
Um recurso para apoiar os dinamizadores na preparação e 
recapitulação da Lição da Escola Sabatina  

À ESCUTA DO TEXTO 

Texto de base | Deuteronómio 12:5-14 
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“GERIR EM FAVOR DO MESTRE – até que Ele 

venha” 
Lição 3 |  O 
CONTRATO 
DO DÍZIMO 

Verso Áureo 
“Trazei todos os 
dízimo à casa do 

tesouro, para que 
haja mantimento na 
minha casa, e depois 
fazei prova de mim, 

diz o Senhor dos 
Exércitos; se eu não 

vos abrir as janelas do 
céu, e não derramar 

sobre vós uma 
bênção tal, que dela 
vos advenha a maior 

abastança”. 
(Malaquias 3:10) 
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PERGUNTA QUEBRA-GELO  
Nós não gostamos que as outras pessoas nos digam o que devemos fazer com o 
nosso dinheiro e com os nossos bens. Mas, e se for Deus que o faça, como 
reagiríamos? 
 

APROXIMAR: 
 
O livro de Deuteronómio, que significa “segunda lei”, apresenta-nos Moisés a dirigir-
se ao povo de Israel pouco antes da sua morte, assim como aquando da entrada do 
povo na terra prometida. Depois de 40 anos passados juntos no deserto, e a morte 
de toda uma geração condenada pela sua incredulidade, o tempo da separação é 
chegado. 
 
É a ocasião de Moisés relembrar a esta nova geração as leis que tinham sido dadas 
ao povo aquando da sua saída do Egipto, mas também de dar instruções no que 
dizia respeito á vida na terra de Canaã. Essas instruções são de diversos tipos: 
sociais, legais, religiosas. O nosso texto situa-se no início daquilo a que alguns 
chamam de ‘código das leis’, e que se estende até ao capítulo 26, aonde o Senhor 
convida o povo a segui-lo colocando em prática as suas leis. 
 
 

OBSERVAR:  

Existem três perguntas clássicas que nos ajudam a compreender melhor aquilo que 
é dito neste texto: quem? O quê? Onde? 
 
Observem a omnipresença do pronome pessoal da segunda pessoa. Moisés deixaria 
em breve de estar presente entre o povo, por isso, aqueles a quem isto diz respeito 
são aqueles a quem ele se dirige.  

• Porque é que na sua opinião, ele se exprime assim, insistindo sobre esta 
segunda pessoa? 

 
Nos versos 5-12, Moisés dirige-se ao povo, usando o pronome pessoal da segunda 
pessoa no singular, mas a partir do verso 13, ele emprega o plural. 

• Qual é o motivo desta mudança e qual poderia ser o objetivo desejado? 
 
Leia os elementos que o povo deveria trazer/oferecer.  

• O que é que isto lhe diz sobre aquilo que Deus espera de si? 
• Aqui, que diferença poderia existir entre o ‘trazer’ e o ‘oferecer’? 
• O que pode dizer do facto de oferecer alguma coisa devido a uma ordem? 
• Porque é que Moisés volta vária vezes sobre esse lugar único, sabendo que o 

povo estava habituado a um lugar único para o tabernáculo no deserto? 
 
Em alguns capítulos anteriores, Deus apresenta-se como o único Senhor. Aqui, ele 
diz que vai escolher um lugar único para ali colocar o seu nome.  

• Que mensagem deixa ele passar no  que diz respeito à unidade da pessoa e 
do lugar onde ele é adorado? 

 
 
 
 
 

1 Reis 17:13-14 -   
“Não temas; vai, faze 

conforme à tua 
palavra; porém faze 
disso, primeiro para 

mim, um bolo 
pequeno, e traze-mo 

para fora; depois farás 
para ti e para teu filho. 

Porque assim diz o 
Senhor, o Deus de 
Israel: a farinha da 

panela não se acabará, 
e o azeite da botija 

não faltara, até ao dia 
em que o Senhor dê 

chuva sobre a terra.” 
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ADERIR:  
Quando Moisés se dirige ao povo de Israel, somos convidados a receber essas 
palavras como indivíduos e como comunidade.  

• O que podemos fazer como comunidade para expressar o facto de que cada 
um de nós administra as suas finanças de acordo com o plano de Deus? 

 
O verso 6 fala-nos de holocaustos, sacrifícios, dízimos, contribuições voluntárias, 
ofertas de votos, dons espontâneos, os primeiros nascidos do gado e das ovelhas. 

• De acordo com esta lista, o que pode oferecer a Deus, hoje, e sob que 
forma? 

 
Ouve-se por vezes as pessoas dizerem que escolhem partilhar os seus dízimos e as 
suas ofertas com indivíduos, associações, ONG’s, ou qualquer outra causa que lhes 
pareça louvável. 

• Em que é que o facto de Deus aqui pedir que os elementos a 
trazer/oferecer, sejam entregues no lugar que ele designou , se aplica a nós 
hoje? 

 

Medito:   
Deus pede ao teu povo no deserto que traga os seus dízimos e as suas ofertas lá, 
onde tu desejas, quando entrarem na terra prometida. Quando chegar-mos á 
eternidade, o que iremos levar ou oferecer-lhe)  Amém.  
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