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Introdução

A oferta na realidade das igrejas cristãs no Brasil
O tema oferta faz parte da compreensão bíblica sobre os bens 

materiais. Conforme a teóloga Iraci Wutke, a Bíblia apresenta um 
Deus que “é o proprietário absoluto de todos os bens que possuímos  
(Lv 25).”1 Atualmente, o que se percebe é que textos bíblicos de con-
textos diferentes são colocados lado a lado, numa leitura horizontal da 
Bíblia. Contudo, isto não é possível, pois “os textos refletem uma época 
em que a religião predominava (teocracia), enquanto hoje, a religião é 
apenas uma das componentes da vida moderna.”2 A questão principal é 
discernir se a prática pode ser chamada de oferta ou, então, dever-se-ia 
chamá-la de pagamento. A teologia que está implícita na primeira é de 
gratidão; na segunda, é a lei que predomina.

Tradicionalmente, por muitas décadas as igrejas históricas não se 
preocuparam com a questão da oferta com embasamento bíblico. Este 
tema ficou reservado às assembleias, aos presbitérios, como se fosse 
algo proibido nos púlpitos e nos estudos bíblicos. “É comum também 
ouvir pessoas dizerem que em Igreja não deve ser falado de dinheiro.”3 
Parece-nos muitas vezes que fé e dinheiro são assuntos contrários. Eles 
não devem se misturar. O primeiro é sacro, o segundo é profano. “O di-
nheiro é visto como algo sujo e o púlpito ou o ambiente eclesiástico não 

1 WUTKE, Iraci. Contribuição financeira: uma atitude de fé, gratidão a Deus e amor ao 
próximo. São Leopoldo, 2000. p. 13.

2 FUCHS, Werner. Teologia da graça com vistas à contribuição financeira a partir da 
Bíblia. Fórum Nacional da IECLB – fé, gratidão e compromisso. Rodeio 12, 2005. p. 1.

3 FÉ, GRATIDÃO E COMPROMISSO. Sínodo Nordeste Gaúcho. Estância Velha: Floresta 
Impressões Serigráficas, 2009. p. 7.



6 PNV 303

são lugares para se falar sobre ele.”4 Porém, a partir deste novo milênio, 
percebe-se nas igrejas tradicionais uma busca pela redefinição de uma 
contribuição que condiga com a realidade brasileira.

Uma realidade diferente é a das igrejas pentecostais. De uma for-
ma geral, elas têm o “dízimo” como forma e norma de oferta. O dízimo 
é, neste caso, uma forma de verificar se a pessoa cristã realmente coloca 
seus bens a serviço de Deus, se ela crê e está comprometida com a causa 
da igreja. Nestas denominações religiosas, diferentemente das igrejas 
históricas, o assunto oferta faz parte dos púlpitos, da pregação diária. A 
lei do dízimo, verificada no Primeiro Testamento, faz parte da vida co-
munitária e permeia outros temas teológicos no dia-a-dia comunitário.

No neopentecostalismo, percebe-se um apelo desmedido à ques-
tão financeira; porém, diferente do pentecostalismo e das igrejas his-
tóricas. A oferta tem o objetivo de fazer com que a “empresa” cresça. 
Conforme Oneide Bobsin, “tem-se a impressão de que Davi Miranda 
inaugurou uma fase distinta do pentecostalismo ao organizar o seu mo-
vimento dentro de um espírito de certa forma empresarial.”5 Dentro deste 
espírito de trabalho e prática da oferta, pode-se afirmar que o neopente-
costalismo trata do assunto como uma “empresa de cura divina”. Já não 
mais importa a proporcionalidade, nem o dízimo, nem qualquer outra 
forma de contribuir, mas sim o que importa é o valor, a troca, a permuta 
com Deus. Entende-se a oferta como premissa para a cura, o milagre ou, 
então, é condição para a prosperidade. O dinheiro ofertado é entendido 
como moeda de troca com Deus.

Esta reflexão tem por base de pesquisa as ofertas da Bíblia e da 
igreja cristã o que é de extrema impor tância para a igreja cristã, pois, 
quando entendido, tendo por base o evangelho e bem utilizado, serve 
como proposta libertadora e de missão. Contudo, quando o contrário 
acontece, o sistema de ofertas serve como opressão e, muitas vezes, 
afasta as pessoas do próprio evangelho.

4 WUTKE, 2000, p. 9.
5 BOBSIN, Oneide. Pentecostalismo: a ordem do caos. Grupo de Trabalho sobre Movi-

mentos Religiosos. Fascículo nº 6. São Leopoldo: IECLB. p. 5
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1 
 

Iahweh, o templo, a corte e o povo 
ofertante no primeiro testamento

No Primeiro Testamento, há vários modelos de oferta, dentre os 
quais se destacam a proporcionalidade, com ênfase no dízimo (10%), 
as primícias da colheita, os primogênitos dos animais e dos seres hu-
manos, a oferta espontânea por gratidão, os sacrifícios, os holocaustos 
e outros.6

Dentre as muitas possibilidades de ofertas presentes no Primeiro 
Testamento, o dízimo sobressai em muitos textos bíblicos e, atualmen-
te, é o mais conhecido e usado no Cristianismo em terras brasileiras. 
Sendo assim, o dízimo é objeto de pesquisa neste capítulo, ora analisa-
do e entendido como oferta, ora questionado como pagamento de um 
tributo. O teólogo Eduardo Paulo Stauder ensina: “Na prática do dízimo 
perpassam diversos elementos: o culto no santuário central, a solidarie-
dade no portão, a alegria na refeição comunitária do dízimo, a relação 
entre bênção e solidariedade, o valor da organização comunitária dos 
camponeses.”7

A pergunta que perpassa o capítulo é: como o dízimo é entendido 
pela monarquia e pelo povo humilde das tribos? Junto ao dízimo, surge 

6 STAUDER, Eduardo Paulo. O dízimo como prática comunitária e solidária: uma leitura 
histórico-crítica de Deuteronômio 14,22-29. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Religião, Faculdade de Filosofia e Ciências da 
Religião, Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo 2007. f. 32.

7 STAUDER, 2007, f. 32.
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uma variante: as primícias. Pode-se entendê-la como uma luz no final 
do túnel. Os dois temas estão ligados, razão pela qual se faz uma rela-
ção entre eles.

1.1 Uma aproximação aos relatos bíblicos sobre a 
oferta do dízimo
A oferta do dízimo é um dos muitos testemunhos de fé do povo 

israelita. A pergunta que se faz necessária é: o que está por trás do pedi-
do ou da exigência dessa oferta? É a vontade de Deus que se faz presen-
te na oferta do dízimo ou é a necessidade da sustentação do ministério? 
Com base nessa questão, faz-se a seguir uma aproximação a alguns 
textos que falam sobre o dízimo no Primeiro Testamento, passando-se a 
destacar alguns pela sua influência e importância na sociedade do povo 
israelita. Antes de uma análise histórico-crítica da conjuntura social em 
que os textos sobre dízimo estão inseridos, faz-se uma aproximação a 
sete deles, tendo como objetivo suscitar dúvidas e percepções que nor-
malmente a própria palavra bíblica provoca no ato da leitura.

a) Gênesis 14,17-24
Para quem lê o Primeiro Testamento na sequência em que os li-

vros estão dispostos, no texto de Gn 14,17-24 surge, pela primeira vez, 
a palavra “dízimo”. Abrão, aquele que é considerado o pai das nações e 
dos povos, oferta o dízimo ao rei Melquisedec de forma espontânea. “E 
Abrão lhe deu o dízimo de tudo” (v. 20b). O verbo usado é nātan, “dar”. 
O dízimo é sinal de oferta. Nesse sentido, o dízimo é uma quantidade 
que Abrão usa para ofertar livremente.

Algumas perguntas surgem desse relato: Por que a oferta de 
Abrão ao rei justamente faz referência a 10%? Por que Abrão usou 
essa porcentagem específica? Abrão ofertou realmente o dízimo por 
vontade própria ou quem redigiu esse texto relacionou o dízimo à fi-
gura de Abrão para dar mais peso e sustentação à proporcionalidade?
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b) Gênesis 28,20-22
O texto apresenta Jacó fazendo um voto a Iahweh: “Se Deus es-

tiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for [...] de tudo o 
que me deres eu te pagarei fielmente o dízimo.” Jacó procura fazer uma 
negociação com Deus. Ele barganha com Iahweh. Se Abrão ofertou por 
livre e espontânea vontade, Jacó apenas promete o dízimo. E mais, ele 
se utiliza da palavra “pagamento”. A forma usada é uma flexão do verbo 
‘āśar, “dizimar ou pagar 10%”. O dízimo é uma taxa a ser paga como 
forma de cumprimento de uma promessa. Jacó cumprirá o pagamento 
se Iahweh fizer primeiramente a sua parte, providenciando segurança, 
alimento, roupa e guarida.

c) Deuteronômio 14,28-29
O dízimo referia-se à colheita e deveria ser pago a cada três anos. 

Quem se beneficiava dos alimentos provenientes do dízimo eram o 
levita (pois este não tinha herança), o estrangeiro, o órfão e a viúva 
presentes nas cidades. Nota-se, ao final, a expressão do resultado do 
pagamento do dízimo: “Deste modo Iahweh teu Deus te abençoará 
em todo trabalho que a tua mão realizar” (v. 29). O pagamento do dí-
zimo daria acesso à bênção de Iahweh. Assim como no texto anterior, 
utiliza-se aqui o verbo hebraico ‘āśar.

d) Deuteronômio 26,12-15
O texto evidencia o dízimo do terceiro ano. Ele era doado (o ver-

bo hebraico é nātan) ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva 
como cumprimento de um mandamento de Iahweh. Ao final, per-
cebe-se presente no texto, a teologia da retribuição: “Inclina-te da tua 
morada santa, do céu, e abençoa o teu povo Israel, como também o solo 
que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra onde mana 
leite e mel” (v. 15). Ou seja, o dízimo deveria ser entregue a quem a lei 
ordenava, mas na confiança de que seria um sinal de bênção. O povo 
entregaria 10%, em troca, Deus deveria manter as próximas colheitas e 
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a paz entre o povo israelita. Esse versículo faz referência à paz tanto na 
lavoura, fora da cidade, quanto dentro dos muros da fortaleza.

O referido texto acrescenta o fato de o ofertante ter de ir ao san-
tuário central e comunicar a entrega do dízimo.8 Ou seja, além de ofer-
tar obrigatoriamente com tal proporcionalidade, ainda seria necessário 
provar tal oferta, como se fosse comunicar o imposto que fora pago.

