
Mc 11.24-26 Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. 25 E, quando estiverdes
orando,
perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. 26 Mas,
se vós
não
perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas.
Hb 11.4 Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando
Deus
testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
Hb 11.6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e
que é
galardoador dos que o buscam.

93 DEUS QUER MISERICÓDIA E NÃO SACRIFÍCIO
Mt 5.23-24 Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24
Deixa ali diante
do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta.
Mt 9.13 Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas
os
pecadores, ao arrependimento.
Mt 12.7 Mas, se vós soubésseis o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes.
Mt 15.1-6 Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: 2 Por que transgridem os teus
discípulos a
tradição dos anciãos? pois não lavam as mãos quando comem pão. 3 Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis
vós,
também, o mandamento de Deus pela vossa tradição? 4 Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem
maldisser
ao
pai ou à mãe, certamente morrerá. 5 Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe: É oferta ao Senhor o que poderias
aproveitar
de
mim; esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, 6 E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus.
Mc 7.8-13 Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens; como o lavar dos jarros e dos copos; e
fazeis
muitas outras coisas semelhantes a estas. 9 E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa
tradição. 10
Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe; e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. 11 Vós, porém,
dizeis: Se
um
homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor; 12 Nada mais lhe
deixais fazer
por
seu pai ou por sua mãe, 13 Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis
semelhantes a estas.
Mc 12.33 E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo
como a si
mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
Lc 10.25-28 E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
26 E ele
lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? 27 E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
e de
toda a
tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 28 E disse-lhe:
Respondeste bem;
faze isso, e viverás.
Hb 13.16 E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada.
94 RECOMPENSA MATERIAL
Mt 5.7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia;
Lc 6.38 Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço; porque com a
mesma
medida com que medirdes também vos medirão de novo.
Lc 12.22-31 E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo: Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis,
nem pelo
corpo, sobre o que vestireis. 23 Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. 24 Considerai os corvos, que
nem
semeiam, nem segam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta; quanto mais valeis vós do que as aves? 25 E qual de
vós,
sendo
solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? 26 Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estais ansiosos
pelas
outras? 27 Considerai os lírios, como eles crescem; não trabalham, nem fiam; e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua
glória,
se
vestiu como um deles. 28 E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a
vós,
homens
de pouca fé? 29 Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. 30 Porque as
nações do
mundo buscam todas essas coisas; mas vosso Pai sabe que precisais delas. 31 Buscai antes o reino de Deus, e todas estas
coisas vos
serão acrescentadas.
95 RECOMPENSA ESPIRITUAL
Mt 10.41-42 Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta; e quem recebe um justo na
qualidade de

justo, receberá galardão de justo. 42 E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em
nome de
discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
Mt 19.21 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.
Mt 19.29 E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de
meu
nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.
Mc 9.41 Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade
vos
digo que não perderá o seu galardão.
Mc 10.28-31 E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos, e te seguimos. 29 E Jesus, respondendo, disse: Em
verdade vos
digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de
mim e
do
evangelho, 30 Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com
perseguições; e no século futuro a vida eterna. 31 Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão
primeiros.
Lc 6.20 E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de
Deus.
Lc 6.35 Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis
filhos
do
Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Lc 14.13-14 Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, 14 E serás bem-aventurado; porque
eles não
têm com que to recompensar; mas recompensado te será na ressurreição dos justos.
Lc 18.22 E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa; vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e
terás um
tesouro no céu; vem, e segue-me.
Lc 19.8-10 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.
Jo 4.36 E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna; para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos
se
regozijem.
Gl 6.7-10 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 8 Porque o que
semeia
na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 9 E não nos
cansemos de
fazer
bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 10 Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos,
mas
principalmente aos domésticos da fé.
Ef 1.3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais
em Cristo;
1Tm 6.17-19 Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em
Deus,
que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos; 18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de
boa
mente,
e sejam comunicáveis; 19 Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida
eterna.
Hb 10.32-34 Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de
aflições. 33
Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram
tratados. 34
Porque
também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós
mesmos
tendes
nos céus uma possessão melhor e permanente.
Hb 11.6 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e
que é
galardoador dos que o buscam.
Hb 11.8-10 Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem saber

para onde ia. 9 Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros
com ele da mesma promessa. 10 Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Jo 8.56 Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se.
Hb 11.14-16 Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. 15 E se, na verdade, se lembrassem
daquela de
onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. 16 Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus
não se
envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade.
Hb 11.35-37 As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos; uns foram torturados, não aceitando o seu livramento,
para
alcançarem uma melhor ressurreição; 36 E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. 37 Foram
apedrejados,
serrados, tentados, mortos ao fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e
maltratados.
Tg 2.5 Ouvi, meus amados irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros
do reino
que prometeu aos que o amam?
1Pe 1.3-4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo
para
uma
viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 4 Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que
não se
pode
murchar, guardada nos céus para vós,
2Pe 1.3-4 Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos
chamou
pela sua glória e virtude; 4 Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis
participantes da
natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo.
2Pe 3.13 Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
1Jo 2.25 E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna.
Ap 2.7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está
no meio do
paraíso de Deus.
Ap 2.11 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Ap 2.17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei
uma
pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe.
Ap 2.26-28 E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, 27 E com vara de ferro
as
regerá; e serão quebradas como vasos de oleiro; como também recebi de meu Pai. 28 E dar-lhe-ei a estrela da manhã.
Ap 3.5 O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei
o seu
nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Ap 3.12 A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá; e escreverei sobre ele o nome do meu
Deus, e o
nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome.
Ap 3.17-18 Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e
pobre,
e cego, e nu; 18 Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e roupas brancas, para que
te vistas,
e não apareça a
vergonha da tua nudez; e
que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.
Ap 3.21 Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu venci, e me assentei com meu Pai
no seu
trono.
Ap 21.6 E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe
darei
da
fonte da água da vida.
96 ALEGRAR-SE PELOS SOFRIMENTOS POR CAUSA DE JESUS
At 5.41 Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo
nome de
Jesus.
Fp 1.29 Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele,
Hb 10.19-20 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, 20 Pelo novo e vivo caminho que ele
nos
consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,
97 SACRIFÍCIOS ESPIRITUAIS

Hb 13.15-16 Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu
nome. 16 E
não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. 17 Obedecei a vossos pastores,
e
sujeitaivos
a eles; porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo,
porque
isso não vos seria útil.
1Pe 2.5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
98 PAULO COMPARA-SE COM O MODELO SACERDOTAL, PORÉM ELE NÃO EXPLICA QUE OFERTAS É QUE OS
GENTIOS
OFERECEM
Rm 15.16 Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta
dos
gentios, santificada pelo Espírito Santo.
99 A LEI DA VOLUNTARIEDADE
2Co 8.1-4 Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia; 2 porque, no meio de muita
prova de
tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua
generosidade. 3
Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. 4 Pedindo-nos
com muitos
rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos.
2Co 8.7-8 Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor
para
conosco, assim também abundeis nesta graça. 8 Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a
sinceridade de vosso amor.
2Co 8.10-12 E nisto dou o meu parecer; pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes; e não foi só praticar,
mas
também querer. 11 Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja
também o
cumprimento, segundo o que tendes.
2Co 9.6-7 E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância ceifará.
7 Cada
um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.
2Co 9.12-13 Porque a administração deste serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em
muitas
graças, que se dão a Deus. 13 Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais
quanto ao
evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos;
1Pe 5.2 Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por
torpe
ganância, mas de ânimo pronto;
100 A LEI DA SEMEADURA
2Co 9.6-7 E digo isto: Que o que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância ceifará.
7 Cada
um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.
Gl 6.7-10 Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. 8 Porque o que
semeia
na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 9 E não nos
cansemos de
fazer
bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 10 Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos,
mas
principalmente aos domésticos da fé.
101 JESUS ORDENOU AQUELES QUE ANUCIAM O EVANGELHO, DEVEM TIRAR SEU SUSTENTO DO EVANGELHO
Lc 10.7-8 E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de
casa em
casa. 8 E, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido.
1Co 9.13-14 Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo
estão junto
ao altar, participam do altar? 14 Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho.
Gl 6.6 E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui.
1Tm 5.17-18 Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que
trabalham na
palavra e na doutrina; 18 Porque diz a Escritura: Não ligarás a boca ao boi que debulha. E: Digno é o obreiro do seu salário.
102 AS IGREJAS PROMOVIA AS VIAGENS DOS MISSIONÁRIOS, BEM COMO CUIDAVA DELES
At 17.10 E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Beréia; e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus.
At 17.14 No mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali.
At 27.3 E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que

