
Por que Deus mandou aos Israelitas darem o dízimo aos Levitas 
Na lei de Moisés está escrito: “Todos os dízimos da terra, quer dos cereais, 
quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor; santos são ao Senhor….Todo 
dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse 
dízimo será santo ao Senhor” (Lev. 27:30,32); este é o mandamento relativo ao 
dízimo que o Senhor deu a Moisés para os filhos de Israel sobre o Monte 
Sinai.
Vejamos  agora  a  razão  pela  qual  Deus  ordenou  aos  Israelitas  darem  os 
dízimos dos seus rendimentos aos Levitas, em outras palavras vejamos para o 
que os dízimos deviam servir debaixo da lei.
Deus, depois de ter tirado do Egipto o povo de Israel mandou aos Israelitas 
que  lhe  construíssem  um  santuário.  Este  santuário  terreno  foi  construído 
como Deus tinha ordenado, e foram construídos também os utensílios do 
culto que foram depois dispostos por ordem dentro do santuário, a saber, o 
candelabro, a mesa da apresentação dos pães (ou a mesa da proposição) e o 
altar do incenso que foram colocados no Lugar santo, e a arca do concerto 
com o seu propiciatório que foi posta no Lugar santíssimo. O Lugar santo 
estava separado do Lugar santíssimo por um véu. Do lado de fora, à entrada 
do tabernáculo, foi posto o altar dos holocaustos, e entre a tenda e este altar 
foi posta uma pia de cobre com água dentro que servia a Arão e aos seus 
filhos para lavarem as mãos e os pés quando entravam na tenda ou quando 
se chegavam ao altar.
Deus,  escolheu Arão e os seus filhos para exercerem o sacerdócio na sua 
presença, com efeito, disse a Moisés: “Depois tu farás chegar a ti teu irmão 
Arão,  e  seus  filhos  com  ele,  do  meio  dos  filhos  de  Israel,  para  me 
administrarem o ofício sacerdotal” (Ex. 28:1); Arão e os seus filhos eram da 
tribo de Levi,  mais precisamente da família patriarcal  dos coatitas.  De Levi 
eram descendentes Gérson, Coate e Merari,  e destes descendiam todos os 
Levitas, mas enquanto Arão e os seus filhos foram separados para exercerem 
o sacerdócio, o resto dos Levitas foram separados e dados a Arão e aos seus 
filhos para que tivessem cuidado de todos os utensílios do culto e de tudo o 
que  dizia  respeito  ao  tabernáculo.  Cada  família  dos  Levitas  tinha  o  seu 
específico  serviço  a  cumprir  conforme  está  escrito:  “E  falou  o  Senhor  a 
Moisés,  dizendo:  Faze chegar a tribo de Levi,  e põe-na diante de Arão,  o 
sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda, e da guarda 
de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o 
ministério  do  tabernáculo”  (Num.  3:5-7).  Ora,  como Arão  e  os  seus  filhos 
como também os Levitas deviam continuamente exercer o ofício lhes dado 



por Deus e não tinham uma actividade laboral  para o seu sustento,  Deus 
providenciou o seu sustento e o das suas famílias desta maneira; a Arão e aos 
seus filhos deu uma parte das coisas consagradas pelos filhos de Israel, e aos 
Levitas a possessão dos dízimos que dava o povo de Israel. Vejamos de perto 
este direito que tinham Arão e os seus filhos, e o resto dos Levitas.
O Senhor disse 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. 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. No lugar santíssimo as comerás; todo o homem a comerá; 
santas serão para ti. 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. 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.  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.  Toda  a  coisa 
consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre, e toda a carne que 
trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu; porém os 
primogénitos dos homens resgatarás; também os primogénitos dos animais 
imundos resgatarás.  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. Mas o primogénito de 
vaca,  ou primogénito de ovelha,  ou primogénito 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.  E a carne deles será tua; 
assim como o peito da oferta de movimento, e o ombro direito, teus serão. 
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” (Num. 18:8-19).
Arão e os seus filhos foram ungidos para exercerem o sacerdócio e tinham o 
direito de comer o que era oferecido sobre o altar  e  as  primícias  que os 
Israelitas davam ao Senhor; tende presente que este direito era por causa da 
unção e que ele lhes tinha sido dado por Deus.
Pelo que concerne aos Levitas, que estavam encarregados do ministério da 
tenda da congregação, Deus disse: “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” (Num. 18:21); e além disso mandou isto 
aos Levitas: “Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles 
vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao 
Senhor, o dízimo dos dízimos; e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como 
grão da eira, e como plenitude do lagar. 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… Quando 
oferecerdes o melhor deles,  como novidade da eira,  e como novidade do 
lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo o lugar, vós e as vossas 
famílias,  porque  vosso  galardão  é  pelo  vosso  ministério  na  tenda  da 
congregação” (Num. 18:26-28,30,31). Como podeis ver os Israelitas deviam, 
por ordem de Deus, dar o dízimo dos seus rendimentos aos Levitas, os quais 
tinham por sua vez a ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo e 
também a de pôr de parte o dízimo dos dízimos recebidos e dá-lo a Arão.
Resumindo: Deus deu uma recompensa quer a Arão e aos seus filhos, quer 
aos Levitas que exerciam um ofício diferente do deles, e ela era costituída 
pelas coisas santíssimas não consumidas pelo fogo que os Israelitas ofereciam 
a Deus, pelas primícias do que produzia a sua terra, e pelos primeiros partos 
das suas vacas,  das suas ovelhas e das suas cabras no que diz  respeito à 
recompensa de Arão e dos seus filhos; por nove décimas de todos os dízimos 
dos filhos de Israel, no que diz respeito à recompensa dos Levitas. Eis para o 
que serviam os dízimos debaixo da lei; serviam para pagar aos Levitas e à 
família do sumo sacerdote.
É necessário dizer também que os dízimos alçados pelos Israelitas de todos 
os seus rendimentos não serviam só para sustentar o direito dos sacerdotes e 
dos Levitas,  mas também o que tinham o estrangeiro e o órfão e a viúva, 
conforme está escrito na lei: “Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da 
tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas; 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” 
(Deut. 14:28,29).
Segundo o que ensina a Escritura, quando os Israelitas cessaram de dar os 
dízimos dos seus rendimentos, Deus deixou de abençoá-los e os amaldiçoou, 
mandando  insectos  devoradores  para  destruírem  os  frutos  da  sua  terra, 
porque como Deus tinha dito: “Todos os dízimos da terra, quer dos cereais, 
quer do fruto das árvores, pertencem ao senhor; santos são ao Senhor” (Lev. 
27:30),  não  dar-lhe  o  dízimo  equivalia  a  roubá-lo  do  que  lhe  pertencia, 



precisamente  dos  dízimos.  Esta  é  a  razão  pela  qual  Deus,  através  de 
Malaquias, disse aos Israelitas rebeldes: “Roubará o homem a Deus? Todavia 
vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 
Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta 
nação” (Mal. 3:8,9).
Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo
Agora, alguém perguntará: ‘Mas agora, debaixo da graça, isto é, debaixo do 
novo pacto, nós Gentios de nascença que cremos somos obrigados a pagar o 
dízimo de todos os nossos rendimentos como o eram os Israelitas debaixo da 
lei? A resposta é não. Alguém dirá: Mas porquê? Dirijamo-nos à Escritura para 
entender por que é que nós não somos obrigados a fazê-lo debaixo da graça. 
Está  escrito:  “Nele (no  sacerdócio  levítico)  baseado  o  povo  recebeu  a  lei” 
(Heb. 7:11); a lei que Deus deu a Israel era baseada no sacerdócio levítico 
(lembrai-vos que eram precisamente os Levitas que deviam cobrar os dízimos 
do povo), mas como a perfeição não foi possível por meio desse sacerdócio, 
Deus fez surgir um outro Sacerdote segundo uma outra ordem, isto é, não 
segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Além 
disso, vós sabeis que este outro Sacerdote, isto é, Jesus, não descende da 
tribo  de  Levi,  à  qual  pertencia  o  sacerdócio,  mas  da  tribo  de  Judá,  “e 
concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio” (Heb. 7:14). O 
ponto sobre o qual quero que concentreis a vossa atenção é este, a saber, que 
como mudou o sacerdócio (e  no sacerdócio levítico estava baseada a lei) 
aconteceu,  forçosamente,  uma  mudança  também  da  lei,  conforme  está 
escrito: “Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também 
mudança da lei” (Heb. 7:12); por conseguinte, nós não estamos mais debaixo 
da lei de Moisés (baseada no sacerdócio levítico), mas debaixo da lei de Cristo 
(baseada no sacerdócio de Cristo) a qual não manda dar o dízimo como faz a 
de Moisés.
Nós, agora, devemos ater-nos à lei de Cristo, e portanto devemos conhecer 
os mandamentos desta lei que dizem respeito ao dar, sim porque também a 
lei  de Cristo manda dar.  Jesus Cristo conhecia bem o mandamento da lei 
sobre o dízimo, mas em todos os seus ensinamentos não há a ordem de dá-
lo. Alguém dirá: ‘O mandou depois de ter sido recebido no céu por meio dos 
seus apóstolos? Não, nem depois de ter ido para o céu.
Vejamos  então  quanto  o  Sumo  Sacerdote  da  nossa  profissão  de  fé  nos 
ordenou dar, tendo presente isto, a saber, antes de tudo que “a lei nenhuma 
coisa  aperfeiçoou”  (Heb.  7:19)  e  que  Cristo  veio  para  aperfeiçoá-la 
precisamente porque era imperfeita; e depois que a lei de Cristo é chamada 
“a lei perfeita da liberdade” (Tiago 1:25) porque nós debaixo da sua lei somos 



