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CURSO: Inquérito do Antigo Testamento

Descrição: 
Inquérito do Antigo Testamento é um curso destinado a ajudar o aluno a compreender a história da 
Bíblia desde o início da Criação até o fim da narrativa do Antigo Testamento. Este curso assegurará que 
o aluno tenha uma base bíblica a partir da qual interpretará toda a Escritura e a sua história.. 

Objetivos: Após a conclusão deste curso, o aluno deve ser capaz de... 

• Articular a estrutura literária do Antigo Testamento, sabendo quais livros do Antigo Testamento são os 
livros da Lei, quais são os Profetas e quais são os Escritos. 

• Explicar e defender o propósito da História Primitiva (Gênesis 1-11), da História Patriarcal (Gênesis 
12-50) e da História do Pentateuco (Êxodo - Deuteronômio). 

• Descrever a queda da humanidade, da graça, e os efeitos do pecado. 
• Mostrar uma compreensão completa do fluxo narrativo da História de Adão aos Cativeiros de Israel 

e Judá. 
• Mostrar como os sistemas de sacrifício do Antigo Testamento apontam para Cristo. 
• Mostrar como os Pactos Adâmico, Abraâmico, Mosaico e Davídico ser cumpriram em Cristo, bem 

como as profecias messiânicas. 

Pontos para a aprendizagem 

1. Frequência nos cursos 

2. Conclusão das leituras indicadas 

Resultados 

1. Atribuições completas de lição de casa 

2. Projeto final completo 
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INTRODUÇÃO 

Sumário do Antigo Testamento: 

Observações: 

Toda seção principal das Escrituras contém uma narrativa. Isso é porque ao longo de todo o Antigo e 
do Novo Testamento, Deus está desenvolvendo uma história que ajuda o leitor a entender e a ver a 
missão divina, que é a redenção das pessoas perdidas. Esta grande história se desenrola entre muitas 
pequenas histórias para ajudar os leitores a ver a soberania de Deus e para proteger e desenvolver seu 
plano perfeito para toda a humanidade. Como tal, as três seções principais do AT contêm narrativas 
(contos históricos), bem como um conteúdo pelo qual a seção foi nomeada. Assim, a Lei possui 
narrativas e leis. Os Profetas possuem narrativas e profecias, e Os Escritos tem narrativas e literatura. 

4 | INQUÉRITO DO ANTIGO TESTAMENTO

LEI PROFETAS ESCRITOS
História Primitiva 

Gênesis 1-11

Narrativas 
Josué 
Juízes 

I, II Samuel 
I, II Reis

Literatura 
Rute 
Ester 
Jó 

Salmos 
Provérbios 

Eclesiastes Cânticos 
de Salomão 

Lamentações

História Patriarcal 
Gênesis 12-50

Profecias 
Isaías 

Jeremias 
Ezequiel 

Os doze livros

Narrativas 
Daniel 
Esdras 

Neemias I, 
II Crônicas

História do Pentateuco 
Êxodo 

Levítico 
Números 

Deuteronômio
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HISTÓRIA PRIMITIVA
CRIAÇÃO E QUEDA (GÊNESIS 1-11) 

Introdução: 

1. Gênesis 1-11 (mais de 2.500 anos) 

2. Adão à Abraão. 

3. O Propósito:  DEFINIR e EXPOR a natureza humana pecadora. 

I. No princípio Deus (Genesis 1:1-2:7) 

A. O que isso nos diz sobre Deus? 

1. Deus é ETERNO - “No princípio…” 

2. Deus é CRIADOR - de tudo. 

3. Deus é BOM - Tudo o que Ele criou é bom. 

4. Deus é ORDENADO - Ele criou tudo em ordem. 

5. Deus é PESSOAL - Ele fala. Ele criou pessoas para que Ele pudesse construir uma amizade 
com elas. 

6. Deus é PODEROSO - Ele criou apenas pelo mandato divino. “Céu e terra” é o meio hebraico 
para descrever tudo. 

7. Deus tem PROPÓSITOS - Ele abençoou e ordenou. Ele tinha um propósito para a sua criação 
e para o homem. 

8. Deus é GENEROSO - Ele deu, ricamente, todas as coisas para a nossa alegria. 

A Bíblia nunca procura provar a existência de Deus. Ela sempre assume a sua existência. 

B. Podemos encontrar uma indicação da Trindade aqui? 

1. Deus é ELOHIM no v. 1. - (Plural em Hebraico) 

2. “Deixe-nos…” - Isso sugere uma deliberação Divina. 

3. Deus, em seu caráter é tanto eterno quanto pessoal, deseja que um grande número de 
pessoas se relacionem e fiquem satisfeitos uns com os outros. 

II. A conta da Criação (Gênesis 1:1-2:7) 

A. No princípio, a criação estava sem FORMA e VAZIA. (1:2) 
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Como era o mundo que Deus criou no princípio em relação ao mundo que vivemos agora? 

A palavra “bom” é repetida constantemente. Havia ausência de doença, de pecado, da morte e da 
desordem. O homem estava em perfeita harmonia com Deus, com o seu ambiente, com a  sua 
parceira e consigo mesmo.  Isso  cria  problemas  reais  para  aqueles  que  acreditam  na evolução 
teísta. Gênesis 1 mostra que a morte não existia antes do pecado entrar na criação. O  mundo de hoje 
é muito diferente. Está sob a maldição de Deus e não há esperança de que seja removido até que 
Deus traga o novo céu e a nova Terra à existência (Apocalipse 21:4). 

III. A origem do homem 

A. Ordem 

Deus criou o homem primeiro ... antes da mulher. Isso mais tarde foi usado pelo apóstolo Paulo para 
argumentar que as mulheres não deveriam ter autoridade doutrinária sobre os homens na igreja (1 
Timóteo 2:11-14). 

B. A Criação 

O homem foi criado por Deus. Ele é resultado de um ato especial da criação, e não um resultado de 
um processo evolutivo. 