O “Deuteronômio nasce em um tempo de grande expansão eco-
nômica, mas também de muita crise porque sempre alguém tem de pa-
gar pelo progresso de uma nação.”9 Essa era a realidade em que esses 
textos surgiram, no Reino do Norte, em torno do século VIII a. C. A 
oferta do dízimo era, na verdade, resultado da mensagem trazida pelos 
levitas. Em tempos de crise, o dízimo, mesmo como tributo, era uma 
tentativa de manter uma sociedade solidária, com base no campo, em 
que a pessoa mais necessitada também deveria ter suas necessidades 
básicas atendidas. Nesse sentido, oferta e lei interagiam, lei e evangelho 
andavam juntos, [...] o deuteronômio apresenta uma prática do dízi-
mo voltada para o fortalecimento das relações comunitárias”10, pois tal 
oferta era consumida pelos camponeses que produziram o alimento ou 
até mesmo pelos grupos que não tinham acesso à terra.11

e) Levítico 27,30-33
O dízimo dizia respeito aos frutos da terra e das árvores como 

algo “consagrado” a Iahweh. Foi apresentado como lei dada por 
Iahweh a Moisés, no monte Sinai. Interessante é, sobre o dízimo, o 
valor do “juro” apresentado na lei levítica: “Se alguém quiser res-
gatar uma parte do seu dízimo, acrescentará um quinto do seu valor”  
(v. 31). “A partir de seu lugar social – o ritual de oferendas e sacrifícios 

8 STAUDER, 2007, f. 36.
9 GASQUES, Jerônimo. O dízimo no terceiro milênio: visão ecumênica. São Paulo: 

Loyola, 1997. p. 18.
10 STAUDER, 2007, f. 31.
11 STAUDER, 2007, p. 38.
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– o Levítico articula as dinâmicas pessoais, familiares e sociais como 
corpos de relações que criam significado em relação direta com as di-
nâmicas rituais.”12 No livro de Levítico, o dízimo unia-se ao sacrifício 
cúltico, com características próprias: a oferta queimada (‘ōlâ), a oferta 
de manjares (minHâ) e a oferta pacífica (zebaH shelāmîm). Esta última 
estava ligada ao sacerdote e aos participantes do ritual cúltico.

f) Amós 4,4-12
Considera-se que “[...] a memória redacional mais antiga a res-

peito do dízimo encontra-se no livro de Amós, onde, também, é dura-
mente questionada [...].”13 O dízimo, normalmente levado ao templo de 
Betel e ao de Gilgal, foi denunciado por Amós. Era uma das transgres-
sões das quais os israelitas precisavam converter-se.

g) Malaquias 3,6-12
Esse texto, mais do que todos os outros, apresenta o dízimo na 

forma da lei, do tributo. Não dar o dízimo seria o mesmo que roubar 
Iahweh, estando o transgressor, portanto, sujeito ao castigo. Nas pa-
lavras de Malaquias, a felicidade do povo israelita dependeria de sua 
fidelidade ao dízimo. Se tais duras palavras eram trazidas ao povo por 
meio de um profeta, conclui-se que a “inadimplência” estava presente, 
isto é, nem todo o povo ofertava e pagava tal tributo ao templo. Em 
consequência, a estrutura ficava abalada.

Ressalta-se o versículo 8, em que as palavras “dízimo” e “oferta” 
não são sinônimas. A palavra “oferta” é entendida como “oferenda”, 
(terûmâ). Para “dízimo”, é utilizado o substantivo (ma‘ăśēr).

12 PEREIRA, Nancy Cardoso. Fabricação do corpo e economia: produção e reprodução 
de valor no Levítico. Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, Petrópolis, n. 
51, 2005. p. 26.

13 GALLAZZI, Sandro. O dízimo e a falta de pão e de justiça (Amós 4,6 e Lucas 18,12). 
Revista de Interpretação Bíblica Latino-Americana, Petrópolis, n. 51, 2005. p. 38.
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Percebe-se, assim, que a prática da oferta do dízimo estabelecia 
uma relação entre a família e o templo, lugar escolhido por Iahweh para 
fazer habitar o seu nome (Dt 12,6.11.17; 14,23). O santuário central era 
o local da partilha, provavelmente durante a festa das Tendas ou das 
Semanas.14

1.2 O dízimo como tributo
Dízimo é sinônimo de oferta? Em algumas passagens citadas an-

teriormente, pode-se afirmar que sim; em outras, percebe-se claramente 
o caráter de taxa, imposto e pagamento. A prática de dar a décima parte 
à igreja não estava limitada a Israel, povos vizinhos também já o faziam. 
Sendo assim, há a possibilidade de o povo israelita ter-se apropriado 
dessa prática da relação com outros povos. Observa-se isso quando 
Abrão oferece o dízimo a Melquisedec, rei de Salém (Gn 14,17-20).15 
Provavelmente, a prática “[...] vem desde os tempos dos povos lídios, 
fenícios e cartaginenses. Os egípcios contribuíram com uma proporção 
maior: entregavam 1/5 das colheitas a Faraó [...].”16 Aqui, se faz refe-
rência a Gn 47,24: “Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto 
ao Faraó, e as quatro partes serão vossas, para semente do campo, e 
para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que 
comam vossos filhos.”

Num primeiro momento, o dízimo é compreendido como expres-
são do reconhecimento de que Iahweh é o Deus vivo, bem presente na 
vida. Ele é, por excelência, a fonte da vida. “É ele que dá fecundidade 
às famílias, aos rebanhos e à terra.”17

14 STAUDER, 2007, p. 34s.
15 GASQUES, Jerônimo. Uma ética em relação ao dízimo. Revista Eclesiástica Brasileira, 

Petrópolis, n. 260, p. 904, 2005..
16 SILVA, Aluísio Laurindo da. Dízimo: um investimento missionário. São Paulo: Cedro, 

2000, p. 19.
17 MONLOUBOU, Louis; DU BUIT, F. M. Dicionário Bíblico Universal. Traduzido por 

Gentil Titton et. al. Petrópolis: Vozes; Aparecida: Santuário, 1996. p. 202.
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Quanto à prática, pode-se afirmar que não há uma somente, mas 
várias.  Segundo o Deuteronômio, o dízimo deveria ser levado anual-
mente ao santuário de Jerusalém (Dt 12,11s; 14,25). No terceiro ano, o 
tributo é colocado nas portas das casas, estando à disposição do levita, 
do estrangeiro, do órfão e da viúva.

Quando era impossível levar o tributo do dízimo a Jerusalém de-
vido à distância, os israelitas podiam vender as ofertas (mercadorias), 
ir ao templo e, com o dinheiro, comprar novos animais ou novos frutos 
e, assim, cumprir a lei (Dt 14,23-26). Na legislação sacerdotal, a oferta 
do dízimo era entregue ao levita. Este, por sua vez, deveria entregar a 
décima parte do dízimo aos sacerdotes (Nm 18,21-32).18

1.2.1 O dízimo nas sociedades de Israel
O que se entende por Israel quando se lê o Primeiro Testamento? 

Os textos bíblicos são uma compilação de ditos e experiências em fa-
ses distintas, no decorrer do desenvolvimento das sociedades de Israel. 
Sendo assim, quando se analisa a oferta do dízimo em um determinado 
relato na Bíblia, é preciso atentar para a fase histórica em que este está 
inserido. Não há como falar na experiência de uma só sociedade de Is-
rael, pois distintas sociedades são apresentadas no decorrer da história. 
Portanto, verifica-se que, em um mesmo período, havia uma sociedade 
de camponeses israelitas e, junto a ela, uma outra dentro dos muros da 
cidade, na qual a realeza e a religião estavam presentes.

De uma forma geral, a economia de Israel estava baseada na agri-
cultura, isto é, a sociedade era agrária com algumas produções artesa-
nais concentradas nas cidades fortificadas. “Aproximadamente 90% da 
população do antigo Israel estavam concentrados no campo, enquanto 
os outros 10% estavam concentrados nas cidades fortificadas, consti-
tuindo a corte, funcionários militares e religiosos e artesãos.”19

18 MONLOUBOU; DU BUIT, 1996, p. 202.
19 REIMER, Haroldo. Sobre economia no antigo Israel e no espelho de textos da Bíblia 
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Na tradicional cronologia das fases do Israel bíblico, dividem-se 
os períodos da sociedade israelita em: patriarcal (Gn 12-50), triba-
lismo (1250 – 1000 a.C.), monarquia (1000 – 586 a.C.) e pós-exílio 
(538 – 333 a.C.). Essa distinção é extremamente importante quando se 
analisa a oferta como dízimo, pois o contexto histórico determinará a 
necessidade.20

Para entender os diferentes textos, precisa-se primeiramente pro-
curar pela caracterização da sociedade. Percebe-se que o capitalismo 
surge somente a partir do século XVI a.C. Nas origens da história de 
Israel (séculos XIII a X a.C.), havia uma sociedade segmentária, em que 
as interações sociais e políticas se davam nas relações de parentesco. 
Desse modo, essas relações familiares faziam com que não houvesse 
um poder político, militar e religioso centralizado. Em decorrência dis-
so, o dízimo podia ser uma expressão de doação, verdadeira oferta. “A 
força desse tipo de sociedade estaria nas relações relativamente igua-
litárias, estruturadas em relações do tipo tribal, sem estrutura central de 
estado. Quanto à formação social, tem-se chamado esse período de ‘modo 
de produção comunitário’.”21 Nesse período, diferentes grupos foram 
compondo a sociedade israelita, baseada nas tribos. Um exemplo disso 
está nos chamados grupos abraâmicos, os quais vão se constituir nas 
áreas montanhosas da Palestina.

Baseado em uma sociedade de economia tributária, o dízimo pas-
sou a ser sinal de tributo, deixando de ser oferta espontânea, conside-
rado agora pagamento em decorrência de uma lei. Essa sociedade foi 
constituída no início da monarquia e estendeu-se até o período da do-
minação grega. Pode-se imaginar o conflito que houve nesse processo 
de mudança de paradigmas de sociedade. De um lado, havia a estrutura 
de sociedade do mundo camponês, baseada na sociedade igualitária; de 

Hebraica. In: REIMER, Ivoni Richter (Org.). Economia no mundo bíblico: enfoques 
sociais, históricos e teológicos. São Leopoldo: CEBI; Sinodal, 2006. p. 9.

20 REIMER, 2006, p. 10.
21 REIMER, 2006, p. 10.
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outro, a estrutura de Estado, concentrada na cidade, no seu forte, no seu 
aparato militar e religioso.22

Na sociedade monárquica, o tributo (betsa’) fazia parte do pa-
gamento de um serviço prestado a alguém ou a um grupo. Em tem-
pos de guerra, o dízimo poderia ser fundamentado como necessi-
dade para manter o aparato monárquico ou até mesmo para reinar 
novamente a paz. Este é o chamado “dízimo cúltico” e é atestado 
apenas no Reino do Norte.23 Em tempos de paz, o pagamento do dízi-
mo estava unido ao templo de Jerusalém, a instituição que mantinha 
as relações entre a sociedade camponesa e a real. Quando não havia 
conflitos externos, era a própria população que deveria arcar com sua 
manutenção. Nesse caso, a manutenção de uma sociedade baseada 
na corte e na religião (templo). “Na Antiguidade [sic] oriental, tem-
plos e santuários estavam inseridos na estrutura monárquica central  
(Am 7,14) e sacerdotes e profetas (nabi’) faziam parte desta estrutura.”24

Com o decorrer do tempo, as vantagens recebidas por uma minoria, 
a título dos serviços prestados às comunidades, foram se transformando 
em obrigações e leis. Muitas destas não encontraram oposição, devido à 
força monárquica.25 Foi nesse processo que surgiu a exploração, baseada 
nos diversos e diferentes tributos, entre os quais estava o dízimo.

Nos tempos do rei Josias, o culto a Iahweh concentrou-se no tem-
plo de Jerusalém, que se tornou o único templo autorizado para ofertar e 
receber o dízimo e, além deste, as oferendas das primícias. “Os demais 
santuários e os lugares santos de outros deuses e deusas serão destruí-
dos sem piedade (2Rs 23,4-20).”26 Sendo assim, os sacerdotes dos de-
mais santuários foram conduzidos a Jerusalém.

22 REIMER, 2006, p. 11.
23 GASQUES, 1997, p. 21.
24 REIMER, 2006, p. 15.
25 REIMER, 2006, p. 12.
26 GALLAZZI, 2005, p. 39.
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Todos os sacerdotes, concentrados num mesmo lugar “sagra-
do”, precisariam ser sustentados. Surgia, assim, a necessidade da ofer-
ta anual. O modelo a ser utilizado era o dízimo anual e, junto com ele, 
seriam levados os primogênitos do gado e do rebanho, bem como as 
primícias da colheita (Dt 14,23).