cuidassem
dele. At 28.10 Os quais nos distinguiram também com muitas honras; e, havendo de navegar, nos proveram das coisas
necessárias.
Rm 15.24 Quando partir para Espanha irei ter convosco; pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja
encaminhado por
vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia.
Rm 16.1-2 Recomendando-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencréia, 2 Para que a recebais no
Senhor,
como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar; porque tem hospedado a muitos, como também
a mim
mesmo.
1Co 16.6 E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu
tenha de
fazer. (Almeida Revista Atualizada)
2Co 1.16 Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha.
Fp 4.10-19 Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim; pois já vos tínheis lembrado,
mas não
tínheis tido oportunidade. 11 Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12 Sei
estar
abatido,
e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome;
tanto a ter
abundância, como a padecer necessidade. 13 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 14 Todavia fizestes bem em
tomar
parte
na minha aflição. 15 E bem sabeis também, ó filipenses, que, no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma
igreja
comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente; 16 Porque também uma e outra vez me mandastes o
necessário
a
Tessalônica. 17 Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. 18 Mas bastante tenho recebido,
e tenho
abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e
sacrifício
agradável e aprazível a Deus. 19 O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por
Cristo
Jesus.
103 O SALÁRIO DO MINISTRO DO EVANGELHO É AQUILO QUE LHE OFERECEM, MINISTRO NÃO TEM PERMISSÃO
DE
DEUS
PARA EXIGIR VALOR ALGUM
Lc 10.1-9 E DEPOIS disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas
as
cidades e lugares aonde ele havia de ir. 2 E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois,
ao
Senhor
da seara que envie obreiros para a sua seara. 3 Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. 4 Não leveis bolsa,
nem
alforje,
nem alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho. 5 E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. 6 E,
se ali
houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para vós. 7 E ficai na mesma casa, comendo e
bebendo
do
que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. 8 E, em qualquer cidade em que entrardes,
e vos
receberem, comei do que vos for oferecido. 9 E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de
Deus.
2Co 12.14 Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é
vosso, mas
sim a vós: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos.
1Ts 2.5-7 Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza; Deus é
testemunha; 6 E
não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados;
7 Antes
fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos.
104 OS APÓSTOLOS QUANDO IAM PREGAR EM OUTRAS CIDADES SE HOSPEDAVAM NAS CASAS DOS IRMÃOS E
NÃO EM
POUSADAS OU HOSPEDARIAS, JUSTAMENTE PARA NÃO SER PESADOS AOS IRMÃOS E GASTAR O DINHEIRO DA
IGREJA
COM AJUDAS AOS NECESSITADOS
Lc 10.1-9 E depois disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas

as cidades
e lugares aonde ele havia de ir. 2 E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao
Senhor da
seara
que envie obreiros para a sua seara. 3 Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. 4 Não leveis bolsa, nem alforje,
nem
alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho. 5 E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. 6 E, se
ali
houver
algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para vós. 7 E ficai na mesma casa, comendo e bebendo
do que
eles
tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. 8 E, em qualquer cidade em que entrardes, e vos
receberem,
comei do que vos for oferecido. 9 E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus.
At 9.43 E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor.
At 16.15 E, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao SENHOR, entrai
em
minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso.
At 21.16 E foram também conosco alguns discípulos de Cesaréia, levando consigo um certo Mnasom, cíprio, discípulo antigo,
com
quem
havíamos de hospedar-nos.
Rm 16.1-2 Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencréia, 2 Para que a recebais no
Senhor,
como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar; porque tem hospedado a muitos, como também
a mim
mesmo.
1Tm 3.2-3 Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto
para
ensinar; 3 Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento;
Hb 13.2 Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos.
3Jo 1.6-8 Que em presença da igreja testificaram do teu amor; aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem
farás; 7
Porque pelo seu Nome saíram, nada tomando dos gentios. 8 Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos
cooperadores da
verdade.
Rm 12.13 Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade;
Tt 1.8 Mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante;
1Pe 4.9 Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações,
105 OS VERDADEIROS MINISTROS DO EVANGELHO PREGAM A PALAVRA DE DEUS SEM VISAREM SER
RECOMPENSADOS
POR DINHEIRO, PREGAM POR AMOR A DEUS
2Rs 5.1-27 E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito;
porque por ele
o SENHOR dera livramento aos sírios; e era este homem herói valoroso, porém leproso. 2 E saíram tropas da Síria, da terra de
Israel, e
levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3 E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor
estivesse
diante do
profeta que está em Samaria; ele o restauraria da sua lepra. 4 Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e
assim falou a
menina que é da terra de Israel. 5 Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na
sua mão
dez
talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez mudas de roupas. 6 E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando
a ti esta
carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. 7 E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta,
rasgou
as
suas vestes, e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua
lepra?
Pelo
que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. 8 Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus,
que o rei
de
Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta
em
Israel. 9
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. 10 Então Eliseu lhe mandou um
mensageiro,
dizendo: Vai, e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. 11 Porém, Naamã muito se
indignou, e se foi,

dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do SENHOR seu Deus, e passará a
sua mão
sobre
o lugar, e restaurará o leproso. 12 Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de
Israel?
Não me
poderia eu lavar neles, e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. 13 Então chegaram-se a ele os seus servos, e
lhe
falaram, e
disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te,
e
ficarás
purificado. 14 Então desceu, e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus; e a sua carne
tornou-se como a
carne de um menino, e ficou purificado. 15 Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se
diante dele, e
disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel; agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu
servo. 16
Porém ele disse: Vive o SENHOR, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele
recusou. 17
E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar duas mulas; porque nunca
mais
oferecerá
este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao SENHOR. 18 Nisto perdoe o SENHOR a teu servo; quando
meu
senhor
entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de
Rimom;
quando
assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o SENHOR a teu servo. 19 E ele lhe disse: Vai em paz. E foi dele a uma
pequena
distância. 20 Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não
recebendo da
sua
mão alguma coisa do que trazia; porém, vive o SENHOR que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa. 21 E foi
Geazi a
alcançar
Naamã; e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: Vai tudo bem? 22 E ele disse: Tudo
vai bem;
meu
senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim;
dá-lhes, pois,
um
talento de prata e duas mudas de roupas. 23 E disse Naamã: Sê servido tomar dois talentos. E instou com ele, e amarrou dois
talentos
de
prata em dois sacos, com duas mudas de roupas; e pô-los sobre dois dos seus servos, os quais os levaram diante dele. 24 E,
chegando
ele
a certa altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa; e despediu aqueles homens, e foram-se. 25 Então ele entrou,
e pôs-se
diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: Donde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. 26
Porém ele lhe
disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para
receberes
prata, e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? 27 Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à
tua
descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
Lc 9.1-3 E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem
enfermidades. 2 E
enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. 3 E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões,
nem
alforje,
nem pão, nem dinheiro; nem tenhais duas túnicas.
Lc 10.1-9 E depois disto designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas
as cidades
e lugares aonde ele havia de ir. 2 E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao
Senhor da
seara
que envie obreiros para a sua seara. 3 Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. 4 Não leveis bolsa, nem alforje,
nem
alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho. 5 E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. 6 E, se

ali
houver
algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, voltará para vós. 7 E ficai na mesma casa, comendo e bebendo
do que
eles
tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. 8 E, em qualquer cidade em que entrardes, e vos
receberem,
comei do que vos for oferecido. 9 E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus.
2Co 12.14 Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é
vosso, mas
sim a vós: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos.
Fp 1.15-17 Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade; 16 Uns, na verdade,
anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. 17 Mas outros, por amor,
sabendo
que fui
posto para defesa do evangelho.
Fp 2.19-21 E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo
dos
vossos negócios. 20 Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado; 21 Porque todos
buscam o
que
é seu, e não o que é de Cristo Jesus.
Fp 3.17-21 Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim
andam.
18
Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, 19
Cujo fim é
a perdição; cujo Deus é
o
ventre, e
cuja glória é
para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. 20 Mas a
nossa cidade está nos
céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, 21 Que transformará o nosso corpo abatido, para ser
conforme o
seu
corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
1Tm 6.3-5 Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e
com a
doutrina que é segundo a piedade, 4 É soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais
nascem
invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, 5 Contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade,
cuidando que a
piedade seja causa de ganho; aparta-te dos tais.
Tt 1.11 Aos quais convém tapar a boca; homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe
ganância.
1Pe 5.2 Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por
torpe
ganância, mas de ânimo pronto;
2Pe 2.3 E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas; sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença,
e a sua
perdição não dormita.
2Pe 2.14-15 Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração
exercitado
na avareza, filhos de maldição; 15 Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor,
que amou
o prêmio da injustiça;
Jd 1.11-12 Ai deles! porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na
contradição de Coré. 12 Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apascentando-se a si
mesmos
sem
temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes
mortas,
desarraigadas;
106 OFERTAS PARA AJUDAR OS POBRES
At 4.34-37 Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as,
traziam o
preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. 35 E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que
cada um
tinha.
36 Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé (que, traduzido, é Filho da consolação), levita, natural de Chipre, 37