C. A essência do homem 

Na criação, o homem tem um componente físico (CORPO) feito de pó, e ele também possui um 
componente espiritual (ALMA) criado pelo sopro de Deus. 

Os componentes físicos e espirituais de seu ser são diferentes, mas convivem em harmonia. Um ser humano 
tem corpo e alma. 
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Sem forma Vazia

Dia 1 Luz Dia 4 Encheu o céu com luz

Dia 2 Os céus e os mares Dia 5 Encheu os mares e céus 
com seres vivos

Dia 3 A terra Dia 6 Encheu a terra com seres vivos

Dia 7 Descanso de Deus (Shabat)



D. Sua sexualidade e casamento 

24 Portanto, um homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir a sua esposa, e os dois tornar-se-ão 
uma só carne. Gênesis 2:24 

Deus criou a humanidade em dois gêneros distintos, mas complementares. O casamento é uma  
criação divina que une os dois em uma santa união; Não é uma invenção humana (2: 18-23). Este 
modelo de casamento foi reafirmado por Cristo em Mateus 19: 5 e pelo apóstolo Paulo em Efésios 5:31, 
bem como em várias outras passagens em toda a Bíblia. 

Conceitos chave 

1. Abandono - “…o homem deve deixar seu pai e sua mãe…” 

As pessoas casadas ainda devem honrar seus pais (Êxodo 20:12), mas o casamento estabelece um 
novo relacionamento que se torna a principal responsabilidade de um homem e uma mulher. 

2. União - “…e unir-se à sua mulher…” 

A palavra "unir" tem o sentido de uma união permanente. É um compromisso profundo. 

3. Uma carne - “…e os dois serão uma só carne.” 

Isso fala da união de duas partes que fazem um conjunto completo. Também conhece a união sexual 
entre um homem e uma mulher. Isso tem implicações claras contra a homossexualidade (ver 1:27). 

IV. A Grande Comissão para todo Homem. Gen. 1:28 

Os 4 Mandatos da Grande Comissão no Antigo Testamento são… 

1. Ser FRUTÍFERO - Comando de PRODUÇÃO: ser produtivo. 

2. MULTIPLICAR - Comando de PROCRIAÇÃO: ter filhos. 

3. PREENCHER a Terra - Comando da POPULAÇÃO: para se espalhar. 

4. DOMINAR - Comando de PROTEÇÃO: cuidar da terra e dos animais. 
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* Lembre-se, o propósito da História Primitiva (Gênesis 1-11) é definir e expor a natureza do pecado 
humano. Deus deu quatro comandos e a humanidade falhou em todos eles. Agora, vejamos essas 
histórias mais de perto. 

V. O pecado de Adão e Eva  (Gênesis 1:31, 2:15-16, 3:4-5, Isaías 14:12-15) 

A. A queda de um anjo 

É importante neste momento entender como a rebelião do mais poderoso anjo de Deus afetou Adão e Eva, 
nossos representantes. Deus revelou aos Seus profetas - Ezequiel e Isaías - como ocorreu a sua queda. 

Leia Ezequiel 28 e Isaías 14 para obter mais informações. 

B. A queda do Homem e seus efeitos 

1. Morte física 

Deus disse a Adão que se ele comesse o fruto proibido, ele morreria (Gênesis 2:17). Quando ele e Eva 
tomaram o fruto, Deus condenou a humanidade a voltar ao pó (Gênesis 3: 19b). A humanidade foi 
amaldiçoada por morrer por causa do pecado. Veja também Romanos 5:12. 

2. Trabalho maldito / trabalho doloroso 

Deus amaldiçoou o solo por causa do pecado de Adão (Gênesis 3: 17-19). O terreno já não era        
mais tão frutífero como era antes do pecado. Passou a ter espinhos e abrolhos, tornando o trabalho  
dos homens na terra muito mais difícil. A tarefa de Eva tornou-se mais difícil também, porque ela    
agora teria que sofrer grandes dificuldades na idade fértil. 
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4 Histórias Conectadas à 4 Mandatos
Adão e Eva  
(Gênesis 3)

O pecado é definido. O homem não dominou os 
animais. Em vez disso, ele permitiu que a serpente 
o dominasse.

Caim e Abel  
(Gênesis 4)

Em vez de se multiplicar, Caim matou um terço da 
raça humana em um instante.

Noé e o Dilúvio 
(Gênesis 6-8)

O homem não foi frutífero em produzir algo de 
bom. Na verdade, o mal era muito grande na 
terra.

A Torre de Babel 
(Gênesis 11)

O homem não encheu a terra. Em vez disso, eles 
se reuniram para não se dispersarem como Deus 
havia ordenado.



3. Conhecimento do Mal 

Antes da queda, tudo o que a humanidade sabia era "bom". Após a queda, a humanidade conhecia o 
mal como indicava o nome da árvore, e é por isso que Adão e Eva se esconderam de Deus e cobriram a 
sua nudez (Gênesis 3: 7). 

4. Separação de Deus 

Experimentar o conhecimento do mal nos separa de Deus. Sem expiação, a humanidade está destinada 
ao castigo, tal como está implícito no caráter justo de Deus. 

5. Natureza pecaminosa 

O pecado é enganador e evita a humanidade da verdade (Romanos 1: 18-21). Nossos desejos 
pecaminosos, então, nos impedem de compreender a glória de Deus (Romanos 1: 21-23). Seguir os 
desejos pecaminosos leva a perversões de todos os tipos (Romanos 1: 24-32). Está na natureza do homem 
ser pecaminoso e egoísta. 

C.  O pacto adâmico 

Deus prometeu a Adão e Eva que uma solução para o seu pecado seria realizada. Um descendente viria 
vencer a Serpente e pagar de uma vez por todas (Gênesis 3: 15-19). 
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HISTÓRIA PRIMITIVA
CAIN e ABEL, O DILÚVIO E A TORRE DE 

BABEL

Introdução: 

O propósito da História Primitiva (Gênesis 1-11) é definir e expor a natureza do pecado humano. Através 
da narrativa de Adão e Eva vemos como o pecado é definido e como a humanidade não dominou a 
terra e nem os animais. Mas este foi apenas um dos quatro mandatos de Deus para a humanidade. 
Nesta seção, analisaremos os outros três. Veja o quadro abaixo. 