livres de dar quanto queremos e podemos. Irmãos,  para compreender por 
que a lei de Cristo é superior à de Moisés é necessário sempre recordar que a 
lei de Moisés era imperfeita enquanto a de Cristo é perfeita.
Jesus  disse:  “Dai,  e  ser-vos-á  dado;  boa  medida,  recalcada,  sacudida  e 
transbordando vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida com 
que medis, vos medirão a vós” (Lucas 6:38).
Irmãos, nós todos discípulos de Cristo devemos dar; ora, Jesus disse que com 
a medida com que nós medirmos nos medirão a nós, o que significa que nos 
será dado com base na medida que nós usamos em dar ao Senhor. Debaixo 
da  lei  de  Moisés  quem  não  dava  a  décima  parte  de  todos  os  seus 
rendimentos aos Levitas (mesmo se dava pouco menos do dízimo deles), era 
amaldiçoado  por  Deus  porque  roubava  a  Deus  (e  Deus  tinha  dito:  “Não 
furtarás” [Ex. 20:15]) e não dava na medida lhe prescrita e lhe imposta pela lei; 
agora, debaixo da lei de Cristo, Deus não prometeu amaldiçoar quem lhe dá 
menos  do  que  o  dízimo  dos  seus  rendimentos.  Como  poderia  Deus 
amaldiçoar os que infringem esta ordem da lei de Moisés, quando está escrito 
que “Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós” 
(Gal. 3:13)? Certo, Jesus não disse que quem não dá o dízimo será por ele 
amaldiçoado,  mas  seja  bem claro  que  não  dar  ao  Senhor  nem  sequer  a 
décima parte dos nossos rendimentos significa ser remunerado pelo Senhor 
com a mesma medida que nós usamos em dar a ele; de Deus não se pode 
escarnecer, porque Ele é justo e não comete injustiças também quando deve 
remunerar os que lhe fazem ofertas. Que cada um de nós ceifará na medida 
que semeia o confirmou Paulo aos Coríntios, quando disse-lhes: “Mas digo 
isto: Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e aquele que semeia 
em  abundância,  em  abundância  também  ceifará”  (2  Cor.  9:6).  Quem  é 
prudente, sabe que para colher muito deve dar muito e não pouco, e por isso 
se  guarda  de  toda  a  avareza  e  semeia  liberalmente  porque  conhece  a 
Escritura que diz que “um dá liberalmente, e se torna mais rico; outro retém 
mais do que é justo, e se empobrece” (Prov. 11:24). Também o apóstolo Paulo 
ordenou aos santos dar, quando se tratou de recolher uma colecta para os 
pobres dentre os santos, e o fez desta maneira: “No primeiro dia da semana 
cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado…” (1 
Cor. 16:2) e: “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com 
tristeza, nem por constrangimento; porque Deus ama ao que dá com alegria” 
(2 Cor. 9:7). Como podeis ver Paulo exortou os santos de Corinto a dar o que 
podiam conforme a prosperidade que Deus lhes tinha concedido, e  como 
tinham proposto no seu coração; mas os exortou também a não dar com 
tristeza, nem por constrangimento porque Deus não tem prazer num doador 



que dá para fazer ver que dá e nem num doador que dá murmurando porque 
não está  contente  em dar.  Deus  ama ao  que  dá  com alegria,  portanto  é 
necessário dar alegremente para agradar a Deus, e com isto concordam as 
palavras  do  mesmo apóstolo  Paulo  aos  santos  de  Roma:  “Faça-o,…o  que 
exercita misericórdia, com alegria” (Rom. 12:8). Notai que Paulo não disse que 
quem semeia  pouco  será  amaldiçoado  por  Deus,  mas  só  que  ele  ceifará 
pouco, o que é diferente.
Quando se fala do apóstolo Paulo, irmãos, nunca se deve esquecer que ele, 
quanto à carne, tinha sido um Fariseu, com efeito, ele tinha sido um membro 
da seita dos Fariseus que era a mais rígida seita da religião judaica, a qual não 
tolerava  o  não  pagar  o  dízimo.  Lembrai-vos  que  Paulo  conhecia  bem  o 
mandamento  do  dízimo,  porque  se  tinha  atido  escrupulosamente  a  ele 
quando era um Fariseu, tanto que podia dizer aos Filipenses que ele, quanto à 
justiça que há na lei, era irrepreensível; no entanto em todas as suas epístolas 
aos Gentios nunca lhes mandou pagá-lo. Paulo nas suas epístolas deu muitos 
e muitos mandamentos, mas entre eles não está o do dízimo. Porventura se 
esqueceu de escrevê-lo? De modo nenhum. Sabeis por que não impôs esta 
ordenança da lei? Porque ele usava a lei de modo legítimo e não ilegítimo.
Jesus Cristo deu também este mandamento aos seus discípulos: “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. 
Porque, onde estiver o vosso tesouro,  ali  estará também o vosso coração” 
(Lucas 12:33,34); e eles, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, 
o  puseram  em  prática,  com  efeito,  está  escrito  que  “vendiam  suas 
propriedades e bens e os repartiam por todos,  segundo a necessidade de 
cada um” (Actos 2:45), e que “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.  E 
repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha” (Actos 
4:34,35). Entre aqueles que puseram em prática esta ordem de Cristo esteve 
Barnabé, que era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé, de facto 
está  escrito:  “Então  José,  cognominado  pelos  apóstolos,  Barnabé  (que, 
traduzido, é Filho da consolação),  levita,  natural de Chipre,  possuindo uma 
herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos” 
(Actos 4:36).  Quero-vos fazer notar que Barnabé era um Levita,  isto é,  um 
descendente de Levi.  Ora,  todo o Levita sabia bem que, segundo a lei  de 
Moisés, os Levitas tinham a ordem de tomar os dízimos do povo, e de dar a 
Deus o dízimo dos dízimos cobrados do povo, e por isso também Barnabé 
conhecia bem o mandamento acerca do dízimo. Mas ele, quando vendeu a 



herdade que era de sua propriedade, não trouxe apenas a décima parte (o 
dízimo) do dinheiro recebido pela venda da sua propriedade,  mas todo o 
preço da herdade.
Nós sabemos que devemos fazer para nós tesouros no céu e não na terra 
porque assim o mandou o Senhor, e sabemos também que estes tesouros os 
fazemos no céu dando esmolas.
Um dia, um jovem rico se aproximou de Jesus e lhe disse: “Mestre, que farei 
eu de bom para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele:  Por que me 
perguntas sobre o que é bom? Um só é bom; mas se é que queres entrar na 
vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: 
Não matarás; não adulterarás; não furtarás; não dirás falso testemunho; honra 
a teu pai e a tua mãe; e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o 
jovem: Tudo isso tenho guardado; que me falta ainda? Disse-lhe Jesus:  Se 
queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um 
tesouro no céu; depois vem, e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, 
retirou-se triste; porque possuía muitos bens” (Mat. 19:16-22). Como podeis 
ver inicialmente Jesus disse ao jovem rico que se queria entrar na vida devia 
guardar determinados mandamentos escritos na lei,  e o jovem replicou ao 
Senhor  que  ele,  estes  mandamentos,  os  tinha  guardado  desde  a  sua 
mocidade,  e  que  queria  saber  o  que  lhe  faltava  ainda,  com  efeito  lhe 
perguntou: “Que me falta ainda?” (Mat. 19:20) Jesus sabia o que faltava a esse 
jovem para se tornar um discípulo perfeito e lho disse: “Uma coisa te falta; vai 
vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois 
vem,  e  segue-me”  (Mar.  10:21).  Estas  palavras  de  Jesus  a  este  jovem rico 
confirmam que ele veio, não para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la.
Notai que Jesus disse ao rico que coisa ele devia fazer se queria ser perfeito, 
mas também que o jovem, quando ouviu dizer a Jesus que esta era a coisa 
que  lhe  faltava,  retirou-se  triste  porque  era  muito  rico.  Este  jovem  teria 
podido tornar-se perfeito e fazer para si um tesouro no céu nesta condição, 
mas recusou guardar esta ordem do Mestre porque ele tinha posto o seu 
coração nas riquezas que possuia e não tinha nenhuma intenção de renunciar 
aos  seus muitos  bens.  Porventura  estaria  disposto  a  guardar  algum outro 
mandamento da lei que não implicava a venda de todos os seus bens, mas 
não esse que lhe deu Jesus. Certamente, se para ser perfeito, ele tivesse que 
pagar  o  dízimo de  todos  os  seus  rendimentos  mensais  e  fazer  ofertas,  o 
Senhor lho teria confirmado e ele não teria reagido dessa maneira, mas o 
Senhor  não  lhe  disse  para  renunciar  apenas  a  uma  parte  dos  seus  bens 
terrenos mas a todos.
Também pelo que concerne a dar tudo e fazer-se pobre por amor dos outros 



