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DÍZIMO E MORDOMIA – II
É de grande relevância o registro bíblico da prática da dízima desde os primórdios, e
confirmada pelo patriarca Abrão, antes da formulação da Lei. Ora, Abrão (pai elevado), que
mais tarde teve o nome alterado por Deus para Abraão (pai duma multidão) – Gênesis 17:5 – é
considerado como ‘pai da fé’, em razão de sua absoluta obediência e total dependência do deu
Deus. A forma espontânea e natural de sua prática da dízima deixa claro que o fazia desde a
sua infância, sendo, portanto uma prática do povo de Deus desde a primeira família – Gênesis
4:3-4.
O escritor aos Hebreus, analisando o gesto de Abrão em efetuar a dizimação a
Melquizedeque, considerou-a um ato de culto a Deus: “Considerai pois quão grande era este
(Melquizedeque), a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre
os filhos de Levi o sacerdócio têm ordem, segundo a Lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de
seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia
não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas.
Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam
dízimos homens que morrem; ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim
dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos.” – Heb.7:4-9.
Fica aí óbvio que, Melquizedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo, sendo que
até Levi – símbolo da Lei e do sacerdócio terreno – antes mesmo que existisse, prestou culto
ao Altíssimo com o dízimo, na pessoa de Abrão. Logo, a dizimação não pertence à Lei, pertence
à fé, pois antes que viesse a Lei por Moisés, ela já era praticada como ato de culto ao Deus
Altíssimo.
Um outro exemplo da precedência da dizimação à Lei, encontramos no voto feito por
Jacó após receber uma visão em sonho: “E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo, e
me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e em
paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus; e esta pedra que tenho posto por
coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo de tudo.”
Gênesis 28:20-22. Pelo que tudo indica Jacó ainda nada possuía, nada herdara, visto que seu
pai ainda vivia. Contudo Jacó, aprendera em casa, com a vida de fé vivida por seu avô Abraão e
seu pai Isaque, que a décima parte é requerida pelo Deus Altíssimo, como ato de culto
reconhecendo Sua Soberania.