I. Caim e Abel (Gênesis 4-5) 

A. O Pecado 

Deus estava satisfeito com a oferta de Abel, mas não com a de Caim. Em vez de procurar fazer uma 
oferta que fosse aceitável para Deus, Caim matou Abel, e assim matou um terço da raça humana em 
um instante. Este é exatamente o oposto da multiplicação! 

B.  A Proteção de Deus 

Deus continuou a povoar a terra através da linha de Sete. Sete é o primeiro de muitos grandes homens 
a vir de sua linha; Homens como Noé. 

II. O Dilúvio (Gênesis 6-8) 

De Adão ao Dilúvio passaram-se 1.656 anos, de acordo com as genealogias. Nós vimos como a 
humanidade falhou no "Comando de Proteção" através da narrativa de Adão e Eva. Nós também 
vimos como a humanidade falhou no Comando da Procriação através da narrativa de Caim e Abel. 
Agora veremos como a humanidade falhou no Comando de PRODUÇÃO na narrativa do Dilúvio. 
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4 Histórias Os 4 Mandatos

Adão e Eva Comando de Proteção: dominar

Caim e Abel Comando de Procriação: multiplicar

Noé e o Dilúvio Comando de Produção: ser frutífero

A Torre de Babel Comando de Povoar: encher a terra



A. O Pecado 

A raça humana cresceu em número e cresceu em sua desobediência ao Criador. O julgamento de 
Deus cai sobre a terra como um grande dilúvio. (6:5) 

B. A Provisão de Deus 

Noé, um descendente de Sete, é considerado justo e tem a tarefa de salvar a raça humana 
construindo uma arca para si e para a família. 

Questão: Deus "se arrependeu" em criar a humanidade? 

Quando Moisés diz que Deus se arrependeu por ter feito o homem (Gênesis 6: 6-7), ele não estava dizendo 
que Deus acreditava que Ele cometeu um erro ou que Ele não havia previsto o que aconteceria. A ênfase 
desta passagem foi sobre a dor que Deus experimentou quando Seu povo pecou. Isso o afligiu em seu 
coração (6: 6). É semelhante ao dizer que sentimos pena do infortúnio de uma pessoa, sem ter a intenção 
de sermos responsáveis por isso. Deus não quis destruir ou descartar Seu plano. Ele protegeu a humanidade 
através da arca e continuou com o plano que anunciou no Éden. 

C. Pacto Noético (Gênesis 9:8-17) 

Deus prometeu nunca mais enviar um dilúvio mundial para destruir a Terra como um ato de Seu 
julgamento divino pelo pecado. 

III. A Torre de Babel (cap. 11) 

Nós vimos como a humanidade falhou no "Comando de Proteção" através da narrativa de Adão e Eva. 
Vimos como ele falhou o "Comando de Procriação" através da narrativa de Caim e Abel. Então, vimos 
como a humanidade falhou na narração do "Comando de Produção" no Dilúvio. Nesta narrativa final da 
História Primitiva, veremos como a humanidade falhou no "Comando da POPULAÇÃO" na narrativa da 
Torre de Babel. 

A. O Pecado 

Deus ordenou à humanidade "encher" a terra. Em vez disso, a humanidade decidiu fazer exatamente o 
oposto. É importante notar que a  palavra  traduzida  como  "espalhados"  em  Gênesis  11:  4  (veja  
abaixo) é a mesma palavra hebraica traduzida como "encher" no comando para encher a terra. Deus 
ordenou que se espalhassem; Eles recusaram. 

Depois disseram: “Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso 
nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra”.  Genesis 11:4 

B. Provisão de Deus 

Deus confundiu suas línguas, forçando efetivamente a humanidade a cumprir seu comando. 
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INQUÉRITO DO ANTIGO TESTAMENTO 
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4000 a.C - 2166 d.C 
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Personagem 
principal

Eventos 
importantes

Escritura-   
chave        

Revelado 
sobre 
Deus

Revelado 
sobre 

Homem

Revelado 
sobre 
Cristo

Pactos

Deus Criação Genesis 
1-2

Criador Criado
Criador 

Gênesis 1:27 
Colossenses 

1:16-17

Adâmico 
(Condicional)

Adão Queda Genesis 3 Santo
Rebelado por 

não dominar
Destinado à 
esmagar 
Satanás

Adâmico 
(Incondicional)

Caim Assassinado Genesis 4 Justo
Rebelado por 

não 
multiplicar Sacrifício

Noé Dilúvio Genesis 
6-9

Justo
Rebelado por 

não ser 
frutífero A Porta

Noético 
(Incondicional)

Humanidade Torre de 
Babel Genesis 

11
Poderoso Rebelado por 

não encher Unidade



HISTÓRIA  PATRIARCAL
ABRAÃO

Introdução: 

1. Gênesis 12-50 / O resto do livro Gênesis (4 Gerações) 

2. De ABRAÃO à MOISES 

3. O Propósito: 

Para definir a Aliança com Abraão e explicar o cumprimento da promessa dos descendentes 

I. As 3 promessas do pacto abraâmico - Gênesis 12:1-3 

1. DESCENDENTES 

2. BENÇÃO 

3. TERRA 

Essa promessa torna-se o esboço literário para o resto do Pentateuco. Gênesis se concentrará na 
questão dos Descendentes. Êxodo e Levítico se concentrarão na questão da Bênção. Números e 
Deuteronômio irão se concentrar na questão da Terra. 

II. As 4 gerações dos Patriarcas: 

1. ABRAÃO 

2. ISAQUE 

3. JACÓ 

4. JOSÉ 
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Descendentes Bênçãos Terra

Gênesis Êxodo / Levítico Números / Deuteronômio



III. Abraão: O Primeiro Patriarca 

A. Introdução 

1. A Tensão da Narrativa Abraâmica 

Deus manteve a promessa de dar descendentes de Abraão, mas ele não era fisicamente capaz 
de ter filhos por causa de sua idade e porque sua esposa era estéril. 