o Mestre deu o exemplo; e quem pode dizer que Jesus em alguma coisa não 
nos deixou o exemplo? Ele disse: “Aprendei de mim” (Mat. 11:29), e que “o 
discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como 
o seu mestre” (Lucas 6:40). Vejamos portanto o que fez Jesus para se tornar 
um exemplo a imitar também nisto: Paulo diz aos Coríntios: “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” (2 Cor. 8:9). Nós sabemos 
que Jesus no céu era rico mas vindo a este mundo por amor de nós se fez 
pobre; e se nós hoje somos ricos (porque somos herdeiros do Reino de Deus) 
o devemos à pobreza de Cristo. Sim, Jesus, o Filho de Deus, viveu pobre sobre 
esta  terra  por  amor  de  nós;  ninguém  pode  dizer  que  ele  era  rico 
materialmente  e  nem  que  embora sendo  pobre  procurou  enriquecer  e 
enriqueceu com o seu ministério.
Mas então por que é que esta ordem do Senhor não é ensinada, enquanto a 
do dízimo sim? Por que é que o que deveria ser ensinado debaixo da graça 
não  é  ensinado,  enquanto  aquilo  que  não  deveria  ser  mais  ensinado  é 
ensinado? Por que é que esta ordem do Senhor relativa à venda do que se 
tem é muito menos conhecida do que a relativa ao dízimo? Porque a relativa 
ao dízimo implica uma renúncia muito inferior à que implica a venda de uma 
casa ou de uma herdade. Irmãos, guardemo-nos de proceder astutamente em 
relação ao nosso próximo.
Quis mediante estas Escrituras confirmar-vos como a lei de Cristo é perfeita e 
completa à diferença da de Moisés.
O direito no Evangelho que têm os que anunciam o Evangelho 
Como o mandamento relativo ao dízimo é imposto por alguns porque dizem: 
‘O pastor é dado inteiramente à pregação e ao ensino, não tem um trabalho 
secular e portanto devemos pagá-lo’, vejamos como é  justo comportarmo-
nos debaixo da graça a tal respeito.
Os Levitas ensinavam ao povo a lei conforme está escrito: “Ensinaram os teus 
juízos a Jacó, e a tua lei a Israel” (Deut. 33:10), e eles eram sustentados pelo 
povo mediante os dízimos porque assim Deus tinha estabelecido para eles, 
com efeito  Ele  disse:  “E  eis  que  aos  filhos  de  Levi  tenho  dado  todos  os 
dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam” (Num. 18:21).
Debaixo da lei os Israelitas deviam pagar os dízimos dos seus rendimentos 
porque Deus  os  tinha  tomado para  dá-los  aos  Levitas  que  executavam o 
ministério que Ele lhes tinha ordenado fazer; este direito dos Levitas estava na 
lei de Moisés, a qual eles ensinavam ao povo; em outras palavras eles viviam 
do que a lei lhes prescrevia.
Agora, debaixo da graça, também os que anunciam o Evangelho, isto é, os 



ministros do Evangelho, têm um direito, mas este direito está no Evangelho e 
não na lei  de Moisés,  com efeito,  está escrito:  “Assim ordenou também o 
Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho” (1 Cor. 9:14); 
irmãos, o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho viver do Evangelho, 
portanto fazer uso deste direito que eles têm no Evangelho. Vejamos agora o 
que diz o Evangelho a tal propósito.
Jesus, quando enviou os seus doze discípulos a pregar o Evangelho do Reino, 
disse-lhes:  “Não vos provereis  de ouro,  nem de prata,  nem de cobre,  em 
vossos cintos; nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de 
alparcas,  nem de bordão;  porque digno é o trabalhador do seu alimento” 
(Mat. 10:9,10), e quando enviou os setenta disse-lhes: “Não leveis bolsa, nem 
alforge, nem alparcas; e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa 
em que entrardes, dizei primeiro: Paz seja com esta casa. E se ali houver um 
filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; e se não, voltará para vós. Ficai 
nessa  casa,  comendo  e  bebendo  do  que  eles  tiverem;  pois  digno  é  o 
trabalhador do seu salário”  (Lucas 10:4-7).  Como podeis  ver  Jesus mesmo 
disse que o trabalhador do Senhor é digno quer do seu alimento quer do seu 
salário, o que significa em outros termos que ele tem o direito de comer e de 
beber e de receber um ordenado pelo ministério que ele executa na casa de 
Deus.  Paulo,  falando  dos  anciãos,  confirmou  plenamente  as  palavras  do 
Senhor,  com efeito,  escreveu  a  Timóteo:  “Os  anciãos  que  governam bem 
sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na 
pregação  e  no  ensino.  Porque diz  a  Escritura:  Não  atarás  a  boca  ao  boi 
quando debulha.  E:  Digno é o trabalhador do seu salário” (1 Tim. 5:17,18; 
Deut.  25:4;  Lucas  10:7)  (neste  caso  Paulo  para  sustentar  o  direito  que  os 
anciãos  têm no Evangelho,  citou  uma passagem da  lei  de  Moisés  e  uma 
passagem do Evangelho). Notai que Paulo disse que os anciãos que labutam 
na pregação e ensino são dignos de duplicado salário.
É natural que se por um lado os que pregam o Evangelho e ensinam a Palavra 
do Senhor têm este direito, por outro deve também haver alguém que tem o 
dever, segundo o Evangelho, de lhes dar este alimento e este salário, e este 
alguém é quem é instruído,  de facto Paulo aos Gálatas disse:  “E  o que é 
instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui” 
(Gal. 6:6). Como podeis ver, é o que recebe o benefício do serviço do ministro 
do Evangelho que tem o dever de repartir com ele de todos os seus bens, e 
não apenas de uma parte deles (como a décima parte, por exemplo). Isto é 
confirmado também pela Escritura que diz: “Não atarás a boca ao boi quando 
estiver debulhando” (Deut. 25:4); com efeito também aqui é quem recebe o 
benefício da obra do boi que não deve atar a boca ao boi que debulha, para 



que o boi possa comer uma parte do grão que debulha.
O mecanismo é o mesmo que havia debaixo da lei, a diferença está no facto 
que debaixo da graça os crentes devem repartir de todos os seus bens com 
os que estão encarregados pelo Senhor de instruí-los, e não apenas de uma 
parte deles (o dízimo); portanto, em conjunto, numa media maior do que a 
que prescrevia a lei em relação aos Levitas.
É claro que se os que são instruídos na Palavra recusam repartir de todos os 
seus bens com quem os instrui, eles se fazem culpados de um pecado porque 
assim fazendo atam a boca ao boi que debulha o grão, em outras palavras 
pisam o direito que quem ensina a Palavra tem no Evangelho..
Lembrai-vos que os anciãos têm sim deveres em relação à igreja que eles 
apascentam, mas também que a igreja  tem os seus deveres para com os 
anciãos, um dos quais é o de prover as suas necessidades, para que nada lhes 
falte.
Portanto quem prega o Evangelho tem o direito de receber um ordenado da 
igreja, mas cuidai que isto não significa que tem o direito de impor aos santos 
o pagamento do dízimo, porque o ordenado que recebe deve ser formado 
por dinheiro oferecido livremente e alegremente pelos santos, conforme está 
escrito:  “Cada  um  contribua  segundo  propôs  no  seu  coração;  não  com 
tristeza, nem por constrangimento; porque Deus ama ao que dá com alegria” 
(2  Cor.  9:7),  e  não  por  dinheiro  extorquido  aos  santos  invocando  o 
mandamento do dízimo (e a proclamação da relativa bênção de Deus sobre 
quem o dá, mas também da relativa maldição de Deus sobre quem não o dá) 
para  obrigá-los  a  dar  a  todo  o  custo  essa  determinada  parte  dos  seus 
rendimentos  (pelo  medo que eles  dêem menos  do que  o  dízimo,  e  para 
assegurar assim pelo menos os seus dízimos).
Vejamos agora o que Paulo escreveu aos Coríntios a propósito do direito no 
Evangelho que também ele e Barnabé tinham, e por que é que ele e os seus 
cooperadores renunciaram a fazer uso deste direito sobre a igreja de Corinto 
e sobre a de Tessalónica.
Ele escreveu aos Coríntios: “Não temos nós direito de comer e de beber?… Ou 
será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem 
jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come 
do seu fruto? Ou quem apascenta um rebanho e não se alimenta do leite do 
rebanho? Porventura digo eu isto como homem? Ou não diz a lei também o 
mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca do boi quando 
debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente 
por nós? Certamente que por nós está escrito; porque o que lavra deve lavrar 
com  esperança  e  o  que  debulha  deve  debulhar  com  esperança  de  ser 



participante. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que 
de vós colhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, 
por que não nós com mais justiça? Mas nós não usamos deste direito; antes 
suportamos tudo,  para  não pormos impedimento algum ao evangelho de 
Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do 
que é do templo? E que os que servem ao altar, participam do altar? Assim 
ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do 
evangelho” (1 Cor. 9:4,6-14).
Paulo reiterou aos Coríntios que ele e Barnabé tinham o direito no Evangelho, 
mas também que ele  e  os  seus  cooperadores  não fizeram uso deste  seu 
direito sobre eles. Como alguém não vai à guerra à sua própria custa, porque 
ele é pago por quem o alistou para a guerra; como quem planta uma vinha 
tem o direito de comer do fruto da vinha; como quem apascenta um rebanho 
tem o direito de alimentar-se do leite do rebanho; assim, quem anuncia o 
Evangelho se por um lado tem o dever de semear os bens espirituais por 
outro tem também o direito de colher os bens materiais dos crentes. Este 
direito que têm os ministros do Evangelho é confirmado também pela lei que 
diz: “Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando” (Deut. 25:4); e que 
testifica que os que administravam o serviço sagrado no templo comiam do 
que  era  levado  ao  templo  em  oferta  a  Deus,  e  que  os  que  estavam 
encarragados de degolar  os animais  para oferecê-los em sacrifício a Deus 
comiam das coisas que eles punham sobre o altar.
Naturalmente, quem faz uso deste direito tem o direito de não trabalhar para 
se dedicar inteiramente à pregação e ao ensino da Palavra de Deus.
Depois de ter dito isto, é necessário dizer a razão pela qual Paulo e os seus 
cooperadores não fizeram uso deste direito em Corinto; sim, porque Paulo, o 
apóstolo que podia dizer aos Coríntios: “Porque ainda que tivésseis dez mil 
pedagogos  em  Cristo,  não  teríeis,  contudo,  muitos  pais;  porque  eu  pelo 
evangelho vos gerei  em Jesus Cristo”  (1 Cor.  4:15),  não fez uso deste seu 
direito  sobre  eles. Assim  ele  explicou  esta  sua  renúncia:  “Outras  igrejas 
despojei, recebendo delas salário, para vos servir; e quando estava presente 
convosco,  e  tinha  necessidade,  a  ninguém fui  pesado;  porque  os  irmãos, 
quando vieram da Macedónia, supriram a minha necessidade; e em tudo me 
guardei, e ainda me guardarei, de vos ser pesado. Como a verdade de Cristo 
está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Porquê? 
Será porque não vos amo? Deus o sabe. Ora, o que faço e ainda farei, é para 
cortar  ocasião aos que buscam ocasião;  a fim de que,  naquilo em que se 
gloriam, sejam achados assim como nós” (2 Cor. 11:8-12).
Na igreja de Corinto haviam alguns falsos apóstolos que não eram pesados à 



