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LIÇÃO 23 — DÍZIMO NA TRADIÇÃO 

1) INTRODUÇÃO 

a) Revisão: Na Lição 22, verificamos ocorrências de dízimos no livro de Eclesiástico. 

b) Justificativa: os judeus seguiam a Lei (AT) e a tradição dos anciãos (Mt 15.2; Mc 7.1ss);  

c) Objetivo: analisar a legislação e tradição das ofertas e dízimos na Mishná;  

2) TRADIÇÃO 

a) Etimologia:  

i) Português: do latim traditio, ‘trans’ + ‘dar’, dar a outro, entregar a seguinte geração; transmitir. 

ii) Hebraico: (1) masor (entregar); lit. ‘disciplina’ (Ez 20.37); pl. masoret (tradição); (2) minhag 

(‘uso’, ‘costume’) indica um costume estabelecido e vinculante com força de lei (halakhot); 

iii) Grego: paradosis (‘tradição’), derivado do verbo para+didomi (‘entregar’); ocorre no debate de 

Jesus com os “escribas e fariseus” (Mt 15.3; Mc 7.3); “tradição de meus pais” (Gl 1.14);  

b) Significado: no judaísmo, ‘tradição’ se refere ao código de leis não-escritas, dadas por Deus a Moisés 

no Sinai e transmitidas oralmente de geração em geração; na prática, essa ‘lei oral’ tinha força de lei 

como a lei escrita (Torá); a tradição dos rabinos era vinculante;  

c) Histórico:  

i) Sociedade oral antiga: a tradição segue seu curso normal, mas as pessoas distinguem entre o material 

formal (que deve ser preservado integralmente) e informal (que não é rígido). 

ii) Escrita: o principal motivo para escrever o material de tradição oral é a ameaça e o risco de perder 

a tradição; no caso dos judeus, a tradição começou a ser escrita a destruição de Jerusalém em 70 d.C. 

iii) Período interbíblico: com a corrupção do templo e do sacerdócio, cresceu a influência dos rabinos 

e especialistas da interpretação da lei; eles produziram uma extensa a tradição cresceu em importância 

visando educar o povo na lei de Deus e evitar erros;  

d) Recepção: havia divergências quanto à autoridade da tradição; os fariseus lhe atribuíam peso de lei, 

enquanto os saduceus aceitavam apenas a lei escrita como autoritativa; com ressalvas, é possível 

comparar a diferença ao modo como católicos e protestantes tratam a Bíblia e tradição da igreja; 

e) Nomes: há diversas palavras hebraicas que designam as tradições dos judeus ao longo do tempo; para 

os objetivos do curso, vamos analisar apenas duas: mishná e mitzvah.  

3) MISHNA  

a) Definição: heb. repetição; ensinar ou aprender a lei oral;   

b) Conteúdo: Torá oral, debates, estudos e decisões; é o livro mais importante após a Torá;   

i) Regulamentação: a mishná esclarece e regulamenta pontos obscuros da lei;  

ii) Natureza:  contém halakhá (caminho; como ir; lei) e hagadá (conto; orientações, costumes);  

c) Datação: o conjunto de tradições foi catalogado e organizado pelo rabino Juda haNasi, em 200 d.C. 

desenvolvida e ampliada por estudos na Guemará, veio a formar o Talmude (500 d.C. em diante).   

d) Estrutura:  6 ordens (sederim), subdivididas em tratados (masekhot) e capítulos (perakim); 

i) 6 ordens (seder) — (1) Zeraim (‘sementes’; agricultura); (2) Moed (‘festas’; datas santas);  

  (3) Nashim (‘mulheres’; leis de família);  (4) Nezikim (‘danos’; leis cíveis e penais);  

  (5) Kodashim (‘coisas sagradas’; sacrifícios); (6) Tahorot (‘purezas’; leis de purificação);  

ii) Primeira ordem — Zeraim: dividida em 11 tratados —  

  (1) Berakoth (bênçãos);  (2) Peah (cantos do campo);  (3) Demai (produto duvidoso);  

  (4) Kilaim (dois tipos);  (5) Shebiith (sétimo ano);  (6) Terumoth (ofertas);  