A reforma de Josias procurou atentar para o levita; seria preciso 
comer diante de Iahweh sem desamparar o levita. “O único templo de 
Jerusalém, com o seu único Iahweh, virou, também, o único armazém 
do reino.”27

Após a reforma de Josias, a sociedade israelita foi desestruturada 
com o episódio do exílio babilônico. Num primeiro momento, a elite 
dominante foi levada ao exílio. Tanto o templo de Jerusalém quanto a 
cidade foram destruídos e as terras de Judá foram redistribuídas entre 
os empobrecidos. Ou seja, a sociedade israelita foi totalmente redese-
nhada. A oferta do dízimo como taxa/lei foi perdendo sua força até que 
não mais tivesse razão de ser, isto é, “[...] quando os sacerdotes e os 
‘filhos do cativeiro’ voltaram, quiseram, com o apoio do rei, reconstruir 
o templo e ter de volta seus antigos direitos sobre a terra e sobre os pro-
dutos do campo.”28 Com isso, queriam reconduzir o dízimo ao seu posto 
como lei tributária. Isso foi possível apenas com a ajuda babilônica, 
quando a lei de Deus tornou-se o mesmo que a lei do rei.

Os capítulos 40 a 48 de Ezequiel resumem essa nova lei. Na base 
dela, estariam a centralidade do templo e o sacerdócio sadocita e, junto 
ao templo, todas as disposições para mantê-lo. De forma especial, a 
oferta do dízimo como lei foi acentuada novamente. Adotou-se, para o 
dízimo, a palavra hebraica terûmâ (oferta obrigatória ou tributo).

Posteriormente, a reforma promovida por Neemias apresentou 
novamente o dízimo como um mal necessário, destinado ao sustento 
dos sacerdotes sadocitas (Ne 10,38-40).

27 GALLAZZI, 2005, p. 40.
28 GALLAZZI, 2005, p. 40.
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No livro de Números, apresenta-se o contexto de conflito entre 
os diversos grupos sacerdotais. “[...] a redação sadocita impõe as nor-
mas relativas aos sacerdotes e aos levitas que são ‘rebaixados’ aos serviços 
secundários, como ‘auxiliares’ dos sadocitas (Nm 18,1-7).”29 A partir de 
então, o dízimo seria para o sustento do sacerdote e do templo. Literal-
mente, o “resto” serviria para alimentar os levitas. Com isso, o dizimis-
ta, o empobrecido, o estrangeiro, a viúva, o órfão não têm mais vez nem 
boca. “Trata-se de um verdadeiro ‘sacronegócio’ que serviu para con-
solidar a dominação do templo de Jerusalém sobre o povo de Judá.”30 
Conforme o sacerdote Azarias, chefe dos sacerdotes, este sacronegócio 
serviu para alimentar sacerdotes e levitas e levou a construir um novo 
armazém (2 Cr 31,10-11).

Ante todas essas diferentes sociedades, mesmo em meio à pre-
sença da lei, a cobrança da oferta do dízimo como tributo nem sempre 
foi tranquila durante a formação do antigo Israel. Um exemplo disso 
está no texto mais conflitivo do Primeiro Testamento sobre dízimo: Ma-
laquias 3,6-10.

O profeta Malaquias faz um verdadeiro apelo ao pagamento do 
dízimo como tributo, invocando o nome de Iahweh e de sua fidelidade 
com os antepassados:

Desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus decretos e não os guardas-
tes. Voltai a mim e eu voltarei a vós! Disse Iahweh dos Exércitos. – Mas vós 
dizeis: como voltaremos? – Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me 
enganais! – E dizeis: em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contri-
buição. Vós estais sob a maldição e continuais a me enganar, vós todo o povo. 
Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha 
casa. Provai-me com isto, disse Iahweh dos Exércitos, para ver se eu não 
abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância.

Malaquias “[...] lamenta que a comunidade pós-exílica seja lenta 
e negligente no pagamento do dízimo. Daí a sua crítica feroz e incisi-

29 GALLAZZI, 2005, p. 42.
30 GALLAZZI, 2005, p. 43.
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va quanto à lassidão em contribuir.”31 Percebe-se, nesse pensamento, 
a presença de uma teologia retributiva quando por ocasião da entrega 
do dízimo ao templo: “[...] para ver se eu não abrirei as janelas do céu 
e não derramarei sobre vós bênção em abundância” (Malaquias 3,10).

Nessa teologia retributiva, bênção era sempre algo palpável, de-
via ser sentida tanto interna quanto externamente. Dessa forma, a posse 
da terra era considerada uma bênção palpável de Iahweh assim como os 
utensílios domésticos eram sinais de bênçãos divinas. Contudo, havia 
ainda uma bênção maior: a posse tranquila da terra, em tempos de paz.32

Nas palavras de Malaquias, transparece uma forte crise na socie-
dade de Jerusalém, revelada pela crítica do profeta, por volta do ano 
465 a.C. Conforme J. Gasques, o que estava por trás da forte crise pode-
ria ser assim definido: os sacerdotes ofereciam sacrifícios de qualidade 
inferior (animais cegos, doentes, coxos) e a comunidade retinha a oferta 
dos dízimos para o templo.33 “A lógica do medo, de um lado, e da retri-
buição, do outro, marca esta página de Malaquias e indica-nos como era 
legitimada a prática do dízimo.”34

Tais problemas sociais e religiosos foram resolvidos por Esdras e 
Neemias. Este contribuiu para a ordem interna em Jerusalém por meio 
da restauração dos muros da cidade, do restabelecimento de algumas 
populações locais ali e do perdão das dívidas (Ne 5.1ss). No templo, 
Neemias conseguiu que os levitas recebessem a oferta do dízimo como 
forma de manutenção: praticamente um salário. Embora os problemas 
externos e internos estivessem resolvidos, o dízimo permaneceu como 
tributo a ser cobrado e exigido.35

A observância do pagamento dos tributos, entre os quais a oferta do 
dízimo, e a correta prática de ofertar (rito) eram as condições para a ma-

31 GASQUES, 2005, p. 907.
32 REIMER, 2006, p. 27.
33 GASQUES, 1997, p. 21.
34 GALLAZZI, 2005, p. 45.
35 GASQUES, 1997, p. 21.
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nutenção das bênçãos de Iahweh. Essa compreensão estava fundamen-
tada no código de leis deuteronômicas: Dt 14,29; 15,18; 16,15; 24,19. 
Sempre de novo, realçava-se a expressão “para que Iahweh te abençoe”.

A oferta do dízimo havia sido fundamentada como um tributo 
necessário, como forma de dádiva a Iahweh, considerado o promotor da 
fertilidade do solo e dos ventres. Sendo assim, percebe-se claramente 
que o dízimo, no período monárquico, foi instituído pela religião, ad-
quirindo, aos poucos, “rosto” na forma de um rito religioso. Contudo, 
por trás disso, estava a manutenção da estrutura do Estado de Israel.

Conforme o código de leis em Deuteronômio, o dízimo fazia par-
te do rito regular anual; todavia, o tributo ao templo também iria adqui-
rir um objetivo social. De acordo com Dt 14,22-29, o dízimo deveria 
ser consumido a cada dois anos pelos próprios integrantes da família. 
Percebe-se uma ideia de “piquenique religioso”. No terceiro ano, o dízi-
mo teria ainda outra função: ele deveria ser recolhido e depositado num 
espaço público, servindo de financiamento para os pobres da cidade.36

Em suma, a oferta do dízimo, como lei, compunha um tributo a 
ser pago pela minoria numa sociedade agrária baseada na relação con-
tratual, em que o agricultor não tinha outra escolha, senão a de pagar, 
conforme determinasse o opressor. Quanto à experiência das socieda-
des de Israel, exceto o caso das tribos (1250 – 1000 a.C.), na sociedade 
opressora estava também a religião (templo de Jerusalém), ligada ao 
Estado monárquico.37

Em meio às interações entre oprimidos e sistema opressor, sur-
giram os profetas, umas vezes com a função da denúncia, outras sus-
tentando o estado de opressão, como foi o caso de Malaquias. A maioria 
deles porém, elaborou um conceito ético importante diante do poder. Os 
profetas criticaram o Estado, a corte, o exército e o templo, os quais, por 
meio do sistema de tributos imposto, exploravam e oprimiam os que vi-

36 REIMER, 2006, p. 16.
37 REIMER, 2006, p. 31.
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viam “fora dos muros” da cidade fortificada.38 Um exemplo dessa crítica 
quanto à oferta do dízimo encontra-se em Amós.

Conforme pode ser observado, a prática da oferta do dízimo foi, 
aos poucos, instalando-se nas diferentes sociedades israelitas. Paula-
tinamente tornava-se parte da vida do povo piedoso, misturando-se à 
religião e à corte do rei.

Dízimo denotava uma relação vertical: monarquia e religião fi-
cavam no topo e o povo sofrido, na ponta de baixo. O povo não era 
mais objeto de preocupação: “[...] o povo deixa de ser a boca de Deus. 
Sacerdotes e levitas são a nova boca de Deus e seus dentes são afiados, 
afiadíssimos.”39 Nas palavras de denúncia do profeta Amós, os dentes 
do povo vão ficar limpos (Am 4,6), ou seja, sem comida. Essa seria a 
consequência da oferta como obrigação. Nesse sentido, “[...] a pregação 
do dízimo é biblicamente insustentável, teologicamente questionável, 
socialmente injusta e pastoralmente irresponsável.”40

A celebração, fosse de gratidão ou não, concentrar-se-ia no altar, 
como sendo o único local de encontro de Iahweh com o povo. O templo 
de Jerusalém iria tornar-se um enorme armazém. Tal templo seria en-
contrado, mais tarde, por Jesus de Nazaré, transformando-se no grande 
ponto de conflito entre o Filho de Deus e a religião oficial de Israel.

1.2.2 Os empobrecidos favorecidos com o dízimo
Mesmo que a oferta do dízimo no Primeiro Testamento tenha como 

base a lei do pagamento, é justo e necessário ressaltar o destino dos ali-
mentos ofertados ao templo ou consumidos na sociedade de Israel.

Os textos bíblicos, com frequência, aludem ao levita, ao forastei-
ro/estrangeiro, ao órfão e à viúva. A oferta por si só não é ruim, pois um 

38 REIMER, 2006, p. 20.
39 GALLAZZI, 2005, p. 46.
40  FUCHS, p. 2-3.
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dos seus objetivos é minorar o sofrimento das pessoas empobrecidas, 
por meio da economia da solidariedade. Nesse contexto, pode-se tam-
bém inserir, por vezes, a prática da oferta do dízimo. Qualquer oferta 
deveria atentar para o objetivo da arrecadação, tendo em vista a ajuda 
aos empobrecidos.

O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva são os “protegidos de 
Deus”.41 A mulher sempre estava na dependência de um homem, do pai, 
de um irmão ou, então, do marido. A mulher não tinha direito à terra. No 
caso de tornar-se viúva, se o falecido tivesse um irmão (levir), este pode-
ria se casar com ela (lei do levirato). Caso contrário, uma viúva sem filhos 
poderia retornar à casa paterna, onde teria acesso ao sustento. No caso de 
ter filho maior de idade, este poderia garantir o sustento da mãe. “Se não 
tivesse filhos maiores e se não existissem perspectivas de voltar a casar, a 
viúva passava a enfrentar uma situação bastante problemática.”42 Surgia, 
assim, na sociedade de Israel, a viúva empobrecida, um dos objetos de 
preocupação social contemplados pela oferta do dízimo.