igreja e buscavam uma ocasião para se gloriarem contra Paulo, e Paulo, para 
tirar a estes toda ocasião, decidiu não ser pesado à Igreja de Corinto (embora 
tivesse o direito de fazê-lo) não se valendo do seu direito no Evangelho, e isto 
para que, naquilo em que se gloriavam (estes falsos apóstolos se gloriavam 
de não serem pesados à igreja de Corinto) eles fossem achados iguais a Paulo 
e aos seus cooperadores. A igreja de Corinto não pisou de forma nenhuma o 
direito no Evangelho que Paulo tinha sobre ela, porque foi Paulo a decidir não 
fazer uso deste seu direito em Corinto, e por esta sua decisão pediu-lhes para 
o perdoarem, com efeito, escreveu-lhes: “Pois, em que fostes feitos inferiores 
às outras igrejas, a não ser nisto, que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-
me esta injustiça” (2 Cor. 12:13). Como podeis bem perceber, Paulo decidindo 
não ser pesado aos Coríntios, os pôs, nisto, numa condição de inferioridade 
em relação às outras igrejas às quais, pelo contrário, tinha sido pesado  e por 
isso pediu-lhes para lhe perdoarem esta injustiça. Queria fazer-vos notar que 
segundo o que diz Lucas, Paulo, em Corinto, num primeiro tempo trabalhou 
com as suas mãos para prover as suas necessidades, com efeito, está escrito: 
“E,  como era  do  mesmo ofício,  ficou  com eles  (com Áquila  e  Priscila),  e 
trabalhavam;  pois  tinham  por  ofício  fazer  tendas”  (Actos  18:3),  mas  em 
seguida, quando Silas e Timóteo foram ter com ele a Corinto, ele deixou de 
trabalhar para se dedicar inteiramente à pregação, com efeito está escrito: 
“Quando  Silas  e  Timóteo  desceram  da  Macedónia,  Paulo  dedicou-se 
inteiramente  à  pregação,  testificando  aos  judeus  que  Jesus  era  o  Cristo” 
(Actos 18:5).  Quando Paulo disse aos Coríntios:  “E quando estava presente 
convosco,  e  tinha  necessidade,  a  ninguém fui  pesado;  porque  os  irmãos, 
quando vieram da Macedónia, supriram a minha necessidade” (2 Cor. 11:9), 
fez  referência  ao  segundo  período  da  sua  estadia  em  Corinto,  quando, 
embora ele tivesse deixado de trabalhar, Silas e Timóteo que tinham vindo a 
ele da Macedónia, supriram a necessidade que ele tinha.
Também em Tessalónica Paulo não se valeu do seu direito de não trabalhar e 
explicou a razão disso aos Tessalonicenses nestes termos: “Vós mesmos sabeis 
como deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre 
vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga 
trabalhávamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não 
porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos exemplo, para 
nos  imitardes”  (2  Tess.  3:7-9);  Paulo,  Silvano  e  Timóteo,  não  tinham  sido 
pesados aos Tessalonicenses, mas não porque não tinham o direito disso, mas 
porque não tinham querido fazer uso deste seu direito de não trabalhar; eles 
trabalharam  noite  e  dia  com  as  suas  mãos  para  darem  eles  mesmos  o 
exemplo nisto, para que os Tessalonicenses os imitassem. Eles, para evitar que 



alguém  que  não  queria  trabalhar,  não  os  vendo  trabalhar  mas  os  vendo 
apenas  a  pregar,  metesse  na  cabeça  que  também  podia  não  trabalhar 
andando a fazer coisas vãs, renunciaram ao seu direito de não trabalhar; eles 
se dispuseram a fazer esta renúncia para não porem impedimento algum ao 
Evangelho. Por isso Paulo disse aos Coríntios:  “Mas nós não usamos deste 
direito;  antes  suportamos tudo,  para  não pormos impedimento  algum ao 
evangelho de Cristo” (1 Cor. 9:12). Naturalmente Paulo teve uma recompensa 
por  este  seu  modo  de  agir  que  alcançou  quer  em  Corinto,  quer  em 
Tessalónica,  com  efeito  disse  aos  Coríntios:  “Logo,  qual  é  a  minha 
recompensa? É que,  pregando o evangelho,  eu o faça gratuitamente,  sem 
usar em absoluto do meu direito no evangelho” (1 Cor. 9:18).
Cuidai que nem sempre Paulo não se usou do seu direito no Evangelho, com 
efeito, ele recebeu um salário das igrejas dos santos para poder se dedicar 
inteiramente à pregação; ele o faz claramente perceber quando diz, ainda aos 
Coríntios: “Outras igrejas despojei, recebendo delas salário, para vos servir…” 
(2 Cor. 11:8).
Vejamos agora como Jesus, nos dias da sua carne, depois que deixou o seu 
trabalho de carpinteiro para se pôr a pregar o Evangelho do Reino, fez uso 
deste  direito  que  está  no  Evangelho,  juntamente  com os  seus  apóstolos. 
Lucas diz: “Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia 
em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus; e iam com 
ele  os  doze,  bem  como  algumas  mulheres  que  haviam  sido  curadas  de 
espíritos  malignos e  de  enfermidades:  Maria,  chamada Madalena,  da qual 
tinham saído sete demónios. Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, 
Susana,  e  muitas  outras  que  os  serviam com os seus  bens”  (Lucas  8:1-3). 
Como podeis ver, também Jesus fez uso do direito de não trabalhar para se 
dedicar inteiramente à pregação e ao ensino da Palavra; também o Mestre 
viveu do Evangelho quando começou a pregar o Evangelho de cidade em 
cidade  e  de  aldeia  em  aldeia,  com  efeito,  muitas  mulheres  o  seguiam  e 
serviam  tanto  ele  como  os  seus  apóstolos  com  os  seus  bens.  No 
comportamento dessas mulheres nós vemos o cumprimento da Palavra que 
diz: “O que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele 
que o instrui” (Gal. 6:6).
Expliquemos as Escrituras do Novo Pacto que se referem ao dízimo 
A este ponto quero explicar aquelas passagens das Escrituras do Novo Pacto 
que fazem referência directamente ou indirectamente ao dízimo,  para  vos 
fazer compreender, com a graça de Deus, que elas não se podem tomar para 
dizer aos crentes: ‘Vós deveis pagar o dízimo doutra forma roubareis a Deus e 
sereis  amaldiçoados’  (como  fazem  alguns  com  falsidade  e  por  falta  de 



conhecimento no seio das igrejas dos santos), porque elas não confirmam de 
modo nenhum a imposição do dízimo debaixo da graça.
Ÿ Na Epístola aos Hebreus está escrito:  “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..e  aqui  certamente  tomam  dízimos  homens  que 
morrem; ali, porém, aquele de quem se testifica que vive” (Heb. 7:5,8).
Antes  de  tudo  é  necessário  dizer  que  “os  que  aqui certamente tomam 
dízimos” (Heb . 7:8), eram Levitas (portanto Judeus de nascença), que, quando 
a epístola foi escrita, ainda tomavam os dízimos dos outros Judeus, segundo a 
ordem da lei de Moisés, portanto, como nós não somos Judeus de nascença 
que estão debaixo da lei e entre nós Gentios não há descendentes da tribo de 
Levi,  isto  não nos diz  respeito.  Alguém dirá: ’ Mas aqui  está  escrito:  “Aqui 
certamente tomam dízimos”, por isso se o verbo está no presente, significa 
que também debaixo da graça os santos em Cristo deviam pagar o dízimo!’; 
vos respondo dizendo-vos que o verbo não está no presente só quando a 
Escritura fala do dízimo, mas também quando fala dos dons e dos sacrifícios 
que  eram  ainda  oferecidos  (naquele  tempo)  no  santuário  terreno  em 
Jerusalém  pelos  sacerdotes  Judeus,  com  efeito  na  mesma  epístola  está 
escrito:  “Havendo  ainda  sacerdotes  que  oferecem dons  segundo  a  lei,  os 
quais  servem de exemplar  e  sombra das  coisas  celestiais..”  (Heb.  8 :4,5)  e 
ainda: “Todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas 
vezes  os  mesmos  sacrifícios,  que  nunca  podem  tirar  os  pecados…”  (Heb. 
10 : 11);  além  disso,  notai  nestas  escrituras  a  expressão  “segundo  a  lei”, 
porque ela se refere à lei de Moisés e não à de Cristo, com efeito, os Levitas 
tomavam  os  dízimos  do  povo  por  ordem  de  Moisés,  e  os  sacerdotes 
ofereciam os dons e os sacrifícios no templo, ainda segundo a lei de Moisés, 
mas  lembrai-vos  que  os  que  faziam  isto  eram  Judeus  de  nascença  que 
estavam ainda debaixo da lei e que não tinham ainda sido libertados dela, 
como, ao contrário, o fomos nós por Cristo Jesus.
Mas então a este ponto, como também em relação aos sacrifícios de bodes 
oferecidos pelos Judeus pelos seus pecados, o verbo está no presente, nós 
deveríamos  apresentar  sobre  algum  altar  e  em  algum  santuário  terreno 
dedicado  ao  culto  de  Deus  sacrifícios  de  animais  gordos  pelos  nossos 
pecados! Assim não seja, porque está também escrito na mesma epístola: “Se 
oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar 
aquele  que  faz  o  serviço ..”  (Heb.  9:9),  e  também:  “Porque  tendo  a  lei  a 
sombra dos bens futuros, e não a realidade exacta das coisas, nunca, pelos 
mesmos  sacrifícios  que  continuamente  se  oferecem  cada  ano,  pode 
aperfeiçoar os que se chegam a Deus” (Heb. 10 :1), e ainda que “temos um 



