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A Obrigação Moral do Dízimo 

 
por Thomas E. Peck1 

 
Obrigação moral pode ser criada apenas por meio de alguma intimação da vontade de Deus. 
Somente Deus pode obrigar a consciência. A vontade de Deus pode ser feita conhecida a nós 
apenas em uma de duas maneiras: ou pela “luz da natureza” ou pela revelação. A luz da natureza 
torna-se manifesta ou por meio da constituição e consciência do homem individual, ou por meio 
daqueles da raça humana expressada no “consensus populorum”. Aquilo que tem sido crido 
sempre e em todos os lugares e por todos é bastante provável a ser verdade; e aquilo que tem 
sido sentido ser obrigante sobre a consciência, com a mesma universalidade de épocas, lugares 
e pessoas, pode ser concluído ser de obrigação moral. A voz das pessoas neste sentido pode ser 
considerada como a voz de Deus. O sentido moral pode ser não-desenvolvido, ou o mesmo pode 
ser pervertido em seus julgamentos pela ignorância, preconceito, paixão, e hábitos de 
perversidade; mas onde o mesmo tem uma oportunidade justa de ser ouvido, e especialmente 
sobre questões sobre as quais seus julgamentos são contrários aos desejos e apetites do 
homem, pecaminosos e egoístas, pareceria falar com a autoridade do Criador e Soberano do 
homem. É a consciência, o “imperativo categórico”, contra o que é voluntário no homem. O 
mesmo é uma autoridade a qual o homem sente que não pode ser resistido com impunidade. 
 Ambos esses dois tipos de provas, razão e revelação, têm sido utilizadas por parte dos 
defensores da obrigação moral do dízimo. Mas antes de procedermos à examinação da prova, 
entendamos o que a questão precisamente é. Ela[a questão] não é se homens não estão 
moralmente obrigados a reconhecer a propriedade de Deus neles e em sua substância, para 
confessar a sua dependência na providência d’Ele, e a agradecer a Ele por Suas dádivas; nem 
ela[a questão] é sobre se eles não estão obrigados a fazer essas coisas ao ofertar a Ele uma 
porção de sua substância bem como por meio de uma forma de palavras; nem se todos os seus 
bens mundanos não estiverem na sua posse como mordomos d’Ele, e devem ser usados para a 
glória d’Ele. Não pode haver debate sobre tais questões entre aqueles que reconhecem a divina 
providência. Mas a questão é: se a proporção exata do décimo é a proporção divinamente-
ordenada—essa proporção somente (ou, pelo menos, a menor) a qual Deus aceitará como um 
aluguel, ou como uma expressão de nossa dependência, nossa gratidão, nossa devoção a Ele. 
Para discutir qualquer outra questão além dessa questão é, em nosso julgamento, um 
desperdício de tempo. 
 
I. A Prova A Partir da Luz da Natureza 
 1. A prova a partir da luz da natureza para o dízimo é facilmente resolvida. Ela[a prova] não 
tem sido demonstrada a ser universal. 
  

