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LIÇÃO 24 — DÍZIMO NA TRADIÇÃO 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na Lição 23, analisamos a tradição da Mishná, a 1ª ordem Zeraim, dois tratados: o 

terceiro tratado, Demai (produtos duvidosos), e o sexto tratado, Terumoth (ofertas); 

b) Tradição: no judaísmo, refere-se ao código de leis não-escritas, dadas por Deus a Moisés no 

Sinai e transmitidas oralmente de geração em geração; na prática, essa ‘lei oral’ tinha força de lei 

como a lei escrita (Torá); a tradição dos rabinos era vinculante;  

c) Mishná: 6 ordens; a 1ª ordem é Zeraim (‘sementes’; ref. agricultura), que tem 11 tratados, dos 

quais tomamos 4 tratados: (3) Demai (produtos duvidosos); (6) Terumoth (ofertas); (7) Maaserot 

(dízimos); (8) Maaser sheni (2º dízimo); 

d) Regra geral: “tudo que é usado como alimento e é cultivado e cresce no solo é sujeito a dízimo”.  

e) Justificativa: os judeus seguiam a Lei (AT) e a tradição dos anciãos (Mt 15.2; Mc 7.1ss);  

f) Objetivo: continuar a análise da Mishná, 1ª ordem Zeraim, sétimo tratado, Maaserot (dízimos), 

e o oitavo tratado, Maaser sheni (2º dízimo);  

2) SÉTIMO TRATADO — MAASEROT  

a) Significado: heb. ma’aser (sing), ma’aserot (pl), dízimo; ma’aser rishon (‘primeiro dízimo’); 

na tradição, a palavra se refere a ‘ofertas’ também;  

b) Conteúdo: trata dos preceitos ref. à separação dos dízimos dos produtos da terra a serem 

entregues aos levitas (Nm 18.20ss) e à proibição de fazer uso de produtos antes de separar o dízimo.  

c) Estrutura: 5 capítulos;  

i) Cap. 1: tipos de produtos passíveis de dízimo (1–4), estágio de crescimento no qual eles se 

tornam passiveis e quando, após a colheita, os produtos sem dízimos são proibidos.  

“1.1 Regra geral para Dízimos: tudo que é usado como alimento e é cultivado e cresce no solo 

é sujeito a dízimo. Outra regra geral: tudo o que é usado para alimento, antes ou depois de 

amadurecer, mesmo que não colhido verde, é sujeito a dízimo, quer esteja verde ou maduro; mas 

tudo o que não é usado para alimento quando verde, mas apenas quando maduro, não é passível 

de dízimos até que ele esteja adequado para alimento.” 

“1.2 Quando os frutos se tornam sujeitos a dízimo? Figos: após o primeiro amadurecimento; 

uvas doces e bravas: depois que suas sementes se tornam visíveis; sumagre e amoras: depois que 

ficam vermelhos (o mesmo para todas as frutas vermelhas); romãs: depois que amolecem; 

tâmaras: depois que começam a encorpar; pêssegos: depois que começa aparecer veios vermelhos; 

nozes: depois que suas células tomam forma. O R. Judá diz: Nozes e amêndoas: depois que a 

casca da castanha toma forma.” 

ii) Cap. 2: circunstâncias nas quais a alimentação casual de produtos não dizimado é permitida. 

“2.1 Se um homem está passando pela rua e diz: ‘Tomem dos meus figos’, as pessoas podem 

comê-los e são isentas do dízimo; porque, se forem levados para casa, deve-se dar dízimo como 

se faz com alimento não-dizimado. [Se ele diz]: ‘Tomem dos meus figos e levem para casa’, as 

pessoas não podem comê-los casualmente; porque, se forem levado para casa, deve-se dar dizimo 

deles como se fossem produtos demai.” 

iii) Cap. 3: continuação de leis do dízimo ref. ao trabalhador; dízimo dos produtos encontrados 

na estrada ou no campo e os locais que tornam os produtos ali trazidos passíveis de dízimos.  
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“3.1 Se um homem está levando figos para o local de secagem, seus filhos e membros de sua 

família podem comer deles e ser isentos [do dízimo]. Seus empregados também podem comer e 

são livres de dízimos, se o homem não for responsável pela alimentação deles; mas se for 

responsável, eles não podem comer dos frutos.” 