  (7) Maaserot (dízimos);  (8) Maaser sheni (2º dízimo); (9) Hallah (massa);  

  (10) Orlah (enxerto);   (11) Bikurim (primícias); 

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


4) TERCEIRO TRATADO — DEMAI  

a) Significado: heb. demai; etimologia incerta; prov. raiz dmy, ‘talvez’; 

b) História: provavelmente instituídas pelos asmoneus para combater a negligência no dízimo;   

c) Destinatário: os haberim, comprometidos com a observância rigorosa da lei (pureza e dízimo);   

d) Objetivo: dar orientações no relacionamento social, comercial, conjugal com os não piedosos;  

e) Estrutura: 7 capítulos.  

f) Conteúdo: leis ref. a produtos agrícolas sobre os quais havia dúvida ref. separação do dízimo;  

g) Procedimentos: piedoso deveria tirar os dízimos, de modo a minimizar as perdas financeiras. 

i) O produto agrícola estava sujeito a terumah para os sacerdotes, o primeiro dízimo para os levitas 

(10% do qual deveria ser entregue ao sacerdote) e, dependendo do ano no ciclo sabático, o segundo 

dízimo que deveria ser consumido pelo ofertante em Jerusalém, ou dízimo do pobre. 

ii) Como o am ha-aretẓ é obrigado a obedecer ao preceito da terumah e não há proibição ritual de 

comer o dízimo dos levitas ou dos pobres, o demai permitia separar apenas o dízimo do sacerdote. 

iii) Como nem os levitas nem os pobres podiam provar seus respectivos direitos aos dízimos, o ofer-

tante não era obrigado a separar essas ofertas, minimizando a perda financeira do ofertante. 

iv) Estabelece os atributos para certificar uma pessoa como ne'eman (fiel no dízimo) ou haberim (fiel 

nos dízimos e ritos de pureza), o que facilitava as relações sociais entre piedosos sem risco de comprar 

produtos duvidosos (demai) dos am ha-aretẓ (infiéis nos dízimos e ritos de pureza). 

h) Demai 1.2: “Aos produtos do dízimo duvidoso não se aplica a lei do quinto nem da remoção, podem ser comidos 

por alguém que está de luto, pode-se introduzir em Jerusalém e tirá-los dali. Se, no caminho, se estraga uma pequena 

quantidade (não importa); pode-se dar a uma pessoa não instruída, mas haverá de comer o equivalente, (o preço do 

resgate) pode ser convertido (em dinheiro) de uso comum: prata por prata, dinheiro por cobre, prata por cobre e cobre 

por frutos, contanto que alguém volte para resgatar os frutos. Esta é a opinião de R. Meir. Os sábios afirmam que os 

frutos têm que ser levados a Jerusalém e ali, devem ser consumidos.” 

5) SEXTO TRATADO — TERUMOTH  

a) Significado: heb. terumah (sing), terumoth (pl), ofertas [alçadas];  

b) Conteúdo: detalha as leis da terumah (ofertas alçadas) destinadas ao sacerdote (Lv 22.10-14; Nm 

18.8-30; Dt 18.4); havia dois tipos básicos de ofertas:  

i) terumah gedolah (grande oferta), que era recolhida das colheitas para o sacerdote;  

ii) terumah ma’aser (oferta de dízimo), que os levitas separavam para entregar ao sacerdote dos 

dízimos que recebiam;  

c) Estrutura: 11 capítulos 

i) Cap. 1: as cinco classes de pessoas que não podem apresentar a oferta e os casos em que a oferta é 

considerada válida, mesmo quando o método não tenha sido correto.  