2. A chave para o cumprimento da promessa 

A (s) Palavra (s)-chave (s) da Narração Abraâmica: FÉ ou CRENÇA. 

Quando Abraão tentou cumprir a promessa em seu próprio poder, ele falhou. Somente quando 
ele colocou sua fé em Deus, Deus cumprimentou milagrosamente Sua promessa. 

3. Contribuição para o tema da Bíblia 

Deus sempre cumprirá o que Ele prometeu. Nós simplesmente precisamos confiar nEle, em vez de 
tomar as coisas em nossas próprias mãos, como Abraão, quando tentou ter um filho através de 
Hagar em vez de sua esposa, Sara. Da mesma forma, nossa salvação é um presente de Deus, 
apenas recebido pela fé. Não podemos conquistar ou merecer. 

IV. Dois filhos e o milagre (Gênesis 16-21) 

V. O último teste de fé (Gênesis 22:1-18) 

Questões 

1. O que Deus perguntou a Abraão? 

2. Por que Abraão estava disposto a fazer isso? 
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A falha de Abraão O Sucesso Abraão

Hagar - ESCRAVA Sara - ESPOSA

ISMAEL ISAQUE

Sua linhagem recebeu a bênção de Deus. Sua linhagem recebeu a bênção de Deus.

Ele tornou-se pai de 12 príncipes. Ele tornou-se pai de 12 Tribos

NAÇÕES ARABES POVO DO PACTO DE DEUS



HISTÓRIA DOS PATRIARCAS
ISAQUE, JACÓ E JOSÉ

Introdução: 

Continuando na narrativa da História Patriarcal, encontraremos, consequentemente, questões relativas 
à promessa dos DESCENDENTES. 

I. Isaque: O segundo Patriarca, o Filho da Promessa 

Eventos paralelos 
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ABRAÃO ISAQUE

Um tempo de fome Um tempo de fome

Abraão foi ao Egito. Ele deixou a 
terra prometida sem consultar 
Deus.

Deus ordenou a Isaque que não fosse ao Egito.

Abraão mentiu e disse que Sara era sua irmã. Isaque mentiu e disse que Rebeca era sua irmã.

Abraão foi expulso por sua decepção. Isaque foi expulso por sua decepção.

Abraão tinha conflito com Ló. Isaque tinha conflito com Abimeleque.

Abraão construiu um altar para Deus. Isaque construiu um altar para Deus.



II. Jacó: O terceiro Patriarca (Gênesis 25-32) 

A. A Tensão 

Jacó era um homem enganador, mas Deus havia prometido que cumpriria Sua promessa através da 
linha de Jacó em vez de Esaú. Jacó conseguiu enganar o direito de primogenitura e a benção de Esaú. 
Além disso, a esposa de Jacó, Raquel, era estéril, assim como a esposa de Abraão, Sara e a esposa de 
Isaque, Rebeca. 

O engano de Jacó não impediu a promessa de Deus, mas a tensão familiar tornou a vida mais difícil 
para ele. 

B. O Ponto de Viragem: Jacó luta com Deus - Gênesis 32: 24-29 

Deus muda o nome de Jacó para Israel. Seus filhos se tornariam os chefes das 12 tribos de Israel no 
futuro. 

C. Eventos paralelos entre as vidas de Isaque e Jacó 

D. Os filhos de Jacó, em ordem 

III. José: (Gênesis 47-49) 

A. Filho amado, filho odiado 

Jacó amou mais José do que todos os seus filhos, porque nasceu em sua velhice (Gênesis 37: 3). Jacó 
deixou seus outros filhos invejosos ao dar para José um casaco bonito e especial como presente. 
Enfurecidos pelo ciúme, eles venderam José como escravo e disseram a Jacó que ele havia sido morto 
por um animal selvagem. Isso começou uma série de eventos trágicos (de uma perspectiva humana) 
que Deus costumava realizar Seu plano soberano. (Veja o gráfico.) 
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ISAQUE JACÓ

Abraão disse a Isaque que não se case 
com uma das filhas dos cananeus.

Isaque disse a Jacó que não se case 
com uma das filhas dos cananeus.

Abraão enviou um servo para encontrar uma 
esposa para Isaque

Jacó foi sozinho.

Ele encontrou Rebeca num poço. Ele encontrou Raquel num poço.

Rebeca deu água aos seus camelos. Raquel deu água à sua ovelha.

Rebeca era estéril. Raquel era estéril.

Lia Raquel Bila (Raquel) Zilpa (Lia)

1. Rúben 11. José 5. Dã 7. Gade
2. Simeão 12. Benjamin 6. Naftali 8. Aser
3. Levi
4. Judá
9. Issacar
10. Zebulom
10b. Diná



B. Tragédias Humanas; Oportunidades Divinas 

No final, Deus usou José para salvar o mundo conhecido da fome, especialmente a linha prometida pela 
qual Ele algum dia cumpriria os convênios Adâmico, Noético e Abraâmico. 

José, porém, lhes disse: “Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? 20 Vocês planejaram 
o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de 
muitos.    -Gênesis 50:19-20 
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Eventos Catastróficos Propósito Humano Propósito Divino
(1) Os irmãos venderam José 
em escravidão e ele foi 
levado para o Egito.

1) Eles queriam livrar-se de um 
irmão que consideravam um 
parasita.

(1) Deus colocou José 
no Egito, na casa de 
P o t i f a r. R e s u l t a d o : 

2) José foi falsamente 
acusado pela esposa 
de Potifar.

2) Ela queria puni-lo por não 
concordar em fazer sexo. 
Potifar queria esconder o 
problema.

2) Deus colocou José na 
prisão onde conheceu o 
copeiro e o padeiro. 
Resultado: Sucesso

(3) O copeiro se esqueceu 
de José.

(2) Ele queria aproveitar 
a habilidade de José de 
interpretar sonhos para 
conhecer seu futuro.

