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LIÇÃO 04 — LEGISLAÇÃO DO DÍZIMO (2ª parte) 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão:  

i) Na Lição 3, analisamos a 1ª seção da legislação do dízimo em Levíticos, que responde sobre o 

que os israelitas deveriam recolher o dízimo. 

ii) As seções de legislação do dízimo:   

(1) Levíticos 27.30-34:     sobre o que? (base);  

(2) Números 18.21-32:     entregar a quem? (destinação);  

(3) Deuteronômio 12.1-21; 14.23-29; 26.12-15: onde entregar? (local). 

b) Objetivo: analisar a 2ª seção da legislação do dízimo em Número, que responde a pergunta ‘a 

quem os israelitas deveriam entregar o dízimo’.  

2) LEGISLAÇÃO DO DÍZIMO: NÚMEROS — a quem? 

a) O livro de Números:  

i) Local e data: do Sinai, no início do segundo ano após a saída do Egito (Nm 1.1), até a chegada 

às campinas de Moabe, cerca de 40 anos após sair do Egito (Nm 36.13).  

ii) Conteúdo: narra o fracasso do povo na primeira tentativa de conquista de Canaã, a longa 

peregrinação no deserto até as primeiras guerras e os preparativos para a conquista da terra.  

iii) Título: narra os dois censos, das duas gerações, a que fracassou e a que iria entrar em Canaã.   

b) Legislação do dízimo: 2ª seção 

i) Texto: Nm 18.21-32;  

ii) Contexto: seção referente a conflitos de autoridade sacerdotal (cap. 16 – 19), que inclui a 

rebelião de Coré, Datã e Abirão (cap. 16), o florescimento da vara de Arão confirma seu 

sacerdócio (cap. 17) e a reafirmação dos deveres dos sacerdotes legítimos (cap. 18). 

iii) Destinatários dos dízimos: “Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, 

pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação” (Nm 18.21). 

iv) Sacerdócio e funções exclusivas: os filhos de Israel nunca mais deveriam disputar o ofício 

sacerdotal, sob risco de morte (Nm 18.22); o serviço da tenda da congregação é exclusivo dos 

levitas “em estatuto perpétuo” e eles respondem por esse serviço diante de Deus (Nm 18.23a). 

v) Compensação: os dízimos do povo eram uma compensação aos levitas pelo não recebimento 

de herança territorial — “não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os 

dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, 

porquanto eu lhes disse: No meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão” (18.23b-24). 

vi) Dízimo dos dízimos: os levitas deviam separar 10% dos dízimos como “oferta ao Senhor” 

(Nm 18.26); o dízimo de grãos e animais seria como se fosse a produção dos levitas (Nm 18.27, 

30); esse “dízimo dos dízimos” era entregue pelos levitas à família sacerdotal de Arão (Nm 18.26-

28); os levitas deveriam separar “a melhor parte” (Nm 18.29); o restante dos dízimos era para 

sustento dos levitas “pelo vosso serviço na tenda da congregação” (Nm 18.31).  

vii) Advertência: “não levareis [os levitas] sobre vós o pecado” (Nm 18.32). 
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3) LEGISLAÇÃO DO DÍZIMO: NÚMEROS —  ANÁLISES E CONCLUSÕES  

a) Pergunta: sobre as atividades dos levitas ao longo da história de Israel — 

i) Considerando que Moisés estabeleceu tarefas dos levitas para o tempo da peregrinação... 

ii) Considerando que, após a conquista de Canaã, o tabernáculo foi montado em Silo... 

iii) Considerando que os levitas foram reorganizados para o serviço do templo... 

iv) Quais eram as atividades regulares dos levitas em Canaã:  

(1) Antes do templo: desde Josué até Davi? 

(2) Depois do templo: de Salomão até o cativeiro babilônico (pré-exílico)? 

(3) Após o retorno do cativeiro babilônico: de Zorobabel a Neemias (pós-exílico)?  

b) Respostas:   

i) No período dos juízes — de Josué a Davi:  

(1) Josué (21): os levitas receberam cidades e seus arredores para criação de animais, mas não 

receberam campos para cultivo de grãos; eles recebiam animais vivos e parte da colheita.   

(2) Juízes: menciona dois casos envolvendo levitas, mas não diz nada sobre suas atividades;  

(3) 1Samuel: a família de Elcana é levita, sobe anualmente ao tabernáculo em Silo, como deveria 

fazer qualquer família de Israel (1Sm 1.4); os levitas são mencionados no incidente do rapto da 

arca da aliança, quando ela é devolvida, como aqueles autorizados a transportá-la (1Sm 6.15).  

ii) No período da monarquia unida — de Davi à construção do templo:  

(1) Davi dividiu os levitas em músicos/cantores (1Cr 15.16; 16.4; 2Cr 20.19), superintendentes 

do templo, porteiros (1Cr 23.5), guardas (1Cr 26.20ss), oficiais e juízes (1Cr 26.29ss).  

(2) Transição do tabernáculo para templo: “O Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e 

habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas não precisarão levar o tabernáculo e 

nenhum de seus utensílios para o seu ministério [...] o ministério deles era assistir os filhos de 

Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas 

sagradas e na obra do ministério da casa de Deus” (1Cr 23.25-32).  

c) Divisão de poder e princípio da legalidade:  

i) Executivo-militar: Deus não instituiu um poder político em caráter permanente para o povo; no 

primeiro período, os juízes atuavam apenas em momentos críticos; a monarquia foi uma concessão 

de Deus à vontade do povo (1Sm 8). O verdadeiro rei do povo era Deus. 

ii) Legislativo-judiciário: Deus deu a lei ao povo e instituiu os sacerdotes e juízes em diversas 

instâncias para resolver conflitos; havia juízes locais, regionais e, acima, o sumo-sacerdote. 

iii) Religioso: o único poder dinástico-permanente instituído foi o sacerdócio; as demais tribos 

eram proprietárias, produtoras e guerreiras; em compensação, os levitas eram fiadores da aliança; 

assim havia equilíbrio de poderes e mútua dependência.  

d) Memória e fiador da aliança: 

i) Os levitas eram o ‘lembrete ambulante’ da obrigação de ser solidário com os sem-herança; eles 

estavam espalhados por toda a nação, como tribo vulnerável, sob a proteção das demais tribos; 

ii) Os levitas foram associados a todos os eventualmente vulneráveis: pobres e estrangeiros. 

iii) Os levitas eram o ‘fiel da balança’, os fiadores da aliança; se eles fossem amparados, o sistema 

sacrificial era preservado e, por sua vez, a própria aliança era garantida; se eles fosse 

negligenciados, a aliança ficava a descoberto e a estabilidade da nação era ameaçada.  

4) PARA REFLETIR  


