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LIÇÃO 08 — DÍZIMOS NO REINO DO NORTE  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na Lição 7, analisamos a prática do dízimo na monarquia unida e as implicações; desde 

a decisão de instaurar a monarquia, a advertência de Samuel e o fracasso após a morte de Salomão. 

b) Ausência de menções a ‘dízimos’: medir  a prática do dízimo nos seus efeitos práticos — (1) 

manutenção do culto; (2) amparo dos levitas e cuidado dos pobres.    

c) Objetivo: analisar a prática do dízimo no Reino do Norte e a denúncia profética.  

2) CONTEXTO HISTÓRICO DOS REINOS DIVIDIDOS  

a) Livros: 1Reis 12 – 22; 2Reis 1 – 25 (Israel e Judá); 2Crônicas 10 – 36 (Judá);   

b) Período: de 930 (divisão do reino) a 722 (queda de Israel) e a 587 a.C. (queda de Judá); 

c) Cronologia:  

i) o Reino de Israel durou cerca de 200 anos (930-722) e se distanciou do culto a Yavé; 

ii) o Reino de Judá cerca de 340 anos (930 – 587) e alternou momentos de piedade e impiedade. 

d) Contexto: 

i) Impérios: despertamento dos impérios egípcio (sul) e assírio (norte), o que afetava diretamente 

os reinos da Palestina, como Israel e Judá e seus vizinhos.  

ii) Economia: a subordinação dos reinos de Israel e de Judá aos impérios causava grande impacto 

sobre os agricultores, porque eles tinham que produzir excedente para pagamento de impostos.  

iii) Religião: a instabilidade política e a pressão econômica provocavam uma crise religiosa — os 

reis deveriam seguir a lei de Moisés ou aderir aos cultos (e tratados) dos povos?  

e) Conclusão: a manutenção do culto e o amparo dos pobres foi duramente afetado. 

3) DÍZIMOS NO REINO DE ISRAEL  — 200 anos (930-722) 

a) Manutenção do culto: 

i) Jeroboão, o primeiro rei de Israel, desviou o reino de modo irrecuperável. Todos os reis 

subsequentes foram afetados por sua apostasia.  

ii) Ele teve a oportunidade de restaurar o lugar original do culto em Silo, mas, em vez disso, 

mandou fazer bezerros de ouro, remetendo o povo à idolatria do deserto e do Egito. 

iii) Jeroboão edificou dois altares, em Dã e Betel, para evitar que o seu povo descesse ao templo 

de Jerusalém (1Rs 12.26-33; 13.1-10, 33-34).  

iv) Consagrou sacerdotes que não eram levitas:  

(1) “[Jeroboão] constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios, e para os bezerros, 

que fizera” (2Cr 11.15; 13.9);  

(2) “de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos; e a qualquer que queria 

consagrava sacerdote dos lugares altos” (1Rs 13.33).  

v) Divisão entre trono e templo: o próprio Jeroboão ofereceu sacrifícios, unificando o trono 

(governo) e o templo (sacerdócio), como os reinos pagãos, o que nunca havia acontecido em Israel 

(1Rs 13.1).   
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b) Amparo dos levitas:  

i) No reinado de Jeroboão, os sacerdotes e levitas fugiram para Judá: “Também os sacerdotes e os 

levitas, que havia em todo o Israel, se reuniram a ele [Roboão] de todos os seus termos. Porque 

os levitas deixaram os seus arrabaldes, e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque 

Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor” (2Cr 11.13-14);  

c) Amparo dos pobres:  

i) Injustiça:  

(1) Vinha de Nabote: o rei cobiçou a herança de Nabote; como não conseguiu comprá-la, ele 

condenou o herdeiro à morte, mediante falso testemunho (1Rs 21.1-29). 

(2) Terras da sunamita: teve que recorrer ao rei para reaver suas propriedades (2Rs 8.3, 6); 

ii) Seca: o relato da viúva de Sarepta indica o estado de abandono dos pobres — a viúva e o órfão 

estavam totalmente desamparados e à beira da morte por fome (1Rs 17.8-24). 

iii) Pobreza: Eliseu atende a viúva de homem endividado, cujos filhos seriam vendidos como 

escravos (2Rs 4.1-7) e socorre homens de Gilgal em época de fome (2Rs 4.38-41).   

iv) Guerras e fome: casos de antropofagia (2Rs 6.24ss).  

4) PROFETISMO NO REINO DE ISRAEL  

a) Primeiros profetas:  Aías de Silo (1Rs 11.29-31; 14.1-16) e anônimo (1Rs 13.1-10); Jeú, filho 

de Anani (975-953; 1Rs 16.1-7); Elias (870-850; 1Rs 17 – 22; 2Rs 1 – 2); Eliseu (850-800; 1Rs 

19.19-21; 2Rs 2 – 13); Amós (760) e Oseias (750-722). 

b) Amós (760): profeta de Tecoa (Judá), criador de gado e colhedor; o reino passava por um 

intervalo de paz e prosperidade econômica, mas isso fez aumentar a injustiça e a opressão, sem 

abandono do culto (religião opressora); desigualdade social.  

i) opressão dos pobres e dos mansos (2.7a; 4.1; 5.11); roupas como penhor; multa em vinho 

(2.8); violência e devastação (3.10); acumulação de riqueza, casas luxuosas (3.13-15);  

ii) desprezo pela justiça (5.7, 12); “pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo” (5.11). 

iii) vida luxuosa em detrimento dos mais fracos (4.1-3);  

iv) comércio injusto: os comerciantes oprimiam os pobres sem dó (8.4-8);  

v) ironiza a prática da religiosidade associada à injustiça: “Venham a Betel e transgridam, a 

Gilgal e multipliquem suas transgressões; a cada manhã tragam seus sacrifícios e de três em três 

dias os seus dízimos; ofereçam sacrifícios de louvores do que é levedado, apregoem ofertas 

voluntárias, publiquem-nas; porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel” (4.4-5);  

vi) “Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus 

instrumentos; antes corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene” (5.23-24);  

c) Oseias (750-722): drama familiar se torna uma parábola da situação do povo de Israel; a situação 

começava a piorar, mas o povo não se arrependia; praticavam injustiça e mantinham a idolatria.   

i) denuncia a falta de amor (4.1), a violência, corrupção (4.2), indiferença dos líderes — sacerdote, 

profeta e rei (4.4-5; 5.1), idolatria (4.6-13), acumulação (4.16), soberba (5.5), imoralidade (9.9; 

10.9; ref. Gibeá); anuncia o juízo de Deus (9.9), 

ii) anuncia a aliança da misericórdia: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo; onde foram 

chamados de ‘não-graça’, serão chamados de ‘graça’. 

5) PARA REFLETIR:  


