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LIÇÃO 29 — GENEROSIDADE NO PERIODO INTERBÍBLICO — 1º MACABEUS  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na lição 28, estudamos o tema da generosidade no período interbíblico macabeu. 

b) Objetivo: analisar as referências a dízimos e impostos no livro de 1º Macabeus.  

2) MACABEUS: CONTEXTO HISTÓRICO  

a) Livro: Primeiro Livro de Macabeus 

i) Data: entre João Hircano (+/-100 a.C.) e a conquista de Jerusalém pelos romanos (63 a.C.);  

ii) Autor: por um judeu palestino, em aramaico/hebraico, mas preservado apenas em grego;  

iii) Estrutura: 16 capítulos.  

b) Data da história: da ascensão do rei seleuco Antíoco Epifanes (175 a.C.) ao início do governo 

de João Hircano (134 a.C.), abrangendo, portanto, 40 anos de história.  

c) História: narra a perseguição de Antíoco Epifanes contra os judeus e a guerra de reação, sob a 

liderança dos irmãos macabeus.   

3) REUNIÃO DE ARREPENDIMENTO E PREPARAÇÃO PARA GUERRA  

a) Texto 3.47-50: “Nesse dia, eles jejuaram, vestiram-se de luto, puseram cinza na cabeça e 

rasgaram as roupas. Depois desenrolaram o livro da Lei, para consultá-lo, da mesma forma que os 

pagãos consultavam seus ídolos. Levaram também as vestimentas dos sacerdotes, os primeiros 

frutos e os dízimos, e convocaram os nazireus que tinham terminado o tempo do seu voto.”   

b) Contexto (165 a.C.): o exército siro-grego se preparava para uma batalha decisiva contra os 

judeus. “Reuniram-se todos e foram para Masfa, lugar que fica bem defronte a Jerusalém,” para 

orar, jejuar e se preparar para a guerra. Dentre os preparativos, entregaram dízimos aos sacerdotes. 

c) Dízimo: mencionado em contexto de arrependimento diante da ameaça da guerra; o templo 

estava profanado e o povo estava negligenciando suas obrigações religiosas;  

d) Conclusão: ser fiel a Deus inclui dar o dízimo conforme estabelecido na Lei de Moisés.  

4) CARTA DO REI DEMÉTRIO I A JÔNATAS: CONCESSÕES  

a) Texto 10.27-34: “28 isentaremos vocês de muitos impostos e concederemos favores. 29A partir 

de agora, eu libero e isento todos os judeus de pagar o tributo e o imposto sobre o sal e sobre o 

ouro da coroa. 30 Renuncio à terça parte da produção de plantações anuais e à metade do fruto 

das árvores a que eu teria direito. A partir de hoje e para todo o sempre, deixo de recolher tudo isso 

da Judeia e de seus três distritos anexos da Samaria e da Galileia. 31 Jerusalém seja uma cidade santa 

e isenta, junto com o seu território, sem dízimos e sem impostos. [...] 33 Todos ficarão livres de 

qualquer tributo, inclusive sobre os animais. 34 Todos os dias de festa, sábados, luas novas, dias 

santos, como também os três dias antes e três dias depois de cada festa, serão dias de isenção e 

anistia de impostos para todos os judeus que moram no meu reino.” 

b) Texto 10.39-41, 44: “39 Faço doação de Ptolemaida e sua região para o Templo de Jerusalém, a 

fim de cobrir as despesas do culto. 40 Farei também a cada ano um donativo pessoal de quinze 

mil moedas de prata, tiradas dentre as rendas do rei, que serão recolhidas em localidades mais 

convenientes. 41 E o que ainda devo, isto é, o que não foi pago pelos meus encarregados, como se 

fazia no começo, agora será tudo entregue para as obras do Templo. 42Além disso, as cinco mil 

moedas de prata que eram recolhidas, a cada ano, das rendas do Templo, vou deixar de recolher, 
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porque pertencem aos sacerdotes oficiantes. 43 Ficam anistiados todos os que fugirem para o 

Templo ou para sua área, por causa de impostos reais ou por qualquer outra cobrança, assim como 

lhes fica também garantida a posse de tudo o que é seu, dentro do meu reino. 44As despesas com a 

reconstrução e restauração do Templo ficam por conta do tesouro real.” 

c) Contexto: o texto faz parte da segunda carta de Demétrio I a Jonatas, concedendo favores em 

troca de apoio. Alexandre Balas, suposto filho de Antíoco Epífanes, ameaçou o trono de Demétrio. 