Quanto aos órfãos, no caso do falecimento do pai, sendo menores 
de idade, eles ficariam expostos à total dependência de cidadãos que 
pudessem administrar seus bens até que adquirissem a maioridade. A 
maioria deles era enganada, e sua voz não era ouvida. “Mesmo tendo 
direito à terra, o órfão é roubado. Sua terra é invadida, e ele não pode 
protestar nos tribunais. Acaba vítima calada de aproveitadores.”43

Pior ainda era a situação do forasteiro/estrangeiro. Este fazia par-
te de uma tribo diferente e, por motivos de guerra e sua devastação, 
más colheitas, situação de fome, perseguição, culpa de sangue, endi-
vidamento ou escravização, via-se na necessidade de viver no meio de 
um povo que não era o seu. O estrangeiro também não tinha direitos 
jurídicos, ficando totalmente à mercê dos cuidados da sociedade.

41 DREHER, Carlos A. Dízimos e ofertas na Bíblia: um mutirão de solidariedade. São 
Leopoldo: CEBI, 2009. p. 19-21.

42 DREHER, 2009, p. 19.
43 DREHER, 2009, p. 20.
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O levita, o qual também era alimentado pela oferta do dízimo, 
pertencia ao grupo de israelitas que não tiveram acesso à herança da 
terra, os da tribo de Levi. O levita era responsável pelo templo. Muitas 
vezes, devido às condições financeiras, o levita tornava-se peregrino. Ia 
sempre adiante, prestando serviços cúlticos e vivendo daquilo que era 
ofertado por meio do dízimo.

Conforme Nm 18,21ss, os levitas formavam a única tribo que não 
recebera terra por herança. Obtendo o dízimo, poderiam ter seu sustento 
garantido e, assim, a possibilidade de realmente se dedicarem ao cuidado 
do santuário. Conforme se lê no Novo Dicionário da Bíblia:

Os levitas, por causa da natureza de sua posição e de suas funções na comuni-
dade, não tinham meios de renda, nem gado, nem herança que lhes assegurasse 
o sustento; por conseguinte, em recompensa ‘pelo serviço que prestam, serviço 
da tenda da congregação’, recebiam “os dízimos dos filhos de Israel” [...].44

Em suma, esses eram os empobrecidos que havia na sociedade 
israelita. Careciam de ajuda, dependiam da solidariedade, mas também, 
de forma especial, daquilo que previa a oferta do dízimo. Nesse sentido, 
constata-se que tal oferta, embora muitas vezes tenha sido legitimada 
pelo poder opressor, possuía também sua finalidade nobre, ajudando as 
pessoas mais necessitadas.

1.3 A oferta do dízimo e sua relação com a oferta das 
primícias
Neste item, passa-se a abordar a relação entre a oferta até aqui 

analisada e as primícias. Dízimo e primícias estão ligados entre si como 
ofertas previstas pela lei. Contudo, a oferta das primícias está baseada 
não mais na teologia retributiva, e sim no reconhecimento de que tudo 
provém de Iahweh. No capítulo seguinte, dar-se-á sequência a essa dis-

44 THOMSON, J. G. S. S. Dízimos. In: DOUGLAS, J. D.; SHEDD, Russell P. O novo dicio-
nário da Bíblia. Traduzido por João Bentes. 2. ed. São Paulo: Vida Nova, 1995. p. 435.
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cussão a respeito da oferta e das primícias, uma vez que, no Segundo 
Testamento, Jesus conferirá um novo sentido teológico e prático à ofer-
ta como gratidão.

Com a prática de ofertar o dízimo das colheitas, o povo israelita 
também era chamado a ofertar as primícias e o primogênito. O termo 
hebraico para a festa das primícias era Hag habbikkûrîm. A oferta das 
primícias tem a ver com o primogênito. A palavra hebraica bikkûrîm 
está ligada ao substantivo bekôr (primogênito). Ou seja, as primícias 
têm a ver com aquilo que vem primeiro, tanto os frutos da terra quanto 
os animais ou o primogênito do ser humano (Ex 13,2).45 Assim como o 
filho primogênito, como no exemplo de Jesus, quando José e Maria le-
vam-no ao templo, também as primícias são reivindicadas por Iahweh. 
A oferta das primícias era, então, um sinônimo da dedicação do princi-
pal e do melhor a Deus, nunca o que restava.

A oferta das primícias é mencionada em várias passagens do 
Primeiro Testamento, tanto na Torá quanto fora dela (2 Cr 31,5;  
Ne 10,35; 12,44; 13,31; Ez 20,40; 44,30; Pv 3,9s e outros). Contudo, o 
sentido é o mesmo: oferecer o que se tem de primeiro. Num jogo de pa-
lavras, pode-se afirmar: as primícias são ofertas de primeira para Deus.

As primícias têm a ver com a terra, com o húmus, portanto com a 
humanidade. “[...] no Israel antigo o ciclo de semear e colher era abso-
lutamente central para a existência do povo judeu; fazia parte do ritmo 
vital do começo ao fim do dia.”46 Desse modo, ofertar o que se tinha de 
melhor e o que vinha em primeiro lugar significava uma reafirmação da 
aliança feita com Deus. Conforme lembra o texto de Dt 26,7-10a:

Gritamos então a Iahweh, Deus dos nossos pais, e Iahweh ouviu a nossa voz: 
viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Iahweh nos fez sair do 
Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e 
prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana 

45 BRICKNER, David; ROBINSON, Rich. Cristo na festa de Pentecoste. São Paulo: Vida, 
2008. p. 24s.

46 BRICKNER; ROBINSON, 2008, p. 27.
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leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo que tu me 
deste, Iahweh.

Nesse sentido “as Escrituras realçam a oferta das primícias para 
cada temporada de safra, porém não especificam de quais produtos se 
deviam trazer primícias. Mais tarde, a tradição determinou que somente 
fossem ofertadas primícias de certas plantações conhecidas como as 
‘sete espécies’.”47 Dt 8,8 lembra quais são as sete espécies citadas: tri-
go, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Quando o mel é citado 
no texto bíblico, refere-se ao mel de tâmaras.

Por que esses alimentos? Provavelmente porque essas culturas 
estavam mais sujeitas ao clima rigoroso de Israel. Sendo assim, ofertar 
as primícias de tais produtos era, na verdade, um grande desafio para os 
israelitas. Oferecendo tais produtos da terra, o povo hebreu dedicava a 
Iahweh tudo o que tinha de melhor, inclusive durante as estações difí-
ceis do ano, especialmente o inverno.

Quanto às estações do clima em Israel, eram quatro os diferentes 
períodos: primavera, verão, outono e inverno. Somente no inverno, não 
havia possibilidade de tirar da terra algum produto agrícola para a so-
brevivência. Na primavera, cultivava-se o trigo; no verão, tinham-se os 
figos, as romãs e o mel de tâmaras, além de nozes; no outono, o clima 
era propício às uvas e às azeitonas.48

Essas ofertas de primeira eram separadas no início da colheita ou 
da produção dos animais, “[...] cujo montante não é preestabelecido, 
mas flexível conforme as possibilidades de cada um”49, e combinavam 
os aspectos da oferta voluntária, em que a lei estava ausente. No lugar 
da lei, encontrava-se o compromisso.

Quanto ao uso das primícias, elas faziam parte de uma oferta cuja 
partilha era a base central. Visava-se, assim, ao fortalecimento dos vín-
culos e das relações entre o povo hebreu:

47 BRICKNER; ROBINSON, 2008, p. 36.
48 BRICKNER; ROBINSON, 2008, p. 35.
49 FUCHS, 2005, f. 3.
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As “primícias”, em sua origem, nunca precisaram de um altar. Elas eram colo-
cadas na mesa para que todos comessem delas. A casa toda comia, cimentando 
suas relações internas entre mulheres e homens, entre pais e filhos, entre jovens 
e velhos, entre donos e empregados. Os sem-terra todos comiam: pobres, es-
trangeiros e levitas.50

Além de fortalecer a relação da casa, a oferta das primícias tam-
bém ajudava o povo hebreu a celebrar relações com Iahweh, o seu Deus, 
como gratidão pela libertação do Egito, pela graça de poder habitar uma 
terra onde manavam leite e mel. “[...] celebravam a memória de uma 
história de escolha, de compromisso mútuo, de gesto de libertação, de 
luta e de vitórias [...].”51

Celebrar em conjunto as primícias era lembrar o memorial do 
Deus dos antepassados, do Iahweh que ouvia o povo no seu profundo 
clamor, no seu gemido e grito de dor, que estendia seus braços proteto-
res sobre o povo sofrido e julgava o opressor.

Quando se pensa em primícias como relação familiar, pensa-se 
logo num piquenique. Pode-se afirmar que as ofertas das primícias 
eram, por assim dizer, um piquenique religioso por excelência, mesmo 
que ainda ligadas à oferta do dízimo.52 A alegria era a grande marca 
desse espaço festivo, onde a boca de Deus era a própria boca do povo. 
Celebrava-se, sobretudo, o Iahweh “[...] que se contenta com as pri-
mícias, deixando que as ‘secundícias’ sejam todas e sempre para a sua 
casa.”53 Conforme Arzemiro Hoffmann, as primícias promovem um 
testemunho de fé que “[...] remete o povo de Deus ao conteúdo da es-
piritualidade, enquanto o dízimo procura assegurar-lhes a sustentação 
do ministério espiritual.”54 

50 GALLAZZI, 2005, p. 46.
51 GALLAZZI, 2005, p. 46.
52 REIMER, 2006, p. 28.
53 GALLAZZI, 2005, p. 46.
54 HOFFMANN, 1997/8 apud WUTKE, f. 18.
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Quem participava da festa da oferta das primícias não mais eram 
os sacerdotes nem o rei, mas o povo miserável, empobrecido na Antigui-
dade hebraica: pobres, viúvas, órfãos e levitas (Dt 14,22-29).55 Mesmo 
que tais ofertas continuassem a ser uma lei, o seu uso e a sua forma de 
celebrar eram diferentes da oferta do dízimo. Dessa maneira, poder-se-ia 
afirmar que as primícias já não mais eram pagamento, e sim oferta a 
Deus? Pode-se afirmar que as primícias eram uma tentativa de trans-
formar a oferta do dízimo como lei em oferta de gratidão, o evangelho 
sobrepondo-se à lei.

Um perigo quanto à compreensão da oferta das primícias 
está na teologia da retribuição e da prosperidade. Quando se lê em  
Pv 3,9-10: “Honra a Iahweh com a tua riqueza, com as primícias de 
tudo o que ganhares; e os teus celeiros estarão cheios de trigo, os teus 
lagares transbordarão de vinho novo”, precisa-se ter o cuidado para não 
suscitar a expectativa da prosperidade com tal contribuição. “Seria to-
lice calcular nossa dádiva com base no que esperamos obter em troca. 
Doação motivada pelo que se receberá não é doação de modo algum.”56

As primícias tinham a ver com honra a Iahweh, com gratidão. De-
volver as primícias significava confiar que o Senhor proveria o necessário 
na colheita, no rebanho, enfim, no sustento da família e da sociedade.

Para entender a oferta das primícias, precisa-se olhar para trás, 
para a história, a fim de sempre lembrar o que Iahweh já proveu. Ao 
mesmo tempo, é necessário olhar para a frente, a fim de confiar em 
Deus como grande Provedor. A oferta com as primícias da terra e do 
rebanho tornava palpável esse pensamento: “[...] a oferta de primícias 
não visava apenas dizer obrigado a Deus por um ano de boas colheitas. 
Era uma maneira de recordar onde estivemos e para onde Deus nos 
trouxe.”57 Sendo assim, a oferta das primícias ajudava a vencer a autos-

55 REIMER, 2006, p. 28.
56 BRICKNER; ROBINSON, 2008, p. 26.
57 BRICKNER; ROBINSON, 2008, p. 43.
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suficiência, exercitando a confiança e a fé em Iahweh. Isso nada tinha a 
ver com a teologia da prosperidade.