2) Deus garantiu que o Faraó 
descobrisse que José poderia 
interpretar sonhos no 
momento certo.



Referência 
Bíblica: 

INQUÉRITO DO ANTIGO TESTAMENTO 
História Patriarcal 

Datas Históricas: 

Genesis 12-50 2166 a.C - 1634 d.C 
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Personagem 
principal

Eventos 
importantes

Escritura
- chave

Revelado 
sobre 
Deus

Revelado 
sobre o 
Homem

Revelado 
sobre 
Cristo

Pactos

Abraão
Nascimento 

da 
Nação

Gênesis 
12:1-9 

Gênesis 
15

Soberano

Tensão em 
confiar nas 
promessas 

de Deus

Filhos 
de 

Abraão
Abraamico 

(incondicional)

Isaque

Sacrifício 
e escolha 

da 
esposa

Gênesis Provedor

Tensão em 
confiar na 

provisão de 
Deus

Jacó Autor- 
preservação

Gênesis 
25:19-23, 
32:22-32

Mantenedor 
do Pacto

Tensão em 
confiar a 
sua vida à 
Deus

Linha 
de 

Judá

José Espera
Gênesis 
37:1-11 

50:15-26 Provedor

Tensão em 
confiar no 
tempo de 

Deus

Cheio de 
misericórdia 

e graça



A HISTÓRIA DO PENTATEUCO
MOISÉS  (EXODO/LEVITICO) 

Introdução: 

CONSIDERE: Entre o fim de Gênesis e o início do Êxodo, duas coisas aconteceram: A família se tornou 
uma  nação -  o  povo de  Israel (Êxodo 1:  6-7). Havia 600.000 homens (Êxodo 12:37), o    que significa 
que talvez houvesse, pelo menos, dois milhões de  israelitas no  total. A  nação  sofreu severas 
perseguições dos egípcios. Faraó não se lembrou de José e se sentiu  ameaçado pelos israelitas 
que tinham crescido  de  setenta  (Êxodo  1:  5)  para  se  tornarem uma nação que poderia ser um 
perigo para  o  Egito  (1:  8-10).  Cerca  de  100  anos  se  passaram desde os dias de José até o  
momento em que o  novo rei do Egito não conhecia        as "lembranças" sobre José. (Êxodo 1:    1-9) 

O Êxodo termina a questão dos DESCENDENTES e  começa  a  questão  da  Bênção.  (Ver abaixo.) 

6 Ora, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração morreram, 7 mas os israelitas foram 
extremamente fecundos; Eles se multiplicaram muito, aumentaram em números e tornaram-se tão 
numerosos que a terra estava cheia deles. Êxodo 1: 6-7 

I. Escravidão e Esperança 

Deus havia predito que haveria um conflito entre a semente da serpente e a semente da mulher (Gênesis 
3:15). Vemos isso em ação no Êxodo 1. Houve opressão e ESCRAVIDÃO (1: 11-14). O Faraó tinha assediado 
todos os bebes homens (1: 15-22). No entanto, ambas as tentativas de parar o plano  de Deus de multiplicar 
Seus descendentes falharam (1: 6-7, 12, 17). 

II. A provisão de Deus 

Deus, em Sua soberania, escolheu levantar um libertador. Ironicamente, o mesmo Faraó que matou os 
bebes homens, jogando-os no rio Nilo, faria surgir o libertador que foi resgatado desse rio! Seu nome era 
MOISÉS, o que significa, "levado para fora da água". 
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Descendentes Bênçãos Terra

Gênesis Êxodo / Levítico Números / Deuteronômio



A. Deus  chama  Moisés (Ex. 3-4) 

B. As Pragas: Deus mostra que os deuses do Egito são falsos. 

"E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o SENHOR Deus de Israel: Deixa ir o meu 
povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu 
ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel". Êxodo 5:1-2 

É importante lembrar aqui que a batalha não estava entre Moisés e Faraó, mas sim entre o Deus 
verdadeiro e vivo e os deuses do Egito. Em Êxodo 12:12, Deus diz: "Eu ... executarei juízos contra todos 
os deuses do Egito, porque eu sou o SENHOR". 

Cada uma das 10 pragas, então, foi projetada para mostrar a superioridade de Deus sobre cada um dos 
grandes deuses egípcios! (Veja o quadro abaixo.) 

Pergunta: Quem endureceu o coração de Faraó? 

1. Os 5 primeiros: FARAÓ (Êxodo 7:22, 8:15, 8:19, 8:31 e 9: 7) 

2. Os 5 últimos 5: DEUS (Êxodo 9:12, 9: 34-35, 10:20, 10:27 e 11:10) 

Ponto: Faraó teria deixado o povo de Deus ir, mas, ele não poderia fazer isso sem a concessão de Deus. O 
Faraó estava cansado de pragas. Deus, contudo, não tinha acabado de responder à pergunta de Faraó, 
então Ele endureceu o coração de Faraó para se dar a oportunidade de mostrar a Sua superioridade por 
todos os tempos! (Veja Êxodo 10: 1-2) 
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Moisés tinha dúvidas Deus tinha respostas
Quem eu sou? …Eu estarei contigo…

Quando as pessoas me perguntam 
qual é o seu nome ... O que eu digo a 

Eu sou quem eu sou

Eles não me acreditarão Eles acreditarão em meus milagres

Eu sou falho no falar e lento no discurso. Quem te deu boca?

Peço-te que envies outra pessoa. Eu enviarei Arão contigo.

# Praga deus egípcio

1 Águas do Nilo viram sangue Hapi - deus do Nilo
2 Sapos Heget - deus sapo
3 Piolhos Thot - senhor da magia
4 Moscas Ptah - criador
5 A morte dos animais Ni Hator & Apis - deus do gado
6 Pústulas Ísis - deus da beleza
7 Chuva de granizo Reshpu - deus do tempo
8 Nuvem de gafanhotos Min - deus da colheita
9 Escuridão Rá - deus Sol

10 Morte dos primogênitos, incluindo o filho do Faraó Faraó - deus encarnado



III. A primeira Páscoa (Êxodo 12:1-13:16) 

A. O Evento 

Para serem isentos da última praga, os israelitas foram obrigados a tomar o sangue de um cordeiro 
imaculado no umbrais das portas de suas casas. O anjo do SENHOR passou por essas casas, poupando 
seus primogênitos. 

