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LIÇÃO 01 — INTRODUÇÃO 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Tema: ‘Teologia da Generosidade’ TdG —  

i) O título indica, de imediato, o contraste com a ‘Teologia da Prosperidade’ TdP.  

ii) Teologia? A discussão sobre a adequação de se referir à TdP como ‘teologia’ não vem ao caso. 

Normalmente, merece o nome de ‘teologia’ aquela chave que permite interpretar todos os temas 

da Teologia Sistemática com sua própria contribuição. Nesse sentido a TdP não é uma teologia.    

iii) Prosperidade: ‘pro’ (a favor) + ‘spes’ (esperança) — ‘prosperança’; a ideia não é equivocada; 

o NT fala em ‘bom caminho’ (1Co 16.2; 3Jo 2), ‘boa jornada’ (At 19.25) — ‘ir tudo bem’;  

iv) Generosidade: pode ser proposta como uma chave de reflexão das categorias da teologia 

sistemática, especialmente se relacionada à ‘graça’ como generosidade de Deus.  

v) Mesmo assim, esse não é o ponto mais importante; caso não concorde com a designação de 

uma ‘teologia’, pode considerar como uma ‘doutrina’ — ensino da Bíblia sobre generosidade.  

b) Contextualização: a história da relação entre religião e dinheiro  

i) Nas religiões, a acumulação de dinheiro para prazer pessoal sempre esteve relacionada vício e 

não a virtude; a riqueza deveria ser destinada ao bem;  

ii) O cristianismo primitivo experimentou práticas radicais de gestão de bens;  

iii) A igreja pré-constantiniana vivia à margem da vida social romana, sofrendo eventualmente 

perseguição, espoliação e banimento;  

iv) A igreja católica medieval era contra a acumulação de dinheiro e valorizava a pobreza como 

virtude, embora fosse ela mesma uma instituição ostentosa.  

v) O protestantismo mudou a visão do trabalho e do lucro honesto, mas ainda valorizava a 

sobriedade e a caridade. 

vi) A revolução industrial permitiu aos países protestantes acumular capital como nunca antes, de 

modo que o capitalismo ficou associado ao espírito protestante.  

vii) Finalmente, o capitalismo norte-americano levou à teologia da prosperidade.    

c) Justificativa: a principal razão para abordar o tema é o potencial de escândalo e erros que a 

relação com bens pode causar na prática da fé cristã;  

d) Problema: como lidar com dinheiro e bens no nosso sistema econômico? Devemos praticar uma 

espécie de meritocracia econômico-financeira — cada um por si? Devemos adotar o comunismo 

radical dos bens e transferir toda propriedade para o coletivo? Devemos praticar a partilha?   

e) Delimitação: o tema da generosidade é amplo, portanto inclui a discussão sobre dízimo, mas a 

supera; a abordagem do tema se delimita ao campo bíblico-teológico, ou seja, discutirá apenas 

passagens bíblicas e não as práticas eclesiais próprias de cada denominação.  

f) Metodologia: abordagem bíblico-teológica, ou seja, estudo e análise teológica dos textos que 

mencionam a prática do dízimo no AT e NT.  

g) Objetivo: analisar os textos bíblicos sobre relação com dinheiro e bens a fim de oferecer 

subsídios para uma prática cristã digna do evangelho — generosidade.  

h) Programa do curso:  

i) Estudo da palavra dízimo: mapeamento e classificação das referências a dízimo no AT e NT.  

ii) Estudo e análise de todas as referências;  

iii) A igreja primitiva e o ensino de Jesus sobre dinheiro e bens. 

mailto:eliseugp@yahoo.com.br
https://www.youtube.com/channel/UC7fLvblK2VUrTsyc1Xta3pQ
https://www.facebook.com/2016ebdescolabiblicadigital/


