A JUSTIFICAÇÃO E O DÍZIMO SEGUNDO OS DIZIMEIROS
Quem coloca o dízimo como o caminho para ser justo diante de Deus, infelizmente está
anulando a justificação que há em Cristo.
Quem paga dízimo na visão cristã se torna santo, justo e salvo; será isso verdade? O que é
realmente a justificação?
O termo aparece somente no N.T., e está implícito com o sacrifício de Cristo. Anulam esse ato
aqueles que querem justificar-se segundo uma outra ação; nesse caso o dízimo se torna o
meio justificador, e também condenatório do cristão.
Sempre realizamos nossas pesquisas nos melhores dicionários bíblicos, e vamos explorar a
exegese do termo:
(Swanson 1470) Dicionário)
δικαίωσις (dikaiōsis), εως (eōs), ἡ (hē): s.fem.; ≡ Strong 1347; TDNT 2.223-1. LN 34.46, ser
reconciliado com, ser justificado (Rom 4:25+); 2. LN 56.34 absolución, liberação, remissão
da culpa, justificação; Esp. justificación (Rom 5:18+)
O Livro de Romanos esclarece sobre o tema, demonstrando o estado do homem antes do ato
justificador de Cristo, e sua posição depois como lemos, “Rm 5:18 AR- Pois assim; como, por
uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só
ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida”.
Definição em Espanhol: Diccionario Strong:
Gr. δéκáίωóéς; dikaíosis
de G1344; absolución (por amor de Cristo):- justificación. Port. Absolvição (por amor de
Cristo); justificação.
A justificação é uma absolvição da culpa por meio de Cristo. É o meio de se tornar justo por
meio de Cristo. (Como associar ao dizimo? Muita falta de veracidade bíblica)
O Dicionário Beacon comenta: Quando lemos que Deus justifica o ímpio, devemos entender que
Deus absolve o pecador culpado em razão de sua própria misericórdia, independentemente de
qualquer merecimento humano. A justificação é um ato de pura graça por parte de Deus.
Ninguém diz isto mais claramente do que John Wesley.
Diccionario Vine NT
Gr dikaiosis (δικαίωσις, G1347) denota el acto de pronunciar
justo, justificación, absolución; su significado preciso está
determinado por el del verbo dikaioo (véase B). Se usa dos veces
en la Epístola a los Romanos, único libro en que aparece en el
NT, significando el establecimiento de una persona como justa
por absolución de culpa. En Rom 4:25 la frase «para nuestra
justificación» es, lit: «por causa de nuestra justificación»;
paralela a la cláusula precedente «por nuestras transgresiones»,
esto es, debido a las transgresiones cometidas; y significa, no

