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Provedor da Casa de Deus 

Ne10.32-39 

Introdução: 

Nesta altura da série Neemias você já deve perceber que o livro de Neemias é muito mais do que um 

manual de liderança. Sem dúvida, ele era excelente líder, mas seu livro era mais que liderança e 

reconstrução de muro ou cidade. Era restauração do povo de Deus. 

o Reconstrução dos muros; 

o Reposição das Escrituras ao centro da vida; 

o Conscientizar o povo da Aliança de Deus e seus benefícios e condições; 

o Levar o povo, no particular e comunitariamente, a se relacionar com Deus como 

devido: confissão, adoração e oração. 

Chegaram a um assunto, que em seu ambiente era bastante natural, mas hoje traz naturalmente 

suspeições: Povo de Deus e contribuição financeira para a obra de Deus. Razão: 

Ênfase em dar dinheiro – promessas de enriquecimento ou bênção através da contribuição. ‘Se você 

quer uma oração de bênção, venha à frente, mas se não for dizimista, não venha que dá azar. ’ IURD 

Enriquecimento de pastores. Edir perto de 1Bi US$ e a perspectiva de que esse é um indicador 

positivo. 

Essas coisas são nojentas a ponto de constranger pastores verdadeiros com acusações procedentes e 

igrejas verdadeiras como se todas estivessem atrás do dinheiro das pessoas, ao invés de suas vidas. 

Logicamente se questiona se é dever ou conveniente contribuir? 

Isso ainda encontra um ambiente caraterizado por egoísmo, ênfase no ter, próprio prazer, etc. 

Entretanto... 

Afirmação Teológica: A genuína experiência com Deus implica na percepção de dívida e 

responsabilidade com o Deus tão generoso e assim o fiel se compromete a suprir Sua obra com 

recursos que vêm das mãos do próprio Deus. 

A experiência genuína com Deus leva à consciência de seu imenso amor, o que constrange e 

transforma o coração do homem comum, egoísta e consumidor para que seja generoso e 

responsável pelo sustento da obra de Deus. 

A resposta a certas questões auxilia o filho de Deus a entender seu próprio papel no sustento da obra 

de Deus. 

1a Questão: Contribuir é orientação divina? 

Imperador persa inicialmente patrocinava a restauração necessária do templo e cidade (ele tinha 

interesses por ser centro de captação de recursos), mas isso não perduraria. Assim vemos o povo 

tomando providências. 

Observe que a grande ênfase nesta passagem é o templo, que deveria ser suprido de suas 

necessidades. 
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Relacionada à orientação da Palavra de Deus. Tinha mandamento e instrução que deveriam fazê-lo. 

Determinado: Parte do siclo para manter a Casa ou Templo 

Ne 10.32 Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente quatro gramas para o 
serviço do templo de nosso Deus: 

Ex 30.13Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: 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. 

Os com mais de 20 anos seriam arrolados e anualmente dariam esta parte do siclo babilônico = 8,3gr 

a 16,7 gr. Media de 11,42gr 

Fogo no altar 

Ne 10.34 Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar 
anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o 

altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na Lei. 

Lv 6.12 O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar; 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.13 O 

fogo arderá continuamente sobre o altar; não se apagará. 

Primícias – toda colheita anual tinha seus primeiros frutos, o que não era necessariamente primeiro 

em tempo, mas em qualidade. Gado seria a primeira cria e o próprio primogênito de cada família era 

dedicado ao Senhor. 

Ne 10.35 Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros 
frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. 36 Conforme também está escrito na Lei, traremos o 

primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo 
de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. 

Ex 23.19As primícias dos frutos da tua terra trarás à Casa do SENHOR, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite 
da sua própria mãe. 

Não era invenção de Neemias, Esdras e menos ainda de pastores atuais. Era uma determinação 

divina, não era opcional. Mau uso não cancela a determinação de Deus. 

Adaptado: Ainda que a Lei fosse clara na determinação, havia uma certa flexibilização da forma, já na 

Lei e através dos tempos. 

Ne 10.32 Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um siclo para o 
serviço da casa do nosso Deus, 

O templo não estava presente no Pentateuco, mas com o desenvolvimento da vida religiosa ele 

surgiu e precisava ser mantido. 