B. Contribuição para o tema da Bíblia 

Deus deseja ter um relacionamento com a humanidade, mas nossa pecaminosidade sempre fica no 
caminho. A pena pelo pecado é a morte. No entanto, Deus está disposto a deixar o sangue de um 
cordeiro imaculado tomar nosso lugar, como uma expiação que SUBSTITUÍA os nossos pecados. 

Este é um claro prenúncio de CRISTO, que seria o cordeiro que tira os pecados do mundo. 

29 No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo. João 1:29 

1 Pedro 1:18-21 Nos diz que somos redimidos pelo sangue de Cristo, um cordeiro perfeito e livre de 
imperfeições. A palavra "redimir" significa entregar ou nos resgatar da pena do pecado. 

IV. O Êxodo (Êxodo 12-18) 

A. O Evento 

Deus, milagrosamente, entregou o Seu povo nas mãos de Faraó, abrindo as águas do Mar Vermelho, 
para que pudessem atravessar em terra firme. Deus então engoliu os exércitos egípcios que tentaram 
segui-los. 
Durante os próximos três meses, eles fazem a viagem ao Monte Sinai. A história desta peregrinação é uma 
lembrança de que somos peregrinos através de uma terra similar. 

B. Lições de Fé 

1. O cruzamento do Mar Vermelho - Deus providenciou uma fuga. 

a. Eles saíram com muitas posses, como o Senhor havia dito. 

b. Todo o exército egípcio foi destruído no Mar Vermelho. 

c. A presença de Deus era muito óbvia. (Êxodo 13:21) - Uma coluna de nuvem de dia, um 
pilar de fogo de noite. 

2. Pão do Céu e Água da Rocha - Deus providenciou o apoio. 

a. Os israelitas murmuraram. (Êxodo 16: 2-3 e 17: 3) 

b. Embora murmurassem, Deus providenciava comida e água. 

3. A Derrota de Ameleque - Deus deu a vitória na batalha. (Êxodo 17: 8-15) 

a. Israel prevaleceu quando Moisés ergueu a mão para Deus. (17:11) 

b. Ele previu que Deus usaria Josué para apagar a memória da AMELEC debaixo do céu. 
(17:14) 
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V.  O Pacto Mosaico  (Êxodo 19-20) 

Como uma benção, Deus deu ao Seu povo os 10 Mandamentos. Se os israelitas guardassem Seus 
mandamentos, Deus os abençoaria com colheitas produtivas, proteção contra inimigos, uma economia 
próspera, multiplicaria seus descendentes etc. 

Os 10 Mandamentos: 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2 Não farás para ti imagem de escultura.  
3 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4 Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 5 
Honra a teu pai e a tua mãe. 6 Não matarás. 7 Não adulterarás. 8 Não furtarás. 9 Não dirás falso 
testemunho contra o teu próximo. 10 Não cobiçarás. 

Assim como a obediência levaria a bênçãos, a desobediência levaria a maldições. Eles teriam fome, 
pestilências, doenças, ataques inimigos seriam bem sucedidos e assim por diante. 

Vemos esse conceito (que a obediência traz bênçãos e a desobediência traz maldições) jogadas 
durante o resto da história de Israel. Em última análise, os israelitas foram levados cativos em duas etapas: 
(a) O cativeiro babilônico, e (b) o cativeiro assírio. Ainda esperamos ver as bençãos de Deus sobre Israel 
quando se arrependem e se voltam para Deus. 

VII. A falha de Israel (Êxodo 32) 

A. O Grande Pecado: O Bezerro de Ouro 
Mesmo depois de tudo o que Deus havia feito para provar-se aos israelitas (as pragas, o cruzamento do 
Mar Vermelho, provisão de comida e água, orientação pela coluna de fogo e coluna de fumaça), 
quando Moisés estava recebendo os 10 mandamentos na montanha, o povo construiu um ídolo na forma 
de um bezerro de ouro e adorou-o. Eles estavam quebrando todos os três primeiros mandamentos 
simultaneamente! 

B. A resposta de Deus: O Tabernáculo 

Deus estabeleceu para Israel um processo para receberem 
perdão dos seus pecados (Levítico 1: 1-9). Ele desenhou um 
diagrama, para falar, do processo de redenção. Ele fez isso sob 
a forma do TABERNÁCULO. (Veja ao lado. O processo vai da 
direita para a esquerda.) 
Todos os anos, no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que 
realizar rituais elaborados para expiar os pecados das pessoas 
(Levítico 16). 

1. Dois cabritos deveriam ser colocados diante do SENHOR. versos. 6-10 

2. Expiação do bode: vs. 15-18 Para purificar o Tabernáculo. 

3. Bode expiatório: vs. 20-22 Tomou seus pecados. 
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C. O processo do pecado ao perdão (Relacionado com o Tabernáculo) 

Passo 1: Precisamos de um sacrifício substituto. 

Passo 2: Precisamos ser limpos. 

Passo 3: Como sacerdotes, entramos no lugar sagrado e podemos orar diretamente a Deus. 

Passo 4: Precisamos de um sumo sacerdote para atravessar a cortina de separação. 

Passo 5: Usando o Sumo Sacerdote, temos acesso direto à presença de Deus. 

Passo 6: Nos relacionamos com as três pessoas da Trindade. 

Este é o mesmo processo que encontramos no Novo Testamento. De fato, o autor de Hebreus nos diz que 
o Tabernáculo era uma mera sombra do verdadeiro Tabernáculo. 