Possuindo
uma
herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos.
At 11.29-30 E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na
Judéia. 30
O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo.
At 24.17 Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas.
Rm 15.26-27 Porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em
Jerusalém.
27 Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque, se os gentios foram participantes dos seus bens
espirituais,
devem também ministrar-lhes os temporais.
1Co 16.1-3 Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. 2 No
primeiro
dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as
coletas
quando
eu chegar. 3 E, quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém.
2Co 8.1-4 Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia; 2 porque, no meio de muita
prova de
tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua
generosidade. 3
Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico) e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. 4 Pedindo-nos
com muitos
rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos.
2Co 8.7-8 Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor
para
conosco, assim também abundeis nesta graça. 8 Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a
sinceridade de vosso amor.
2Co 8.20-21 Evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, que por nós é ministrada; 21 Pois zelamos do que é
honesto,
não só diante do Senhor, mas também diante dos homens.
2Co 9.1-2 Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios; que a Acaia está
pronta
desde
o ano passado; e o vosso zelo tem estimulado muitos. 2 porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos
macedônios,
dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado; e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos.
2Co 9.5 Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de
antemão a
vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza.
2Co 9.9 Conforme está escrito: Espalhou, deu aos pobres; A sua justiça permanece para sempre.
2Co 9.12-13 Porque a administração deste serviço, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em
muitas
graças, que se dão a Deus. 13 Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais
quanto ao
evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos;
1Tm 5.16 Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam
sustentar as
que deveras são viúvas.
107 REPARTIR COM OS POBRES
Mt 26.6-13 E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, 7 Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de
alabastro,
com ungüento de grande valor, e derramou-lho sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. 8 E os seus discípulos,
vendo isto,
indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? 9 Pois este ungüento podia vender-se por grande preço, e dar-se o
dinheiro aos
pobres. 10 Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? pois praticou uma boa ação para comigo. 11
Porquanto
sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. 12 Ora, derramando ela este ungüento sobre o
meu
corpo, fêlo
preparando-me para o meu sepultamento. 13 Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o
mundo,
também será referido o que ela fez, para memória sua.
Mc 10.17-21 E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom Mestre,
que farei
para herdar a vida eterna? 18 E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. 19 Tu sabes
os
mandamentos: Não adulterarás; não matarás; não furtarás; não dirás falso testemunho; não defraudarás alguém; honra a teu pai
e a tua

mãe.
20 Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. 21 E Jesus, olhando para ele, o amou
e lhe
disse: Falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz, e
segue-me.
Mc 14.3-7 E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, que trazia um vaso de
alabastro, com ungüento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lho derramou sobre a cabeça. 4 E alguns houve
que em si
mesmos se indignaram, e disseram: Para que se fez este desperdício de ungüento? 5 Porque podia vender-se por mais de
trezentos
dinheiros, e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. 6 Jesus, porém, disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa
obra. 7
Porque
sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes; mas a mim nem sempre me tendes.
Lc 6.35 Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis
filhos
do
Altíssimo; porque ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Lc 6.38 Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço; porque com a
mesma
medida com que medirdes também vos medirão de novo.
Lc 12.33-34 Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca
acabe,
aonde não chega ladrão e a traça não rói. 34 Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.
Lc 18.22 E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa; vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e
terás um
tesouro no céu; vem, e segue-me.
Jo 12.3-8 Então Maria, tomando um arrátel de ungüento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe
os pés
com os seus cabelos; e encheu-se a casa do cheiro do ungüento. 4 Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de
Simão, o
que
havia de traí-lo, disse: 5 Por que não se vendeu este ungüento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? 6 Ora, ele
disse isto,
não
pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. 7 Disse, pois, Jesus:
Deixai-a;
para o dia da minha sepultura guardou isto; 8 Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes.
Jo 13.29 Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a
festa; ou
que desse alguma coisa aos pobres.
At 2.44-45 E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. 45 E vendiam suas propriedades e bens, e
repartiam com
todos, segundo cada um havia de mister.
At 4.32 E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua
própria, mas
todas as coisas lhes eram comuns.
At 4.34-37 Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as,
traziam o
preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. 35 E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que
cada um
tinha.
36 Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé (que, traduzido, é Filho da consolação), levita, natural de Chipre, 37
Possuindo
uma
herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos.
At 6.1 Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as
suas
viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
At 9.36 E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e
esmolas que
fazia. At 10.4 O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas
esmolas
têm
subido para memória diante de Deus;
At 20.33-35 De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. 34 Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era
necessário a
mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. 35 Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário
auxiliar
os
enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.

Rm 12.13 Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade;
Rm 12.20 Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto,
amontoarás brasas
de fogo sobre a sua cabeça.
1Co 12.28 E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois
milagres,
depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
2Co 8.14-15 Mas para igualdade; neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua
abundância supra a vossa falta, e haja igualdade; 15 Como está escrito: O que muito colheu não teve de mais; e o que pouco,
não teve
de
menos.
Ef 4.28 Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir
com o que
tiver necessidade.
1Tm 6.17-19 Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em
Deus,
que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos; 18 Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de
boa
mente,
e sejam comunicáveis; 19 Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida
eterna.
Tt 3.14 E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos.
Hb 13.15-16 Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu
nome. 16 E
não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada.
Tg 1.27 A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e
guardar-se da
corrupção do mundo.
1Jo 3.17-18 Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará
nele o amor
de Deus? 18 Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
108 JESUS FOI O ÚNICO SACRIFÍCIO PERFEITO QUE DEUS DESEJOU
Ef 5.2 E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em
cheiro
suave.
Hb 10.1 Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que
continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam.
Hb 10.5-6 Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, Mas corpo me preparaste; 6 Holocaustos e
oblações pelo
pecado não te agradaram.
Hb 10.8 Como acima diz: Sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram (os quais se
oferecem segundo a lei).
Hb 10.11 E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca
podem
tirar os pecados;

DÍZIMOS
NO ANTIGO TESTAMENTO
DÍZIMO A décima parte, tanto das colheitas como dos animais, que os israelitas
ofereciam a Deus (Lv 27.30-32; Hb 7.1-10). O dízimo era usado para o sustento
dos LEVITAS (Nm 18.21-24), dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas (Dt 14.2829).
(Dicionário da Bíblia de Estudo Almeida. Barueri – SP: Sociedade Bíblia do Brasil,
2006. 1728p.)
Nas próximas seções você encontrará todos os versículos sobre dízimos.
O dízimo era uma oferta especial, cheia de detalhes, a maioria dos cristãos apenas conhece o versículo de Malaquias 3.10,
porém
Malaquias é apenas uma repetição do que foi estabelecido na Lei por meio de Moisés.
109 O DÍZIMO DE ABRAÃO
Gn 14.20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.
Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra, e não de tudo que possuía, mas de tudo que conquistou na guerra, esta era uma
prática comum na época, onde os vencedores das guerras, ofereciam em sacrifícios aos seus deuses o dízimo dos despojos.
Hb 7.4 Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.