2) ESTUDO DA PALAVRA DÍZIMO 

a) Hebraico: ma’aser (subst.) ou ‘aser’ (verbo), derivado de ‘eser (=dez).  

b) Grego: dekate (subst.) ou ‘apodekateuo’ (verbo), derivado de ‘deka’ (=dez).  

c) Latim: ‘decimus’ e significa, obviamente, ‘a décima parte’. A palavra original é ‘dez’, do latim 

‘decem’ e do grego ‘deka’. Nos tempos antigos, houve um imposto feudal chamado de ‘dízima’, 

um generoso tributo de ‘apenas’ (rsrsrsrsr) ‘dez por cento’ da produção. 

d) Português: o verbo ‘dizimar’ significa ‘dar a décima parte’ e ‘arruinar’, ‘destruir’, ‘devastar’. 

Por exemplo, ‘dizimou o rebanho’, ‘dizimou o país’; diezmo (esp.); decimo (ital.).  

3) MAPEAMENTO DAS REF. A DÍZIMO  

a) Ocorrências:  

i) Antigo Testamento:  substantivos:   30 verbos:  07 total: 37 

ii) Novo Testamento  substantivos:   04 verbos:  04 total:  08 

Total  substantivos:   34 verbos:  11 total:  45 

b) Resumo:  

temas/eventos     total 

AT substantivo  verbo  p/ livro 

1. Prática individual: Gn 14.20 (Abraão); 01 Gn 28.22 (Jacó);  02 03 

 subtotal  01 subtotal  02 03 

2. Legislação:  Lv 27.30,31,32; 03  0 03 

 Nm 18.21,24,26,28; 06  0 06 

 Dt 12.6,11,17; 14.23,28; 26.12;  07 Dt 14.22; 26.12;  03 10 

 subtotal  16 subtotal  03 19 

3. Reformas religiosas:  -  - - 

a. pré-exílicas 2 Cr 31.5,6.12 (Ezequias);  04  0 04 

b. pós-exílicas Ne 10.38,39; 12.44; 13.5.12; 06 Ne 10.38, 39 02 08 

 subtotal 10 subtotal  02 12 

4. Profecia:      

a. pré-exílicas Am 4.4 (contra o legalismo); 01  0 01 
b. pós-exílicas Ml 3.8,10; 02  0 02 
 subtotal 03 subtotal  0 03 

5. Outro sentido  Ez 45.11,14 (‘um décimo’)  02 1 Sm 8.15, 17 (imposto) 02 04 

AT Subtotal 1  32  09 41 

AT Subtotal 2 apenas ref. dízimo (– item 5) 30  07 37 

NT substantivo  verbo  total 

6. Evangelhos:      

a. Sermão ‘hipocrisia’   0 Mt 23.23; Lc 11.42 02 02 

b. Parábola do fariseu   0 Lc 18.12 01 01 

 subtotal  0 subtotal  03 03 

7. Hebreus  Hb 7.2, 4, 8, 9 (ref. ao AT); 04 Hb 7.5 01 05 

 subtotal  04 subtotal  01 03 

NT Subtotal 1  04  04 08 

Total   34  11 45 

c) Análise dos dados: 

i) Há prática de dízimo antes da lei de Moisés e fora da história dos patriarcas;  

ii) A lei de Moisés regulamentou a prática do dízimo no povo de Israel.  

iii) Não há menção à prática do dízimo no tempo dos juízes, nem no tempo da monarquia, exceto 

nos casos da reforma religiosa de Ezequias (e talvez de Josias). 

iv) Em lugar do dízimo, a monarquia registra a prática de impostos e tributos;   

v) As reformas religiosas sempre mencionam a restauração do dízimo (exceto a de Josias); 

vi) O texto mais conhecido de Ml 3.10 é profético e pós-exílico.  

vii) O NT menciona o dízimo apenas nos Evangelhos, em contextos negativos, e em Hebreus, 

referente ao AT.  

4) PARA REFLETIR:  