Assim como Iahweh libertara os oprimidos hebreus do Egito, 
assim como fora necessário confiar nele em meio à fome e à sede no 
deserto, assim também o era no presente do povo, mediante a colheita, 
da terra, dos ventos e das chuvas, do sol e da produção.

As primícias eram um pequeno grito de horizontalidade na forma 
de ofertar, embora sem força para derrubar a lei tributária do dízimo: “A 
marca deste gesto é a ‘alegria’ (Dt 26,11) de reconstruir espaços de vida 
e de fartura, a alegria de saber que, afinal, a ‘boca de Deus’ é o próprio 
povo, são os mais pobres.”58

Resumindo, enquanto a oferta do dízimo onerava o pobre, as 
ofertas das primícias mostravam um Deus libertador. Tais ofertas não 
eram possíveis mediante a lei, de forma mecânica, “[...] mas apenas de 
coração, porque cada um tem de avaliar sempre de novo quanto deseja 
e pode dar.”59

Outra diferença estava no fato de o dízimo representar apenas 
10% e ser penoso para o ofertante, enquanto as primícias representa-
vam 100% do que fora consagrado, envolvendo o todo, contudo sem 
pesar no orçamento da pessoa ofertante.60 A oferta do dízimo mostrava 
o peso, trazia sacrifício e dor, sobretudo para a pessoa empobrecida. “É 
como a pessoa que aceita se casar, porém não sente amor e gratidão a 
Deus pelo cônjuge: Ela sempre sentirá o compromisso de fidelidade no 
casamento como uma prisão.”61

Tal pensamento sobre a oferta das primícias fez parte do modo de 
pensar e de falar de Jesus. É o que o terceiro capítulo procurará abordar.

58 GALLAZZI, 2005, p. 46.
59 FUCHS, 2005, f. 3.
60 FUCHS, 2005, f. 3.
61 FUCHS, 2005, f. 4.
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2 
 

Jesus de Nazaré e a libertação da Lei:
A oferta no segundo testamento

Neste capítulo, o objeto de pesquisa é a compreensão de Jesus 
sobre a oferta. Nesse objeto, está a relação de Jesus com a oferta do 
dízimo e, de forma especial, o confronto de Jesus com o templo de Je-
rusalém, local de peregrinação para cumprir as ofertas regulares. Como 
texto referencial, ressalta-se, no Evangelho de Marcos e no de Lucas, a 
narrativa sobre a oferta da viúva pobre e a oferta dos ricos.

2.1 Jesus e sua relação com a oferta do dízimo
Nos relatos dos Evangelhos, há poucas falas de Jesus sobre o 

dízimo. Podem-se destacar as seguintes passagens bíblicas:

a) Mateus 23,23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque 
dais o dízimo da hortelã, e o endro, e o cominho, e deixais as 
coisas mais pesadas da lei, a justiça e a misericórdia e a fé; 
mas estas coisas era preciso fazer e aquelas não deixar.

b) Lucas 11,42: Mas ai de vós os fariseus, porque dais o dízimo 
da hortelã, e da arruda, e de toda verdura, e negligenciais a 
justiça e o amor de Deus; mas estas coisas era preciso fazer e 
aquelas não negligenciar.
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No mesmo confronto entre Jesus e os fariseus, a crítica não é feita 
à oferta do dízimo, mas ao deixar outras recomendações de lado. A comu-
nidade lucana enfatizava a justiça e o amor; a comunidade de Mateus, a 
justiça, a misericórdia e a fé. Possivelmente, Jesus resgatara a profecia de 
Oseias 6,6: “Porque é amor que eu quero e não sacrifícios, conhecimento 
de Deus mais do que holocaustos (sacrifícios).”

c) Lucas 18,12: Jejuo duas vezes  por semana, pago (dou) o dízi-
mo de todas as coisas (de tudo) que adquiro.

Nesse contexto, Jesus contrapôs a oração do publicano à do fa-
riseu. Este se vangloriava por ofertar o dízimo e por ser correto diante 
da lei. Na sequência do texto, Jesus criticou a exaltação a si mesmo  
(v. 14): “Porque todo o que exalta a si mesmo será humilhado, mas o 
que humilha a si mesmo será exaltado.”

Nesses três relatos, em dois momentos distintos, Jesus não criti-
cou a oferta do dízimo; ao mesmo tempo, ele não a elogiou, muito me-
nos a colocou como referência. Sandro Gallazzi avalia isso da seguinte 
maneira: “Jesus, palavra feita carne, aboliu o dízimo, assim como abo-
liu o templo, o altar e os sacrifícios.”62 Tal interpretação é muito radi-
cal e não condiz com os relatos bíblicos propriamente ditos. Porém, o 
mesmo autor tem razão quando afirma: “Afinal pagar o dízimo é muito, 
mas muito mais fácil do que dar a vida pela justiça do reino de Deus. 
E, sobretudo, é muito mais ‘seguro’. Afinal, se eu pago o dízimo, quem 
fica em dívida comigo é Deus.”63

Jesus reprovou os fariseus justamente por observarem apenas al-
gumas orientações e, principalmente, por eles considerarem-se mais do 
que os outros. Os fariseus praticavam a oferta do dízimo; entretanto, 
deixavam a prática da justiça, da misericórdia, da lei, da fé e do amor.64 
No relato de Mateus, Jesus afirmava que a oferta do dízimo é menor que a 

62 GALLAZZI, 2005, p. 37.
63 GALLAZZI, 2005, p. 37.
64 GASQUES, 1997, p. 28.
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prática do bem, ou seja, a prática da justiça, da misericórdia e da fé é mais 
necessária e vem em primeiro lugar. “Jesus se defronta com os fariseus 
que se preocupam com as coisas pequenas enquanto as grandes questões 
ficam à mercê do ‘Deus dará’.”65

Disso tudo, pode-se pressupor que, em Israel, no tempo de Jesus, 
a oferta do dízimo fazia parte da vida religiosa; porém, era cumprida 
apenas por parte do povo. No Segundo Testamento, “[...] não encon-
tramos uma recomendação de Jesus sobre a prática do dízimo [...].”66 
Tal oferta era vista como lei pelos religiosos; porém, entre as pessoas 
simples do povo e nas pequenas comunidades israelitas, dava-se mais 
importância ao auxílio aos mais carentes.67 Jesus assume a posição das 
comunidades pequenas e humildes, não a dos religiosos detentores do 
poder excludente e opressor. “[...] Jesus vai ao encontro daqueles que, 
devido à sua situação social, são excluídos do povo de Deus.”68

Segundo o relato de Mateus 5,17, Jesus não veio destruir a 
lei, e sim cumpri-la, sobretudo, dar um novo sentido. Sendo assim, 
Jesus não anulou a oferta do dízimo, mas radicalizou a relação entre 
fé e oferta.69

Embora as ofertas obrigatórias estivessem presentes como leis, 
elas eram superadas na prática por parte do povo humilde,70 que ne-
cessitava muito mais da justiça, da misericórdia, da fé e do amor. Je-
sus apontou a necessidade do próximo como destinatário da oferta. A 
preocupação era com as pessoas necessitadas, carentes e injustiçadas.71 
Conforme Martin Volkmann: “Uma maneira de reagir dos agricultores 

65 GASQUES, Jerônimo. Manual do agente do dízimo. São Paulo: Loyola, 1995. p. 30.
66 GASQUES, 1997, p. 28.
67 GASQUES, 1997, p. 28.
68 VOLKMANN, Martin. Jesus e o templo: uma leitura sociológica de Marcos 11.15-19. São 

Leopoldo: Sinodal; São Paulo: Paulinas, 1992. p. 116.
69 WUTKE, 2000, f. 19.
70 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Pastoral do dízimo. São 

Paulo: Paulinas, 1975. p. 27.
71 FUCHS, 2005, f. 5.
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é não levar tão a sério o pagamento de impostos e tributos, principal-
mente com relação ao dízimo.”72

Conforme relatos, a oferta do dízimo e dos sacrifícios deveria 
destinar-se à manutenção dos sacerdotes; porém, os sumos sacerdotes 
apoderavam-se dos valores e dos alimentos. “Tamanha sem-vergonhice 
e audácia tomava conta dos sumos sacerdotes que até ousavam man-
dar seus servos às eiras para roubar os dízimos que cabiam aos sacer-
dotes. Assim acontecia que sacerdotes carentes chegavam a morrer na 
miséria.”73 Talvez, por isso mesmo, Jesus tenha apontado para a justiça, 
para aquilo que seria necessário e construtivo, deixando de lado a oferta 
do dízimo.

2.2 Jesus diante de duas ofertas: da viúva pobre e dos 
ricos
Nos relatos dos evangelhos, um forte destaque é dado à oferta da 

viúva pobre, em contraposição à oferta dos ricos. A pergunta que surge 
daquilo que Jesus ensinou é: Será este o modelo de oferta adotado por 
Jesus? Tentar-se-á responder a este questionamento a seguir.

O relato bíblico da oferta da viúva pobre é apresentado por Mar-
cos e Lucas. Segue a tradução dos textos e uma comparação.

72 VOLKMANN, 1992, p. 114.
73 JOSEFO apud VOLKMANN, 1992, p. 113.
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Marcos 12,41-44 Lucas 21,1-4

E tendo-se assentado diante do gazofi-
lácio, observava como a multidão co-
loca dinheiro no gazofilácio. E muitos 
ricos colocavam muito;

Mas, erguendo os olhos, viu os ricos 
que lançavam no gazofilácio as suas 
ofertas.

e vindo uma viúva pobre, colocou duas 
moedinhas, o que é (um) quadrante.

E viu certa viúva pobre lançando ali 
duas moedinhas, 

E, convocando os seus discípulos, dis-
se-lhes: Amém, digo-lhes que esta viú-
va pobre colocou mais do que todos os 
que estão colocando no gazofilácio;

e disse: em verdade, digo-lhes que 
esta viúva pobre lançou mais do que 
todos;

pois todos colocaram do que lhes está 
sobrando, mas esta, da sua pobreza, 
colocou tudo quanto tinha, todo o seu 
sustento.

pois todos estes, do que está lhes so-
brando, lançaram nas caixas de ofer-
tas; mas esta, da sua pobreza, lançou 
todo o sustento que tinha.

O texto bíblico está inserido no contexto da controvérsia de Jesus 
com os fariseus e os escribas. Em Marcos e em Lucas, os versículos 
anteriores ao texto analisado (Mc 12,38-40 e Lc 20,45-47) apresentam 
uma sentença de Jesus aos escribas e, ao mesmo tempo, mostram o 
quanto suas práticas de ofertas ficavam longe da prática do amor, da 
justiça, da misericórdia e da fé.

Os escribas eram vistos e conhecidos por circularem de toga. 
Eles gostavam de ser saudados nas praças públicas, ocupavam os 
primeiros lugares nas sinagogas e lugares de honra nos banque-
tes e faziam longas orações. Jesus denunciou a prática da injusti-
ça deles quando afirmou: “[...] devoram as casas das viúvas [...]”  
(Mc 12,40a).74 Sendo assim, há uma forte relação entre os textos ante-
riores com o texto que relata as duas ofertas. A sentença contra os escri-

74  oi` katesqi,ontej ta.j oivki,aj tw/n chrw/n [...]\



33PNV 303

bas é descrita somente por Marcos, qual seja: “Esses receberão maior 
condenação (Mc 12,40b).”75

O relato da oferta da viúva pobre e dos ricos não cita escribas 
nem fariseus, e sim os ricos e uma mulher pobre e viúva. A contenda 
de Jesus com os escribas faz parte apenas do contexto do relato bíblico. 
Veja-se o que os ricos e uma viúva pobre representavam na Palestina 
no tempo de Jesus.