Para obter apoio, Demétrio escreveu uma primeira carta oferecendo vantagens. Quando Alexandre 

ficou sabendo, também ofereceu vantagens para Jonatas. Nomeou-o sacerdote e amigo do rei; 

também lhe mandou uma coroa de ouro e vestes de púrpura.  

d) Dízimo: autonomia do sumo-sacerdote para arrecadar integralmente os dízimos.  

e) Conclusão: apesar dessas concessões, Jônatas aliou-se a Alexandre que veio a se tornar rei. 

Jônatas foi confirmado no cargo de governador geral da Judeia e sumo sacerdote em Jerusalém. 

5) CARTA DO REI DEMÉTRIO II A JÔNATAS: CONCESSÕES  

a) Texto 11.34-35: “34Nós confirmamos para eles a posse do território da Judeia e dos três 

distritos [...] que eram da Samaria e foram anexados à Judeia, com tudo o que lhes pertence, em 

benefício dos sacerdotes de Jerusalém, como compensação pelos impostos que pagavam 

anualmente ao rei sobre a produção das plantações e dos frutos das árvores. 35Outros tributos que 

são devidos a nós como dízimo, o imposto das salinas e as coroas que nos devem, a partir de hoje 

nós dispensamos os judeus de tudo isso.” 

b) Contexto: trecho da carta de Demétrio II aos governadores da região em favor de Jônatas, após 

derrotar Alexandre Balas, concedendo vantagens e confirmando-o no governo e no sacerdócio.  

c) Dízimo: Jônatas preserva a autonomia de recolher e administrar os dízimos.  

6) CARTA DO REI ANTÍOCO VII A SIMÃO: CONCESSÕES  

a) Texto 15.5-8: “5Agora, pois, eu lhe confirmo todas as isenções de impostos concedidas pelos 

reis meus antecessores, como também todas as outras isenções que lhe foram concedidas. 6Permito 

a você cunhar moeda própria como dinheiro oficial do seu país. 7Jerusalém e o Templo ficam livres 

de qualquer imposto. [...] 8Tudo o que você deve ao imposto real, e o que seria devido daqui em 

diante, fica cancelado para todo o sempre. 9Após reconquistar o nosso reino, homenagearemos você, 

o seu povo e o Templo com honrarias tais, que o prestígio de vocês alcançará toda a terra.” 

b) Contexto: trecho da carta de Antíoco, pretendente ao trono selêucida, na qual oferece vantagens 

a Simão em troca de apoio político.  

c) Texto 15.30-31: “Agora entreguem as cidades que vocês tomaram e também os impostos sobre 

os lugares que vocês dominaram fora do território da Judeia. Caso contrário, me darão em troca 

dezessete toneladas de prata, e mais dezessete toneladas como indenização por danos e prejuízos, e 

pelos impostos das cidades. Se não, faremos guerra contra vocês.” 

d) Contexto: parte de uma mensagem enviada por Antíoco a Simão, alterando os termos do trato 

anterior e exigindo devolução de territórios conquistados, pagamento de tributo ou a guerra. Simão 

não atendeu as exigências e enviou seus filhos com exércitos contra as tropas de Antíoco, 

derrotando-os e confirmando seu controle da região e sua autonomia.  

7) PARA REFLETIR 

a) O dízimo se tornou objeto de disputa e de negociação entre o império e os sumos sacerdotes.  

b) Tonar-se igual ao oponente: a nação judaica assumiu o modelo do império e ajudou a formar o 

sistema que prevalecia nos dias de Jesus.  