Na Lei determinava ½ siclo. O que aconteceu? Câmbio diferente? Pobreza? Não foi impedimento. 

Lei provia o resgate. Se quer ficar com um animal, pagava-se um valor por ele e entregava em 

espécie. 

Também houve evolução nas ofertas nos dias do império persa, visto que com a criação de bancos e 

um novo sistema financeiro, passou-se a dar em espécie além dos produtos da terra. 

Lei determinava que o fogo do altar estivesse sempre aceso, mas não falava de lenha. Eles 

praticaram trazendo lenha. Na Mishnáh se delegava esta tarefa. O que é de responsabilidade de 

todos não é da responsabilidade de ninguém – Bode que tem muitos donos morre de fome. 
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Na Lei citava sete espécies de plantas, mas aqui eram todas. 

As contribuições podem variar na forma de serem dadas, mas a determinação era inequívoca. 

2a Questão: De quem era essa responsabilidade? 

Assumimos, quem assumiu? 

Sacerdotes, levitas e povo, todos estavam envolvidos 

Ne 10.32 Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente quatro gramas para o 
serviço do templo de nosso Deus: 

Lenha era dividida entre todos. Dentre as necessidades do serviço a Deus, isto era responsabilidade 

de pessoas específica e no geral. Assim como hoje é devido a quem tem alguma responsabilidade 

com algum vínculo de trabalho e quem é ‘voluntário’. 

Ne 10.34 Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar 
anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o 

altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na Lei. 

Continua falando do compromisso de todos e de cada um. 

Ne 10.35 Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros 
frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. 39 O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer 

ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali 
que os sacerdotes ministram e que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso 

Deus. 

Contribuição é responsabilidade do povo de Deus. Cabe lembrarmos que a terra estava arrasada – 

tempos de crise –  e ainda assim havia a determinação. 

3a Questão: Para que eram usadas as contribuições? 

A contribuição tinha propósitos diversos dentro de um propósito central maior de manter o templo e 

o serviço. 

Ne 10.32 Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente quatro gramas para o 
serviço do templo de nosso Deus: 

Casa e coisas (pão, lenha, limpeza, ) 

Ne 10.33 para os pães consagrados..., e para as necessidades do templo de nosso Deus. 34 Também tiramos 
sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a que deverá trazer 

lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, 
conforme está escrito na Lei. 

Pão da proposição, ou da presença 1Cr 9.32 pães de fina flor da farinha, trocados cada sábado e 

colocado em duas fileiras diante de Deus. 

Ofertas e sacrifícios (animais) 

Ne 10.33 ...para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas 
de lua nova e para as festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado para fazer 

propiciação por Israel... 

Oferta de manjares e grãos que eram queimados – dois cordeiros Nm 28.1-8 

Contínua oferta de holocausto – Cordeiro sacrificado toda manhã e noite. 



   

151 
 

Oferta sagrada 

Oferta pelo pecado 

Pessoal – sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, avulsos 

Ne 10.37 Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa 
primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e 

de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os 
dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. 39 O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas 
de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali que os 
sacerdotes ministram e que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. 

Embora implicasse em gastos com pessoas, coisas, limpeza, abastecimento, era em última análise um 

serviço a Deus 

Ne 10.32 ...para o serviço do templo de nosso Deus: 33 ...e para as necessidades do templo de nosso Deus. 39 
...Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. 

Missionários, carros, combustível, 

Lenha, eletricidade; sacerdotes e pastores, serviços diversos, 

Ações evangelísticas. ‘Mas Jesus e seus discípulos não tinham carro 0Km e teve um grande ministério. 

Veja na Bíblia também não tem: almoço, ac, sapato, férias, cartão de crédito... 

Contribuição é a forma definida por Deus para prover os recursos para a obra de Deus 

4a Questão: Que ofertas deveriam ser feitas? 

Várias contribuições eram feitas por determinação divina 

Taxa 

Ne 10.32 Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente quatro gramas para o 
serviço do templo de nosso Deus: 

Lenha 

Ne 10.34 Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar 
anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o 

altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na Lei. 

Primícias 

Ne 10.35 Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros 
frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. 36 Conforme também está escrito na Lei, traremos o 

primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo 
de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. 37 Além do mais, traremos para os depósitos 
do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras 

ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. 