con vistas a nuestra justificación, sino debido a que todo lo
que era necesario de parte de Dios para nuestra justificación
había sido cumplido con la muerte de Cristo. Es por ello que él
fue levantado de entre los muertos. Siendo la propiciación
perfecta y completa, su resurrección fue la contrapartida
confirmatoria. En 5:18: «la justificación de vida» significa
«justificación que resulta en vida» (cf. v. 21). El hecho de que
Dios justifica al pecador que cree sobre la base de la muerte de
Cristo involucra su libre don de la vida. Acerca de la
distinción entre dikaiosis y dikaioma , véase más abajo.¶ En la
lxx , Lev 24:22.
Rm 5:1 ARA – {Justificados, pois, mediante a fé,} temos paz com Deus por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Se alguém aceita Jesus, crê e lhe obedece, não é suficiente para ser de Cristo? Aqui nem outro
lugar está dizendo: “justificação mediante o dízimo” “justificação mediante fidelidade no
dízimo” - será que não dá para notar as verdades na Palavra de Deus? Por que distorcem a
verdade bíblica, e quase ninguém percebe aonde está o erro?
Não há fidelidade no NT contrastando com dízimo, ou que para ser justificado tenha que ser
fiel dizimista. Como as pessoas são frágeis e débeis para entender um palavreado, ou uma
sentença na sua própria língua! - somos justificados mediante a fé em Jesus; glória a Deus.
Acrescenta ainda a Bíblia: Ef 2:8 ARA -Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não
vem de vós; é dom de Deus.
A Bíblia desmascara aqueles que condenam quem não é (segundo) eles, fiel ao dízimo para
serem salvos, ou que não são abençoados ou que vai perder a salvação por não ser dizimista
fiel. Define a Bíblia: Ef 2:9 ARA - não de obras, para que ninguém se glorie.
Aqueles que se gloriam das obras, infelizmente não entendeu ainda o que é a graça de Deus
em Cristo. Salvação no NT não está vinculada a obras humanas, fidelidade as obras, ou ser
fiel no dízimo. Não há nenhum termo bíblico que associe, salvação x dízimo, fidelidade x
dízimo como condição para ser salvo. Mas é tão interessante as afirmações dos dizimeiros
sobre tais argumentos.
Quem é realmente salvo, faz suas doações porque já é salvo, pratica boas obras pela graça da
salvação, e não para ser salvo, ou justificado, ou se tornar santo ou santificado.
Jesus ensinou nos Evangelhos que ser dizimistas fiel não garante justificação, vamos ler e
analisar os melhores comentários dos estudiosos.
Lc 18:11 ARA - O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: 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 por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. 13O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia
no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador!
Este é o verdadeiro cenário em que se encontra a igreja hoje. Muitos de um lado como bons
seguidores da Lei de Deus, e do outro uns pecadores que são observados por sua maneira de
achegar a Deus. Os religiosos sempre se exaltando de suas obras, que são vistas pelos

homens. Suas palavras parecem declarar sua própria justificação e mérito. Mas estão
enganados, cegos e longe do reino de Deus, Jesus declara a sentença de tais: Lc 18:14 ARA Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que se exalta
será humilhado; mas o que se humilha será exaltado.
Respondam as perguntas: O dizimista não era fiel? (Sim) - o pecador era dizimista? - claro
que não. - Então a quem Jesus declarou justo; o dizimista fiel? (......)
Se puder pensar um pouco antes de ir a Bíblia e ler todo o contexto, e deixar de lado sua
posição eclesiástica, seu grau de mestrado, seu anel de formatura, seu status cátedra, creio
que vai entender a mensagem de Jesus e sua breve e verdadeira interpretação.
A quem você representa nessa história?
Dicionário W.W. Wiersbe
O pecador justificado (18:9-17)
Mais uma vez, temos um estudo de contrastes. O fariseu falou consigo mesmo e a respeito
de si mesmo; o publicano orou a Deus e foi ouvido. O fariseu enxergava o pecado dos outros,
mas não os próprios pecados (7:36-50), enquanto o publicano concentrava-se em suas
necessidades e admitia-as abertamente. O fariseu gabava-se; o publicano orava. O fariseu
saiu um homem pior do que quando chegou; todavia, o publicano foi para casa perdoado.
Justificado significa "declarado justo". É um termo legal que significa que se destruíram
todas as evidências e não há registro algum de que já pecamos. Significa também que Deus
não mantém mais um registro de nossos pecados (SI 32:1-4; Rm 4). Em vez disso, ele nos
credita a justiça de Cristo (2 Co 5:21). Tudo isso nos é concedido pela misericórdia do
Senhor (Lc 18:13), não por mérito do homem. Somos justificados pela fé (Rm 5:1-5).
Jonh MacArthur em seu Livro “O Evangelho Segundo Jesus” declarou: Eles sabem que
adicionar obras à fé é um evangelho falso, e, com razão, querem evitar essa heresia. Todavia,
preservar o evangelho é exatamente o que eles não têm feito. Perverteram-no e, em alguns
casos, destruíram-no completamente.
Com essas e outras referências pretendemos que ajudem a entender o que realmente é
ensinado no cristianismo moderno, e o que realmente a Bíblia na voz de Jesus e dos Apóstolos
nos diz afinal. Nós com certeza ficamos com a Bíblia.

Pr. João B. Lima
Seguidores do Evangelho - justificação - justificado - justificar

seguidoresdoevangelho@gmail.com