“3.2. Se um homem enviou seus empregados para o campo e ele não for responsável pela 

alimentação deles, eles podem comer [dos figos] e ser isentos [do dízimo]; mas se ele for 

responsável pela alimentação deles, eles podem comer dos figos, um de cada vez, mas não do que 

é recolhido numa cesta, balaio ou local de secagem.” 

iv) Cap. 4: dízimo das frutas em conserva, dízimo decorrente do início do sábado, permissão de 

azeitonas de um barril ou de um lagar e o consumo de partes insignificantes da produção.  

“4.5. Se um homem descascar cevada, poderá comê-lo grão por grão; mas se ele descascou 

vários grãos e os pôs na mão, é passível de dízimo. Se um homem esfregou espigas maduras de 

trigo, ele pode peneirá-las de uma mão para a outra e comê-las [sem dar dízimo], mas se as 

peneirou e recolheu os grãos em seu peito, deve dar dízimo. Se o coentro foi semeado para 

semente, a planta é isenta; mas se foi semeado para colher a planta, ambos, semente e planta 

devem ser dizimadas. O R. Eliezer diz: Do endro, deve-se dar os dízimos das sementes, plantas e 

vagens. Mas os Sábios dizem: Deve-se dar os dízimos das sementes e das plantas apenas no caso 

da erva-pimenta e da rúcula.” 

v) Cap. 5: casos de dízimo de produtos replantados, venda de produtos para aqueles não obrigados 

ao dízimo; e tipos de vegetais isentos do dízimo. 

“5.1 Se um homem arrancou mudas [já aptas para alimentação] de seu próprio campo e as 

plantou [em outros lugares] dentro de seu próprio campo, ele é isento; se ele comprou mudas 

soltas, é isento; se ele as colheu para enviar a um companheiro, é isento. R. Eleazar b. Azariah 

diz: Se mudas assim forem vendidos no mercado, são sujeitas a dízimo.” 

3) OITAVO TRATADO — MAASER SHENI 

a) Significado: heb. ma’aser sheni (‘segundo dízimo’); cf. Dt 14.22-27; 

b) Estrutura: 5 capítulos;  

c) Conteúdo:  

i) Explica o mandamento de reservar o dízimo dos produtos, para consumir “diante do Senhor teu 

Deus, no lugar que ele escolher para fazer com que seu nome habite ali” (Dt. 14: 22ss); quando 

for difícil levar o dízimo ao templo, era permitido trocar por dinheiro para comprar os alimentos.  

ii) Define o que pode ser comprado com o dinheiro do segundo dízimo; os procedimentos legais 

para a troca; se a santidade do dízimo se estende a recipientes e conteúdo; o que significa ‘comer’; 

o câmbio de moedas; define os limites de Jerusalém nos quais o segundo dízimo deve ser 

consumido; valor da moeda para resgate do dízimo.  

iii) O dinheiro do segundo dízimo podia ser gasto em comida, bebida e óleo de uso pessoal ou em 

ofertas pacíficas ou voluntárias (consumidas pelo ofertante), mas não em sacrifícios obrigatórios.  

iv) Resgate em dinheiro: a troca dos produtos por dinheiro era considerada pelos rabinos como 

“resgate”, no qual a santidade dos produtos originais era transferida para a moeda e depois para 

os alimentos que eram comprados com ela.  

v) Quinto adicional: cf. Lv 27.27,31, devia-se adicionar 1/5 ao dízimo em moeda; cf. a halakhah, 

tratava-se de 1/5 do total, isto é, ¼ do valor do produto original; a Mishnah discute situações em 

que o quinto não precisa ser pago e menciona alguns subterfúgios para evitar seu pagamento.  

Maaser Sheni 5,10: “Na tarde do último dia se faz a confissão. Qual era a fórmula da confissão? 

Separei o que é consagrado da minha casa (Dt 26,13), isto é, o segundo dízimo e os frutos das 

árvores do quarto ano. Dei-o para o levita (Dt 26,13) isto é, o dízimo do levita. Também fiz outra 



entrega (Dt 26,13). A saber, a oferta e a oferta do dízimo, para o estrangeiro, para o órfão e para 

a viúva (Dt 26,13). Fiz a entrega do dízimo dos pobres o fruto da respiga, o fruto esquecido e o 

da esquina, ainda que isto não invalidam a confissão. da minha casa, isto é a massa.” 

4) PARA REFLETIR: 