altar, de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo” (Heb. 
13 : 10).
O facto de os sacerdotes e os Levitas também depois que Jesus foi elevado ao 
céu, oferecerem dons e sacrifícios pelos pecados e tomarem os dízimos do 
povo,  não  significa  de  modo  nenhum que  os  Gentios,  debaixo  da  graça, 
faziam ou deviam fazer (naquele tempo) essas mesmas coisas, apesar dessas 
coisas serem por eles executadas em obediência à lei que Deus deu a Moisés 
para todo Israel.
Nós Gentios em Cristo Jesus que nos convertemos a Deus, não somos um 
povo sem lei,  que vive como lhe agrada ou segundo a lei de Moisés, mas 
somos um povo que vive  segundo a  lei  perfeita  de Cristo. Nós,  (faço um 
exemplo) nesta nação devemos ater-nos à lei Italiana, isto é, da nação em que 
vivemos e da qual  somos cidadãos,  e por meio desta lei  temos direitos e 
deveres. Ora, é claro que entre a lei Italiana e a de uma outra nação existem 
diferenças, mesmo se podem haver também leis iguais entre elas; mas o facto 
de haverem leis iguais em ambas as legislações, não significa que o cidadão 
italiano, na sua própria nação, deve ater-se a todas as leis dessa outra nação; 
ele constata que também essa outra nação, a respeito de uma coisa, tem a lei 
igual ou muito semelhante, mas constata também que todas as outras leis 
dessa nação são muito diferentes e dizem respeito só aos cidadãos dessa 
outra nação.
Ora, entre a lei de Cristo, sob cujo reino estamos nós, e a lei de Moisés, sob a 
qual  vivem os  Judeus  que  não creram ainda,  existem leis  que  são  iguais; 
quero dizer que existem mandamentos na lei dos Judeus que nós Gentios de 
nascença  devemos observar,  porque eles  são  válidos  ainda  hoje  para  nós 
debaixo da graça, e me refiro a estes: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento…” (Mat. 22:37; 
Deut. 6:5); “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Mat. 22:39; Lev. 19:18);  
“Não vos voltareis para os que consultam os mortos nem para os feiticeiros; 
não os busqueis..” (Lev. 19:31); “Não odiarás a teu irmão no teu coração..” (Lev. 
19:17); “Não te vingarás” (Lev. 19:18), e muitos outros que não nomeio um por 
um; porém existem muitas outras leis justas que Deus deu a Israel, que nós 
Gentios em Cristo Jesus não devemos observar para não voltar a cair debaixo 
da escravidão da lei de Moisés da qual fomos libertados; e me refiro às leis 
sobre  a  circuncisão  da  carne,  sobre  a  observância  dos  sábados,  das  luas 
novas, das festas e àquelas sobre os animais puros e impuros, àquelas que 
dizem respeito aos sacrifícios e além disso àquela que inclui o dízimo.
Ÿ Jesus Cristo, quando repreendeu os escribas e os Fariseus, disse-lhes: “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; 
devíeis,  porém, fazer estas coisas, sem omitir as outras” (Matt.  23:23);  mas 
também com estas palavras não se pode demonstrar que Deus nos manda 
pagar o dízimo.
Jesus dirigiu estas palavras aos escribas e aos Fariseus que se sentavam na 
cadeira de Moisés, os quais, se por um lado pagavam o dízimo até das ervas, 
por outro desprezavam as coisas mais importantes da lei, a saber, o juízo, a 
misericórdia  e  a  fé.  As  palavras  de Cristo  mostram que segundo a  lei  de 
Moisés, seguir a justiça, a misericórdia e a fé era mais importante que pagar o 
dízimo, todavia Jesus não disse aos escribas e aos Fariseus que tinham feito 
ou faziam mal em pagar o dízimo, mas disse-lhes que deveriam em primeiro 
lugar seguir as coisas mais graves da lei (a justiça, a amor de Deus, e a fé) sem 
desprezar  as  outras  coisas  da  mesma  lei.  “As  outras  coisas”,  que  Jesus 
mencionou, incluem também o pagamento do dízimo, (porque existem outras 
coisas juntamente com o pagamento do dízimo que os Judeus não deviam 
desprezar); porque, segundo a lei, não deviam ser desprezadas também a lei 
do sábado, a sobre as diversas festas judaicas, a sobre a circuncisão da carne, 
as leis  relativas às comidas e muitas outras.  Se eu vos dissesse:  ‘Irmãos,  é 
necessário seguir a justiça, o amor de Deus e a fé de que a lei fala’, eu vos 
direi para fazer o que é justo fazer também por nós Gentios em Cristo Jesus; 
mas se acrescentasse: ‘Sem desprezar as outras coisas de que fala a lei’, então 
farei  mal,  porque  começarei  desta  maneira  a  impor-vos  a  circuncisão  na 
carne, a observância do sábado e das festas judaicas, as ordenanças sobre as 
comidas,  o  pagamento  do  dízimo  e  outras  ordenanças,  fazendo  um  uso 
ilegítimo da lei para convosco. Porque farei um uso ilegítimo da lei? Porque 
Jesus disse que “a lei e os profetas duraram até João” (Lucas 16:16). Por este 
motivo, nós algumas coisas da lei as devemos desprezar, para não voltar a cair 
debaixo do jugo da lei (da qual fomos libertados) e para não cair da graça.
O apóstolo Paulo escreveu aos santos em Éfeso que Cristo derrubou a parede 
de separação que havia entre os Judeus e nós Gentios, com efeito, disse: “De 
ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de separação que estava no 
meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos 
em ordenanças..” (Ef. 2:14,15), e aos santos de Colossos escreveu: “Havendo 
riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual 
nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz ..”  (Col. 
2:14). Irmãos, mas esta parede de separação que existia entre os Judeus e nós 
Gentios, na prática, pelo que era constituída? Considerai as ordenanças dos 
holocaustos, dos sacrifícios de acções de graças, dos sacrifícios pelo pecado, a 
ordenança do sábado, das luas novas, das festas judaicas, a ordenança da 



circuncisão da carne, as ordenanças dos alimentos com a proibição para os 
Judeus de comer certos alimentos, a ordenança do dízimo, a proibição feita 
para os Judeus de não tomar por marido ou por mulher pessoas de outras 
nações;  dizei-me:  ‘Mas  não  eram  justamente  estas  e  outras  ordenanças 
escritas na lei, a parede de separação que havia entre os Judeus e nós Gentios 
e a causa da inimizade que havia entre nós e eles? Certamente que eram elas 
a causa da inimizade que existia entre nós e eles. Mas Cristo morrendo na 
cruz anulou esta inimizade que havia entre nós e eles porque tomou estas 
ordenanças e as cravou na cruz. Sim, ele derrubou a parede de separação! 
Dizei-me: ‘Como poderiam Judeus comer,  beber,  adorar a Deus e cantar  a 
Deus juntamente connosco Gentios de nascença, incircuncisos na carne, se 
essa parede de separação que se erguia entre os Judeus e os Gentios não 
tivesse sido derrubada? Seria impossível! Mas graças sejam dadas a Deus em 
Cristo  Jesus  por  ter  derrubado,  na  plenitude  dos  tempos,  esta  parede  de 
separação!
É necessário dizer porém, que apesar de Cristo ter derrubado esta parede de 
separação, a seguir, surgiram homens Judeus que procuraram reconstruí-la e 
disso temos uma prova evidente quando aqueles Fariseus que tinham crido 
disseram em Jerusalém, na presença dos apóstolos e dos anciãos “que era 
necessário circuncidá-los [os Gentios] e mandar-lhes observar a lei de Moisés” 
(Actos  15:5):  mas  os  apóstolos  e  os  anciãos  perceberam que se  tivessem 
mandado aos Gentios se circuncidar e observar a lei de Moisés reedificariam 
as coisas que Cristo tinha destruído e se fariam transgressores; e por isso às 
imposições destes não cederam para que o Evangelho permanecesse firme.
Nós  chegámos  à  conclusão  que  como  em  Jerusalém  os  apóstolos  e  os 
anciãos não nos impuseram a nós Gentios o pagamento do dízimo (não o 
considerando  nem  tão  fundamental  e  nem  tão  importante  como,  ao 
contrário,  hoje fazem nada menos que pregadores do Evangelho que são 
Gentios), e se Paulo, o apóstolo e o doutor dos Gentios, em todas as suas 
epístolas não ordenou expressamente o pagamento do dízimo para sustentar 
a obra de Deus, nenhum ministro do Evangelho tem o direito de impor o 
dízimo aos santos. Quem decidiu fazê-lo, decidiu ir além do que está escrito e 
ordenar aquilo que os apóstolos não ordenavam às igrejas dos Gentios. Certo 
é que aqueles que impõem o dízimo põem sobre o pescoço dos crentes um 
jugo  pesado  e  incómodo  a  suportar;  sabeis  porquê?  Porque  induzem  os 
crentes a servir um desses “rudimentos fracos e pobres” (Gal. 4:9) (assim os 
chamou Paulo).
Ÿ Paulo escreveu aos Coríntios: “Não sabeis vós que os que administram o 
que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar, 



