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LIÇÃO 33 — GENEROSIDADE E OS PARTIDOS DOS JUDEUS  

1) INTRODUÇÃO 

a) Revisão: na Lição 32, estudamos as propostas dos saduceus e fariseus ref. à generosidade.    

b) Objetivo: analisar as propostas do partido zelotes e outros grupos violentos ref. à generosidade.   

c) Método: identificação separada com análise conjunta, porque eles convergiam para o mesmo fim. 

d) Justificativa: os partidos influenciavam o entendimento do povo ref. à lei de Deus.  

e) Esclarecimento inicial: ao contrário dos saduceus e fariseus, a presença dos zelotes, sicários e 

bandidos é velada no NT, provavelmente por questão de segurança ou por reprovação aos seus métodos.  

f) Espiral da violência: (i) o império se alia à elite local para explorar o povo; (ii) o povo reage de 

forma não-violenta e violenta; (iii) os governantes reprimem com mais violência para manter o 

controle; (iv) essa violência empurra os rebeldes para a clandestinidade (banditismo social). 

2) GENEROSIDADE SEGUNDO OS ZELOTES 

a) Etimologia: gr. zelotés; v. zeloô (arder de ciúme/zelo); zeleuô (zeloso; Ap 3.19); zeô (ferver); ideia 

de ‘fervor’, ‘ardor’, ‘paixão’, sentimento intenso. 

i) sentido comum (6 vezes): “zelosos da lei” (At 21.20); “zeloso para com Deus” (At 22.3); “zeloso 

das tradições” (Gl 1.14); “zeloso de boas obras” (Tt 2.14); “zelosos do que é bom” (1Pe 3.13).   

ii) sentido próprio (2 vezes):  Simão, o zelote (Lc 6.15, At 1.13); ou ‘cananeu’ (Mt 10.4; Mc 3.18), do 

heb. ‘kanai’; Barrabás — preso com amotinadores, cometera um assassinato (Mc 15.7; Lc 23.19, 25).  

iii) Conclusão: os zelotes não são mencionados no NT, mas são referidos como bandido ou salteador.  

b) Histórico:  

i) Origem: sob Judas Galileu e Zadoque (fariseu), os zelotes se rebelaram após a morte de Herodes (4 

a.C.) e a deposição de Arquelau (6 d.C.), por causa do censo tributário (c/c Lc 2.2);  

ii) Composição: “coalização de camponeses-bandidos” (Josefo), espécie de ‘braço armado’ dos ideais 

farisaicos e essênicos; contavam com sacerdotes radicais e intelectuais. 

iii) Atuação: foram duramente reprimidos e se retiraram para as regiões montanhosas, de onde faziam 

assaltos; entre 6 e 66 d.C, acusavam as autoridades judaicas e incitavam o povo contra os romanos.  

c) Ideologia:  

i) pagar tributo a Roma significaria aceitar a escravidão; o censo representava a usurpação do direito 

exclusivo de Deus e a alienação da terra para outros senhores, que não Yavé, verdadeiro Senhor;  

ii) pagar impostos a César implicava em quebrar o primeiro mandamento: se Yavé é o Senhor, então 

César não pode ser o Senhor; para eles, “tudo a Deus e nada a César.” 

iii) “sinergismo”, ou seja, tudo está sob a direção de Deus, mas cabe ao ser humano “agir de acordo 

com a vontade Deus”, pois Deus “realiza os seus objetivos agindo através das pessoas”;  

iv) a “indomável paixão pela liberdade”, orientada por uma visão escatológica, incitou os zelotes à 

tentativa de “realizar o reino de Deus”.  

d) Generosidade: acusavam o templo e os sacerdotes de cooperação com os romanos e incentivavam 

o povo à rebelião contra os romanos, visando restaurar a soberania de Israel e a prática da lei.  

3) GENEROSIDADE SEGUNDO OS SICÁRIOS  

a) Etimologia: gr. sikarios, do latim sicarius, de sica, adaga, punhal;  

i) 1 vez no NT: quando foi preso em Jerusalém, Paulo foi confundido com um líder dos sicários — “o 

egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários” (At 21.38; ARA); 

“salteadores” (ACF; RV); “assassinos” (NVI; NVT; KJV);  
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ii) Judas Iscariotes pode ter sido um sicário (ladrão, kleptés, Jo 12.6), bem como Pedro (com o punhal 

no Getesêmani), Tiago e João (Boanerges, filhos do trovão); 

iii) Conclusão: assassinos de pessoas famosas, preferencialmente judeus ricos 

b) Origem: “uma nova espécie de bandidos”, que começam a agir durante o governo de Félix (52-60).  