11 Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não 
feito por mãos, isto é, não desta criação, 12 Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio 
sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9: 11-12 
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HISTÓRIA DO PENTATEUCA
MOISÉS (NÚMEROS E DEUTERONÔMIO)

Introdução: 

O Pentateuco é delineado pela promessa de Deus a Abraão. Os três componentes da Aliança 
Abraâmica foram (a) Descendentes, (b) Bênção, e (c) Terra. Gênesis se concentra na questão dos 
descendentes. (Veja o gráfico abaixo.) O Êxodo é principalmente a narrativa da Bênção. Levítico 
também está focado na questão da bênção, mas consiste principalmente em registrar a instrução. 
Então, o propósito de Levítico é dar as instruções necessárias para manter a relação de bênção entre 
Deus e o homem. O livro dos Números retorna a um gênero narrativo, mas a nova questão em questão 
é a promessa de Deus da TERRA. 

I. Números 

Para entender o livro de Números, em seu contexto, é preciso ver o esquema literário mais grandioso 
em que este livro se encontra. É a parte central de uma estrutura "chiastica" maior. Um "chiasmus" é  
uma estrutura literária que faz uma conexão paralela entre a primeira e a última seção da estrutura, 
entre a segunda e a segunda, a terceira e terceira para as últimas seções, e assim por diante. O nome 
vem da letra grega "Chi", que se parece muito com a letra "X" em inglês. (Veja o exemplo abaixo.) 

A 
B 

C 

D 

C2 
B2 

A2 
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Descendentes Bençãos Terra

Gênesis Êxodo / Levítico Números / Deuteronômio



Números é a parte central de uma narrativa chiastica maior. Veja o diagrama abaixo:  

PROMESSA de terra (Aliança de Abraão - Gênesis 12) 

 Demonstração do poder (pragas - Êxodo 1-11) 

  ATRAVESSANDO Fronteiras (Mar Vermelho - Êxodo 12-15)  

   CONTAGEM DOS ESPIAS (Sem Fé - Números 13-14) 

    VAGANDO pelo Deserto (Resto de Números) 

   CONTAGEM DOS ESPIAS (Com fé - Josué 1-2) 

  ATRAVESSANDO as fronteiras (Rio Jordão -Josué 3-4)  

 Demonstração do poder (Jericó - Josué 6) 

PROMESSA DA TERRA (A Conquista da Terra Prometida - Josué 7-12) 

A. Falta de fé no livro de Números 

O Senhor levou os israelitas do Egito e do deserto à Terra Prometida. Tudo o que eles tinham que fazer 
era confiar em Deus e Deus ficaria com eles e os levaria para a Terra Prometida. No entanto, 10 dos 12 
espias não acreditavam nessa promessa e optaram pela dúvida ao invés da fé. Deus impediu toda 
uma geração de entrar na Terra Prometida (Números 13-14). Deus permaneceu com eles no deserto, 
mas, Ele esperou até que todos os adultos daquela geração morressem no deserto...com duas 
exceções. 

B. As Exceções 

Calebe e Josué foram os únicos espiões que deram um relatório positivo (Números 13:30). Deus 
prometeu que esses dois espiões entrariam na terra (Números 14: 29-33) 

C. O Propósito dos dois Censos 

Para provar que Deus manteve a sua promessa à Calebe e à Josué, o livro de Números contém dois 
censos. O primeiro censo foi realizado antes da conta dos espias, listando todos os adultos vivos 
naquele momento. O segundo censo foi realizado logo antes de entrarem na Terra Prometida. Existem 
apenas dois nomes que se sobrepõem entre os dois censos: Calebe e Josué! Deus sobrenaturalmente  
os sustentou para que eles não envelhecessem por aproximadamente 40 anos!! 

D. Temas narrativos no livro de Números 

Murmurações e descrença são comportamentos constantes do povo israelita no livro de Números. Aqui 
estão alguns exemplos: 

1. A rebelião de Corá (Números 16-17) 

2. Murmuração sobre a falta de água (20) 

3. Serpentes ardentes (21) 

4. Balaque e Balaão (22-24) 

5. A Prostituição de Israel em Moabe (25) 
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Nós também vemos a fidelidade de Deus às Suas promessas. Ele erradicou as rebeliões, Ele forneceu 
água de uma rocha, Ele lhes deu a Serpente de Bronze, o que os curaria de suas mordidas, e Ele  
mesmo lhes deu vitória sobre seus inimigos! 

E. Contribuição para o tema da Bíblia 

O livro de Números nos ensina muito sobre o evangelho. Vemos a pecaminosidade do homem em 
contraste com a fidelidade de Deus. Também vemos, na sua forma de semente, o conceito de 
justificação pela fé (ver capítulo 21 e João 3: 14-17). 

II. Deuteronômio - A Segunda Lei 

Números e Deuteronômio enfocam a promessa de Terra de Deus. Enquanto Números é principalmente 
narrativa com pequenas porções de instrução, Deuteronômio é principalmente instrução com 
pequenas porções de narrativa. O nome, Deuteronômio, literalmente significa "Segunda Lei". A Primeira 
Lei foi no Monte. Sinai e estava focado em instruções para manter um relacionamento de bênção com 
Deus. O deuteronômio, então, se concentra mais na instrução para manter a promessa de Deus para a 
Terra. 

A. A estrutura de Deuteronômio 
 

B. O Tema do Deuteronômio 

O tema do Deuteronômio é simples: a OBEDIÊNCIA traz bênçãos e a desobediência traz MALDIÇÕES. 
Deus estabelece a lei em Dez Mandamentos e os explica em detalhes nos capítulos 12-25. A 
obediência à essas leis traria bênçãos aos israelitas em suas terras, e a desobediência levaria a 
maldições na terra. Vemos esse tema desempenhado positivamente e negativamente nos livros de 
Josué e Juízes. 
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CAPÍTULOS 1-3: UM OLHAR PARA TRÁS (LIÇÕES APRENDIDAS)

CAPÍTULOS 4-11: BENÇÃOS E MALDIÇÕES

CAPÍTULOS 12-25: A EXPLICAÇÃO DO PACTO

CAPÍTULOS 26-30: BENÇÃOS E MALDIÇÕES

CAPÍTULOS 31-34: UM OLHAR ADIANTE (LIÇÕES PARA O FUTURO)



