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LIÇÃO 31 — GENEROSIDADE NO PERÍODO ROMANO (6 – 70 D.C.) 

1) INTRODUÇÃO:  

a) Revisão: Na Lição 30, analisamos o período interbíblico sob domínio romano antes de Cristo. 

b) Período neotestamentário: 80 anos (10 a.C. – 70 d.C.). 
  a.C.  d.C.  

 15 10 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

Império Romano  
27 Augusto César 14 14 Tibério César 37  Cal.  41 Claudio 54 54 Nero 68 

Judeia/Samaria    37Herodes 4 

4Arquelau6  governadores — 26 Pilatos 36 — 41-44 governadores  

Galileia   4 Herodes Antipas 39 37 Agripa44  52 Agripa II 100 

Sumo sacerdócio  sacerdotes Anás  sac Caifás  filhos de Anás  

Jesus   4 Jesus 30  igreja  

Paulo     5 Paulo 36  36 Paulo 67   

(R)evolta e (G)uerra  
46R  -4R 6R             G 

c) Impacto da dominação romana: os romanos implantaram um controle repressivo local por meio 

de reis clientes/governadores, presença de tropas e de um sistema de arrecadação tributária eficaz.  

d) Objetivo: analisar o impacto da presença romana na Palestina, o mundo do NT.  

2) PERÍODO ROMANO: TEMPLO  

a) Jerusalém: deixa de ser a sede da Judeia, porque os governadores se estabelecem em Cesareia e 

não interferem desde que os sacerdotes mantenham a ordem; o templo tem mais autonomia;  

b) Reforma: a reforma iniciada por Herodes foi parcialmente concluída em 9 a.C., mas as obras 

continuaram até 64 d.C., ou seja, pouco tempo antes da guerra, na qual foi totalmente destruído.  

c) Sinédrio: após a destituição de Arquelau, voltou a ter importância política, legislativa e judicial 

(tribunal); funcionava nas instalações do templo, sob a presidência do sumo sacerdote;  

d) Sacrifícios pelo imperador: os judeus eram dispensados do culto ao imperador, mas ofereciam 

sacrifícios diários em sua honra.  

e) Teologia de dominação:  o César Augusto foi aclamado como o escolhido pelos deuses para 

governar o mundo; essa ideia deveria ser reforçada em todos os pontos do império; em Jerusalém, esse 

papel era exercido pelos sacerdotes; “Não temos rei senão César” (Jo 19.15). 

f) Agripa II: a partir de 55, passou a governar o templo com direito de indicar o sumo sacerdote, 

mesmo que a Judeia continuasse sob o governo de Roma por meio de procuradores.  

3) PERÍODO ROMANO: SACERDOTES 

a) Sacerdócio: os sacerdotes e o Sinédrio ocuparam o vazio político de Herodes e cresceram em 

importância tanto para os romanos como para o povo.  Para controlar o templo, os governadores 

nomeavam sacerdotes conforme seu agrado. Os sacerdotes eram marionetes, mas estratégicos. 

b) Família de Anás: dominou o sacerdócio; Anás foi sumo sacerdote por 10 anos (6-15), bem como 

seus filhos Eleazar (16-17), Jonatan (36-37; 44), Teófilo (37-41), Matias (43), Ananias (63) e seu 

genro Caifás (18-36), o mais longevo sacerdote do período. 

c) Dízimos com violência: alguns sumos sacerdotes enviavam soldados aos campos para tomar 

dízimos à força; quem se recusasse a entregar, seja levita ou sacerdote comum, sofria violência;  

d) Tributos: os sacerdotes tinham especial interesse em impostos, porque qualquer quebra de 

pagamento de tributos seria demandada deles. “Governar é tributar” (Kautsky); os romanos cobravam 

tributum soli (sobre terra cultivada/produção), tributum capitis (por pessoa), o portorium (circulação 

de mercadorias), impostos sobre compra/venda e pelo uso de bens públicos. 

e) Desigualdade sacerdotal: muitos sacerdotes enriqueceram com os dízimos; mas a maioria vivia 

modestamente nas vilas e tinham que exercer uma profissão para sobreviver;  
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f) Vestes sacerdotais: um símbolo do controle político sobre o sumo sacerdote é que suas vestes 

ficavam sob a guarda do governador e era entregue apenas uma vez por ano no dia da expiação. 