Na época de Abraão não existiam religiões tal qual a conhecemos hoje, com igrejas, templos e todo um ritual religioso, o que
existia
eram pessoas que Deus se comunicava e determinava sua vontade, por isso não tinha como Abraão entregar o Dízimo de seus
béns a uma religião ou templo, ele apenas ofereciam a Deus em forma de sacrifício os seus animais e suas plantações como
gratidão.
Abraão viveu antes da Lei, portanto entregou o Dízimo antes de existir a Lei de Moisés, porém isso não significa que temos que
dizimar, simplesmente porque Abraão dizimou, se for assim, nós também teremos que fazer tudo que Abraão fez, como por
exemplo: Abraão se circuncidou, como isso foi antes da Lei, então nós também temos que nos circuncidar. Veja que querer
imitar
todas as práticas de Abraão, simplesmente porque era antes da Lei, nos leva a um absurdo.
Quero lembrar que até o próprio Jesus foi circuncidado, mas nem por isso temos que ser.
Gn 17.23 Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro,
todo o homem entre os da casa de Abraão; e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com
ele.
Lc 2.21 E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe
fora
posto antes de ser concebido.
Quando deus estabeleceu a Lei por meio de Moisés, Ele determinou a porcentagem que seria dado dos despojos da guerra.
Nm 31.25-30 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 26 Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e
Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, 27 E divide a presa em duas metades, entre os que se
armaram para a peleja, e saíram à guerra, e toda a congregação. 28 Então para o SENHOR tomarás o tributo dos homens de
guerra, que saíram a esta peleja, de cada quinhentos uma alma, dos homens, e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. 29 Da
sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do SENHOR. 30 Mas, da metade dos filhos de
Israel,
tomarás um de cada cinqüenta, um dos homens, dos bois, dos jumentos, e das ovelhas, e de todos os animais; e os darás aos
levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do SENHOR.
110 O DÍZIMO DE JACÓ
Gn 28.22 E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o
dízimo.
Nesta época não existia sistema religioso, este dízimo era dado sacrificando os animais em holocausto e oferecendo as suas
colheitas como ofertas. A fumaça do sacrifício subia até os céus onde Deus sentia o cheiro e assim se agradava do mesmo.
Gn 8.20-21 E edificou Noé um altar ao SENHOR; e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto
sobre o altar. 21 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra
por causa do homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o
vivente, como fiz.
111 O ESTABELECIMENTO DO DÍZIMO
Lv 27.28-33 Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao SENHOR de tudo o que tem, de homem, ou de
animal, ou
do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará; toda a coisa consagrada será santíssima ao SENHOR. 29 Toda a coisa
consagrada
que for consagrada do homem, não será resgatada; certamente morrerá. 30 Também todas as dízimas do campo, da semente do
campo, do
fruto das árvores, são do SENHOR; santas são ao SENHOR. 31 Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa,
acrescentará a
sua quinta parte sobre ela. 32 No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o
dízimo será
santo
ao SENHOR. 33 Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará; mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o
outro
será
santo; não serão resgatados.
Aqui em Levítico está o estabelecimento do DÍZIMO na Lei, é necessário prestar muita atenção para entender como este foi
estabelecido.
30 TAMBÉM TODAS AS DÍZIMAS DO CAMPO, DA SEMENTE DO CAMPO, DO FRUTO DAS ÁRVORES...
32 NO TOCANTE A TODAS AS DÍZIMAS DO GADO E DO REBANHO, TUDO O QUE PASSAR DEBAIXO DA VARA, O DÍZIMO
SERÁ
O DÍZIMO era dado apenas de produtos agrícolas e de rebanhos, essa foi a exigência de Deus.
Os carpinteiros, os pedreiros, os artesãos, os pescadores, os soldados, os ferreiros, e todos os demais seguimentos não
dizimavam, pois Deus não queria dinheiro, mas apenas produtos agrícolas e rebanhos.
Dt 14.22-29 Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo.23 E, perante o
SENHOR teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do
teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer ao SENHOR teu Deus todos os
dias.
24 E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o SENHOR teu
Deus para ali pôr o seu nome, quando o SENHOR teu Deus te tiver abençoado; 25 Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão,
e
vai ao lugar que escolher o SENHOR teu Deus; 26 E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por
ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma; come-o ali perante o SENHOR teu Deus, e

alegra-te,
tu e a tua casa; 27 Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas; pois não tem parte nem herança contigo.
28
Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas; 29 Então
virá o
levita (pois nem parte nem herança tem contigo), e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e
comerão,
e fartar-se-ão; para que o SENHOR teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem.
112 OS DÍZIMOS ERAM DESTINADOS AOS LEVITAS QUE MINISTRAVAM NA TENTA E NÃO APENAS AOS
SASERDOTES
Nm 18.8-19 Disse mais o SENHOR a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas
santas
dos filhos de Israel; por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. 9 Isto terás das coisas
santíssimas do
fogo;
todas as suas ofertas com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas
expiações
pela culpa, que me apresentarão; serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. 10 No lugar santíssimo as comerás; todo o
homem
ac
omerá; santas serão para ti. 11 Também isto será teu: a oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de
Israel;
a ti,
a teus filhos, e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo; todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerá.
12 Todo o
melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao SENHOR, as tenho dado a ti. 13 Os
primeiros
frutos
de tudo que houver na terra, que trouxerem ao SENHOR, serão teus; todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. 14 Toda
a coisa
consagrada em Israel será tua. 15 Tudo que abrir a madre, e toda a carne que trouxerem ao SENHOR, tanto de homens como
de
animais,
será teu; porém os primogênitos dos homens resgatarás; também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. 16 Os que
deles se
houverem de resgatar resgatarás, da idade de um mês, segundo a tua avaliação, por cinco siclos de dinheiro, segundo o siclo do
santuário,
que é de vinte geras. 17 Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás, santos
são; o
seu
sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao SENHOR. 18 E a carne
deles será
tua;
assim como o peito da oferta de movimento, e o ombro direito, teus serão. 19 Todas as ofertas alçadas das coisas santas, que
os filhos
de
Israel oferecerem ao SENHOR, tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo; aliança perpétua de
sal
perante o
SENHOR é, para ti e para a tua descendência contigo.
Os DÍZIMOS eram dados aos levitas, a todos os levitas, não apenas aos sacerdotes, mas dava-se diretamente aos levitas em
geral, pois estes trabalhavam na tenda, e eram proibidos de possuírem terras ou realizarem outro ofício.
113 OS DÍZIMOS PARA OS LEVITAS E A PARTE DO SARCERDOTE
Nm 18.21-32 E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o
ministério
da tenda da congregação. 22 E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si
o
pecado e
morram. 23 Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniqüidade; pelas
vossas
gerações estatuto perpétuo será; e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, 24 Porque os dízimos dos filhos de
Israel, que
oferecerem ao SENHOR em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas; porquanto eu lhes disse: No meio dos filhos de
Israel
nenhuma herança terão. 25 E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 26 Também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás: Quando
receberdes os
dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao SENHOR,
os
dízimos
dos dízimos. 27 E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira, e como plenitude do lagar. 28 Assim também

oferecereis
ao
SENHOR uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do
SENHOR a
Arão, o sacerdote. 29 De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do SENHOR; de tudo o melhor deles, a sua
santa
parte.
30 Dir-lhes-ás pois: Quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, e como novidade do lagar, se contará aos
levitas. 31 E
oc
omereis em todo o lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. 32
Assim,
não
levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor; e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para
que não
morrais.
21 AOS FILHOS DE LEVI TENHO DADO TODOS OS DÍZIMOS.
Os dízimos eram destinados a todos os levitas e não somente a classe sacerdotal.
23 E NO MEIO DOS FILHOS DE ISRAEL NENHUMA HERANÇA TERÃO.
Como os levitas recebiam os dízimos para sustento, ficaram proibidos de possuírem heranças, com isso Deus mostra que
aqueles
que trabalham no ministério deve receber o bastante para sustento e não está juntando riquezas.
26 OS DÍZIMOS DOS DÍZIMOS.
Esta era a parte destinada ao sacerdote, os outros 90% ficavam com os levitas.
27 E CONTAR-SE-VOS-Á A VOSSA OFERTA ALÇADA, COMO GRÃO DA EIRA, E COMO PLENITUDE DO LAGAR.
Os dízimos eram dados como produtos agrícolas e rebanhos, nunca como dinheiro.
30 NOVIDADE DA EIRA, E COMO NOVIDADE DO LAGAR.
Mais uma vez o dízimo é produto agrícola e não dinheiro.
31 E O COMEREIS EM TODO O LUGAR, VÓS E AS VOSSAS FAMÍLIAS.
Não se come dinheiro, mas produtos agrícolas e rebanhos.
114 O DÍZIMO ERA ENTREGUE EM APENAS UM LOCAL
Dt 12.5-7 Mas o lugar que o SENHOR vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis, para
sua
habitação, e ali vireis. 6 E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da
vossa
mão, e
os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. 7 E ali comereis
perante o
SENHOR vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o
SENHOR
vosso
Deus.
O dízimo era entregue na tenda, depois com a construção do templo, este fico sendo o local onde se deveria entregar os
dízimos, o
próprio dizimista também comia seu próprio dízimo, pois este era uma oferta a Deus com sentido festivo em gratidão as benção
recebidas.
Dt 14.22-29 Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo.23 E, perante o
SENHOR teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do
teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer ao SENHOR teu Deus todos os
dias.
24 E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o SENHOR teu
Deus para ali pôr o seu nome, quando o SENHOR teu Deus te tiver abençoado; 25 Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão,
e
vai ao lugar que escolher o SENHOR teu Deus; 26 E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por
ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma; come-o ali perante o SENHOR teu Deus, e
alegra-te,
tu e a tua casa; 27 Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas; pois não tem parte nem herança contigo.
28
Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas; 29 Então
virá o
levita (pois nem parte nem herança tem contigo), e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e
comerão,
e fartar-se-ão; para que o SENHOR teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem.
115 O DÍZIMO ERA COMIDO PELO DIZIMISTA, FILHOS E SERVOS, OUTRA PARTE ERA DO LEVITA
Dt 12.11,17-19 Então haverá um lugar que escolherá o SENHOR vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome; ali trareis tudo
o que vos
ordeno; os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha
dos
vossos
votos que fizerdes ao SENHOR.