Mishnah 1: “Cinco [pessoas] não podem dar oferta e se a derem, não é oferta: o surdo e o mudo, 

o louco, os menores e quem dá oferta do que não é seu. O gentio que deu oferta pela propriedade 

de um judeu, mesmo com a autorização deste último, sua oferta não é oferta.” 

ii) Cap. 2: casos adicionais de apresentação de oferta válida, mesmo quando o método correto não 

tenha sido observado em consonância com a halakhah;  

Mishnah 1: “Não se deve ofertar produto puro pelo impuro, mas se deu a oferta, é oferta. Na 

verdade, eles disseram que se um bolo de figos secos se tornar parcialmente impuro, pode-se dar 

oferta da parte pura pela impura e, da mesma forma, para um molho de vegetais ou um monte [de 

grãos]. Se houvesse dois bolos, dois pacotes, dois montões, um puro e um impuro, não se deveria 

dar oferta de um pelo outro. Rabi Eliezer diz que pode-se dar oferta do produto puro pelo impuro.” 

iii) Cap. 3: casos em que a oferta deve ser apresentada duas vezes; o proprietário pode delegar um 

servo para separar a oferta; procedimento para apresentar as diversas ofertas — primícias, oferta 

alçada e dízimo — quando comete alguma falta ao separar a oferta ou fazer juramento.  

Mishnah 1: “Se alguém der um melão verde como oferta e ele se tornar amargo, uma melancia e 

ficar podre, é oferta e ele deverá dar oferta pela segunda vez. Se alguém der uma ânfora de vinho 

como oferta e se tornar vinagre; se era sabido que se transformou em vinagre antes de ofertar, não 



é oferta, mas se se transformou em vinagre depois que foi ofertado, é oferta. Em caso de dúvida, 

é oferta e deve ser dada uma segunda vez. Nem a primeira nem a segunda [oferta] se tornam dema 

por si mesmas, nem é preciso pagar o quinto.” 

iv) Cap. 4: seleção e medição da oferta grande e da oferta de dízimos.  

Mishnah 1: “Se alguém separa partes da oferta ou do dízimo, ele leva sua própria oferta ou 

dízimos, mas não para outro lugar. Rabi Meir diz que ele pode até levá-lo para outro lugar.” 

Mishnah 2: “Se o produto de alguém estava em caixas e ele deu um seah a um levita e um seah 

a uma pessoa pobre, pode-se separar outros oito se'ot e comê-los, palavras do Rabi Meir. Mas os 

Sábios dizem: ele separa apenas de acordo com seu cálculo.” (seah = efa = 22 litros) 

v) Cap. 5: mistura de frutas com oferta ritualmente pura e impura.  

Mishnah 1: “Um seah de oferta impura que deu menos de 100 [seah] de produto profano, ou 

Primeiro Dízimo, ou Segundo Dízimo, ou produtos dedicados, seja puro ou impuro, deve ser 

deixado apodrecer. Se a seah era pura, tudo deve ser vendido a Cohanim pelo preço de terumah, 

exceto pelo valor dessa seah. Se é Primeiro Dízimo, a oferta de dízimo deve receber esse nome; 

se é Segundo Dízimo ou produtos dedicados, eles devem ser resgatados. Se era impuro e profano, 

deveria ser comido como biscoitos, tostado ou amassado com suco de frutas, ou dividido em 

pedaços de massa, de modo que não fique inteiro nenhuma parte maior que um ovo.” 

vi) Cap. 6: compensação por alguém que tenha comido a oferta ou se beneficiado dela (Lv 22.14).  

Mishnah 1: “Se alguém come a oferta por equívoco, ele paga o principal e o quinto; se ele come, 

bebe ou unge, seja oferta pura ou impura, deve pagar. O quinto e o quinto dos quintos, ele não 

paga em oferta, mas em comida profana que se transforma em oferta. Todos os pagamentos se 

tornam ofertas. Embora o Cohen possa querer perdoar isso, ele não tem direito de perdoar.” 

vii) Cap. 7: casos em que o valor do que foi consumido precisa ser pago, sem o quinto adicional.  

Mishnah 1: “Se alguém come oferta intencionalmente, ele paga o principal, mas não o quinto. O 

pagamento é profano e se o Cohen quiser perdoar isso, ele pode perdoar.” 

Mishnah 2: “Se a filha de um Cohen, casada com um israelita, comer a oferta, paga o principal, 

mas não paga o quinto; sua morte é no fogo. Se ela se casou com um dos inelegíveis, ela paga o 

principal e o quinto e sua morte é por estrangulamento, segundo palavras do Rabi Meir. Mas, 

dizem os Sábios, ambos pagam o principal, mas não o quinto, e suas mortes são pelo fogo. 

viii) Cap. 8: prazo para que a oferta de vinho e de outras bebidas pode ficar descoberta e os perigos 

de envenenamento/contaminação; cuidados para não contaminar a oferta.  

