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LIÇÃO 11 — OS DÍZIMOS DURANTE O CATIVEIRO BABILÔNICO  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na Lição 10, analisamos as reformas religiosas e a restauração do culto e do sacerdócio. 

b) Fontes: profetas do período — parte final de Jeremias, Lamentações e Ezequiel. 

c) Objetivo: analisar o impacto do cativeiro na religião e do amparo aos levitas/pobres.  

2) CONTEXTO HISTÓRICO DO CATIVEIRO 

a) Cativeiro babilônico: período iniciado na destruição de Jerusalém (587 a.C.) até o decreto, 

emitido por Ciro, imperador persa, autorizando o retorno do exílio (539 a.C.);  

b) Cronologia: 65 anos divididos em dois períodos — antes e depois da destruição do templo. 

i) 605 – 587 a.C. (18 anos): antes da destruição do templo — subordinação ao império  

(1) 605 a.C.: 1º ataque a Jerusalém; Daniel e seus amigos são deportados (Dn 1.1s). 

(2) 597 a.C.: ocorre o 2º ataque a Judá; Ezequiel e outros são deportados para Babilônia.  

(3) 587 a.C.: 3º ataque a Jerusalém, o templo é destruído e milhares de pessoas são deportadas. 

ii) 587 – 539 a.C. (47 anos): depois da destruição do templo — deportação e exílio 

(1) 587-562 a.C.: servidão dos judeus sob o imperador Nabucodonosor;  

(2) 562-540 a.C.: após a morte de Nabucodonosor, sucedem reis fracos (como Belsazar), até o 

reino cair sob os medo-persas. Daniel esteve ativo durante todo o período (Dn 1.21). 

(3) 539 a.C.: Ciro, rei persa, autoriza os judeus voltarem para Judá e reconstruir o templo. 

iii) Total: 65 anos de subordinação à Babilônia, 18 anos como tributário e 47 anos de exílio. 

c) Causas do exílio: 

i) Quebra da aliança: desobediência a Yavé e prestação de culto a deuses estranhos (2Rs 17.7); 

edificaram altares aos ídolos (17.9-10) e os serviram (17.11-12);  

ii) Desobediência à lei: abandono os estatutos de Deus e seguiram os estatutos das nações (2Rs  

17.8; Ez 5.5-6; 11.12); “rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também 

as advertências com que protestara contra eles; seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram 

as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as 

imitasse” (2Rs 17.15); violência e injustiça (Ez 8.17; 9.9; 12.19). 

iii) Recusa ao arrependimento: eles não deram ouvidos aos profetas que convocavam à obediência 

aos estatutos de Yavé (2Rs 17.13-14; cf. Dn 9.4-19);  

iv) Desobediência e idolatria: relação direta entre os estatutos de Deus e os estatutos dos falsos 

deuses; a idolatria política e econômica está associada à idolatria religiosa (2Rs 17.16-17).  

d) Objetivo do exílio: 

i) “A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se 

completaram setenta anos, conforme o profeta [Jeremias] havia anunciado” (2Cr 36.21, NVT).  

3) DÍZIMO E A MANUTENÇÃO DO CULTO  

a) Antes da destruição do templo (605-587): o templo era corrupto e incapaz de confrontar o rei;  

i) “também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, 

segundo todas as abominações dos gentios; e contaminavam a casa que o Senhor tinha santificado 

em Jerusalém” (2Cr 36.14). 
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ii) “... zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam de seus profetas, 

até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum” (2Cr 36.16); 

iii) “Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas; entre o santo 

e o profano  não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo; e dos meus sábados 

escondem seus olhos e assim sou profanado no meio deles” (Ez 22.26). 

b) Destruição do templo (587): os babilônios destruíram completamente o templo (2Rs 25.8-10; 

2Cr 36.19; Jr 39.8; 52.13); tomaram todos os seus objetos e saquearam todos os metais e bens (2Rs 

25.13-17; 2Cr 36.18; Jr 52.17-23); colapso total do sistema religioso em torno do templo. 

c) Após a destruição do templo (587-540): o povo foi deportado para Babilônia;  

i) Experiência inédita: como servir a Yavé sem templo, sem sacerdotes e sem levitas?  

ii) Observância da lei: Daniel e seus amigos representam judeus piedosos (Dn 1.8ss; 3.12);  

4) DÍZIMO E O AMPARO DOS SACERDOTES E LEVITAS  

a) Antes da destruição do templo (605-587): muitos levitas haviam se desviado do serviço do 

templo para ministrarem perante ídolos (cf. Ez 44.10-15; 48.11).  

b) Destruição do templo (587): os sacerdotes foram presos e mortos juntamente com os oficiais 

de Jerusalém (2Rs 25.18-21; Jr 52.24-27);  

c) Após a destruição do templo (587-540):  

i) Os sacerdotes/levitas perdem todos os seus ofícios, suas cidades e sua rede de proteção social;  

ii) Sacerdotes: Ezequiel é um exemplo de exilado de família sacerdotal (Ez 1.3), assentado em 

Tel-Abibe, junto ao rio Quebar, com outros líderes judeus (3.15).  

d) Conclusões: ao final do exílio, há sacerdotes e levitas aptos para voltar e assumir o serviço do 

templo e dos sacrifícios, bem como entendidos da lei; assim, podemos supor que eles preservaram 

a tradição de ajuda financeira, ou encontraram formas de auto-sustento (1Cr 9.2, 10-17).   

5) DÍZIMO E O AMPARO DOS POBRES  

a) Antes da destruição do templo (605-587):  

i) Jeremias denuncia a injustiça contra o estrangeiro, o órfão e a viúva e a violência (Jr 5.28; 7.5-

6; 22.3, 16); condena a religiosidade associada à injustiça (7.9s) e a desobediência à lei (7.23ss);  

ii) Ezequiel denuncia a prática de opressão do “pobre e necessitado”, “roubos” e não devolvem o 

penhor (18.12; 22.29); praticam “extorsões contra o estrangeiro” e “são injustos para com o órfão 

e a viúva” (22.7, 29), violência (22.9), corrupção (22.12), exploração (22.13); a prática da 

violência aumenta o número de viúvas (22.25);  

iii) Deus promete livrá-los das mãos dos injustos (13.19-23); o profeta exorta ao arrependimento: 

não oprimir o pobre, dar pão ao faminto e roupas aos nus, praticar justiça (18.7-9, 12, 16-17); 

iv) Pecado de Sodoma: “soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas; 

mas nunca amparou o pobre e o necessitado” (16.49);  

b) Destruição do templo (587): a terra é deixada para descansar, para compensar os 

sábados/jubileus não observados (2Cr 36.21); os mais pobres recebem terras e vinhas para cultivar 

(2Rs 25.12; Jr 39.10; 40.7; 52.16), sob o governador Gedalias (25.22; Jr 39.14; 40.6); o povo colheu 

“vinho e frutas em muitas abundância” (Jr 40.12);  

c) Após a destruição do templo (587-540):  

i) Juízo entre ricos e pobres: entre ovelhas gordas e magras; entre fortes e fracas (Ez 34.21-22.   

6) PARA REFLETIR 


