
trabalho físico, mas que a mente seja disciplinada de 

modo a pensar em temas Santos” (Ellen White T.S. III pág 

29).

O Dízimo usado para um Fim Santo 

“... aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em 

Israel... pelo seu ministério que exercem” (Números 18: 

21).

“O dízimo deve ser unicamente dedicado ao sustento do 

ministério evangelístico” (Ellen White, CSM, p. 71 e 81).

Resultado para o fiel observador do Sábado

“Se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor... 

Então te deleitarás no Senhor” (Isaías 58: 13 e 14).

“Grandes Bênçãos estão compreendidas na observância 

do Sábado. A vontade divina é que este dia seja para nós 

um deleite” (Ellen White, TS III, p. 18).

Resultado para o fiel observador do Dízimo

Bênçãos Diversas: 

· Família ( Jó 1:1e 5; Deut. 28:4)

· Vida Longa e Saudável (Mal 3 : 11)

· Vitória sobre os inimigos (Deut 28: 7)

· Prosperidade financeira (Deut 28:1)

· O céu (Mat.25:21) “Disse-lhe o seu senhor: Muito 

bem, servo bom e fiel; sobre o pouco foste fiel, sobre 

muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor”.

SANTOS DO SENHOR
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SANTOS  
AO SENHOR

DÍZIMO

“E ordenou o Senhor Deus 

ao homem, dizendo: de toda 

árvore do jardim comerás 

livremente. Mas da árvore 

da ciência do bem e do 

mal dela não comerás... 

Porque certamente morrerás” 

(Gênesis 2: 16).

SÁBADO

“Lembra-te 

do dia de Sábado 

para o santificar” 

(Êxodo 20 : 8 a 10).

TEMA 3 - Domingo à noite



   SANTOS AO SENHOR

O sábado é mais importante do que o dízimo pelo fato 

de ter sido criado por Deus e de ser chamado “Santo 

Dia do Senhor”?

A origem do Sábado 

O sábado originou-se no Éden Deus descansou, 

abençoou e o santificou (Gen. 2: 1 a 3). “No Éden, Deus 

estabeleceu o memorial da criação, depondo a sua 

bênção sobre o sétimo dia” (Ellen White. P.P. p. 31).

 A origem do Dízimo no Éden

“E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda 

árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da 

ciência do bem e do mal dela não comerás... Porque 

certamente morrerás” (Gênesis 2: 16).

“Da árvore da ciência do bem e do mal, não lhes permitiu 

comer... reservou-a como lembrança constante de que 

ele é o proprietário de todas as coisas... Dá-se o mesmo 

com as reivindicações de Deus a nosso respeito. Ele 

deposita seus recursos nas mãos dos homens, porém 

requer a décima parte... pela obediência escrupulosa 

desta ordem, reconhecemos que todas as coisas 

pertencem ao senhor ( Ellen White. T.S., III, p. 37).

O Sábado é santo

“Santificai os meus Sábados” (Ezequiel 20:12 e 20).      

 “Portanto, guardamos o Sábado porque é Santo” (Êxodo 

31:14).

 O Dízimo é santo 

Em Levítico 27: 30  diz que o dízimo é santo. 

“O dízimo pertence ao Senhor, e todos aqueles que 

tocam nele serão punidos com a perda de seu tesouro 

celestial...”( Ellen White, Chuvas de Bênçãos,.44).

O Sábado pertence a Deus 

“... O sétimo dia é o sábado do Senhor Teu Deus” 

(Êxodo. 20:10).

“Aquele que nos deu seis dias para nossas ocupações 

materiais, abençoou o sétimo dia e o separou para si” 

(Ellen White. TS, III, p. 28).

O Dízimo pertence a Deus

“... Todos os dízimos são do Senhor” (Levítico. 27:30). 

“Deus põe sua mão sobre o dízimo... e diz:  Isto é meu” 

(Ellen White, CSM, 46).

O significado do Sábado

O Sábado mostra Deus como o criador,  “Porque em 

seis dias fez o Senhor o Céu e a Terra , o mar e tudo que 

neles há” (Êxodo. 20:8 e 11).

 “O Sábado, como um memorial do poder criador de 

Deus, designa-O como quem fez o Céu e a Terra...” 

(Ellen White, PP, 348).

O significado do Dízimo

O Dízimo aponta Deus como criador, dono, 

proprietário. “Do Senhor é a Terra e a sua plenitude, o 

mundo e aqueles que nele habitam” (Salmos 24 : 1).

“Os Dízimos dados a Deus são em reconhecimento do 

direito que Deus tem sobre nós pela criação” ( Ellen 

White, T.S, III, p. 77).

O Sábado usado para um Fim Santo

 “Lembra-te do dia de sábado para o santificar” (Êxodo 

20 : 8 a 10).

“Deus requer não somente que nos abstenhamos do 
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DEUS

Como voto de 

fidelidade a Deus, 

prometo dar em 

minha vida a 

devida importância 

de Santidade ao 

Sábado e ao 

Dízimo do Senhor.
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