17 Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos
das tuas
vacas, nem das tuas ovelhas; nem nenhum dos teus votos, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a
oferta
alçada da
tua mão. 18 Mas os comerás perante o SENHOR teu Deus, no lugar que escolher o SENHOR teu Deus, tu, e teu filho, e a tua
filha, e o
teu
servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas; e perante o SENHOR teu Deus te alegrarás em tudo em que
puseres a
tua
mão. 19 Guarda-te, que não desampares ao levita todos os teus dias na terra.
11 HAVERÁ UM LUGAR... VOSSOS DÍZIMOS
O dízimo só poderia ser entregue na tenda que depois é substituída pelo templo que Salomão construiu.
17 DENTRO DAS TUAS PORTAS NÃO PODERÁS COMER O DÍZIMO DO TEU GRÃO, NEM DO TEU MOSTO, NEM DO TEU
AZEITE, NEM OS PRIMOGÊNITOS DAS TUAS VACAS
Era motivo de festa quando se entregava o dízimo, o qual um aparte era comido pelo próprio dizimista no local onde se
encontrava
tenda.
18 MAS OS COMERÁS PERANTE O SENHOR TEU DEUS, NO LUGAR QUE ESCOLHER O SENHOR TEU DEUS, TU, E TEU
FILHO, E A TUA FILHA, E O TEU SERVO, E A TUA SERVA, E O LEVITA QUE ESTÁ DENTRO DAS TUAS PORTAS; E
PERANTE
O SENHOR TEU DEUS TE ALEGRARÁS EM TUDO EM QUE PUSERES A TUA MÃO. 19 GUARDA-TE, QUE NÃO
DESAMPARES AO LEVITA TODOS OS TEUS DIAS NA TERRA.
O dizimista junto com seus filhos e servos comiam o dízimo, pois o mesmo era produto agrícola e rebanhos, nunca dinheiro.
Outra
parte era destinada aos levitas.
116 O DÍZIMO NÃO ERA DADO EM DINHEIRO, A CADA TRÊS ANOS ERA DOADO AOS NECESSITADOS
Dt 14.22-29 Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo.23 E, perante o
SENHOR
teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu
azeite, e os
primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer ao SENHOR teu Deus todos os dias. 24 E quando o
caminho te
for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o SENHOR teu Deus para ali pôr o seu
nome,
quando o
SENHOR teu Deus te tiver abençoado; 25 Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o SENHOR
teu
Deus; 26
E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o
que te
pedir
a tua alma; come-o ali perante o SENHOR teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa; 27 Porém não desampararás o levita que está
dentro
das
tuas portas; pois não tem parte nem herança contigo. 28 Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo
ano, e
os
recolherás dentro das tuas portas; 29 Então virá o levita (pois nem parte nem herança tem contigo), e o estrangeiro, e o órfão, e
a viúva,
que
estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão; para que o SENHOR teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas
mãos
fizerem.
22 CERTAMENTE DARÁS OS DÍZIMOS DE TODO O FRUTO DA TUA SEMENTE, QUE CADA ANO SE RECOLHER DO CAMPO
Apenas produtos agrícolas e rebanhos foi o que Deus determinou que se dizimasse.
23 COMERÁS OS DÍZIMOS DO TEU GRÃO, DO TEU MOSTO E DO TEU AZEITE, E OS PRIMOGÊNITOS DAS TUAS VACAS E
DAS TUAS OVELHAS
O dizimista comia seu próprio dízimo como celebração de festa no lugar que o Senhor escolheu.
24 E QUANDO O CAMINHO TE FOR TÃO COMPRIDO QUE OS NÃO POSSAS LEVAR, POR ESTAR LONGE DE TI O LUGAR
QUE ESCOLHER O SENHOR TEU DEUS PARA ALI PÔR O SEU NOME, QUANDO O SENHOR TEU DEUS TE TIVER
ABENÇOADO;
25 ENTÃO VENDE-OS, E ATA O DINHEIRO NA TUA MÃO, E VAI AO LUGAR QUE ESCOLHER O SENHOR TEU DEUS;
26 E AQUELE DINHEIRO DARÁS POR TUDO O QUE DESEJA A TUA ALMA, POR VACAS, E POR OVELHAS, E POR VINHO, E
POR BEBIDA FORTE, E POR TUDO O QUE TE PEDIR A TUA ALMA; COME-O ALI PERANTE O SENHOR TEU DEUS, E
ALEGRA-TE, TU E A TUA CASA;
Se o dizimista estivesse longe do local escolhido, que foi Jerusalém, o mesmo devia vender seus dízimos, levar o dinheiro até
Jerusalém, chegando lá, devia comprar de volta produtos agrícolas e rebanhos e comer o próprio dízimo diante do Senhor como
festa de gratidão.

28 AO FIM DE TRÊS ANOS TIRARÁS TODOS OS DÍZIMOS DA TUA COLHEITA NO MESMO ANO, E OS RECOLHERÁS
DENTRO DAS TUAS PORTAS; 29 ENTÃO VIRÁ O LEVITA (POIS NEM PARTE NEM HERANÇA TEM CONTIGO), E O
ESTRANGEIRO, E O ÓRFÃO, E A VIÚVA, QUE ESTÃO DENTRO DAS TUAS PORTAS, E COMERÃO, E FARTAR-SE-ÃO; PARA
QUE O SENHOR TEU DEUS TE ABENÇOE EM TODA A OBRA QUE AS TUAS MÃOS FIZEREM.
Ao fim de três anos não se levava os dízimos a Jerusalém para entregar no templo, mais recolhia em casa e entregava para os
levitas que moravam naquela região, como também aos estrangeiros, aos órfãos e as viúvas.
Isso é o que Jesus tanto falou: Deus quer que exercemos misericórdia e não que o ofereçamos sacrifícios.
29 PARA QUE O SENHOR TEU DEUS TE ABENÇOE EM TODA A OBRA QUE AS TUAS MÃOS FIZEREM.
Deus abençoava quando se entregava os dízimos ao necessitados.
Dinheiro nunca era dado como dízimo, mas sempre como ofertas.
2Rs 12.16 Mas o dinheiro do sacrifício por delitos, e o dinheiro por sacrifício de pecados, não se trazia à casa do SENHOR;
porque era para os sacerdotes.
117 O DÍZIMO ERA DADO UMA VEZ A CADA ANO
Dt 15.19-23 Todo o primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho santificarás ao SENHOR teu Deus;
com o
primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. 20 Perante o SENHOR teu Deus os
comerás de
ano
em ano, no lugar que o SENHOR escolher, tu e a tua casa. 21 Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo, ou cego, ou tiver
qualquer
defeito, não o sacrificarás ao SENHOR teu Deus. 22 Nas tuas portas o comerás; o imundo e o limpo o comerão também, como
da corça
ou
do veado. 23 Somente o seu sangue não comerás; sobre a terra o derramarás como água.
O primogênito, os primeiros frutos, primícias, primeira parte: era dos primeiros frutos que se retirava o dízimo. O Dízimo era
entregue uma vez a cada ano e o próprio dizimista comia dos próprios dízimos no local escolhido por Deus.
118 O DÍZIMO DA COLHEITA A CADA TRÊS ANOS DEVIA SER DADO AOS NECESSITADOS
Dt 26.12-14 Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os
darás ao
levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, e se fartem; 13 E dirás perante o SENHOR
teu Deus:
Tirei
da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus
mandamentos que me tens ordenado; não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci; 14 Delas não comi no meu
luto,
nem
delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos; obedeci à voz do SENHOR meu Deus; conforme a tudo o que me
ordenaste,
tenho feito. 15 Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como
juraste a
nossos pais, terra que mana leite e mel. 16 Neste dia, o SENHOR teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos;
guarda-os pois, e
cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. 17 Hoje declaraste ao SENHOR que ele te será por Deus, e que
andarás nos
seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. 18 E o
SENHOR
hoje
te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. 19 Para
assim te
exaltar
sobre todas as nações que criou, para louvor, e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao SENHOR teu Deus,
como
tem
falado.
12 QUANDO ACABARES DE SEPARAR TODOS OS DÍZIMOS DA TUA COLHEITA
O dízimo era dado apenas de produtos agrícolas e do rebanho
12 DARÁS AO LEVITA, AO ESTRANGEIRO, AO ÓRFÃO E À VIÚVA, PARA QUE COMAM
A cada três anos os dízimos eram doado para os necessitados que moraram a porta do dizimistas.
13 DEI TAMBÉM AO LEVITA, E AO ESTRANGEIRO, E AO ÓRFÃO E À VIÚVA, CONFORME A TODOS OS TEUS
MANDAMENTOS QUE ME TENS ORDENADO;
Deus ordenou, determinou que se dessem os dízimos aos necessitados.
119 O DÍZIMO DO POVO COMO PRODUTOS AGRÍCOLAS E REBANHOS
2Cr 31.3-12 Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos; para os holocaustos da manhã e da tarde, e
para os
holocaustos dos sábados, e das luas novas, e das solenidades; como está escrito na lei do SENHOR. 4 E ordenou ao povo, que
morava
em
Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do SENHOR. 5 E, depois que se
divulgou

esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo; também os
dízimos de
tudo trouxeram em abundância. 6 E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram
dízimos dos
bois
e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao SENHOR seu Deus; e fizeram muitos montões. 7 No
terceiro
mês começaram a fazer os primeiros montões; e no sétimo mês acabaram. 8 Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo
aqueles
montões, bendisseram ao SENHOR e ao seu povo Israel. 9 E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles
montões.
10 E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadoque, lhe respondeu, dizendo: Desde que se começou a trazer estas ofertas à
casa do
SENHOR, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância; porque o SENHOR abençoou ao seu povo, e sobejou
esta
abastança. 11 Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do SENHOR, e as prepararam. 12 Ali recolheram
fielmente as
ofertas, e os dízimos, e as coisas consagradas; e tinham cargo disto Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo.
5 PRIMÍCIAS DE TRIGO, MOSTO, AZEITE, MEL, E DE TODO O PRODUTO DO CAMPO; TAMBÉM OS DÍZIMOS DE TUDO
TROUXERAM EM ABUNDÂNCIA
6 DÍZIMOS DOS BOIS E DAS OVELHAS
Deram os dízimos dos produtos agrícolas e dos rebanhos, nunca se dava dinheiro como dízimo, o dinheiro era dado apenas como
oferta.
120 O DÍZIMO EM NEEMIAS 1
Ne 10.35-39 Que também traríamos as primícias da nossa terra, e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano
em ano, à
casa do SENHOR. 36 E os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei; e que os primogênitos
do
nosso
gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes, que ministram na casa do nosso Deus. 37 E que as
primícias
da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras
da casa
do
nosso Deus; e os dízimos da nossa terra aos levitas; e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa
lavoura. 38
E que o
sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e
que os levitas trariam os dízimos dos
dízimos
à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. 39 Porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem
trazer
ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite; porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que
ministram, os
porteiros e os cantores; e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus.
37 OS DÍZIMOS DA NOSSA TERRA... OS DÍZIMOS EM TODAS AS CIDADES, DA NOSSA LAVOURA
Dízimos como produto da terra, plantações.
38 OS LEVITAS QUANDO ESTES RECEBESSEM OS DÍZIMOS
Aos levitas é que se entregava os dízimos e não aos sacerdotes.
38 OS LEVITAS TRARIAM OS DÍZIMOS DOS DÍZIMOS À CASA DO NOSSO DEUS
Apenas os dízimos dos dízimos é que eram trazidos aos sacerdotes.
121 O DÍZIMO EM NEEMIAS 2
Ne 12.43-44 E ofereceram, no mesmo dia, grandes sacrifícios e se alegraram; porque Deus os alegrara com grande alegria; e
até as
mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. 44 Também no mesmo dia se
nomearam
homens sobre as câmaras, dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das
cidades, as
partes da lei para os sacerdotes e para os levitas; porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que
assistiam ali.
44 DOS DÍZIMOS, PARA AJUNTAREM NELAS, DOS CAMPOS DAS CIDADES
Dízimos como produtos do campo, agrícolas ou rebanhos de acordo com o que Moisés escreveu.
122 O DÍZIMO EM NEEMIAS 4
Ne 13.4-5 Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com
Tobias; 5
E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do
grão, do
mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes.
Existiam câmaras no templo para se guardar os dízimos e ofertas.

123 O DÍZIMO EM NEEMIAS 5
Ne 13.12 Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros.
Dízimos como produto agrícolas.
124 DEUS CONDENOU O DÍZIMO COMO PRÁTICA RELIGIOSA
Am 4.4-5 Ouvi esta palavra vós, vacas de Basã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os
necessitados, que dizeis a vossos senhores: Dai cá, e bebamos. 2 Jurou o Senhor DEUS, pela sua santidade, que dias estão
para vir
sobre
vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. 3 E saireis pelas brechas, uma após outra,
e
sereis
lançados para Harmom, disse o SENHOR. 4 Vinde a Betel, e transgredi; a Gilgal, e multiplicai as transgressões; e cada manhã
trazei os
vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de três em três dias. 5 E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai
as
ofertas
voluntárias, publicai-as; porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor DEUS. 6 Por isso também vos dei limpeza de
dentes em
todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares; contudo não vos convertestes a mim, disse o SENHOR. 7
Além
disso,
retive de vós a chuva quando ainda faltava três meses para a ceifa; e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre
a outra
cidade; sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. 8 E andaram errantes duas ou três cidades,
indo a
outra
cidade para beberem água, mas não se saciaram; contudo não vos convertestes a mim, disse o SENHOR. 9 Feri-vos com
queimadura,
ec
om ferrugem; a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta;
contudo
não vos convertestes a mim, disse o SENHOR. 10 Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito; os vossos jovens matei à
espada, e os
vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas; contudo não vos convertestes
a mim,
disse o SENHOR. 11 Subverti a alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição
arrebatado
do
incêndio; contudo não vos convertestes a mim, disse o SENHOR. 12 Portanto, assim te farei, ó Israel! E porque isso te farei,
prepara-te,
ó Israel, para te encontrares com o
teu Deus. 13 Porque eis aqui o
que forma os montes, e
cria o
vento, e
declara ao homem qual seja o
seu
pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra; o SENHOR, o Deus dos Exércitos, é o seu nome.
Aqui Deus condena o povo por obedecer uma prática religiosa sem ter o seu amor no coração, não adianta dizimar sem amor ao
Pai. Deus quer misericórdia e não sacrifício.
125 OS DÍZIMOS SEGUNDO MALAQUIAS
Ml 3.8-10 Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9 Com
maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para
que
haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do
céu, e
não
derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes.
Estes são os versículos chaves para se cobrar dízimos atualmente.
Aqui temos que prestar atenção a alguns detalhes:
Malaquias viveu durante o período da Lei, portanto o que se está fazendo nada mais é do que repetindo o que já foi
determinado na
Lei por meio de Moisés.
Se lermos todo o livro de Malaquias, veremos Deus se queixando, pedindo ao povo que sacrifique animais perfeitos, e aqui em
3:10
ele pede que se tragam os dízimos.
Ml 1.8 Porque, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mau? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não
é
mau? Ora apresenta-o ao teu governador; porventura terá ele agrado em ti? ou aceitará ele a tua pessoa? diz o SENHOR dos
Exércitos.