                                                           
1 Union Seminary Magazine [Revista do Seminário da União] (Março-Abril 1890); reimpressa em Miscellanies of Rev. 
Thomas E. Peck, D.D., LL. D., Professor de Teologia na Union Theological Seminary [Seminário Teológico da União] 
na Virgínia, 3 vols., selecionados e organizados por T.C. Johnson (Richmond, VA: Presbiterian Committee of 
Publication [Comitê Presbiteriano de Publicação], 1895), I:146-157; reimpressão Banner of Truth 263:4 (Agosto-
Setembro 1985): 55-62. Pequenas modificações editoriais na forma do artigo têm sido introduzidas para ajudar ao 
leitor. A notas são as originais, salvo o contrário seja identificado. 
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 2. A onde o costume[do dízimo] esteve em vigor, parece ter sido observado, quando 
regularmente observado, como um modo ou o modo de sustentar o sacerdócio; quando 
ocasionalmente observado, a ter sido oferecido como um reconhecimento de favores especiais 
divinos. As únicas instâncias pré-mosaicas na Bíblia são aquelas de Abraão (Gen. xiv) e Jacó 
(Gen. xxviii). O dízimo pago por parte de Abraão foi uma instância única, era um dízimo dos 
despojos de guerra, não de sua própria propriedade ou renda, e era um dízimo pago a um 
sacerdote. Se a instância prova alguma coisa para a teoria da obrigação moral, a mesma[a 
instância] prova que sempre deveria haver um sacerdócio visível para receber os dízimos. Na 
verdade, como veremos, a obrigação divina do dízimo não foi asseverada na igreja cristã até que 
o ministério da palavra tivesse se tornado um sacerdócio. As duas coisas, dízimo e sacerdócio, 
ficam de pé ou caem juntos em toda igreja livre. O caso de Jacó é um caso claro de um voto 
voluntário, de um voto feito para fazer uma coisa que não há nenhuma obrigação moral prévia 
para fazer. Os casos desses dois patriarcas têm sido mencionados aqui apenas em conexão com 
a prova a partir de “a luz da natureza”. Teremos mais alguma coisa a dizer sobre o dízimo de 
Abraão quando viermos a examinar o argumento a partir da Escritura. Quanto aos dois casos, 
estes eram ambos esporádicos e ocasionais, e não podem fornecer prova da obrigação moral do 
dízimo no único sentido no qual estamos usando o termo neste papel, sentido este de um décimo 
da renda de alguém declaradamente pago para usos religiosos. 
 3. Se a luz da natureza revela a obrigação moral do dízimo, como ocorre que a igreja não 
viu-a nos primeiros três séculos de sua existência? Certamente, cristãos não eram mais cegos do 
que os pagãos à luz da natureza. Entretanto temos a declaração de um erudito na Igreja da 
Inglaterra apoiada-por-dízimos “que os pais dos primeiros três séculos em nenhum lugar falam de 
dízimos como até mesmo um mínimo devido de jure divino, embora eles tiveram ocasião para 
dizer assim, tinha sido a opinião da igreja, ou tivesse os dízimos geralmente sido pagos como 
legalmente devidos; eles frequente e seriamente exortam à esmola, eles nunca exortam os seus 
ouvintes a darem dízimos”.2 Esses fatos são ainda mais pesados a partir da tendência na igreja 
de voltar às instituições mosaicas de um sacerdócio mortal, templos, altares, e sacrifícios rituais. 
Um argumento parecido pode ser feito a partir do fato de que os dízimos não eram recolhidos 
facilmente, até mesmo dos próprios judeus, embora a “luz da natureza” era reforçada por um 
mandamento divino positivo. (Mal. iii. 8.) Parece-nos, portanto, que o argumento a partir da razão, 
ou a luz da natureza, deveria ser desistido. O máximo que o mesmo pode provar é: que Deus 
deveria ser reconhecido e honrado ao dá-Lo de nossa substância. 
 
II. A Prova A Partir das Escrituras. 
 1. É argumentado que Abraão deve ter oferecido o dízimo a Melquisedeque em obediência 
a um costume reconhecido da religião da época. Respondemos: que Abraão não ofereceu um 
dízimo da sua propriedade ou da sua renda, que é o único tipo de dízimo que nos importa, mas 
dos despojos de guerra. Era um costume para aquele patriarca oferecer dízimos daquele tipo? 
Ele já em algum momento engajou-se em guerra, senão dessa vez? Ele já alguma vez foi para a 
guerra com o propósito de adquirir despojos, dos quais ele poderia oferecer um décimo? 
Ademais, depois que o dízimo foi instituído em Israel, existia uma regra que um décimo dos 
despojos de guerra deveria ser oferecido a Deus? Não havia tal regra. Se lugares fossem postos 
sob um anátema, nenhuma porção seria reservada sob pretensão de sacrifício ou qualquer outro 
uso sagrado, como Acar e Saul descobriram para o seu mal. Se os despojos não foram 