i) Atuação: “pilhavam e incendiavam tudo”, agiam “à luz do dia e no centro da cidade”, assassinavam 

autoridades, ricos e poderosos judeus; “durante as festas, sobretudo, eles se misturavam com a 

multidão e esfaqueavam seus inimigos usando pequenos punhais que levavam ocultos sob suas vestes” 

(Josefo); também praticavam sequestros em troca de libertação de seus companheiros. 

ii) Táticas: “a) assassinatos seletivos, simbólicos; b) assassínios mais gerais com pilhagens dos bens 

dos ricos e poderosos; c) sequestro em vista de resgate”. 

iii) Objetivo: era atacar a classe dirigente judaica, considerada colaboracionista, demonstrar as 

vulnerabilidades dos dominadores e mantê-los em estado de perturbação permanente.  

c) Generosidade: atacavam diretamente o templo e a elite sacerdotal, expondo sua fragilidade e 

provocando-os contra os romanos; visavam a restauração do Grande Israel soberano.  

4) GENEROSIDADE SEGUNDO OS BANDIDOS 

a) Etimologia: gr. lestés (salteador; que salteia, salta, assalta) c/c ladrão (kleptés);  

i) lestés (15 vezes no NT): “covil de salteadores” (templo; Mt 21.13; par.); Jesus: “Viestes para 

prender-me, como a um salteador?” (Mt 26.55; par.); crucificado entre dois “salteadores” (Mt 27.38, 

44; par. ou anomos, lit. ‘fora da lei’, Lc 22.37); “mãos de salteadores” (parábola do samaritano, Lc 

10.30,36); Barrabás era salteador (Jo 18.40); Paulo esteve em perigo com “salteadores” (2Co 11.26).  

ii) kleptes (16 vezes): a palavra ocorre sempre em sentido genérico, exceto em ref. a Judas (Jo 12.6); 

no ‘sermão’ do bom pastor, o mercenário é “ladrão [kleptes] e salteador [lestés]” (Jo 10.1,8).  

b) Conceito: ‘bandidos sociais’ (E. Hobsbawn) são camponeses fora-da-lei, que recusam submissão, 

permanecem na sociedade campesina e atuam como protetores e libertados dos demais campesinos;  

c) Características: ambiente de atuação — o campo — e as relações solidárias com os camponeses e 

relações conflitantes com os donos de terras e os opressores do campo.  

d) Problema permanente: ao assumir o reino, Herodes Magno eliminou os bandidos da Judeia e 

Galileia; após a morte dele (4 a.C.), os bandidos atacaram novamente, aproveitando-se do interregno e 

da animosidade popular contra o censo de 6 d.C., como Judas Galileu e o fariseu Sadoc.  

5) GENEROSIDADE SEGUNDO OS PROFETAS, MESSIAS E SÁBIOS 

a) Profetas citados no NT: Ana (Lc 2.25), Simeão (Lc 2.36-38), João Batista (Mt 14.5; 21.26; Mc 

11.32; Lc 20.6; Jo 1.21), Jesus (Mt 16.14 ; 21.11, 46; Lc 7.16; 24.19; Jo 6.14; 7.40; 9.17);  

b) Outros profetas: um samaritano anônimo, sob Pilatos (c. 35); Teudas (At 5.36-37), sob Cúspio 

Fado (c. 45), o “egípcio” (At 21.38), sob Félix (c. 56); Jesus ben Ananias, na guerra 66-70; todos 

esses violentamente reprimidos pelos romanos; 

c) Messias: Teudas reuniu “uns quatrocentos homens”, mas foi morto e seu grupo dizimado; Judas 

Galileu liderou uma rebelião contra os romanos, “nos dias do alistamento”, mas foi derrotado (At 

5.36-37); Simão, ex-escravo de Herodes (Pereia), Astronges (Judeia), proclamado rei. 

d) Sábios: mentores intelectuais do ideal do Grande Israel; por exemplo, dois judeus chamados Judas e 

Matias atacaram o templo e derrubaram a águia romana; foram condenados à morte por Herodes.  

e) Generosidade: davam apoio intelectual e moral à resistência do povo contra os romanos; 

6) PARA REFLETIR 

a) Templo: em 66, foi atacado por diversos grupos, os registros de dívidas foram queimados; os 

sacerdotes foram destituídos e substituídos por sacerdotes revolucionários.  

b) Sacerdotes e levitas: eram considerados como inimigos e cúmplices dos romanos; eram alvos de seus 

ataques, sequestros e assassinatos.  