Em Ml 1.8 Deus pede que lhe sacrifique animais perfeitos.
Uma pergunta. Porque eu devo obedecer ao que está escrito em Ml 3.8-10 e não devo obedecer ao que está em Ml 1.8 ?
Ml 1.11 Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre os gentios o meu nome; e em todo o lugar se oferecerá ao
meu
nome incenso, e uma oferta pura; porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o SENHOR dos Exércitos.
Em Ml 1.11 Deus está dizendo que ao seu nome lhe oferecerão incenso aromático de acordo com o que está na Lei.
Porque eu devo obedecer ao que está escrito em Ml 3.8-10 e não devo obedecer ao que está em Ml 1.11 ?
Ml 1.13-14 E dizeis ainda: Eis aqui, que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o SENHOR dos Exércitos; vós ofereceis o que
foi
roubado, e o coxo e o enfermo; assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? diz o SENHOR. 14 Pois seja maldito o
enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula; porque eu sou grande Rei, diz o
SENHOR dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios.
Em Ml 1.13-14 Deus está mais uma vez se queixando pelos sacrifícios imperfeitos que não está de acordo com a Lei de Moisés.
Porque eu devo obedecer ao que está escrito em Ml 3.8-10 e não devo obedecer ao que está em Ml 1.13-14 ?
Ml 2.4 Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o SENHOR dos
Exércitos.
Que aliança é esta? É claro que é a Lei de Moisés, Malaquias é um livro todo voltado para a Lei, Malaquias quer que o povo
obedeça a Lei de Moisés e isso inclui entregar os dízimos.
Ml 2.8-9 Mas vós vos desviastes do caminho; a muitos fizestes tropeçar na lei; corrompestes a aliança de Levi, diz o SENHOR
dos
Exércitos. 9 Por isso também eu vos fiz desprezíveis, e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus
caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei.
Mas uma vez Deus se queixa por não obedecerem a Lei de Moisés, o dízimo segundo Malaquias nada mais é do que uma cópia
do
que está escrito na Lei por Moisés.
Querer estabelecer a prática do dízimo como Malaquias prega é tentar outra vez estabelecer a Lei de Moisés da qual nós já
estamos livres e não temos mais obrigação de obedecê-la.
O Apostolo Paulo diz que querer guardar a Lei é o mesmo que cair da graça.
Gl 5.4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.
Se você continuar lendo o Livro de Malaquias, um pouco após Ml 3.8-10 você chegará em Ml 4.4 que diz:
Ml 4.4 Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos.
Perceba que querer praticar o dízimo segundo Malaquias prega, é querer guardar a Lei de Moisés.
VERSÍCULOS RELACIONADOS
Êx 23.19 As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do SENHOR teu Deus; não cozerás o cabrito no leite de
sua mãe.
Êx 34.22 Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da sega do trigo, e a festa da colheita no fim do
ano.
Lv 23.15-25 Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta
movida; sete
semanas inteiras serão. 16 Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova oferta de
alimentos ao
SENHOR. 17 Das vossas habitações trareis dois pães de movimento; de duas dízimas de farinha serão, levedados se cozerão;
primícias
são
ao SENHOR. 18 Também com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito, de um ano, e um novilho, e dois carneiros;
holocausto
serão ao
SENHOR, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao SENHOR. 19 Também
oferecereis um
bode para expiação do pecado, e dois cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. 20 Então o sacerdote os moverá com o pão
das
primícias
por oferta movida perante o SENHOR, com os dois cordeiros; santos serão ao SENHOR para uso do sacerdote. 21 E naquele
mesmo
dia
apregoareis que tereis santa convocação; nenhum trabalho servil fareis; estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações
pelas vossas
gerações. 22 E, quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de segar os cantos do teu campo, nem colherás as
espigas
caídas
da tua sega; para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o SENHOR vosso Deus. 23 E falou o SENHOR a Moisés,
dizendo:
24
Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa
convocação. 25 Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao SENHOR.

DÍZIMOS
NO NOVO TESTAMENTO
Antes de você começar ler sobre o dízimos no Novo Testamento, recomendo que leia sobre Ofertas no Novo Testamento, pois
os
conhecimentos ali contidos são pré-requisitos para o entendimento sobre o dízimo na Nova Aliança.
Jesus estabeleceu a Nova Aliança, cancelou a Antiga e estabeleceu a Nova, e a Nova Aliança não estabelece o dízimo. Dízimo
agora
é a Lei do mesquinho que não tem coragem de se entregar inteiramente para Deus.
Na Nova Aliança a regra é: Adquirir o necessário e o resto do dinheiro investir no Reino de Deus, distribuindo principalmente
com os
pobres e não se esquecer dos que trabalham integralmente em prol do evangelho.
Na próxima tabela está todos os versículos que falam de dízimos no Novo Testamento.
126 DÍZIMOS NO NOVO TESTEAMENTO
Mt 23.23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais
importante da
lei, o juízo, a misericórdia e a fé; deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas.
Lc 11.42 Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus.
Importava
fazer estas coisas, e não deixar as outras.
Lc 18.9-14 E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os
outros: 10
Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano. 11 O fariseu, estando em pé, orava consigo desta
maneira:
Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e
adúlteros; nem ainda como este publicano. 12
Jejuo
duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 13 O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda
queria
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! 14 Digo-vos que este desceu
justificado
para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha
será
exaltado.
Hb 7.1-2 Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão
quando ele
regressava da matança dos reis, e o abençoou; 2 A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por
interpretação,
rei de
justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz;
Hb 7.4 Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos.
Hb 7.5-9 E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é,
de seus
irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. 6 Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos
de
Abraão,
e abençoou o que tinha as promessas. 7 Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 8 E aqui certamente
tomam
dízimos homens que morrem; ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. 9 E, por assim dizer, por meio de Abraão, até
Levi, que
recebe dízimos, pagou dízimos.
Vamos a parti de agora comentar cada versículo.
MT 23.23 AI DE VÓS, ESCRIBAS E FARISEUS, HIPÓCRITAS! POIS QUE DIZIMAIS A HORTELÃ, O ENDRO E O COMINHO, E
DESPREZAIS O MAIS IMPORTANTE DA LEI, O JUÍZO, A MISERICÓRDIA E A FÉ; DEVEIS, PORÉM, FAZER ESTAS COISAS, E
NÃO
OMITIR AQUELAS.
LC 11.42 MAS AI DE VÓS, FARISEUS, QUE DIZIMAIS A HORTELÃ, E A ARRUDA, E TODA A HORTALIÇA, E DESPREZAIS O
JUÍZO E O
AMOR DE DEUS. IMPORTAVA FAZER ESTAS COISAS, E NÃO DEIXAR AS OUTRAS.
Para entendermos temos que considerar o contexto histórico.
Jesus estava falando com os fariseus, nesta momento Jesus ainda não tinha estabelecido a Nova Aliança, logo ainda estava
valendo
a Antiga, e é por ela que eles tinham que viver até que fosse estabelecida a Nova.
Mt 8.2-4 E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 3 E Jesus, estendendo a

mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou purificado da lepra. 4 Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém,
mas
vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho.
Jesus mandou o leproso apresentar a oferta que Moisés determinou. Mas que oferta é esta? Se formos verificar em Levítico,
esta
oferta é sacrificar animal. Mas como pode Jesus mandar o leproso sacrifica animal? Simples, o mesmo fato que aconteceu com
os
fariseus, onde Jesus disse que eles não deviam deixar de dizimar, não porque Jesus cobrava dízimos, mais porque ainda estava
em
voga a Antiga Aliança e por elas eles ainda deviam se guiar até que Cristo estabelecesse a Nova.
Lv 14.1-32 Disse também o SENHOR a Moisés: 2 “Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso: Ele será
levado ao
sacerdote, 3 que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, 4 o sacerdote ordenará que duas aves
puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hissopo sejam trazidos em favor daquele que
será
purificado. 5 Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. 6 Então
pegará a
ave viva e a molhará, com o pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hissopo, no sangue da ave
morta
em água corrente. 7 Sete vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave
viva
em campo aberto. ..
Veja esta outra passagem onde Jesus manda obedecer a Lei de Moisés.
Mt 23.1-3 Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, 2 Dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e
fariseus. 3 Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as; mas não procedais em conformidade
com
as suas obras, porque dizem e não fazem;
Jesus mandou a multidão e os seus discípulos obedecerem o que os escribas e fariseus ensinavam. Mas porque Jesus falou
isto?
Porque eles ensinavam a Lei de Moisés e esta Lei ainda estava em voga, só foi revogada depois que Jesus morreu e
estabeleceu a
Nova Aliança.
Jesus foi circuncidado.
Lc 2.21-24 E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe
fora
posto antes de ser concebido. 22 E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém,
para
o apresentarem ao Senhor 23 (Segundo o que está escrito na lei do Senhor: Todo o macho primogênito será consagrado ao
Senhor); 24 E para darem a oferta segundo o disposto na lei do SENHOR: Um par de rolas ou dois pombinhos.
Jesus foi circuncidado porque ainda estava em voga a Antiga Aliança. Depois que Jesus morre e estabelece a Nova Aliança não
temos mais que nos circuncidar, nem dar dízimos.
Perceba que Jesus nunca recebeu dízimos, mas foi circuncidado, hoje a totalidade das igrejas cobram dízimos, o que Jesus
nunca
cobrou, nem mandou cobrar. Porém as igrejas não circuncidam ninguém, algo que o próprio Jesus fez, ou seja, foi circuncidado.
LC 18.9-14 E DISSE TAMBÉM ESTA PARÁBOLA A UNS QUE CONFIAVAM EM SI MESMOS, CRENDO QUE ERAM JUSTOS, E
DESPREZAVAM OS OUTROS: 10 DOIS HOMENS SUBIRAM AO TEMPLO, PARA ORAR; UM, FARISEU, E O OUTRO,
PUBLICANO. 11 O
FARISEU, ESTANDO EM PÉ, ORAVA CONSIGO DESTA MANEIRA: Ó DEUS, GRAÇAS TE DOU PORQUE NÃO SOU COMO OS
DEMAIS
HOMENS, ROUBADORES, INJUSTOS E ADÚLTEROS; NEM AINDA COMO ESTE PUBLICANO. 12 JEJUO DUAS VEZES NA
SEMANA, E
DOU OS DÍZIMOS DE TUDO QUANTO POSSUO. 13 O PUBLICANO, PORÉM, ESTANDO EM PÉ, DE LONGE, NEM AINDA
QUERIA
LEVANTAR OS OLHOS AO CÉU, MAS BATIA NO PEITO, DIZENDO: Ó DEUS, TEM MISERICÓRDIA DE MIM, PECADOR! 14
DIGO-VOS
QUE ESTE DESCEU JUSTIFICADO PARA SUA CASA, E NÃO AQUELE; PORQUE QUALQUER QUE A SI MESMO SE EXALTA
SERÁ
HUMILHADO, E QUALQUER QUE A SI MESMO SE HUMILHA SERÁ EXALTADO.
Jesus apenas menciona um fariseu que se julgava justo por obedecer a Lei de Moisés, e isso também também através de dar o
dízimo de tudo que possuía, perceba que Jesus reprovou estas práticas do fariseu por querer se justificar por guardar a Lei.
HB 7.1-2 PORQUE ESTE MELQUISEDEQUE, QUE ERA REI DE SALÉM, SACERDOTE DO DEUS ALTÍSSIMO, E QUE SAIU AO
ENCONTRO DE ABRAÃO QUANDO ELE REGRESSAVA DA MATANÇA DOS REIS, E O ABENÇOOU; 2 A QUEM TAMBÉM
ABRAÃO DEU O
DÍZIMO DE TUDO, E PRIMEIRAMENTE É, POR INTERPRETAÇÃO, REI DE JUSTIÇA, E DEPOIS TAMBÉM REI DE SALÉM, QUE
É REI DE
PAZ;
HB 7.4 CONSIDERAI, POIS, QUÃO GRANDE ERA ESTE, A QUEM ATÉ O PATRIARCA ABRAÃO DEU OS DÍZIMOS DOS
DESPOJOS.
HB 7.5-9 E OS QUE DENTRE OS FILHOS DE LEVI RECEBEM O SACERDÓCIO TÊM ORDEM, SEGUNDO A LEI, DE TOMAR O
DÍZIMO DO

