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LIÇÃO 38 — GENEROSIDADE: JESUS E O SACERDÓCIO  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: na Lição 37, analisamos relação de Jesus com o templo e a nova proposta de generosidade. 

b) Objetivo: analisar a relação de Jesus com o sacerdócio e com os grupos religiosos.  

2) SACERDÓCIO NOS DIAS DE JESUS  

a) Sumos Sacerdotes: suprema autoridade dos judeus, tanto no Templo, como no Sinédrio; é ele que 

dirige a sessão de acusação contra Jesus (Mt 26); aparece no plural como ‘principais sacerdotes’, muitas 

vezes juntos com ‘escribas’, ‘anciãos’, ‘fariseus’. O NT menciona alguns sumos sacerdotes pelo nome: 

Anás (Lc 3.2); Caifás (Mt 26.3, 57); João e Alexandre (At 4.6); Ananias (ou Anano, At 23.2; 24.1).  

b) Cargo político: o cargo deixou de ser vitalício, o que implicou em manipulação pelo rei/governador 

que instituía ou destituía o sacerdote à sua preferência; por um lado, o governador romano dependia do 

sacerdote para manter a ordem e a arrecadação de impostos; por outro, por sua vez, o sumo sacerdote 

precisava manter o apoio do governador e agradar os interesses de Roma para se manter no cargo. 

c) Partidos:  saduceus eram o partido de direita e de sustentação do sacerdócio; os fariseus eram um 

partido de centro-esquerda mais ligados às sinagogas e às bases populares; eram legalistas rigorosos e 

davam grande valor às regras dietéticas, abluções e dízimo. 

3) SERMÃO CONTRA A TRADIÇÃO  

a) Mt 15.1-9: os fariseus e escribas criticam os discípulos de Jesus porque não observam as regras de 

purificação (lavar as mãos) e dietéticas; em resposta, Jesus os acusa de transgredir a lei de Deus; 

i) Exemplo: o corbã (qorbân, oferta, Mc 7.11; “dádiva”, Mt 15.5); a pessoa declarava ‘corbã’ sobre 

bens (indisponível) ou pessoas (excludente); não era entrega a Deus, mas remoção do uso.  

ii) Isaías: lábios/coração, a tradição cumpre apenas ritos, mas não alcança o coração — não tem amor.  

iii) Leis dietéticas: não é o que entra, mas o que sai da boca que contamina a pessoa.  

b) Mandamento x tradição: baseados na tradição, eles descumpriam o mandamento de honrar os pais 

(proteção social de idosos), que era regra superior à tradição e humanitária (ver Ef 6.2).    

4) SERMÃO CONTRA ESCRIBAS E FARISEUS  

a) Má conduta (Mt 23.1-7): os escribas e fariseus assentam-se na cadeira de Moisés (c/c Mc 12.38ss);  

i) ensinam, mas não praticam; sobrecarregam outros, mas eles mesmos não cumprem o que ensinam;  

ii) buscam admiração:  praticam obras, alargam os filactérios, alongam as franjas;   

iii) amam: os primeiros lugares nas festas e nas sinagogas, as saudações públicas e os títulos de honra. 

b) Viúvas (Mt 23.14): Jesus acusa os escribas e os fariseus de devorar a casa das viúvas, “e, para o 

justificar, fazem longas orações”; gr. katesthio (kata+esthio, comer, consumir; Mc 12.40; Lc 20.47);  

i) Tutores: os religiosos atuavam como tutores/curadores das propriedades das viúvas ou órfãos, mas 

cobravam honorários abusivos e acabavam assumindo essas propriedades (Is 1.23; 10.2).  

ii) longas orações: demonstração de piedade religiosa e qualificação para exercer a tutoria de imóveis. 

c) Dízimos (Mt 23.23-24):  a prática rigorosa do dízimo não cumpre as exigências da lei; assim eles, 

eram guias cegos que coavam mosquitos, mas engoliam camelos.   

i) Guias cegos: “Ai de vós, guias cegos” (Mt 23.16); “Insensatos e cegos” (23.17, 19); “Fariseu cego” 

(23.26); “São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco” 