Mishnah 1: “Quando uma mulher está comendo oferta e dizem a ela que seu marido morreu ou 

que ele pediu o divórcio; da mesma forma, um escravo que está comendo a oferta, quando lhe 

dizem que seu mestre morreu, ou ele o vendeu a um israelita ou doou, ou o libertou; da mesma 

forma, um Cohen que estava se alimentando quando se soube que era filho de um divorciado ou 

filho de uma mulher que havia realizado halizah, o Rabi Eliezer os obriga a pagar o principal e o 

quinto, mas o Rabi Joshua os isenta. Se ele estava em pé sobre o altar e se sacrificou quando soube 

que era filho de um divorciado ou filho de uma mulher que havia realizado halizah, o Rabi Eliezer 

diz que todos os sacrifícios que ele realizou no altar são inválidos, mas o Rabi Josué declara-os 

válidos. Se soubesse que ele tem defeito corporal, seu trabalho é inválido.” 

Mishnah 2: “Todos esses, se tiverem a oferta na boca, diz o Rabi Eliezer, devem engoli-lo, diz o 

Rabi Joshua, eles devem cuspir. Se dissessem a ele, você e a oferta se tornaram impuros, diz Rabi 

Eliezer, ele deve engolir, diz Rabi Joshua, ele deve cuspir. Você ou a oferta eram impuros, ou se 

soube que era tevel, ou Primeiro Dízimo do qual sua oferta não havia sido tirada, ou Segundo 

Dízimo ou [comida] que não havia sido resgatada, ou que ele provou o sabor de um inseto na 

boca, ele tem que cuspir.” 

ix) Cap. 9: procedimento para quando sementes de oferta foram semeadas por descuido ou não.  

Mishnah 1: “Se alguém semeia a oferta por engano, tudo deve ser arado; se intencionalmente, 

deve ser mantido. Se estiver um terço maduro, deve ser mantido, seja por engano ou 

intencionalmente. Mas o linho deve ser lavrado quando [semeado] intencionalmente.” 



Mishnah 2: “Mas está sujeito a respigar feixes esquecidos e peah. Israelitas pobres e Cohanim 

pobres os colhem; os pobres de Israel devem vender aos pobres dos Cohanim pelo valor da oferta, 

mas o produto é deles. O Rabi Tarphon diz que apenas os pobres dos Cohanim podem colher; 

talvez tenham esquecido e colocado um pouco na boca. O Rabi Aqiba disse a ele: se é assim, então 

apenas pessoas puras deveriam colher. 

x) Cap. 10: casos em que o sabor de ofertas não pode ser misturado com outros alimentos e as regras 

ref. a casos de alimentos lícitos que se tornam proibidos pelo sabor de alimentos proibidos.  

Mishnah 1: “Uma cebola que foi adicionada às lentilhas, se inteira, se cortada, depende da 

transferência do sabor. Qualquer outro alimento cozido, inteiro ou cortado, depende da 

transferência do sabor. O rabino Jehudah permite em anchovas, onde serve apenas para remover 

poluentes.” 

Mishnah 2: “Se um purê de maçã for adicionado à massa e azedar, [a massa] será impura. Mas 

se os grãos de cevada caíram numa cisterna de água, mesmo que estivessem azedos, [a água] é 

pura.” 

xi) Cap. 11: uso que pode ser feito de oferta pura e impura nas formas sólida e líquida.  

Mishnah 1: “Não se coloca um bolo ou figos em muries [milho de peixe] porque ele os destruiria, 

mas pode-se adicionar vinho a muries. Não se usa azeite como base para o perfume, mas pode-se 

usar o vinho como base para o [molho de vinho e mel]. Não se pode cozinhar vinho dado como 

oferta porque ele diminui; O Rabi Jehudah permite porque melhora. 

6) PARA REFLETIR 