                                                           
2 Dr. Sharpe, in Smith’s Dict. of Eccl. Antiq.[Dicionário Eclesiástico de Antiguidades, de Smith], sob “Tithes”. 



Tradução: Nathan Cazé 

Página 6 de 10 
 

amaldiçoados, todos os despojos foram deixados completamente para o povo que foram para a 
guerra, sem nenhuma dizimação sagrada. Quando Deus teria uma porção sagrada dos despojos 
(como aqueles tomados dos midianitas, Núm. xxxi.) para mostrar que os mesmos não 
encaixavam-se sob a lei dos dízimos, Ele tomou, não um décimo, mas uma porção de quinhentos 
dos soldados, e de cinquenta do povo. “Por isso”, diz o Dr. Owen,i “o dar do dízimo dos despojos 
não era a partir da obrigação de qualquer lei, mas era um ato de livre vontade e escolha no 
ofertante”.3 
 Mas é dito que o argumento do apóstolo (em Heb. vii.) requer a suposição de que dízimos 
devem sempre ser pagos, porque existe sempre um sacerdote para recebê-los, e que Abraão 
estava sob uma lei de dizimar. Respondemos: (a) Que não conseguimos vê-la[a suposição]. (b) O 
que é muito mais importante do que isso, o Dr. Owen não viu-a. Ele aproveita a ocasião, dessa 
passagem, para argumentar contra essa obrigação perpétua do dízimo. “Óticas aguçadas deve 
ter a pessoa, eu imagino, a qual vê o que não é para ser visto”, ou a qual vê na epístola aos 
Hebreus o que fugiu da visão do grande teólogo e venerável santo que escreveu quatro volumes 
espessos de comentários sobre isso. (c) Já tem sido mostrado que Abraão não estava agindo sob 
uma lei de dizimar. (d) O argumento do apóstolo não é baseado nos fatos no caso de 
Melquisedeque, mas no registro a respeito dele. Ele não quer dizer que aquela pessoa estranha 
não tinha nem pai nem mãe, mas que não existe registro a respeito deles. Em outras palavras, 
Deus assim ordenou[predestinou] a história de Melquisedeque, e o registro da mesma, para 
fornecer um “sinal” da vinda daquela semente da mulher que seria ambos rei e sacerdote, e um 
sacerdote sem uma genealogia sacerdotal, sem predecessor e sem sucessor; um sacerdote 
“segundo o poder de uma vida infindável” [Hb. 7:16]. Melquisedeque não é de nenhuma 
importância histórica qualquer. A sua aparição não é o efeito de qualquer coisa na história que 
preceda, nem a causa de qualquer coisa que se segue. Ele era, sem dúvida, uma pessoa real, 
tão real quanto o próprio Abraão era. Mas a sua aparição era um mero sinal ou tipo. “O seu nome 
emerge por um momento a partir da obscuridade profunda, e a noite cai sobre ele de novo. Seu 
nome é como uma sombra passando por um momento ao longo de uma porção iluminada de uma 
parede numa noite escura: o contorno de alguma figura silenciosamente rouba de dentro da 
obscuridade para dentro da linha de iluminação e desaparece na escuridão de novo”.ii Ele não é 
mais mencionado por mil anos (Salmo cx.), e então apenas uma vez; e então, após o lapso de 
outros mil anos, ele reaparece na exposição de sua significância típica na epístola aos Hebreus. 
E ainda com base no fato de que Abraão fez uma vez a esse personagem uma oferta voluntária 
de um décimo dos despojos, os quais ele tinha tomado na batalha, é feito pendurar a obrigação 
moral de pagar determinadamente um décimo da renda de alguém aos ministros da religião! 
Alguns de nossos irmãos tem a audácia de dizer: “Tudo aqui afirmado a respeito de 
Melquisedeque deve ser afirmado a respeito de Cristo; e tudo aqui afirmado a respeito de Abraão 
deve ser afirmado a respeito da igreja; caso contrário a representação é errônea, e todo o 
incidente perde o seu significado”. A respeito dessa declaração, comentamos: (a) A moderação 
do Dr. Owen deve ser grandemente preferida, o qual diz: “O que é representado no tipo, mas é na 
verdade subjetiva e propriamente encontrado apenas no antítipo, pode ser afirmado a respeito do 
tipo como tal”. (b) Dizer que o antítipo, Cristo, recebe dízimos no sentido de que Ele recebe-os 
como resposta a Sua demanda por eles[dízimos], é uma óbvia petição de princípio. Se Ele exige-
o ou não é a própria questão em debate. “Aquele que vive” é Melquisedeque, e não Cristo (Heb. 
vii. 8). (c) Há uma falácia e uma petição de princípio no uso da palavra “igreja”. O apóstolo não 