2.2.1 Os ricos na sociedade da Palestina
Os ricos eram considerados os altos negociantes, os grandes pro-

prietários de imóveis, os arrendatários de impostos e as pessoas que 
viviam de rendas.76 Alguns membros dessa classe rica também faziam 
parte do Sinédrio, por exemplo, Nicodemos (Jo 19,39) e José de Arima-
teia (Mc 15,43).77 Seriam integrantes da classe rica e dominante, a casa 
real e os altos funcionários reais, os latifundiários (sumos sacerdotes 
e anciãos) e os comerciantes do templo.78 “A nobreza sacerdotal fazia 
parte dos meios ricos.”79 Os sumos sacerdotes Ananias, Anás e Caifás e 
o chefe dos sacerdotes, Sadoc, moravam na parte alta da cidade.80 Em 
contraposição, os sacerdotes comuns pertenciam à classe média ou bai-
xa, e seus bens não podiam ser comparados aos da nobreza sacerdotal. 
Alguns sacerdotes comuns viviam até mesmo numa situação miserá-
vel, sendo necessário que exercessem mais outra atividade, geralmente 
artesanal.81 “[...] essa nobreza parece interessar-se sobremaneira pelo 
tesouro do Templo, parte dele arrecadado pelas ofertas, colocando seus 

75 ou-toi lh,myontai perisso,teron kri,maÅ
76 JEREMIAS, Joachim. Jerusalém no tempo de Jesus: pesquisas de história econô-

mico-social no período neotestamentário. Traduido por M. Cecília de M. Duprat. São 
Paulo: Paulinas, 1983. p. 138s.

77 JEREMIAS, 1983, p. 139.
78 VOLKMANN, 1992, p. 107.
79 JEREMIAS, 1983, p. 140.
80 JEREMIAS, 1983, p. 140.
81 VOLKMANN, 1992, p. 108.
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descendentes nos postos de tesoureiros do santuário.”82 Esse dado per-
mite supor que grandes quantias de ofertas deixadas no templo eram 
tiradas pela nobreza sacerdotal.83 Assim, o conflito apresentado pelos 
evangelhos, refletido nas palavras de Jesus, revela uma sociedade “mar-
cada por graves conflitos sociais e por estruturas geradoras de pobreza e 
miséria, de um lado, e de concentração de riqueza, de outro.”84

2.2.2 Os pobres na sociedade da Palestina
No episódio das ofertas no templo, Jesus enfatiza a oferta da viú-

va pobre. Quem eram, então, os pobres no tempo de Jesus?

A classe baixa estava divida em duas subclasses: as pessoas livres 
e as não livres. Nessas duas subclasses, as pessoas não eram donas dos 
meios de produção. As pessoas livres, tanto na agricultura quanto na 
cidade, eram os arrendatários (donos de animais, ferramentas e pouca 
terra), os jornaleiros e os diaristas. As pessoas não livres eram os escra-
vos, tanto judeus quanto não judeus.85

Quando se pensa nos pobres no tempo de Jesus, “[...] é preciso 
distinguir aqueles que garantiam sua subsistência pelo trabalho e os 
que viviam, em parte ou totalmente, da ajuda alheia.”86 Os diaristas, 
por exemplo, eram em maior número que os escravos e ganhavam em 
média um denário e mais refeição por dia. Esse valor era o máximo que 
um trabalhador diarista conseguia por um dia de trabalho. Quando os 
diaristas não tinham trabalho, ficavam na praça do mercado, sem ter o 
que fazer e esperando que alguém fosse buscá-los para poderem ganhar 
o seu sustento.87

82 JEREMIAS, 1983, p. 142s.
83 JEREMIAS, 1983, p. 143.
84 VOLKMANN, 1992, p. 107.
85 VOLKMANN, 1992, p. 107.
86 JEREMIAS, 1983, p. 157.
87 GNILKA, Joachim. Jesus de Nazaré: mensagem e história. Traduzido por Carlos 

Almeida Pereira. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 64.
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Os escravos eram, sobretudo, utilizados nas atividades domésti-
cas, não estando presentes tão fortemente na agricultura. Eles depen-
diam totalmente de seus donos.88 Eram propriedade dos outros. Deve-se 
fazer aqui uma diferença entre escravos judeus e pagãos. Os escravos 
judeus encontravam-se sob a proteção da lei e muitos deles recebiam 
salário como pagamento por sua força de trabalho. Contudo, os escra-
vos pagãos não tinham a mesma sorte, tornando-se mão de obra barata 
para seus donos.89

O que chama a atenção é que, dentre a camada empobrecida, en-
contravam-se os escribas, especialmente aqueles que não tinham outra 
profissão. A contenda de Jesus, no contexto do relato das ofertas, não 
era com tais escribas, mas com aqueles que, ao mesmo tempo, eram sa-
cerdotes no templo de Jerusalém. Estes recebiam salários fixos, fazendo 
parte da classe média.90

O templo era frequentado pelas pessoas ricas e pobres, como 
se vê no relato bíblico em questão. Todas as camadas da população 
depositavam as ofertas e os sacrifícios. Percebe-se a diferença nos 
animais comprados e oferecidos como sacrifício: os pobres ofereciam 
pombas, e os ricos, grandes animais.91 Daí resulta a conclusão de que 
havia classes sociais distintas no tempo de Jesus, as quais viviam em 
confronto mútuo.

O evangelho de Marcos usa a palavra ptwch para designar a con-
dição da mulher viúva que ofertara no templo ao alcance da visão de 
Jesus. Tal nomenclatura era usada para descrever alguém totalmente 
desprovido de bens, ou seja, totalmente pobre: uma mendiga,92 ou seja, 
a viúva pobre que ofertara no templo, diante do olhar atento de Jesus, 
era na verdade paupérrima.

88 JEREMIAS, 1983, p. 157-9.
89 GNILKA, 2000, p. 64s.
90 JEREMIAS, 1983, p. 159-64.
91 VOLKMANN, 1992, p. 108.
92 MULHOLLAND, Dewey M. Marcos. Traduzido por Maria Judith Prado Menga. São 

Paulo: Vida Nova, [199-]. p. 193.
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2.2.3 As mulheres e as viúvas na sociedade da Palestina
As viúvas sofriam por duas razões: em primeiro lugar, por serem 

mulheres; em segundo lugar, por não terem amparo de um esposo. No 
caso da viúva pobre, acrescente-se ainda um terceiro elemento: o fato 
de ela ser pobre.

A mulher não podia participar da vida pública. Quando saía de 
casa, deveria cobrir o rosto com um manto para não chamar a atenção: 
“Havia mulheres tão rigorosas que não se descobriam nem mesmo em 
casa [...].”93

As mulheres, portanto, deveriam passar despercebidas. O que 
chama a atenção é que o interesse de Jesus estava voltado também para 
elas, como no caso da oferta da viúva pobre. No entanto, Jesus não 
conversou com a viúva. Pode-se supor que tenha sido para resguardar a 
própria mulher, pois ambos estavam num espaço público.

Em respeito à lei, as mulheres ficavam a maior parte do tempo 
em casa, principalmente antes do casamento. Contudo, tais relações não 
eram tão observadas no campo. No interior, havia relações mais livres. 
“Nada indica que as mulheres observassem de modo tão estrito no cam-
po, como na cidade, o hábito de cobrir a cabeça [...].”94

No âmbito da casa, a situação da mulher correspondia à da vida 
pública, ou seja, era de exclusão. As filhas vinham sempre num segundo 
plano de preferência, após os meninos. Eram ensinadas somente com o 
objetivo de atender às necessidades dos trabalhos domésticos. Quanto à 
herança, as mulheres a nada tinham direito. O poder dava-se, antes do 
casamento, pelo pai; após o casamento, quem exercia o poder sobre a 
mulher era o esposo.95 Além de não ter direito à herança, elas também 

93 JEREMIAS, 1983, p. 474.
94 JEREMIAS, 1983, p. 477.
95 JEREMIAS, 1983, p. 478s, 483-6.
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não eram admitidas como testemunhas nos tribunais. “Nos banquetes 
festivos onde havia hóspedes convidados elas não tinham acesso.”96

A função familiar da mulher era a de ser mãe. “A falta de filhos 
era tida como desonra, até mesmo como castigo divino. Sendo mãe, a 
mulher via-se valorizada; dera ao marido o mais precioso presente.”97 
A viúva, se não tivesse filhos, permanecia ligada ao esposo falecido.98 
Nesse caso, ela deveria esperar que um dos irmãos do falecido a rece-
besse como esposa (casamento levirático) ou, então, manifestasse-lhe 
a recusa.99 Se os irmãos do falecido manifestassem tal recusa, a viúva 
poderia novamente se casar. Diante de tal contexto, provavelmente 
uma viúva se perguntaria: Se a exclusão continuará a mesma, para que 
casar novamente?

Segundo relatos, as viúvas podiam entrar no templo de Jerusa-
lém; porém, somente tinham o direito de frequentar o átrio dos gentios 
e o das mulheres.100 Elas até mesmo poderiam participar do culto, mas 
estacas e grades separavam-nas dos homens. De qualquer maneira, par-
ticipavam somente como ouvintes.

No texto anterior ao das ofertas, Jesus censurara os escribas e 
denunciara sua relação opressora para com as viúvas: eles devoravam 
as casas das viúvas (Mc 12,40). Essa denúncia ligava-se ao fato de as 
viúvas não serem consideradas confiáveis para tratar dos negócios dos 
maridos falecidos. Era nesse momento que os escribas, com sua con-
fiabilidade, conhecidos por sua piedade, conquistavam o direito legal 
de administrar as propriedades de tais viúvas. “Como compensação, 
geralmente ganhariam uma percentagem sobre os bens administrados; a 
prática era notória por causa do desvio do dinheiro e dos abusos.”101 Os 

96 GNILKA, 2000, p. 69.
97 JEREMIAS, 1983, p. 488s.
98 Cf. Dt 25.5-10.
99 JEREMIAS, 1983, p. 489.
100 JOSEFO apud JEREMIAS, 1983, p. 491.
101 MYERS, Ched. O Evangelho de São Marcos. Traduzido por I. F. L. Ferreira. São 

Paulo: Paulinas, 1992. p. 383.
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escribas, na prática, devoravam o que os pobres pouco possuíam. Assim 
também devoravam as propriedades das viúvas.

Em suma, na condição de viúva pobre, no tempo de Jesus, a mu-
lher não poderia ter esperanças de uma mudança para melhor em 
suas condições sociais e financeiras.102 Ao sinalizar para a oferta de 
uma viúva pobre, Jesus coloca-a em pé de igualdade com os homens 
(ricos).103 Com isso, ele provoca um enorme escândalo social.

2.2.4 As ofertas no templo de Jerusalém
O texto bíblico da oferta da viúva pobre afirma que tanto a sua 

oferta quanto a dos ricos foi depositada no gazofilácio. Esse espaço 
ficava no pátio das mulheres, dentro do templo de Jerusalém. Ao pátio 
das mulheres, todas as pessoas tinham acesso, por isso também os ricos 
depositaram ali suas ofertas. Nesse pátio, havia a câmara do tesouro. 
Nela havia treze recipientes, distribuídos em círculo, onde eram coloca-
dos os tributos e as ofertas. “Quando uma quantia maior era entregue ao 
sacerdote de plantão, soava uma trombeta [...].”104 Jesus estava sentado 
no pátio das mulheres, na posição reservada aos mestres,105 observando 
a câmara do tesouro, ou seja, o gazofilácio. Ele observava mais precisa-
mente o que ali acontecia.