(Mt 15.14; Lc 6.39/ c/c Rm 2.19: “guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas);  
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ii) João 9: “Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se 

tornem cegos [...]. Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não te-

ríeis pecado algum; mas, porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado” (Jo 9.39).  

iii) Mosquitos / camelos: ambos eram animais impuros (Lv 11.4, 41); o sentido é claro: os fariseus 

fracassavam no seu próprio objetivo de observar rigorosamente a lei.  

iv) Conclusão: o orgulho cega a prática religiosa e inverte os “pesos” de importância. 

d) Ai de vós, hipócritas: a estrutura hierárquica dá concretude às práticas condenadas por Jesus — 

opõe-se ao avanço do reino de Deus (v.13), produz violência contra os pobres (v.14), usa a religião para 

obter lucro (v.16ss), negligencia “o mais importante da lei” (v.23s); “sepulcros caiados” (v.27), indife-

rentes ao martírio dos justos (v. 31s); a hipocrisia permite a associação entre atos religiosos (orações, 

v.14; dízimo rigoroso, v.23) e atos violentas que silenciam a voz dos que clamam contra a opressão.  

5) LAMENTO SOBRE JERUSALÉM  

a) Lamento: “Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados! quantas 

vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não 

quiseste! Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta” (Mt 23.37-38; par. Lc 13.34-35a). 

b) “Jerusalém”: refere-se aos governantes (sacerdotes e elite) e ao sistema de dominação sediado na 

cidade, como também à nação toda, tomando a capital pelo reino;  

c) “vossa casa”: tem sentido amplo, abrangendo o governo, suas instituições e o próprio povo.  

d) “teus filhos” (de Jerusalém): se referem ao povo em sentido amplo (p.ex. Is 57.17-18). 

e) Resistência à vontade de Deus: “eu quis” e “vós não quisestes” (Mt 23.37); a vontade de Deus era 

reunir seus filhos em torno da Aliança, mas o “sistema” Jerusalém resistiu, até matando os profetas.  

6) PARÁBOLA DOS LAVRADORES MAUS 

a) Parábola dos lavradores maus: Mt 21.33-44; Mc 12.1-12; Lc 20.9-13.  

i) Parábola: um homem plantou uma vinha e a arrendou para lavradores; no tempo da colheita, enviou 

servos duas vezes para receberem a parte que lhe cabia, mas os lavradores se recusaram entregar os 

frutos; por fim, o dono enviou o filho, mas os lavradores o mataram, intentando tomar a herança.  

ii) Sentença: Jesus pergunta aos judeus qual a sentença para esses lavradores; eles respondem que os 

lavradores devem ser severamente punidos e a vinha arrendada a outros lavradores fiéis.  

iii) Desfecho: os principais sacerdotes e fariseus entenderam que Jesus se referia a eles.  

b) Jesus critica a classe sacerdotal por não cuidar do povo de Deus (‘vinha’), confiado à responsabili-

dade deles; ao final, ele o que acontecerá aos lavradores maus.  

c) Essa resposta indica a destituição do sacerdócio como poder dominante e violento e a transição para 

outro modelo que cumpra os objetivos originais: “Fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arren-

dará a vinha a outros lavradores que lhe remetamos frutos nos seus devidos tempos” (21.41).  

7) PARA REFLETIR:  

a) O fracasso do governo sacerdotal — em vez de mediar e assistir o povo no seu relacionamento com 

Yavé, preservando a aliança fundamental entre o povo e seu Deus, ele se tornara um sistema de domi-

nação, desviante e disruptivo, que se opunha a Deus e impedia a aliança.  

b) A proposta de Jesus não tem lugar para eles. O sistema está inteiramente corrompido, não apenas por 

suas práticas, mas por sua própria estrutura, incapaz de cumprir os objetivos sacerdotais.  

c) Idealmente, os religiosos deveriam ser os pobres oficiais de Yavé e os garantidores do sistema de 

proteção social dos pobres; mas, nos dias de Jesus, eles haviam se tornado a elite econômica e garanti-

dores da exploração econômica pelos romanos e pelo próprio sistema religioso.  


