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LIÇÃO 12 — DÍZIMO NO PÓS EXÍLIO  

1) INTRODUÇÃO: 

a) Revisão: Na Lição 11, analisamos o impacto do cativeiro na legislação do dízimo. 

b) Fontes: Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias (pós-exílico no cânon do AT). 

c) Objetivo: analisar a reorganização do culto e da observância da lei após o retorno para Judá.  

2) CONTEXTO HISTÓRICO GERAL 

a) 3 Períodos:  +/-140 anos 

i) 1º período (539-516 a.C.): 23 anos; 

ii) 2º período (516 – 458 a.C.): 58 anos;  

iii) 3º período (458-433 a.C.): 25 anos + o segundo período indeterminado de Neemias até 400;  

b) 1º período (539-516 a.C.): 23 anos  

i) Livros: Esdras 1 – 6; Ageu e Zacarias. 

ii) Personagens bíblicos: Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias. 

iii) Personagens imperiais:  

(1) Ciro (539-530): mencionado em 2Cr 36.22-23; Ed 1; Dn 1.21; 10.1;  

(2) Cambises (530-522): segundo Josefo é o Artaxerxes mencionado em 4.7, 8, 11, 23;  

(3) Dario I (522-486): mencionado em Ed 4.5; Ag 1.1; Zc 1.1,7; 

iv) Eventos:  

(1) 539: Ciro púbica decreto autorizando o retorno dos judeus para Judá (Ed 1.1-4);   

(2) 538:  Zorobabel (príncipe) e Josué (sacerdote) conduzem o primeiro grupo de retorno a 

Jerusalém (Ed 1.5-11; 2.1-70), com cerca de 50 mil pessoas (cf. Ed 2.64-67). 

(3) 538 (7º mês): é levantando o altar de Yavé em Jerusalém (Ed 3.1-3); celebraram a festa dos 

tabernáculos (Ed 3.4); estabeleceram os sacrifícios regulares (3.5-6).  

(4) 537 (2º ano): lançados os fundamentos do templo, em meio a grandes festas (Ed. 3.8-13); 

os samaritanos desejam participar da construção do templo, mas são rejeitados por Zorobabel e 

Josué (Ed 4.1-4); eles se tornam adversários dos judeus e recorrem ao imperador (4.4-6).  

(5) 537-520: as obras do templo ficam paradas até o 2º ano de Dario II, 17 anos (Ed. 4.24);  

(6) 520-516: sob a exortação de Ageu e Zacarias (Ed 5.1-5; Ag 1–3) e apoio de Dario I (Ed 

6.1-12), as obras são retomadas e concluídas em 4 anos (Ed 6.13-15); 

c) 2º período (516 – 458 a.C.): 58 anos  

i) Livros: Malaquias (provável); Ester (não usado como fonte, porque a história ocorre na Pérsia); 

ii) Personagens bíblicos: Ester e Mardoqueu (idem). 

iii) Personagens imperiais:  

(1) Dario I (continuação 522-486):  mencionado em Ed 4.5; Ag 1.1; Zc 1.1,7; 

(2) Assuero (=Xerxes, 486-465): mencionado em Ed 4.6 e em Ester; 

(3) Artaxerxes I (464-423): mencionado em Ed 7.1; 8.1; Ne2.1-8;   

iv) Eventos: não há eventos narrados na terra de Judá nesse período; se Hamã houvesse tido êxito 

em matar os judeus, certamente o povo de Judá teria sido atingido;    

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


d) 3º período (458-433 a.C.): 25 anos 

i) Livros: Esdras 7 – 10 (4.7-23) e Neemias; 

ii) Personagens bíblicos: Esdras e Neemias. 

iii) Personagens imperiais: Artaxerxes I (continuação 464-423): em Ed 7.1; 8.1; Ne2.1-8;   

iv) Eventos:  

(1) 458-445 (13 anos): Esdras traz o segundo grupo de exilados; início da reforma religiosa;  

(2) 445-433 (12 anos): Neemias traz o terceiro grupo; assume o governo de Judá, reconstrói a 

muralha de Jerusalém e reorganiza a vida do povo; junto com Esdras promove o culto a Yavé.  

(3) 433 – 400 (33 anos): Neemias retorna ao governo; período não registrado no cânon do AT;   

3) DÍZIMO NO PÓS-EXÍLIO E A MANUTENÇÃO DO TEMPLO   

a) Decreto: Ciro autoriza a reconstrução do templo e concede recursos para as obras (Ed 1.2-4); 

b) Devolução: Ciro devolveu os ‘utensílios’ do templo tomados por Nabucodonosor (Ed 1.7-11); 

c) Doações: os judeus do exílio fazem doações ao grupo que vai retornar para Jerusalém (Ed 1.5s); 

d) Construção do altar: no sétimo mês, a comunidade de Judá se reuniu em Jerusalém e construíram 

um altar para os sacrifícios (Ed 3.1-6a); não iniciaram as obras do templo (Ed 3.6b); 

e) Início da construção do templo:  

i) 538, mês 7º: contrataram os carpinteiros e pedreiros para reunirem o material da obra (Ed 3.7).    

ii) 537, mês 2º: início das obras do templo, sob a supervisão dos levitas (Ed 3.8-9); foram lançados 

os fundamentos do templo em uma cerimônia solene (Ed 3.10-13);  

iii) Os samaritanos conseguem paralisar as obras do templo por 16 anos, de 537 a 521 (Ed 4.24); 

f) Retomada da construção do templo: 

i) Os profetas Ageu e Zacarias exortam o povo a retomar as obras do templo (Ed 5.1-2); o 

ministério de Ageu é curto (cerca de 3 meses); 

ii) Ageu: quatro oráculos, em 520 a.C. (2º ano de Dario I), sendo dois oráculos sobre o templo.  

1º oráculo Ag 1.1-11 (01/06/02): reprova o povo por demorar a retomar a construção do templo 

(1.1-4) e os exorta e anima a começar (1.5-11); os líderes e o povo atendem (1.12-15). 

2º oráculo Ag 2.1-9 (21/07/02): anima o povo e promete abençoar o novo templo (Zc 8.9); 

iii) Zacarias: segundo Jesus, esse profeta foi assassinado dentro do templo (Mt 23.35) 

1ª  visão (24/11/02): Jerusalém será reconstruída e “a minha casa nela será edificada” (1.16); 

4ª  visão: o sumo sacerdote é purificado e confirmado na presidência do templo (3.7); ele 

“edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória” (6.13);  

5ª visão: promete que Zorobabel concluirá a construção do templo (4.6-10);  

ii) profecias: pessoas virão de longe e “ajudarão a construir o templo do Senhor” (6.15); Deus 

promete abençoar o povo desde o reinício da construção do templo (8.9ss);  

iv) Os samaritanos tentam interromper as obras novamente (Ed 5.3-17) 

v) O imperador Dario I não atendeu os samaritanos, mandou continuar as obras às expensas do 

tesouro real, não devendo deixar faltar nada que faltasse para a construção (Ed 6.1-12).  

g) Conclusão e inauguração do templo:  

i) 516: o templo é concluído (6.13-15) e dedicado a Yavé (6.16-18);  

ii) Páscoa: o povo celebra uma grande festa de páscoa (6.19-22).    

4) PARA REFLETIR:  

 