participam do altar? ” (1 Cor. 9:13).
Também  esta  passagem  da  Escritura  faz  referência  ao  dízimo,  porque  os 
dízimos debaixo da lei  eram trazidos ao templo e deles usufruíam os que 
administravam o seu serviço sagrado no templo. Mas também neste caso não 
podemos  afirmar  que  estas  palavras  significam  que  a  nós  Gentios  Deus 
mandou atermo-nos ao mandamento do dízimo.
Paulo, com estas palavras, lembrou aos Coríntios que também debaixo da lei, 
aqueles que tinham sido chamados por Deus a cumprir um sagrado ofício na 
sua casa tiravam o seu sustento dos bens materiais que o povo oferecia a 
Deus;  quis explicar-lhes assim que não é de admirar se debaixo da graça, 
Deus  mandou  que  aqueles  que  anunciam  o  Evangelho  devem  viver  do 
Evangelho,  porque  também  debaixo  da  lei  aqueles  que  ministravam  no 
templo de Deus viviam do que era oferecido no templo.
E depois, se estas palavras de Paulo significassem que nós devemos pagar o 
dízimo, que significado atribuiríamos a estas outras palavras de Paulo: “Não 
sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um 
só é que recebe o prémio” (1 Cor. 9:24)? Porventura que nós devemos ir ao 
estádio correr em alguma corrida para procurar receber um prémio? De modo 
nenhum! Porque neste caso Paulo lembrou aos Coríntios que eles deviam 
correr a carreira que estava diante deles de maneira tal a poderem receber o 
prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus, e o fez usando-se deste 
termo de comparação que era conhecido aos Coríntios.
Expliquemos as passagens do Antigo Pacto que falam do dízimo
Vejamos agora quais são aquelas passagens do antigo pacto que tomam os 
sustentadores da imposição do dízimo, para perceber se é justo usá-las para 
obrigar os santos a pagar o dízimo.
Ÿ Está escrito: “Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho; pois era 
sacerdote  do  Deus  Altíssimo;  e  abençoou  a  Abrão,  dizendo:  bendito  seja 
Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra! E bendito seja o 
Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos! E Abrão deu-
lhe o dízimo de tudo” (Gen. 14:18-20).
Este episódo se verificou no regresso de Abrão da derrota dos reis:  firme 
permanecendo que Abrão fez uma coisa justa diante de Deus ao dar o dízimo 
do  melhor  dos  despojos  a  Melquisedeque  que  era  sacerdote  do  Deus 
Altíssimo (este episódio está transcrito também na epístola aos Hebreus), e 
firme permanecendo que o dízimo que ele deu o recebeu no céu aquele que 
vive pelos séculos dos séculos, não é justo tomar esta passagem para impor o 
dízimo  aos  filhos  de  Abrão.  Por  que  digo  que  não  é  justo?  Porque  se 
tomarmos o facto de Abrão ter dado o dízimo a Melquisedeque, para impor o 



dízimo, devemos tomar também o facto de Abrão se ter feito circuncidar na 
carne por ordem de Deus, para impor a circuncisão da carne aos crentes. Nós 
sabemos  que  foi  Deus  a  ordenar  a  Abrão  a  circuncisão,  com efeito,  está 
escrito que Deus lhe disse: “Todo macho entre vós será circuncidado” (Gen. 
17:10); que faremos então? Nos circuncidaremos na carne, porque Abrão foi 
circuncidado na carne? Assim não seja!  Não sabeis vós que Paulo disse aos 
Coríntios: “Ande cada um como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o 
chamou… Foi alguém chamado na incircuncisão? não se circuncide” (1 Cor. 
7:17,18)?
Como  é  que  Paulo  não  impôs  a  circuncisão  na  carne  aos  crentes 
incircuncisos?  Como é que não o fez?  Paulo sabia  que tinha sido Deus a 
ordenar a circuncisão a Abrão, no entanto disse que “a circuncisão é nada” (1 
Cor. 7:19); ele sabia que foi Deus a querer a circuncisão de Abrão no entanto 
disse  a  quem  foi  chamado  por  Deus  sendo  incircunciso  para  não  se 
circuncidar, e tudo isto porque ele usava a lei de modo legítimo e manejava 
bem a palavra da verdade: ele fazia o que hoje muitos não querem fazer. Por 
isso não é de admirar o facto de Paulo não ter imposto o dízimo invocando 
este episódio acontecido na vida de Abrão, e o facto de ele não ter imposto a 
circuncisão na carne aos incircuncisos tomando por exemplo a circuncisão do 
patriarca Abrão. Nós respeitamos quer o facto de Abraão ter dado o dízimo a 
Melquisedeque,  quer  o  facto  de  ele  ter  sido  circuncidado,  mas  não  nos 
permitimos chegar à errada conclusão que é lícito quer impor o dízimo quer 
impor a circuncisão na carne, porque sabemos que uma tal persuasão não 
vem daquele que nos chamou à liberdade.
Ÿ Falemos agora do voto que fez Jacó em Betel. Está escrito: “E Jacó fez um 
voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e 
me der pão para comer, e vestes para vestir; e eu em paz tornar à casa de 
meu pai,  o Senhor me será por Deus;  e esta pedra que tenho posto por 
coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o 
dízimo” (Gen. 28:20-22).
Jacó fez este voto quando ia para a Mesopotâmia, mais precisamente depois 
que recebeu um sonho da parte de Deus em Betel. Ora, firme permanecendo 
que Jacó não fez nenhum mal em prometer dar o dízimo a Deus se Deus o 
assistisse,  nós dizemos que não é lícito tomar o exemplo deste voto para 
impor o dízimo (precisamente porque se trata de um voto voluntário); antes, 
este voto deveria ser tomado para sustentar que também debaixo da graça é 
lícito fazer a Deus um voto no qual lhe se promete dar o dízimo. Sim, porque 
nós cremos que não há nada de mal em prometer dar a Deus, de espontânea 
vontade, o dízimo dos rendimentos para uma particular obra na casa de Deus 



(para a obra assistencial dos pobres, das viúvas, dos orfãos, ou de um ministro 
do Evangelho). Seja bem claro porém, que em caso de um crente fazer este 
determinado voto em vida, será obrigado por toda a sua vida a guardar a 
palavra saída da sua boca, se não quiser incorrer no juízo de Deus porque 
está escrito: “Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em 
cumpri-lo; porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti 
haverá pecado.. O que saiu dos teus lábios guardarás, e cumprirás, tal como 
voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus,  declarando-o pela tua boca” 
(Deut. 23:21,23).
Ÿ Depois  que  os  muros  de  Jerusalém foram reconstruídos,  Neemias  e  os 
príncipes do povo de Israel, e os Levitas fizeram um pacto diante de Deus 
com o qual se obrigaram em andar seguindo a lei de Moisés. Quero agora 
transcrever por inteiro o que Neemias escreveu a tal propósito: “Firmamos um 
pacto e o escrevemos; e selam-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os 
nossos sacerdotes. Os que selaram foram: Neemias, o governador, filho de 
Hacalias,  Zedequias,  Seraías,  Azarias,  Jeremias,  Pasur,  Amarias,  Malquias, 
Hatus,  Sebanias,  Maluque,  Harim,  Meremote,  Obadias,  Daniel,  Ginetom, 
Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías; estes foram os 
sacerdotes. E os levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Henadade, 
Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Hodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, 
Hasabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Hodias, Bani e Benínu. Os chefes do povo: 
Parós,  Paate-Moabe,  Elão,  Zatu,  Bani,  Buni,  Azgade,  Bebai,  Adonias,  Bigvai, 
Adim,  Ater,  Ezequias,  Azur,  Hodias,  Asum,  Bezai,  Harife,  Anotote,  Nobai, 
Magpias, Mesulão, Hezir, Mesezabel, Zadoque, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, 
Oséias, Hananias, Ananías, Haloés, Pilá, Sobeque, Reum, Hasabna, Maaséias, 
Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. E o resto do povo, os sacerdotes, os 
levitas,  os  porteiros,  os  cantores,  os  netinins,  e  todos  os  que  se  tinham 
separado dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, 
seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, 
aderiram a seus irmãos,  os  seus nobres,  e  convieram num juramento sob 
pena  de  maldição  de  que  andariam na  lei  de  Deus,  a  qual  foi  dada  por 
intermédio de Moisés,  servo de Deus,  e  de que guardariam e cumpririam 
todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus 
estatutos;  de que não daríamos as  nossas  filhas  aos  povos da terra,  nem 
tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos; de que, se os povos da terra 
trouxessem no dia de sábado qualquer mercadoria ou quaisquer cereais para 
venderem, nada lhes compraríamos no sábado, nem em dia santificado; e de 
que abriríamos mão do produto do sétimo ano e da cobrança nele de todas 
as dívidas. Também sobre nós impusemos ordenanças, obrigando-nos a dar a 