O sacerdote tinha a função de receber a oferta, examiná-la, ques-
tionar sobre sua procedência e, então, finalmente depositava a oferta 
no recipiente correspondente. Os doadores com quantias menores pre-

102 TURLINGTON, Henry E. Marcos. In: ALLEN, Clifton J (Ed.). Comentário Bíblico 
Broadman. Traduzido por Adiel Almeida de Oliveira. 2 ed. Rio de Janeiro: JUERP, 
1986. v. 8. p. 445s.

103 JEREMIAS, 1983, p. 494.
104 SCHMIDT, Ervino. Prédica: Marcos 12.41-44. In: SOUZA, Mauro Batista de (Coord.). 

Proclamar libertação: auxílios homiléticos. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2008. v. 33. 
p. 389.

105 TOLBERT, Malcolm O. Lucas. In: ALLEN, Clifton J. Comentário Bíblico Broadman. 
Traduzido por Adiel Almeida de Oliveira e Israel Belo de Azevedo. Rio de Janeiro: 
JUERP, 1983. v. 9. p. 191.
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cisavam declarar a quantia de suas ofertas, tudo isso de forma que to-
dos pudessem ouvir.106 Naturalmente, os ricos enalteciam-se com seus 
valores expressivos, enquanto as pessoas pobres faziam sua oferta com 
pequenas quantias; contudo, provavelmente em profunda humildade.

O templo representava, portanto, todo o sistema religioso exclu-
dente, com suas profundas incoerências, com sua exploração ao pobre. 
Jesus coloca-se contra esse sistema opressor, com suas ofertas baseadas 
em leis e hipocrisias.107

2.3 Jesus e sua compreensão de oferta: uma prática 
libertadora
No tempo de Jesus, a Palestina apresentava dois modelos de eco-

nomia: uma era a das cidades, em que o templo dominava boa parte da 
população; a outra era a das aldeias. A dominação grega (4 a.C.) privile-
giou o modelo das cidades, com sua elite político-econômica. Com isso, 
os camponeses serviram para sustentar todo esse aparato, em especial, 
por meio do templo de Jerusalém. Quem não concordava com esses mo-
delos estava fadado a viver como pobre, mendigo, ou seja, à margem da 
sociedade. 108

Quando Jesus relaciona a oferta dos ricos e a da viúva pobre, 
aponta para os modelos econômicos existentes na Palestina. A opção de 
Jesus foi colocar-se ao lado de quem sofria, era explorado e, ao mesmo 
tempo, partilhava do pouco que tinha. Jesus posicionava-se contra a 
concentração de bens, advertindo as pessoas sobre as ofertas em gran-
des quantias e sem motivação de gratidão.109

106 MYERS, 1992, p. 384.
107 L’EPLATTENIER, Charles. Leitura do Evangelho de Lucas. Traduzido por Benôni 

Lemos. São Paulo: Paulinas, 1993. p. 202.
108 WITTER, Teobaldo (Org.). Deus e o dinheiro: círculos bíblicos sobre economia e vida. 

São Leopoldo: CEBI, 2010. p. 20.
109 WITTER, 2010, p. 21.
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Na oferta, não é o valor que tem primazia, e sim, o que motiva 
a pessoa ofertante a dedicar parte de seus bens ao serviço comunitá-
rio. “O dinheiro tem o valor que nós lhe damos. Ele não tem valor 
próprio.”110 O verdadeiro valor está na motivação e passa necessaria-
mente pela gratidão do coração. Por isso, a pergunta não é pelo quanto 
a pessoa precisa ou deve ofertar. Simplesmente o ato de ofertar, para 
Jesus, é decorrência da graça, no exemplo da viúva pobre. Nesse sen-
tido, o montante ofertado decorre de duas situações: da gratidão e da 
sensibilidade para com a causa.111

Podem-se, assim, apontar três parâmetros para uma oferta res-
ponsável e libertadora: 1º) Não pode haver sobrecarga financeira para a 
pessoa ofertante; 2º) o sentimento de gratidão deve estar presente e, ao 
mesmo tempo, a consciência da dependência de Deus; 3º) a oferta re-
quer sensibilidade, amor e solidariedade para com a pessoa ou o grupo 
necessitado. Desse modo, a oferta precisa estar direcionada para um fim 
específico e ter como objetivo não apenas a manutenção do status quo, 
mas a promoção da vida em seu sentido mais amplo.112

Seguindo os passos de Jesus, a oferta deve estar baseada na 
liberdade evangélica e no compromisso com a humanidade, livrando 
o indivíduo do egoísmo e do egocentrismo. Tal oferta é um resga-
te da oferta das primícias, estudada no capítulo anterior. A liberda-
de evangélica de ofertar é a mesma que o ser humano possui para 
doar sangue, órgãos, colocar seus dons a serviço da comunidade ou 
sociedade.113

No caso da oferta da viúva pobre e da oferta dos ricos, Jesus sina-
lizou duas situações, a saber: a inversão de valores e o perigo de ofer-
tar tudo que se tem. Num primeiro momento, Jesus enfatizou a oferta 
da viúva como verdadeira doação. A oferta dos ricos tem muito mais a 

110 WITTER, 2010, p. 11.
111 FUCHS, 2005, f. 6.
112 FUCHS, 2005, f. 6.
113 FUCHS, 2005, f. 4.
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compreensão de pagamento e de autopromoção. “Duas moedas para ela 
pesam muito mais do que aquilo que provém das sobras de um rico.”114 A 
atitude da viúva é de entrega total, de confiança em Deus, de fé. A viúva, 
ao mesmo tempo que coloca as duas moedas no gazofilácio, também en-
trega toda sua vida nas mãos de Deus.

A valorização da oferta da viúva pobre apontava para a ver-
dadeira atitude religiosa. Oferta-se não aquilo que é supérfluo ou as 
sobras, e sim aquilo que é importante e valioso na própria vida.115 
Muitas vezes, o importante e valioso representa um valor pequeno, 
quase insignificante aos olhos da humanidade. Contudo, aos olhos di-
vinos, essa oferta representa tudo que há de mais precioso. Os olhos 
de Jesus conseguiram perceber a atitude daquela viúva empobrecida. 
Em contraste, a oferta dos ricos representava a mentalidade do poder 
opressor. Ao mesmo tempo que eles enriqueciam às custas das pes-
soas empobrecidas, suas ofertas tinham o objetivo de permuta com 
Deus. Ao ofertar, os ricos criam haver obtido um favor de Deus. Por 
isso, o seu pensamento lógico era: quanto maior a oferta, tanto maior 
será o favor concedido por Deus.116

Os ricos tinham o supérfluo, do qual suas ofertas eram tiradas. 
Tais valores envergonhavam os pobres diante do sistema opressor reli-
gioso do templo. Contudo, Jesus inverteu justamente esta lógica: duas 
moedas praticamente sem valor, na verdade, valem muito mais do que 
parecem.117 A viúva pobre, com sua humilde oferta, mesmo sem perce-
ber, mostrou aos religiosos (escribas, fariseus, sacerdotes, sumos sacer-
dotes e outros) o verdadeiro significado do templo, de seu compromisso 
e de sua própria serventia.118

114 SOUZA, 2008, p. 389.
115 STORNIOLO, Ivo. Como ler o Evangelho de Lucas: os pobres constroem a nova 

história. São Paulo: Paulinas, 1992. p. 181.
116 ALLEN, 1983, p. 191.
117 L’EPLATTENIER, 1993, p. 200s.
118 VAN LINDEN, Philip. El Evangelio de San Marcos. Traduzido por Rosa María Icaza. 

Collegeville: The Liturgical Press, 1994. p. 73.
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A segunda situação, citada anteriormente, assinala para o que há 
de mais libertador nesta relação de Jesus com as ofertas deixadas no 
templo, a saber: o perigo de ofertar tudo que se tem, dando mais for-
ça ainda ao poder opressor. A viúva pobre, além de não poder admi-
nistrar livremente suas finanças sem a intromissão do poder religioso 
(escribas), refletia também o quão difícil era a pessoa oprimida tomar 
consciência de sua situação. Dando tudo o que tinha, a viúva pobre não 
percebeu que empobrecia ainda mais por causa de suas obrigações para 
com o culto do templo.119

Segundo Wright, analisando a reflexão de Jesus diante da oferta 
da viúva pobre, [...] “as palavras de Jesus deveriam ser vistas ‘como 
drástica reprovação e não como aprovação’.”120 Assim sendo, o dito 
de Jesus também é um lamento. “Jesus condena o sistema de valores 
que motiva a ação dela [da viúva] e condena os que a condicionam no 
sentido de praticá-la.”121 Conforme o evangelho de Marcos, o gesto de 
Jesus sair do templo logo após tal constatação, mostra o quão desgos-
toso ficara diante da opressão religiosa. O templo de Jerusalém estava 
fraudando a viúva pobre, privando-a de sua própria sobrevivência. En-
quanto os ricos ofertavam do que lhes sobrava, a viúva pobre ofertou 
o dinheiro de que necessitava, o que justamente mantinha a opressão. 
A oferta da viúva trazia consigo sua amarga pobreza. A viúva deu mais 
do que podia. Ela ofertou aquilo de que necessitava para o sustento de 
sua vida.122

Assim como os discípulos haviam se admirado com a imponên-
cia do templo, com sua grandiosidade, também a viúva não percebia 
que de lá vinha o poder opressor. Enquanto a viúva pobre procurava no 
templo uma casa de oração, e por isso levou sua oferta, o poder opres-

119 MYERS, 1992, p. 384.
120 WRIGHT, 1982 apud MYERS, 1992, p. 384.
121 WRIGHT, 1982 apud MYERS, 1992, p. 384.
122 GNILKA, Joachim. El evangelio segun san Marcos. Salamanca: Sígueme, 1986. v. 

2. p. 207.
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sor religioso havia transformado tal lugar sagrado num covil de ladrões  
(Lc 19,46), nas palavras do próprio Jesus.

Percebe-se que, no templo, havia dois grupos de ofertantes e, com 
isso, existia um grupo que vivia desse sistema. A viúva mostrou que 
Deus tinha seus adeptos fiéis,123 assim como, provavelmente, a grande 
parte da população que levava suas ofertas, sacrifícios e oferendas. E 
também mostrou o quanto o poder opressor podia esconder-se sob o 
nome de Deus para manter um sistema arbitrário.

Em suma, quando se pensa em oferta na visão de Jesus, não se 
têm valores pré-estabelecidos. A oferta parte da gratidão, do compro-
metimento com a vida, com a solidariedade, com base na liberdade que 
o evangelho dá ao ser humano. A oferta precisa ser algo importante, 
significativo para quem oferta, não sobra ou resto. A oferta é motivada 
pela fé, em gratidão a Deus.

123 ALLEN, 1986, p. 445.
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3 
 

A oferta cristã de gratidão:

uma igreja que é mordoma

Depois da análise da oferta na realidade brasileira, em diferen-
tes denominações religiosas cristãs e da interpretação bíblica tanto do 
Primeiro Testamento quanto da compreensão de Jesus no Segundo Tes-
tamento, é necessário voltar a atenção à prática, visando a um futuro 
de justiça. Neste capítulo, apresenta-se um projeto de como trabalhar 
biblicamente a oferta de uma maneira evangélica.

Quando se pensa em oferta, logo se tem em mente a oferta para 
a igreja. Porém, muitas outras instituições vivem de ofertas. Por isso, 
qualquer oferta que promova a vida pode ser considerada oferta de gra-
tidão. Para a igreja cristã, particularmente, a oferta é um dos meios 
que ela possui para cumprir a sua missão. A existência da própria igre-
ja cristã está atrelada à ajuda aos mais necessitados, à construção de 
uma sociedade mais justa, à vivência de uma comunidade marcada pelo 
amor e pela solidariedade e, ainda, à manutenção da instituição para o 
exercício da pregação da palavra de Deus e para a correta administração 
dos Sacramentos.