Apenas a partir dos Agripas, o direito de guardar as vestes sacerdotais foi restituído aos judeus. 

g) Política: o sumo sacerdote do NT nunca é citado exercendo funções sacerdotais, mas sempre 

políticas; na única situação em que alguém busca a mediação do sacerdote (Judas Iscariotes 

arrependido, Mt 27.3-4), eles fracassam miseravelmente; eles são cumplices da traição, reconhecem 

que é “preço de sangue” (v. 6b), mas ao contrário de Judas, não estão arrependidos.  

h) Sistema religioso: baseado na rigorosa observância da lei — alimento, abluções e dízimo. 

4) PERÍODO ROMANO: AMPARO DOS POBRES:  

a) Estrutura social: uma elite limitada (2%) que consumia 65% dos bens; uma classe intermediária 

(5%); a classe baixa da esmagadora maioria, ligada à agricultura de subsistência, à pesca, artesão etc.; 

a obrigação de produzir o excedente para pagamentos de tributos agravou a pobreza; havia ainda os 

impuros (ofícios insalubres) e miseráveis (doentes, mendigos);  

b) Escravidão:  era limitada entre judeus; mas os romanos desprezavam os judeus e os tratavam como 

escravos; Cícero considerava os judeus e os sírios como “nascidos para a escravidão.  

c) Generosidade segundo os greco-romanos: 

i) Solidariedade de classe: os membros das classes superiores cultivavam a solidariedade entre si 

— “o que os amigos têm é propriedade comum” (Sêneca); é uma relação de amor-próprio.  

ii) Relação hierárquica (patrono-cliente): relação de lealdade entre duas pessoas desiguais; o rico 

assume o lugar de patrono (protetor) e o pobre o lugar de cliente (protegido); na esperança de 

receber favores, os pobres poderiam passar a tratar os ricos como patronos e restabelecer as relações 

de hierarquia (R. Montero). 

iii) Filantropia: os pobres recebem esmolas e prestam honra pública aos ricos benfeitores; 

d) Generosidade segundo a lei dos judeus: o encontro dos judeus com a cultura greco-romana 

colapsou a tradição econômica judaica de “abundância para todos, prosperidade compartilhada e 

atenção primária aos pobres” e “o ideal da comunidade compartilhando a terra” (R. Montero).  

e) Corrupção: o sistema de arrendamento tributário — publicanos — possibilitava muitas 

oportunidades de abusos, corrupção, exploração e suborno (Lc 3.12s); 

f) Exclusão social: a observância rigorosa do dízimo pelos haberim, de um lado, e a negligência dos 

am ha-aretẓ acabaram por estabelecer uma distinção social.   

i) Haberim: heb. ‘associados’; grupos anônimos populares de compromisso de seguir a lei, 

especialmente as regras de purificação e dos dízimos, sob influência da doutrina dos fariseus e da 

moral dos essênios; sob a liderança de rabinos.  

ii) Am ha’aretz: heb. ‘povo da terra’, ‘povo comum’; que não se esforça para seguir a lei (“plebe”, 

Jo 7.49) e observar as regras de pureza (não observavam os rituais dos fariseus) e dízimo (comiam 

alimento não dizimado); a multidão que seguia Jesus era formada por esses am ha’aretz, excluídos 

do padrão religioso e seduzidos pela compaixão de Jesus.  

g) Precarização do trabalho: o fim das grandes construções da época de Herodes causou elevado 

desemprego; muitos viviam do trabalho como diarista nos campos, ou viviam como mendigos.  

h) Endividamento elevado: a inadimplência era generalizada.  

i) Bandidos sociais: camponeses desapropriados e privados dos meios de vida, que adotavam a 

violência como vingança, subversão e proteção dos demais camponeses (ex.: bando de Davi); o NT se 

refere a eles como ‘salteadores’ ou ‘bandidos’; Barrabás era um salteador (Jo 18.40); Jesus foi 

crucificado entre dois salteadores (Mt 27.38, 44; Mc 15.27); sicários (terroristas; At 21.38).  

5) PARA REFLETIR:  

a) Análise geral: Os judeus viviam sob o peso da lei de Moisés (legalismo), porém sem usufruir suas 

garantias, porque o sistema tolerava e promovia a riqueza de alguns e a pobreza de ampla maioria.  

b) Próxima aula: análise dos diversos grupos de formação dos judeus no primeiro século d.C.  