Produtos e espécie 

Dízimo 

Ne 10.37 ...E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em 
todas as cidades onde trabalhamos. 38 Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas 

quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo de nosso Deus, 
aos depósitos do templo. 39 O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho 
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novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali que os sacerdotes 
ministram e que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. 

Dízimos das colheitas que eram levadas aos depósitos do templo 37 

Dízimo do dízimo, v38 

Podia ser em produtos ou espécie, v39 

Entre as diversas ofertas pode-se dizer que, tirando um dos dízimos que seria consumido pelo 

temente quando fosse à festa em Jerusalém... 

Dízimo somava 13,3% 

Taxa 1,5% 

Primícias eram valoradas ou não. Podiam ser resgatadas pelo seu preço mais 20% 

Há uma valorização tremenda de dízimos nas igrejas, quando não há nenhuma instrução no NT a que 

se traga o dízimo. Não houve definição de porcentagem. 

Dízimo pode ser uma boa referência, mas entendo ser uma decisão pessoal. 

Observe que estava longe de ser... 

Ocasional Regular 

Do que sobrava Primícias eram antes 

Emocional Definição, se impor 

Pouca coisa Significativa 

 

5a Questão: Quando deveriam contribuir? 

Anualmente 

Ne 10.32 Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente quatro gramas para o 
serviço do templo de nosso Deus: . 35 Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo 

do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. 

Eventual 

Ne 10.34 Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar 
anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o 

altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na Lei. 

Oportunamente – fruto, vinho fresco, 

Ne 10. 37 Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa 
primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e 
de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os 

dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. 

Frutos, vinho fresco, massa de cereal como primícias, muitas vezes a terra para ser colhida era 

deixada e iam dedicar ao Senhor. 
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Conclusão: 

O que fizeram e vamos fazer? 

Ne 10.32 Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente quatro gramas para o 
serviço do templo de nosso Deus: 

Decisão de imposição de responsabilidade - ‘amad = ser sujeito ao mandamento, impor-se como 

obrigação. Uma vez que era ordem de Deus, já estavam com a responsabilidade. 

Eles decidiram assumir a responsabilidade 

Diferente de votar tentar não tomar Coca-Cola!!! 

Problema de infidelidade brasileira (emoção, visão tópica, não identificarmos e valorizarmos o que é 

oferecido). 

Se escale com suprimento 

Ne 10.34 Também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar 
anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o 

altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na Lei. 

Há o que possa prover? Investimento, luz, água, carro, atenção a missionários e obreiros (passagens, 

férias, tratamento, escola) 

Trazer traziam e podiam participar da destinação, mas não era administração particular. 

Ne 10.35 Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros 
frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera. 36 Conforme também está escrito na Lei, traremos o 

primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo 
de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. 

Não negligenciaremos – Sabiam que era responsabilidade e que havia valor nisso. 

Ne 10.39 O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos 
depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali que os sacerdotes ministram e que os porteiros 

e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. 

Tempo e contribuição: 

Compromisso foi precedido de uma relação genuína com Deus, que todos precisamos ter. 

Ofertas refletem o amor a Deus e sua causa. Adoração genuína também usa de recursos e estrutura 

para que isso assim fosse. Através das contribuições se viabiliza a adoração e avanço da Palavra. 

‘Quero fazer parte desta causa! 

Seguido pela promessa de Deus 

Ml 3.10Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem 

medida. 

Oportunidade de por Deus à prova 

2Co 9.10 Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a 
vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, 11 enriquecendo-vos, em tudo, para toda 

generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. 
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Ser suprido por Deus. Que tal um compromisso? 

 

Perguntas de Aprofundamento do Estudo 

1ª Faça um inventário de sua vida de contribuições a Deus? Como anda esse balanço? 

2ª O que você aprendeu sobre contribuição neste trecho de Neemias?  

3ª Como você entende o suprimento da obra de Deus, por seus filhos? 

4ª Em sua visão Deus precisa de seu dinheiro? Então por que então contribuir? 

5ª O desejo do Senhor é o seu dinheiro ou seu compromisso com Ele? 

6ª Qual é ou será sua ação após estudar esse texto de Neemias, sobre contribuições? 

7ª Compartilhe uma experiência sua sobre contribuição? 

 

 

 