                                                           
3 Ver Owen comentando sobre Heb. VII 1-3, no Volume V., p. 349, da edição Edinburg, 1814. 
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afirma nada a respeito da igreja em sua forma cristã; ele refere-se apenas à igreja levítica, uma 
igreja que tinha um sacerdócio mortal, da tribo de Levi e da família de Arão, e que sustentava 
aquele sacerdócio por meio de dízimos. Ele prossegue sobre o ato notório de que a igreja levítica 
pagou dízimos. Para fazer o que ele diz aplicável à igreja cristã deve ser suposto ou provado que 
a igreja cristã tem um sacerdócio de homens mortais o qual ela sustenta por aquele método. 
Verdadeiramente, se o argumento do apóstolo tivesse sido o que os irmãos do outro lado 
entendessem que fosse, ele poderia bem ter dito que era “de difícil interpretação” (“difícil de 
interpretar”). 
 Antes de partir-se deste argumento a respeito do encontro de Abraão e Melquisedeque, o 
qual os defensores da obrigação moral do dízimo parecem considerar como seu Gibraltar, 
chamamos a atenção de nossos leitores às tendências sacerdotais disso[o argumento]. O dízimo 
e o sacerdócio: esses são as ideias gêmeas, são os fatos correlatos. Se o sacerdócio é pela lei, o 
suporte do sacerdócio deve ser pela lei também. Nada debaixo de um sistema como esse pode 
ser deixado às contribuições voluntárias do povo. O povo não tem nada a ver com a constituição 
dos sacerdotes, e o povo não terá nada a ver, a não ser se compelidos, em suportá-los. Os dois 
métodos, suporte mediante dízimos que são obrigatórios, e suporte mediante ofertas voluntárias, 
são, em suas naturezas, gênios, e operações, o oposto um do outro. Um é da natureza de um 
tributo; o outro, de uma dádiva gratuita. Um é a expressão de obediência à lei; o outro é a 
expressão da liberdade que pertence a um acordo voluntário. Um implica simplesmente 
submissão, mais ou menos soturno; o outro é a expressão de confiança e afeição diante d’Aquele 
que dispensa as ordenanças do evangelho. 
 É óbvio que, se os entendimentos dos defensores do dízimo viessem a prevalecer, toda a 
nossa concepção a respeito do ofício pastoral seria revolucionada ao mudar-se o método de 
suporte. Um pastor não seria dependente da sua congregação, mas de um fundo comum 
administrado por um comitê ou uma comissão designada por parte da Assembleia Geral. Se o 
dízimo fosse honestamente pago, o dito comitê teria um grande fundo à sua disposição, o qual 
corromperia ambos os dispensadores e os ministros aos quais o fundo deveria ser dispensado. 
Nós em breve teríamos um domínioiii da herançaiv de Deus com uma vingança. O povo perderia, 
virtualmente, o seu direito de eleger seus pastores; pelo menos, isso[o fundo] seria mantido com 
dificuldade face a um tão poderoso “patrono” tal como um comitê o seria. O direito de eleição e o 
direito de patrono não são facilmente mantidos separados, como demonstram a história da Igreja 
da Escócia e a existência da Igreja Livre da Escócia. Se o direito de patronagem for delegado à 
um comitê central, por quanto tempo seria mantido o direito de eleição? E, tendo sido rendido o 
direito de eleição, quanto tempo demoraria antes que o ministério da palavra se tornaria num 
sacerdócio virtual, independente do povo, e dominante sobre os mesmos, declarando ser o 
“clero”, a herança de Deus, e desprezando os “leigos” como ovelhas dignas apenas de serem 
tosquiadas? 
 Não desejamos ver a renda da igreja coletada “por lei”. Nossos irmãos dizimistas insistem 
que tal método de coleta é necessário; e eles perguntam, com um ar de triunfo, se qualquer outro 
reino poderia subsistir com base nas livres ofertas do povo. A resposta é fácil: Não há outro reino 
como o reino de Cristo; não há outro reino de verdade, justiça, gozo, e paz; não há outro [reino] 
em que o amor é o princípio reinante, amor ao Rei e ao Seu povo; não há outro [reino] o qual seja 
moral e espiritual em sua origem, objetivos, métodos, e finalidades; não há outro [reino] o qual, 
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desde a sua própria natureza, deve abominar um apelo à força. 4 Umas das objeções mais 
pesadas ao método do dízimo é que o mesmo[o método] des-epiritualizaria a igreja. “O nosso 
atual sistema de suporte ministerial”, como o Dr. Thornwell manteve contra o Dr. Hodge, a mais 
de quarenta anos atrás, 