POVO, ISTO É, DE SEUS IRMÃOS, AINDA QUE TENHAM SAÍDO DOS LOMBOS DE ABRAÃO. 6 MAS AQUELE, CUJA
GENEALOGIA NÃO
É CONTADA ENTRE ELES, TOMOU DÍZIMOS DE ABRAÃO, E ABENÇOOU O QUE TINHA AS PROMESSAS. 7 ORA, SEM
CONTRADIÇÃO
ALGUMA, O MENOR É ABENÇOADO PELO MAIOR. 8 E AQUI CERTAMENTE TOMAM DÍZIMOS HOMENS QUE MORREM; ALI,
PORÉM,
AQUELE DE QUEM SE TESTIFICA QUE VIVE. 9 E, POR ASSIM DIZER, POR MEIO DE ABRAÃO, ATÉ LEVI, QUE RECEBE
DÍZIMOS,
PAGOU DÍZIMOS.
O livro de Hebreus apenas está comentando algo que aconteceu no passado como prática de fé, isso não significa que temos
que dá
o dízimo simplesmente porque o livro de Hebreus comentou que Abraão deu.
O livro de Hebreus também fala de sacrifícios de fé feito no passado como por exemplo o sacrifício de fé que Abel fez, mas nem
por
isso nós temos que fazer um sacrifício igual ao de Abel.
Hb 11.4 Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando
Deus
testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala.
Hebreus fala que Abraão deu o dízimo dos despojos, mas também fala que Abraão sacrificava, se pelo fato de comentar sobre o
dízimo que Abraão deu é motivo para dizimar, então também devemos sacrificar já que o mesmo livro comenta ambos os
eventos.
Hb 11.17 Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado; sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu
unigênito.
Hb 11.28 Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse.
Tg 2.21 Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque?
O fato de um evento ser comentado no Novo Testamento isso não significa que temos que praticar.
Hb 7.1 Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão
quando
ele regressava da matança dos reis, e o abençoou;
Hebreus aqui está falando que Melquisedeque foi abençoar Abraão quando ficou sabendo que este regressava vitorioso da
matança
dos reis, é claro que nós não seremos abençoado se sairmos por ai matando qualquer um que juguemos inimigo do evangelho.
Isso foi apenas uma prática de fé feita por Abraão naquela época onde se era permitido por Deus estas prática e o autor aos
Hebreus
está comentando ela para que assim como Abraão teve fé e obedeceu aquelas ordens dadas por Deus, assim nós também
tenhamos a mesma fé em obedecer ao estabelecido por Jesus através do seu evangelho.

SÍNTESE
DÍZIMO CIRCUNCISÃO SACRIFÍCIO
ANTES DA LEI
Foi praticado uma única vez por
Abraão.
Jacó pracitou voluntariamente.
Deus nunca cobrou dízimos neste
período.
Gn 14.20 E bendito seja o Deus
Altíssimo, que entregou os teus
inimigos nas tuas mãos. E Abrão deulhe
o dízimo de tudo.
Gn 28.22 [Jacó] E esta pedra que
tenho posto por coluna será casa de
Deus; e de tudo quanto me deres,
certamente te darei o dízimo.
Deus estabeleceu a circuncisão neste
período.
Gn 17.10-14 Esta é a minha
aliança, que guardareis entre mim e
vós e a tua descendência: todo macho
entre vós será circuncidado. 11
Circuncidareis a carne do vosso
prepúcio; será isso por sinal de aliança
entre mim e vós. 12 O que tem oito
dias será circuncidado entre vós, todo
macho nas vossas gerações, tanto o
escravo nascido em casa como o
comprado a qualquer estrangeiro, que
não for da ua estirpe. 13 Com efeito,
será circuncidado o nascido em tua

casa e o comprado por teu dinheiro; a
minha aliança estará na vossa carne e
será aliança perpétua. 14 O
incircunciso, que não for circuncidado
na carne do prepúcio, essa vida será
eliminada do seu povo; quebrou a
minha aliança.
Era praticado neste período.
Gn 4.4 Abel por sua vez, trouxe
das primícias do seu rebanho e da
gordura deste. Agradou-se o SENHOR
de Abel e de sua oferta.
Gn 8.20-21 Levantou Noé um altar
ao Senhor e tomando de animais
limpos e de aves limpas, ofereceu
holocausos sobre o altar. 21 E o
SENHO aspirou o suave cheiro e disse
consigo mesmo: Não tornarei a
amaldiçoar a terra por causa do
homem, porque é mau o desígnio
íntimo do homem desde a sua
mocidade; nem tornarei a ferir todo
vivente, como fiz.
Gn 13.18 E Abrão, mudando as
suas tendas, foi habitar ns carvalhais
de Manre, que estão junto a Hebrom; e
levantou ali um atar ao SENHOR.
Gn 15.9 [Deus] Respondeu-lhe:
Toma-me uma novilha uma cabra e um
cordeiro, cada qual de três anos uma
rola e um pombinho.
PERÍODO DA LEI
Deus o confirmou como Lei.
Lv 27.28-33 Todavia, nenhuma
coisa consagrada, que alguém
consagrar ao SENHOR de tudo o que
tem, de homem, ou de animal, ou do
campo da sua possessão, se venderá
nem resgatará; toda a coisa
consagrada será santíssima ao
SENHOR. 29 Toda a coisa
consagrada que for consagrada do
homem, não será resgatada;
certamente morrerá. 30 Também
todas as dízimas do campo, da
semente do campo, do fruto das
árvores, são do SENHOR; santas são
ao SENHOR. 31 Porém, se alguém
das suas dízimas resgatar alguma
coisa, acrescentará a sua quinta parte
sobre ela. 32 No tocante a todas as
dízimas do gado e do rebanho, tudo o
que passar debaixo da vara, o dízimo
será santo ao SENHOR. 33 Não se
investigará entre o bom e o mau, nem
o trocará; mas, se de alguma maneira
o trocar, tanto um como o outro será
santo; não serão resgatados.
Deus a confirmou como Lei
Nm 12.3 E, no oitavo dia, se
circuncidará ao menino a carne do seu
prepúcio.
Deus o comfirmou como Lei
O sacrifíco foi regulamentado por Deus
na Lei. Veja: OFERTAS NO ANTIGO
TESTAMENTO.
DEPOIS DA LEI
Não estamos debaixo da Lei, portanto não somos obrigados a praticar. Praticar tais Leis pode significar cair da Graça.
Rm 7.4,6 Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro,
daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus.
6 Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos; para que sirvamos

em novidade de espírito, e não na velhice da letra.
Gl 2.19 Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus.
Gl 3.23-25 Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se
havia de manifestar. 24 De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos
justificados. 25 Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio.
Gl 5.4 Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.