cada ano a terça parte dum siclo para o serviço da casa do nosso Deus; para 
os pães da proposição, para a contínua oferta de cereais,  para o contínuo 
holocausto dos sábados e das luas novas, para as festas fixas, para as coisas 
sagradas, para as ofertas pelo pecado a fim de fazer expiação por Israel, e 
para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós, os sacerdotes, os levitas e o 
povo lançamos sortes acerca da oferta da lenha que havíamos de trazer à 
casa  do  nosso  Deus,  segundo  as  nossas  casas  paternas,  a  tempos 
determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso 
Deus, como está escrito na lei. Nos obrigamos a trazer de ano em ano à casa 
do Senhor as primícias de todos os frutos de todas as árvores; e a trazer os 
primogénitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, como está escrito na lei, 
e  os primogénitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos à casa do 
nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus; e também 
nos  obrigamos  a  trazer  as  primícias  da  nossa  massa,  e  as  nossas  ofertas 
alçadas, e o fruto de toda sorte de árvores, o mosto e o azeite aos sacerdotes, 
às câmaras da casa de nosso Deus; e os dízimos da nossa terra aos levitas; 
pois eles, os levitas, recebem os dízimos em todas as cidades por onde temos 
lavoura. E um sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando estes 
receberem os dízimos; e os levitas devem trazer o dízimo dos dízimos à casa 
do nosso Deus, para as câmaras, dentro da tesouraria. Pois os filhos de Israel  
e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas dos cereais, do mosto e do 
azeite para aquelas câmaras, em que estão os utensílios do santuário, como 
também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores; e assim 
não negligenciarmos a casa do nosso Deus. (Nee. 9:38; 10:1-39).
Nós não temos nada a  dizer  contra  a  decisão que tomaram Neemias,  os 
sacerdotes, os Levitas e o resto do povo, antes nos alegramos de ler que o 
povo de Israel depois que voltou do cativeiro tomou a firme decisão de tornar 
a andar segundo a lei que Deus lhe tinha dado no monte Sinai. O que eles 
fizeram nos serve de ensinamento e também de exemplo; mas não podemos 
tomar todas as suas mesmas decisões porque doutra forma voltaríamos a cair 
debaixo do jugo da lei e cairíamos da graça de Deus. Como podeis ver entre 
as decisões que eles tomaram estava também a de não comprar nada em dia 
de sábado ou num outro dia sagrado segundo a lei e não apenas a de dar o 
dízimo aos Levitas; portanto se devêssemos tornar para o Senhor com o dar o 
dízimo,  deveríamos  também  tornar  para  o  Senhor  com  o  observar 
escrupulosamente também a lei do sábado. Mas graças sejam dadas a Deus 
porque nós não estamos mais debaixo da lei e não devemos tornar para o 
Senhor nestas coisas da lei. Estai tranquilos irmãos, porque como não nos é 
imposto observar o sábado (porque é sombra de coisa futura) assim não nos 



é imposto também pagar o dízimo. Os que tomam também este exemplo 
para impor o dízimo não usam a Escritura de modo legítimo.
Ÿ No livro do profeta Malaquias Deus dirigiu estas palavras ao povo que tinha 
deixado de trazer os dízimos e as ofertas à sua casa: “Tornai-vos para mim, e 
eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos; mas vós dizeis: Em que 
havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e 
dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois 
amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 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. E por causa de vós repreenderei o 
insecto devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra; e a vossa vide 
no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos 
chamarão  bem-aventurados;  porque  vós  sereis  uma  terra  deleitosa,  diz  o 
Senhor dos Exércitos” (Mal. 3:7-12).
Deus tinha dito a Israel que quer o dízimo dos cereais,  quer do fruto das 
árvores lhe pertencia, por isso foi inevitável que Israel, quando manteve para 
si os dízimos e não os trouxe à casa de Deus, fosse acusado por Deus de 
roubá-lo.  Com  justa  razão,  devemos  dizer,  porque  a  ordenança  da  lei  a 
respeito do dízimo fala claro. Mas Deus, não só acusou Israel de roubá-lo mas 
também o amaldiçoou enviando gafanhotos e bichos para devorar os frutos 
dos seus campos e as suas vinhas. O que Ele disse a Israel que lhe faria se 
recusasse  dar  ouvidos  à  sua  lei,  Deus  o  fez;  com efeito  Deus  tinha  dito: 
“Lançarás  muita  semente  ao  campo;  porém  colherás  pouco,  porque  o 
gafanhoto  a  consumirá.  Plantarás  vinhas,  e  cultivarás;  porém não beberás 
vinho, nem colherás as uvas; porque o bicho as colherá” (Deut. 28:38,39), e 
estas palavras efectuou contra o seu povo quando este seguiu a teimosia do 
seu  coração  desobedecendo  à  ordenança  do  dízimo.  Ora,  aqueles  que 
debaixo da graça tomam estas palavras de Deus para afirmar que quem não 
dá  o  dízimo  dos  seus  rendimentos  é  amaldiçoado  por  Deus,  esquecem 
voluntariamente estas coisas, de que vos quero agora falar para explicar-vos 
que estas palavras de Malaquias não se podem aplicar a nós que estamos 
debaixo da graça:
Ø Israel  não foi  só amaldiçoado quando não trouxe os dízimos à casa de 
Deus, mas também quando se recusou a observar o sábado, com efeito, em 
Jeremias Deus disse aos Israelitas que se não santificassem o dia de sábado 
os puniria, conforme está escrito: “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” (Jer.  17:27). 
Portanto  nós,  segundo  o  raciocínio  destes,  seremos  punidos  por  Deus 
também se não santificarmos o dia de sábado da maneira prescrita pela lei de 
Moisés; mas isso não pode suceder porque o sábado era uma sombra do que 
devia vir, e nós não somos obrigados a observá-lo.
Ø Se  estes  dizem  que  os  que  não  pagam  os  dízimos  são  amaldiçoados 
porque  roubam  a  Deus,  então  são  amaldiçoados  também  aqueles  que 
cobram  os  dízimos  mas  não  põem  de  parte  o  dízimo  dos  dízimos  para 
oferecê-lo a Deus, porque também eles roubam a Deus. Sim, também eles 
roubam a Deus, porque Deus disse aos Levitas que deviam cobrar os dízimos 
do povo: “Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles 
vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao 
Senhor, o dízimo dos dízimos..” (Num. 18:26).  Por que, porém, estes nunca 
falam desta ordem que está estritamente ligada ao dízimo?
Ø Se se devessem ater escrupulosamente a tudo o que diz a lei acerca do 
dízimo deveriam ensinar diversas coisas que estão escritas na lei acerca do 
dízimo. Antes de tudo deveriam dizer que os crentes estão obrigados a dar o 
dízimo  também  dos  frutos  da  terra,  como fruta,  verduras,  trigo  e  outros 
produtos (isto também no caso de um crente ter uma horta), e também o 
dízimo de todos os filhos dos animais que eles criam, e também o dízimo de 
qualquer  rendimento em dinheiro que não faz parte do ordenado mensal 
(ofertas, ou outro).
Como podeis ver por vós mesmos, impor tais coisas aos crentes significaria 
verdadeiramente pôr sobre eles fardos difíceis  de suportar  porque eles se 
poriam a pensar continuamente no dízimo e começariam a ter em mente ou a 
registar todos os seus rendimentos de qualquer género que eles sejam, pelo 
medo de não dar o dízimo de alguma coisa e de roubar assim a Deus (como 
lhes é dito).
Entre  outras  coisas  acerca  do  dízimo  que  estes  deveriam  ensinar  se  se 
ativessem escrupulosamente a ele está também esta ordem: “Ao fim de três 
anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás 
dentro das tuas portas; 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” (Deut. 14:28,29)? Por que então eles 
calam  sobre  esta  ordenança  e  não  dizem  que  ao  terceiro  ano  todos  os 
dízimos  devem  ser  empregues  desta  maneira?  Não  é  porventura  porque 
querem falar das coisas que são cómodas para eles e que mais lhes agradam? 



Não é porventura porque eles mesmos se dão conta de quanto pesado se 
tornaria querer observar todas as ordenanças acerca da lei do dízimo?
Ø Os apóstolos conheciam bem estas palavras escritas no livro de Malaquias, 
e se tivessem considerado que Deus amaldiçoaria todos aqueles crentes que 
por  uma  razão  ou  outra  dessem  menos  do  que  o  dízimo  dos  seus 
rendimentos, o teriam confirmado e não teriam deixado de falar de viva voz e 
por escrito de uma coisa tão importante. Mas então como se explica que em 
todas as epístolas de todos os apóstolos, e não apenas nas de Paulo, não há 
uma única passagem que diz claramente que devemos dar o dízimo como 
debaixo da lei? Mas pensais que Deus tenha esquecido de nos dizer através 
dos apóstolos que devemos observar a ordenança do dízimo? Eu creio que o 
Deus que não esquece sequer um dos cinco passarinhos que se vendem por 
dois ceitis não se pode ter esquecido de nos dizer uma coisa tão importante. 
Ou porventura, estes, pensam que Deus se use deles para a nos lembrar? Se 
assim é, se enganam grandemente, porque nós cremos que os apóstolos o 
teriam feito muito tempo antes deles.
Certamente, os apóstolos teriam podido confirmar que nós Gentios devíamos 
pagar o dízimo como prescreve a lei de Moisés, quando se reuniram com os 
anciãos em Jerusalém para discutir a questão que tinha surgido, isto é, se 
obrigar os Gentios a se circuncidarem e observar a lei de Moisés ou não. Mas 
também nessa ocasião não pareceu bem nem ao Espírito Santo e nem aos 
apóstolos e aos anciãos impor-nos a observância do preceito do dízimo. Eram 
Judeus  de  nascença;  pelo  menos  doze  dos  presentes  tinham estado  com 
Jesus, conheciam a lei, eram a favor da divulgação do Evangelho e do direito 
que  está  no  Evangelho  que  têm  os  ministros  do  Evangelho,  mas  não 
consideraram oportuno  impor-nos  um tal  preceito.  Mas  alguns  dentre  os 
Gentios que não querem usar a lei de modo legítimo, infelizmente, e repito 
infelizmente, pensaram em impô-lo aos crentes.
Ø Nós todos estávamos debaixo da maldição da lei antes de conhecer Deus, 
mas agora em Cristo fomos libertados da maldição da lei. Por que estávamos 
debaixo  de  maldição?  Porque  Deus  disse:  “Maldito  todo  aquele  que  não 
permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-
las” (Gal. 3:10; Deut. 27:26), e nós estávamos entre aqueles que não tinham 
feito todos os mandamentos da lei, incluído o do dízimo. Mas nós agora não 
estamos  mais  entre  os  que  se  baseiam  nas  obras  da  lei  para  serem 
justificados (portanto não estamos mais debaixo de maldição), mas entre os 
que  crêem  terem  sido  justificados  pela  graça  de  Deus  (portanto  somos 
benditos com o crente Abrão) e que seremos salvos da ira vindoura ainda 
mediante a graça de Deus e não mediante as obras da lei. Nós voltaríamos a 