“é tão perfeito na teoria quanto a perspicácia do homem pode fazê-lo[o sistema]. 
Enquanto o mesmo institui um relacionamento íntimo e tenro entre todo pastor e os 
que[a congregação] estão sob o seu cuidado, o mesmo[o sistema] amarra estes 
juntos em laços de caridade e dependência mútua, os quais abençoam igualmente 
os doadores e os recebedores. O mesmo é um plano de linda conformidade com o 
espírito do evangelho; o mesmo preserva a unidade da igreja sem disturbar a ação 
livre e saudável de suas partes”.5 

 
 Que seja repetido pela milésima vez, de que o que a igreja precisa é, não outros métodos, 
mas mais vida. Deixemos os métodos legais e compulsórios para o papado, o qual é um reino 
deste mundo, e, portanto, não pode confiar no amor de seu povo a Cristo, e no poder do Espírito 
Santo. 
 O que tem sido dito a respeito das tendências do método de dízimo é plenamente 
confirmado pela história. As passagens dos pais as quais têm sido citadas por parte dos irmãos 
do outro lado, aqueles os quais claramente ensinam a obrigação divina do dízimo sobre os 
cristãos, pertencem a um período no qual o ministério era considerado um sacerdócio. Se eles 
provarem qualquer coisa, portanto, eles provam demais para os presbiterianos. Procure e veja se 
já existiu uma igreja, a qual reforçou o dízimo, a qual não matinha entendimentos sacerdotais do 
ministério, ou não estava em aliança antibíblica com o poder civil. O dízimo não tem mantido boa 
companhia na cristandade. 
 Mas retornemo-nos ao argumento das escrituras. Os defensores do dízimo estão 
extremamente pressionados para qualquer apoio neotestamentário à sua causa. Não é 
meramente o silêncio do Novo Testamento que incomoda eles. Isso por si só não é conclusivo, 
como todos nós cremos, com relação a alguns temas. O incômodo é: que o Novo Testamento 
não está em silêncio com relação ao suporte do ministério. O mesmo diz bastante a respeito 
desse tema, e o que o mesmo diz torna impossível prestar contas da omissão de qualquer alusão 
ao dízimo, caso a obrigação moral de tal modo de suportar o ministério da palavra fosse 
reconhecida ou cumprida. Por exemplo, tomemos o lugar clássico em I Coríntios ix. O apóstolo 
argumenta lá, amplamente, o direito daqueles que pregam o evangelho de viverem do evangelho. 
Ao invés de argumentar o ponto a partir do dízimo como uma lei permanente a qual estivera em 