Contudo, a prática existente mostra que as igrejas cristãs têm nas 
ofertas a sua própria manutenção como principal objetivo. Sendo as-
sim, necessita-se de um trabalho compromissado com os valores evan-
gélicos, em que a preocupação não seja mais o “eu”, e sim a vida no 



45PNV 303

sentido mais amplo. Assim, a oferta faz parte da mordomia cristã, ou 
seja, da igreja como aquela que serve, a exemplo de Jesus.124

Nesse sentido, a oferta deve ser expressão da espiritualidade, mo-
tivada pela fé, em reconhecimento de que tudo provém de Deus125 e, ao 
mesmo tempo, do compromisso com o mundo criado pelo Senhor. Com 
base na fé motivada pelo evangelho de Jesus, não há espaço para leis 
ou valores pré-estabelecidos. O valor da oferta passará pelas condições 
socioeconômicas momentâneas e terá como ponto de partida sempre a 
gratidão a Iahweh, o Senhor da vida.

Em suma, a oferta evangélica, da boa-nova anunciada por Jesus, 
só pode ser uma: a espontânea, de gratidão. Para que tal oferta seja 
trabalhada de forma bíblica, a igreja cristã precisa estar disposta a assu-
mir o risco da insegurança. Quem busca a segurança continuará sempre 
a manter o poder opressor do templo de Jerusalém, baseado em leis 
e regras rígidas. A oferta espontânea de gratidão questiona estruturas, 
principalmente as ociosas. Para que tal projeto de oferta seja implanta-
do pela igreja cristã, alguns passos precisam ser dados, a curto, a médio 
e a longo prazo. Passa-se a descrever os passos deste projeto cristão 
libertador, baseado na oferta espontânea de gratidão.

3.1 Um projeto cristão libertador: a oferta espontânea 
de gratidão a curto prazo
A oferta faz parte de um trabalho pastoral mais amplo. Sendo 

assim, um projeto que tenha como objetivo a implantação da oferta 
espontânea de gratidão não passa somente pela compreensão bíblica do 
que significam os bens, e sim, pela compreensão de solidariedade, de 
ética, de comunidade cristã, de comunhão, de igreja e de outros temas.

124 Cf. Mc 10.45: “pois também o Filho do homem não veio para ser servido, mas para 
servir e dar a vida dele (um) resgate por muitos.”

125 WUTKE, 2000, f. 30.
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O período entendido como curto prazo é o mais impactante, pois 
traz consigo profundas mudanças históricas e até mesmo culturais. Por 
curto prazo, entende-se o período de três anos. Dentro desse período, 
os objetivos são muitos e o empenho precisa ser comunitário. Segue a 
descrição dos passos:

1º) Na liturgia da celebração da comunidade, a oferta precisa se 
tornar parte significativa. A celebração é um espaço precioso, 
em que a comunidade deve ser conduzida a levar sua oferta 
até o altar, dedicando a Deus e ao trabalho desenvolvido pela 
igreja cristã parte daquilo que ganhou do Criador e Mantene-
dor da vida.

A oferta faz parte da liturgia. Com isso, dá-se um caráter sagrado 
também aos bens. “Sendo assim, o melhor lugar para realizá-la é no 
culto comunitário e a partir dele.”126 Dessa maneira, a oferta é um ato 
de gratidão ao Deus gracioso. Do contrário, quando a oferta é recolhida 
na secretaria da igreja, dá-se à mesma o caráter de pagamento ou con-
tribuição. A oferta não pode ser considerada um “mal necessário”, reco-
lhida ao final da celebração, e muito menos uma tarifa, taxa ou imposto 
a ser pago por um trabalho recebido.

2º) O segundo passo é a superação do vocabulário utilizado para 
designar as ofertas. A pessoa cristã não é chamada a pagar, e 
sim ofertar para a causa de Deus no mundo. A valorização do 
vocábulo “oferta” determinará uma nova conscientização.

3º) A oferta espontânea de gratidão passa pelo trabalho com as 
diferentes idades: crianças, jovens, adultos e idosos. Sendo 
assim, um terceiro passo importante é dar ênfase especial às 
crianças, pois elas têm um poder transformador muito gran-
de. As crianças envolvem toda a família.

126 WUTKE, 2000, p. 31.
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“Ofertar nosso dinheiro é um ato de adoração, tanto quanto o é 
nosso ato de orar ou cantar os louvores de Deus.”127 Essa compreensão 
é mais facilmente assimilada pelas novas gerações. Cria-se uma nova 
conscientização, em que a oferta é algo alegre, motivada pelo sentimen-
to de gratidão a Deus.

4º) Um quarto passo é a conscientização das pessoas adultas. 
Essa conscientização não pode restringir-se à celebração 
comunitária semanal. Embora esta seja importante, preci-
sam-se encontrar espaços múltiplos para trabalhar a oferta. 
Um desses espaços é o estudo bíblico em pequeno grupo. 
Comunidades cristãs maiores precisam dividir-se em pe-
quenos grupos e, assim, reunirem-se no espaço familiar. 
A família é a igreja doméstica. É no espaço familiar que 
as pessoas sentem-se mais livres para questionar e refle-
tir. Com essa conscientização, a oferta deixará de ser uma 
obrigação ou um pagamento e transformar-se-á em dádiva. 
Não somente a oferta eclesial será sagrada, mas também os 
bens familiares tomarão uma nova dimensão. O valor dos 
alimentos e de toda a casa será sagrado para a família cristã.

5º) A comunidade cristã precisará dar clareza à destinação das 
ofertas. Nesse processo, duas compreensões são importan-
tes: as ofertas não se destinam somente para os serviços da 
comunidade local, mas para a missão de Deus e envolvem a 
promoção da vida; e, a pessoa ofertante precisa ter livre aces-
so à prestação de contas, tendo o direito de obter informações 
sobre o emprego de sua oferta.

6º)  A implantação da oferta espontânea de gratidão não é obra 
somente do ministério ordenado. Por isso, todo o presbité-
rio precisa ser envolvido e entender a compreensão bíblica 

127 REIN, 1977 apud WUTKE, 2000, f. 31.
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libertadora da oferta. As lideranças que compõem o presbité-
rio serão propagadoras e mantenedoras do projeto a médio e 
longo prazo.

3.2 A oferta espontânea de gratidão a médio prazo
Entende-se por médio prazo o período de seis anos. Esse é o tem-

po necessário para que o tema seja trabalhado, considerando-se os di-
ferentes contextos. Nesse período, é imprescindível o envolvimento de 
toda a igreja cristã, e não somente de algumas comunidades. O envol-
vimento do corpo dá unidade e traz segurança128. Comunidades cristãs 
mais empobrecidas ou com poucos membros precisarão ser sustentadas 
pelas mais ricas. Dessa maneira, a viúva pobre terá a certeza de que 
será amparada pela oferta dos ricos. As ofertas com pequenas e gran-
des quantias deverão somar-se para um único objetivo.

Nesse tempo, a prática edificante deverá estar orientada constan-
temente por algumas perguntas, como: O que doamos? Onde doamos? 
Para que doamos? Para quem doamos? Por que doamos?129, ou seja, o 
trabalho a curto prazo não pode cessar neste período maior, caso con-
trário, perderá sua importância e funcionalidade.

3.3 A oferta espontânea de gratidão e seu objetivo a 
longo prazo
Um dos objetivos que está presente na essência da oferta, a pro-

moção da vida, começando pelos mais necessitados, é o passo seguinte 
após seis anos de reflexão e implantação da oferta espontânea de gra-
tidão no âmbito de toda a igreja cristã. Nesse período, é o momento de 
a comunidade cristã voltar seus olhos e todo o corpo para a sua função 
social: fundar ou ajudar a manter alguma instituição social, permitindo 

128 Cf. 1 Co 12.12ss.
129 WUTKE, 2000, f. 43.
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assim que as ofertas comunitárias tenham como finalidade o bem co-
mum e a promoção da vida social.

A instituição social vai depender da análise do contexto, realiza-
da a médio prazo. Dependendo da localidade, o mais necessário será a 
criação de uma creche comunitária; em outro lugar, poderá ser necessá-
ria a criação de uma casa para pessoas idosas ou, então, a criação de um 
hospital, de uma escola ou de um orfanato. De acordo com o contex-
to em que se está inserido, talvez nenhuma instituição seja necessária; 
nesse caso, a comunidade cristã deverá comprometer-se com alguma 
instituição já existente, por exemplo, APAE (Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais), casas de abrigo e outras.

Essa é a fase final da implantação deste projeto. A partir des-
se momento, em torno de dez anos, a comunidade cristã deverá estar 
compromissada em acompanhar constantemente as reflexões em torno 
do tema, bem como a instituição mantida com as ofertas de gratidão a 
Deus. Para que esse trabalho seja duradouro, haverá a necessidade do 
amadurecimento crescente e permanente. Dessa forma, a igreja cristã 
estará seguindo os passos de Jesus de Nazaré, conferindo à oferta o 
verdadeiro sentido sagrado que lhe cabe. A oferta cristã de gratidão é 
uma forma de gerar vida e transformar situações de exclusão em inclu-
são, de destruição em sinais do reino de Deus, enfim, de opressão em 
libertação.



50 PNV 303

Conclusão

A pesquisa conclui que a igreja cristã, no mundo contemporâneo, 
quando trata do tema ofertas, está mais preocupada com a sua própria 
manutenção. A missão da igreja de promover a vida fica para um segun-
do plano ou, às vezes, até mesmo inexiste.

 Por causa desta preocupação pela própria manutenção, as práti-
cas de ofertas são variadas, desde a oferta do dízimo até a oferta enten-
dida como pagamento, em que a igreja é comparada à qualquer outra 
instituição (sindicato, associação, clube). Nesses casos, os textos bíbli-
cos servem para atestar a autenticidade de tais práticas, não importando 
a época em que foram escritos nem sua funcionalidade no mundo bí-
blico e em suas sociedades. A interpretação dos textos é realizada por 
uma leitura fundamentalista. Assim, a igreja cristã reflete a instituição 
do templo de Jerusalém, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testa-
mento, opressora e legalista. Portanto, surge a necessidade urgente de a 
igreja cristã trabalhar o tema das ofertas de uma forma comprometida 
com a boa-nova, anunciada por Jesus. A preocupação deve ser a promo-
ção da vida. Nesse sentido, o modelo de ofertas a ser adotado precisará 
libertar a pessoa cristã de leis e dogmas e comprometer a comunidade 
cristã com vida digna para todos. A oferta espontânea de gratidão surge 
como um modelo libertador, anunciado não pela igreja cristã, mas pelo 
próprio Jesus. Essa é a boa-nova que as comunidades eclesiais precisam 
adotar como prática de inclusão e fonte de vida em abundância.

Dessa forma, as ofertas não serão tratadas como um mal profano 
necessário à igreja cristã, e sim, como algo sagrado, assim como os sa-
cramentos e a própria palavra bíblica. Ao mesmo tempo que as pessoas 
se sentirão livres, libertas da obrigatoriedade, também se sentirão com-
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promissadas com a causa do reino de Deus, que é a promoção da vida, 
tanto para os seres humanos quanto para a natureza.

O referido projeto sobre a oferta espontânea de gratidão pode ser 
fonte de uma nova pesquisa no futuro, especialmente se for analisada da 
visão de Jesus em relação às cartas paulinas e de como as primeiras co-
munidades cristãs vivenciaram as ofertas arrecadadas, ou seja, a análise 
bíblica sobre o tema pode ser continuada, tendo em vista a abordagem 
da visão de ofertas com base no Segundo Testamento.
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