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LIÇÃO 14 — DÍZIMOS NA REFORMA RELIGIOSA DE ESDRAS/NEEMIAS 

1) INTRODUÇÃO: 
a) Revisão: na Lição 13, concluímos a análise da prática do dízimo no primeiro período pós-exílico. 
b) Fonte: livros de Esdras (7 – 10) e Neemias —  
c) Dízimos: 08 citações: 06 substantivos (Ne 10.38,39; 12.44; 13.5, 12) e 02 verbos (10.38, 39). 
d) Objetivo: analisar a prática do dízimo no terceiro período pós-exílico (Esdras e Neemias).  

2) CONTEXTO HISTÓRICO 
a) Períodos: [1] 539-516 (23 anos); [2] 516-458 (58 anos); [3º período] 458-433 (25 anos). 
b) Esdras: 458-433 a.C. (25 anos): 

i) Perfil: sacerdote da casa de Arão (Ed 7.1-5), escriba e perito na lei de Moisés (7.6a); provável 
ministro do rei Artaxerxes para assuntos judaicos; deve ter pedido ao rei para ir a Jerusalém (7.6b); 
ii) Missão: o rei Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém (7.11-13), para estabelecer a lei de Moisés 
(7.14) e providenciar o pleno funcionamento do templo (7.15-18); devolve utensílios do templo 
(7.19) e abre o tesouro real para custear despesas (7.20-23);  

c) Neemias: 445-433 a.C. (12 anos): 
i) Cargo: ministro do rei Artaxerxes (Ne 1.11b); é autorizado a voltar a Jerusalém (2.5-8);  
ii) Missão: reconstruir o muro da cidade (2.17-20); as famílias assumem a obra (3); que termina 
em 52 dias (6.15-19) e é dedicado com grandes festas (Ne 12.27-43);  

3) REFORMA RELIGIOSA  
a) Situação moral: prática dos costumes dos povos (Ed 9.1), casamentos mistos (9.2); Esdras exorta 
o povo ao arrependimento (9.3-15), que promete resolver o problema (10.1-44).  
b) Leitura da lei: Esdras e os levitas leem o livro da lei para o povo (Ne 8.1-12) e celebraram a festa 
dos tabernáculos (Ne 8.13-18); fazem jejum e oração (Ne 9);  
c) Aliança: o povo se compromete a guardar a lei de Moisés (Ne 9.38 – 10.39);   

4) DÍZIMO PÓS-EXÍLICO: MANUTENÇÃO DO TEMPLO   
a) Turnos: Esdras trouxe um grupo de sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo 
(7.7a; 8.15-20), o que indica necessidade de reforçar o funcionamento do templo (Ne 12.24-26);  
b) Imposto: os judeus estabelecem o imposto de 1/3 de siclo para custeio do templo (Ne 10.32-33); 
c) Lenha: organizaram turnos de fornecimento de lenha para os sacrifícios (Ne 10.34);  
d) Ofertas:  

i) juraram trazer aos sacerdotes, uma vez por ano, “os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto 
dos produtos da terra como das árvores frutíferas” (Ne 10.35);  
ii) entregar os primogênitos e os primeiros filhotes de todos os animais (10.36); 
iii) “os produtos da terra nos depósitos do templo”, as primícias da “farinha” e outros cereais, dos 
frutos, do vinho e do azeite (10.37). 

5) DÍZIMO PÓS-EXÍLICO: AMPARO DOS SACERDOTES/LEVITAS   
a) Dízimos: prometeram entregar os “dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber 
os dízimos em todas as cidades onde há lavoura” (Ne 10.37). 



b) Dízimo dos dízimos: “O sacerdote [...] estaria com os levitas quando estes recebessem os 
dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa no nosso Deus, às câmaras da casa do 
tesouro. Porque àquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do 
cereal, do vinho e do azeite; porquanto se acham ali os casos do santuário, como também os 
sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores; e assim não desampararíamos a casa do 
nosso Deus” (Ne 10.38-39). 
c) Controle de estoque: Neemias nomeou homens para administração dos depósitos (câmaras), que 
deveriam receber e distribuir “as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas” 
(Ne 12.44); esses depósitos faziam parte do complexo do templo (Ne 13.5; Ed 8.29; 10.6);  
d) Serviço: os sacerdotes e levitas “ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus, e o da 
purificação; como também os cantores e porteiros” (Ne 12.45);  
e) Dízimos: o povo entregava aos levitas “as porções de cada dia; e consagrava as coisas destinadas 
aos levitas, e os levitas as coisas destinadas aos filhos de Arão” (Ne 12.47).  
f) Restauração:  

i) durante a ausência de Neemias, Eliasibe, sacerdote, havia cortado o suprimento dos levitas — 
eles “tinham fugido cada um para o seu campo”  (Ne 13.10-14), mas eles não tinham terra!  
ii) Neemias repreende os magistrados e restitui os levitas aos seus cargos (13.11).  
iii) Questão: rivalidade entre sacerdotes e levitas? Ou negligenciar os levitas afeta os sacerdotes? 

g) Dízimos: “Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos depósitos” 
(13.12); Neemias nomeou novos tesoureiros, homens “fiéis, e se lhes encarregou que repartissem 
as porções para seus irmãos” (13.13).  

6) DÍZIMO PÓS-EXÍLICO: AMPARO DOS POBRES   
a) Problemas:  

i) o povo clama por distribuição de alimento (Ne 5.1-2);  
ii) reclama do endividamento para compra de alimento (Ne 5.3);  
iii) endividamento para pagar tributos ao rei [persa] e para o plantio (Ne 5.4);  
iv) os pobres estavam caindo sob escravidão (Ne 5.5b) 

b) Argumentação: os pobres afirmam sua condição de igualdade (Ne 5.5a);  
c) Reação: Neemias ficou muito triste (Ne 5.6);  

i) Juros: repreendeu os nobres e magistrados e os acusou de usurários (5.7); a lei não permitia 
emprestar com juros (Dt 23.19-20; Ex 22.24-25; Lv 25.35-38);  
ii) Escravidão: eles resgataram judeus da servidão sob estrangeiros (5.8a), mas estavam sujeitando 
seus irmãos à escravidão — “e vós negociareis outra vez vossos irmãos, para que sejam vendidos 
a nós?” (5.8b); em caso de pobreza, era possível colocar filho/filha a serviço de outro, mas não 
podiam ser tratados como escravos ou concubinas (Ex 21.7). 
iii) Remissão: a lei obrigada o resgate do parente caído sob escravidão (Ex 21.1-11; Lv 25.35-47);  

d) Proposta: andar no temor a Deus (5.9); Neemias e seus irmãos também eram credores; ele propõe 
perdoar a dívida (5.10b), devolver as terras, as vinhas, olivais, casas, 1% do dinheiro, de trigo, 
vinho, azeite (5.11).  
e) Aceite: o povo aceita a proposta e perdoa a dívida e jurou diante dos sacerdotes (5.12); Neemias 
conjurou o povo ao voto (5.13). 
f) Exemplo: Neemias não usufruiu seus direitos como governador — não cobrou o tributo do 
alimento (5.14-15, 18), ajudou nas obras de reparação do muro, não comprou terra (5.16); ele 
pagava as próprias despesas e a dos seus convidados e funcionários (5.17-18).      

7) PARA REFLETIR:  