                                                           
4 Nota do Editor. Considere as palavras de R.L. Dabney: “Dinheiro é poder. A posse de poder naturalmente gera o 
desejo de usá-lo. A dotação permanente de sociedades espirituais com grande riqueza é, portanto, perigosa ao livre 
governo. Isso [a dotação] tende a converter o clero, o qual deveria ser servo de todos, em usurpadores. . . . A política 
segura para a Igreja e Estado é de dar prosseguimento aos nossos empreendimentos evangélicos com o menos 
possível de riquezas acumuladas: a depender para as nossas autuais necessidades nas dádivas diretamente da 
irmandade. Quando um diplomata Continental zombou da Rainha Elizabete com a escassez do erário dela, ela 
respondeu: “Meu erário está nos corações de meu povo!”. Nobre resposta; bem mais nobre para uma comunidade 
espiritual. Por um lado, encorajemos o povo de Deus a dar liberalmente, (até mesmo prodigamente, se você quiser) 
ao Seu serviço. Mas desembolsemos como prodigamente, tão rápido quanto isso é contribuído; para que a Igreja 
ainda esteja pobre na riqueza deste mundo, e rica somente nas dádivas e bênçãos generosas”. MS[manuscrito] 
localizado na Union Theological Seminary[Seminário Teológico da União]. Caixa 1, arquivo 2. “Lecture: The Dangers 
from the accumulation of Wealth in Ecclesiastical Hands[Palestra: Os Perigos da acumulação de Riquezas em Mãos 
Eclesiásticas].” Palestra manuscrita 4x7; 10 folhas costuradas (parcialmente descoladas), 38 páginas numeradas de 
texto. 
5Southern Presbyterian Review [Revista Presbiteriana do Sul], Vol. I., p. 82. 
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vigor por séculos, ele argumenta sobre isso a partir de princípios de direito natural. Suas 
ilustrações são feitas a partir das ordenanças de Moisés, a partir de usos militares, a partir da 
agricultura, a partir do chamamento do pastor de ovelhas, a partir dos usos do serviço do templo, 
todos os quais são exemplificações do princípio de que o trabalhador é digno de seu pagamento. 
 Tem sido asseverado que o apóstolo, no décimo-quarto versículo, usa a expressão “da 
mesma forma” para indicar que o ministério deve ser suportado exatamente da mesma maneira 
como os sacerdotes levitas, isto é, por meio de dízimos. A respeito disso, comentamos: (a) que 
no versículo anterior, onde ele está reforçando o seu ponto por meio dos usos do serviço do 
templo, ele provavelmente tem em mente apenas as ofertas em cima do altar, da quais os 
sacerdotes, e somente os sacerdotes, eram permitidos a comer;6 não os dízimos, dos quais os 
pagadores de dízimo também poderiam comer (Deut. xii. 6, 7). Mas (b) se os dízimos são 
referidos, então a expressão “da mesma forma”, como rigorosamente interpretada por parte de 
nossos irmãos, deve implicar que os pregadores do evangelho são sacerdotes, pois o sacerdote e 
o dízimo estão juntos na ilustração. (c) A [expressão] “da mesma forma” refere-se a todas as 
ilustrações anteriores, não meramente àquela no versículo anterior; e se assim for, que bando de 
absurdidades a interpretação de nossos irmãos resultaria! Os ministros deveriam viver da grama, 
da uva, do leite, etc. (d) O significado é claro o suficiente: que como em todos os exemplos 
precedentes Deus tem ordenado que todo trabalhador, homem ou bruto, deveria viver de seu 
trabalho, assim Ele tem ordenado a respeito do trabalhador no evangelho, que este viva pelo 
evangelho. Não há nenhuma prova a partir dessa passagem de que o ministro deveria viver com 
base em um dízimo assim como não há [prova] que o boi deveria, ou o soldado, ou o pastor de 
ovelhas, ou o plantador da vinha. 
 Mas o Novo Testamento não está meramente em silêncio a respeito do dízimo. O Novo 
Testamento propõe um método de levantamento de receita o qual é inconsistente com o método 
do dízimo. É o método de contribuição voluntária, em oposição à um tributo, seja um décimo ou 
qualquer outro [valor]. A proporção é uma proporção para prosperidade, da qual o crente deve ser 
o juiz; e o julgamento deve ser feito sob a direção e impulso do amor. Aquele que foi instruído na 
palavra deveria compartilhar todas as boas coisas com aquele que instrui (Gal. vi. 6). O próprio 
Paulo recebeu uma “dádiva” de seus filipenses na qual ele se deleita como “um sacrifício 
aceitável e aprazível a Deus” (Filip. iv. 17, 18). Se fosse dito que Paulo não estava mais 
ministrando à igreja em Filipos, e não tivesse direito ao dízimo, que essa contribuição a ele fosse, 
portanto, da natureza de uma dádiva gratuita, e que não tivesse nada a ver com o dízimo que era 
pago ao ministro estabelecido naquela igreja, perguntamos: O que, então, torna-se do argumento 
o qual é tão persistentemente defendido em favor do dízimo, que o mesmo[o dízimo] fornecerá 
meios abundantes para sustentar e aumentar a nossa obra missionária, bem como sustentar 
nossos pastores? Alguma vez houve um missionário que merecia um suporte mais amplo do que 
o grande apóstolo aos gentios? E considerado como um apóstolo, e, portanto, como tendo plena 
autoridade sobre todas igrejas, uma espécie de pastor universal, ele poderia ter tido o direito ao 
dízimo, para não dizer nada das obrigações especiais pelas quais a igreja filipense estava 
vinculada a ele como seu fundador, e como um sofredor em seu favor. O dízimo filipense, 
portanto, é uma pura imaginação. 
 A tentativa de evitar o que é dito no Novo Testamento a respeito de ofertas voluntárias, ao 
fazer essas ofertas adições ao dízimo, é uma pura petição de princípio, e não precisa ser 
percebida até que uma tentativa seja tomada para provar que elas[ofertas] eram assim. Quanto 