cair  debaixo da maldição da lei  se procurássemos ser  justificados pela lei, 
porque  voltaríamos  a  nos  basear  nas  obras  da  lei.  Mas  certamente  não 
podemos dizer que um crente será amaldiçoado se, por um qualquer motivo, 
dá menos do que o dízimo dos seus rendimentos; porque nós não estamos 
mais debaixo da lei mas debaixo da graça.
Ø Paulo disse: “Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema [maldito]” (1 Cor. 
16:22), e não: ‘Se alguém não paga o dízimo seja anátema’; e nós sabemos 
que  aqueles  que  não  amam o  Senhor  são  aqueles  que  não  guardam as 
palavras de Cristo, porque Jesus disse: “Quem não me ama não guarda as 
minhas palavras” (João 14:24), e não os crentes que não guardam a lei de 
Moisés.
Ø Paulo disse: “Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que 
recebestes,  seja  anátema”  (Gal.  1:9);  portanto  nós  sabemos  que  também 
aqueles que anunciam um Evangelho diferente daquele que recebemos dos 
apóstolos são malditos.
Nós sabemos quem são aqueles que são amaldiçoados (malditos) por Deus e 
como  entre  estes  não  estão  aqueles  que  não  pagam  o  dízimo  não  nos 
devemos pôr a assustar e a vexar os crentes com as palavras de Malaquias.
Uma palavra de exortação dirigida aos que impõem o dízimo
Após vos ter exposto que não é justo impor o dízimo aos crentes, espero que 
estejais persuadidos da inoportunidade de continuar a impô-lo. No caso de 
ainda não o estardes vos recordo isto. Cada um de vós impõe o dízimo por 
diversas razões; àqueles que o fazem por falta de conhecimento digo para 
investigarem as Escrituras cuidadosamente e não superficialmente, a fim de 
ficardes persuadidos pelas próprias Escrituras. Eu mesmo fui persuadido pelas 
Escrituras  sobre  a  inoportunidade  de  impor  o  dízimo  debaixo  da  graça, 
portanto como estou convicto que o Senhor abre ainda hoje o entendimento 
dos seus para entenderem as Escrituras estou seguro que vos fará entender 
também a  vós  o  que  muitos  já  entenderam,  na  condição  porém de  que 
disponhais o vosso coração na busca da verdade acerca deste assunto. Aos 
que impõem o dízimo por medo de não poderem no fim do mês ‘cumprir o 
orçamento’  da  igreja,  digo  isto:  Este  vosso  medo não  justifica,  de  modo 
nenhum, o que vós fazeis. Tendes medo que os crentes dêem menos do que 
o dízimo? Não temais: tende fé em Deus porque ele fará chegar na mesma o 
dinheiro de que há necessidade para pagar o aluguer do local de culto e para 
cumprir  toda  a  boa  obra  sem que  vós  useis  este  preceito  da  lei.  Se  vós 
aprendêsseis a não vexar os crentes com o preceito da lei sobre o dízimo, 
começaríeis a ver que alguns crentes dariam muito mais do que aquilo que 
dão e vós vos daríeis conta da fraqueza desta ordem do dízimo. E depois este 



medo que tendes é índice de pouca confiança em Deus. Jesus, na terra, não 
impôs o dízimo a ninguém (lembrai-vos que os dízimos os Judeus os deviam 
trazer segundo a lei ao templo aos Levitas) porque se ele tivesse requerido os 
dízimos do povo ele teria transgredido a lei, porque segundo a lei eram os 
Levitas que deviam cobrar os dízimos e ele não era um Levita; no entanto 
nunca lhe faltou nada; não credes que Deus possa suprir também as vossas 
necessidades pessoais e familiares sem que useis o dízimo?
Aos que impõem o dízimo porque são roubadores e amantes do dinheiro 
digo:  Arrependei-vos  das  vossas  maldades.  Deus  é  aquele  que  sonda  os 
corações  e  os  rins,  dele  não  podeis  escarnecer.  Podeis  enganar  as  almas 
simples que têm pouco discernimento, mas não certamente Deus que vos 
recompensará segundo as vossas obras más se persistirdes em oprimir  os 
santos do Senhor com as palavras de Malaquias acerca do dízimo. Sois como 
os Fariseus do tempo de Jesus, os quais se sentavam na cadeira de Moisés; 
eles ensinavam a pagar o dízimo (eles porém o faziam legitimamente) e eles 
próprios o pagavam, porém amavam o dinheiro, com efeito, está escrito que 
“os fariseus, que amavam o dinheiro [ou eram avarentos], ouviam todas estas 
coisas, e zombavam dele [de Jesus]” (Lucas 16:14); mas Jesus os repreendeu 
severamente por causa das suas obras más. Pagavam o dízimo da hortelã, da 
arruda e do cominho, mas desprezavam o amor de Deus, a fé e a justiça; as 
mesmas coisas que desprezais também vós porque sois cobiçosos de torpe 
ganância. Mas não só; estais também cheios daquela ‘mania de grandeza’ que 
enche o coração de alguns que pregam o Evangelho. Também vós estais à 
procura  do  ‘poder  temporal’,  também  vós  quereis  construir  as  vossas 
esplêndidas catedrais, também vós quereis parecer grandes homens de Deus 
aos  olhos  dos  demais.  Sabeis  como fazer;  pusestes-vos  a  agir  da  mesma 
maneira em que fizeram, antes de vós, os que procuraram o seu interesse na 
obra do Senhor. De humildade não quereis sequer ouvir falar, para vós Jesus 
foi  um homem que perdeu a  ocasião de se tornar  em Israel  uma pessoa 
respeitada como vós e rica como vós; vos enganais grandemente. Sois vós 
que estais perdendo a ocasião de vos tornardes ricos e grandes aos olhos de 
Deus. Sois miseráveis espiritualmente; não vos deixeis enganar pelas lisonjas 
dos vossos seguidores, aos olhos dos quais sois grandes, porque a realidade é 
trágica.  Vós  preferistes  as  grandes  rendas  com injustiça  ao  pouco  com o 
temor de Deus; e por que aconteceu isto? Porque não estais dispostos a vos 
humilhardes  diante  de  Deus  e  a  renunciar  à  astúcia  e  às  coisas  que  por 
vergonha  se  ocultam.  Deus  está  sendo  ainda  paciente  convosco,  não 
desprezeis nem a sua paciência e nem a sua longanimidade, doutra forma 
sereis punidos por ele como mereceis.



Uma palavra de exortação final 
Quis demonstrar  que impor  o dízimo aos santos  debaixo da graça não é 
legítimo; o quis fazer porque sei que a imposição do dízimo faz nascer (é 
inevitável isto) discussões no seio da irmandade e isto não por os irmãos não 
quererem  dar,  mas  porque  consideram  fastidioso  e  opressivo  que  alguns 
pastores  estabeleçam desta  maneira  tirar-lhes  uma parte  precisa  dos seus 
rendimentos. Alguns entre estes chegam ao ponto de ir controlar o envelope 
de dízimo dos crentes para ver se deram verdadeiramente a décima parte do 
seu salário; isto é vergonhoso e escandaloso! Ora, quero terminar de escrever 
sobre este assunto, exortando-vos a dar, como fizeram antes de mim Jesus, e 
depois  os  apóstolos.   Irmãos,  é  verdade que não vos deve ser  imposto o 
dízimo, mas é também verdade que vos deveis guardar de toda a avareza. 
João disse: “Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós 
devemos  dar  a  vida  pelos  irmãos”  (1  João  3:16);  estas  palavras  estão  a 
demonstrar que a nós é mandado dar tudo pelos irmãos; sim, a nossa vida, 
como Jesus deu a sua por malfeitores como éramos nós. Quanto deu Jesus 
por  nós?  Quanto ofereceu Jesus do que possuía para a obra de Deus?  A 
resposta é: Tudo! Que se pode dizer diante do exemplo que nos deixou Jesus? 
Apenas que ele é perfeito, completo; não nos resta senão imitar o Mestre, 
Aquele que com justa razão nós chamamos Senhor. De que maneira? Fazendo 
como fazia  Paulo  pelos  santos.  Ele  disse  aos  Coríntios:  “Eu de muito  boa 
vontade  gastarei,  e  me deixarei  gastar  pelas  vossas  almas”  (2  Cor.  12:15). 
Gastemos a nossa vida pela boa causa do Evangelho; empreguemos o que 
temos na obra do Senhor; repartamos com os necessitados os nossos bens 
materiais;  lembrai-vos  daqueles  que  vos  instruem na  Palavra  para  repartir 
com eles todos os vossos bens para  que nada lhes  falte  porque eles são 
dignos disso.
O apóstolo Paulo, depois de ter dito: “Cada um contribua segundo propôs no 
seu coração; não com tristeza, nem por constrangimento; porque Deus ama 
ao que dá com alegria” (2 Cor.  9:7),  disse:  “E Deus é poderoso para fazer 
abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a 
suficiência, abundeis em toda a boa obra” (2 Cor. 9:8,9); nós cremos nestas 
palavras;  as  experimentámos  e  as  continuaremos  a  experimentar  se 
continuarmos a dar alegremente.
Por fim, lembrai-vos que cada um de nós ceifará aquilo que semeia e que no 
tempo da colheita nenhum de nós poderá culpar Deus de fazer-lhe ceifar 
menos do que aquilo que está semeando, porque Deus é justo e não comete 
injustiças.
Bendito  seja  o Deus e  Pai  do nosso Senhor  Jesus  Cristo  pela  sua excelsa 



justiça. Amen

Fonte: 
http://portoghese.lanuovavia.org/portoghese_conf_imposizione_decima.htm 
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