                                                           
6 Ver Comentário de Hodge, in loc. 
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aos temores de que o voluntarismo não produzirá receita o suficiente, pode ser dito: (a) que se o 
voluntarismo é o jeito de Deus, o mesmo produzirá o suficiente, e todos os temores são gerados 
da descrença. (b) Que nenhum método produzirá o suficiente sem o Espírito Santo de Deus nos 
corações de Seu povo. É vão tentar fazer uma lei fazer a obra do Espírito. Um dólar não é um 
dólar no reino de Deus. Um dólar dado com amor a Deus é mais que um dólar dado a partir da 
consciência ou temor meramente para cumprir com um estatuto externo. (c) Que a história dos 
dois métodos é, no mínimo, não contra o voluntário (Compare Ex. xxxvi. 5, 6; 1Crôn. xxix. 3-9, 
com 2Crôn. xxxi. 5-10, e veja também Mal. iii. 8, 9). Nessas passagens temos registrado uma 
abundante liberalidade, ambos de dízimos e de ofertas voluntárias; mas é somente no caso da 
última que é dito que o povo tinha de ser contido de dar mais, enquanto que no contexto de 
Malaquias, Deus acusa o Seu povo de roubá-Lo na questão de dízimos. Então, também, na 
Escócia quando o êxodo da Livre Igreja ocorreu, não somente seus inimigos, mas seus amigos 
tímidos, predisseram que o voluntarismo provaria ser um fracasso desastroso; mas o evento 
falsificou a predição. 
 Um argumento adicional em favor da proposição de que o método voluntário é 
incompatível com o método do dízimo, e que, portanto, o uso de um para o suporte do ministério 
implica o desuso do outro, pode ser tirado a partir da natureza do ministério como dependendo 
para sua efetividade com base na confiança mútua de ministro e povo. Em outras palavras, 
voluntarismo está em harmonia com a natureza do ministério, e a lei do dízimo não está. Mas já 
temos abordado a respeito disso antes; isso não precisa ser ampliado aqui. 
 Os outros argumentos a partir do Novo Testamento instados por parte dos irmãos em favor 
do dízimo não parecem ser dignos de refutação séria. Nós, portanto, concluímos este ensaio 
implorando aos nossos leitores para lembrarem que a única razão pela qual estivemos debatendo 
é: se há agora uma lei de Deus requerendo que Seu povo dê-Lhe um décimo de sua renda para o 
suporte dos ofícios da religião. 
 
                                                           
i [N.T.:] John Owen, o teólogo inglês. 
ii [N.T.:] Thomas Peck parece estar citando a partir da obra The Superhuman Origin of the Bible Inferred from Itself, 
de Henry Rogers (London: Hodder and Stoughton, 1874). 
iii [N.T.:] Original diz “lording it over”, que significa dominação num sentido negativo como em Mateus 20:25 e 1Pedro 
5:3. 
iv [N.T.:] “herança de Deus” significa “povo de Deus” como em 1Pedro 5:3. 