INQUÉRITO DO ANTIGO TESTAMENTO 

Referências 
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1634 a.C - 1234 d.C 

 

28 | INQUÉRITO DO ANTIGO TESTAMENTO 

Personagem 
principal

Eventos 
importantes

Escritura 
chave

Revelado 
sobre 
Deus

Revelado 
sobre o 
Homem

Revelado 
sobre 
Cristo

Pactos

Moisés 
e o 
Faraó

Êxodo
Êxodo 

1-18

Bençãos 
de 

salvação

Opressão 
sem Deus

O melhor 
cordeiro 

da Páscoa

Moisés 
e 

Israel

Entrega da 

 Lei

Êxodo 
20 

Levitico

Bençãos 
com a Sua 
presença

Necessidade 
de 

santificação 
(sacrifício)

Melhor 
Sacerdote 
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O melhor 
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se  lembrar 
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melhor 
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OS 
PROFETAS

NARRATIVAS 

Introdução: 

Josué e Juízes começam uma nova seção do Antigo Testamento: Os Profetas. Eles estão na subseção 
de narrativa de OS PROFETAS. Consulte o Diagrama abaixo. 

Josué e Juízes são construídos sobre a premissa do Deuteronômio: a obediência traz bênçãos e a 
desobediência traz maldições. 
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LEI PROFETAS ESCRITOS

História Primitiva 
Genesis 1-11

Narrativas  
Josué  
Juízes 

I e II Samuel  
I e II Reis

Literatura  
Rute  

Ester, Jó 
Salmos, Provérbios 

Eclesiastes, Cantares, 
Lamentações

História Patriarcal 
Gênesis 12-50

Profecias 
Isaias, Jeremias, 

Ezequiel 
Os doze profetas 

menores

Narrativas  
Daniel, Esdras 

Neemias 
I e II Crônicas

História do Pentateuco 
Êxodo, Levítico 

Números, 
Deuteronômio

JOSUÉ JUÍZES
Obediência traz benção A desobediência traz maldições



I. Josué: Obediência traz Bênção 

A. Lugar de Josué no Antigo Testamento 

É importante notar onde Josué se encaixa na estrutura literária do Antigo Testamento. Em Josué, encontramos 
o cumprimento de grande parte da Aliança Abraâmica. Veja o diagrama abaixo. 

Promessa de Terra (Aliança Abraâmica - Gênesis 12) 

 Demonstração do poder (pragas - Êxodo 1 a 11) 

  Atravessando Fronteiras (Mar Vermelho - Êxodo 12-15) 

   Contagem dos espias (Nenhuma fé - Números 13-14)  

    Vagando pelo deserto (Resto do livros de números) 

   Contagem dos espias  (COM Fé - Josué 1-2) 

  Atravessando fronteiras (Rio Jordão - Josué 3-4)  
  
 Demonstração de poder (Jericó - Josué 6) 

Promessa de Terra (A CONQUISTA da Terra Prometida - Josué 7-12) 

B. A estrutura de Josué 

1. A conquista da Terra (Josué 1-12) 

2. A DIVISÃO da Terra (Josué 13-24) 

C. Temas no Livro de Josué 

Em Josué, vemos o poder SUPERNATURAL de Deus revelado. O único requisito para os israelitas era a FÉ. 

II. Juízes: a desobediência traz maldições 

A. O lugar do livro de Juízes no Antigo Testamento 

Josué e Juízes são construídos sobre a premissa do Deuteronômio: a obediência traz bênçãos, e a 
desobediência traz maldições. O livro de Juízes se concentra na segunda metade desse preceito. 
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JOSUÉ JUÍZES
Obediência traz benção A desobediência traz maldições



B. O ciclo do pecado 

Durante mais de 300 anos, um ciclo de pecado e libertação dominou Israel. (Veja Juízes 2: 16-19.) 
 

 

 
 

1. Pecado: 

Israel se afastou do único Deus verdadeiro e adorou outros deuses. 

2. Sofrimento: 

Deus permitiria que os inimigos derrotassem e, às vezes, ESCRAVIZASSEM Os israelitas. 

3. Súplica: 

Os israelitas clamavam a Deus em ARREPENDIMENTO. 

4. Salvação 

Deus levantaria libertadores, chamados de JUÍZES, para resgatar o Seu povo e punir os inimigos 
de Israel, de acordo com a Aliança Abraâmica (Gênesis 12: 1-3). 

5. Paz 

Uma vez que Deus providenciou a salvação, Israel experimentaria um período de Shalom - a 
palavra hebraica para PAZ e prosperidade. Durante este tempo, as pessoas esqueceriam o 
SENHOR e voltaram ao pecado. 
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1. PECADO

5. PAZ 2. SOFRIMENTO

4. SALVAÇÃO 3. SÚPLICA



C. Um inquérito sobre Juízes 

• Otoniel (Juízes3:7–11) 

• Eúde (Juízes 3:12–30) 

• Sangar (Juízes 3:31) 

• Débora e Baraque (Juízes 4–5) 

• Gideão (Juízes 6–10) 

• Tola (Juízes 10:1–2) 

• Jair (Juízes 10:3–5) 

• Jefté (Juízes 10:6–12:7) 

• Ibsã (Juízes 12:8–10) 

• Elom (Juízes 12:11–12) 

• Abdon (Juízes 12:13–15) 

• Sansão (Juízes 13–16) 

CI. Temas comuns do livro dos juízes: 

1. Falta de LIDERANÇA - "Israel não tinha rei". 

2. Moralidade SUBJETIVA - "Todo homem fez o que era certo aos seus próprios olhos". 
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OS PROFETTAS
A MONARQUIA

Introdução: 

O livro de Juízes repete várias vezes que "Israel não tinha rei" e que "todo homem fazia o que era certo 
em seus próprios olhos". Em I Samuel, encontramos os israelitas que desejam um rei, de modo a evitar as 
consequências negativas de sua moralidade subjetiva. O que eles não conseguiram ver foi que eles já 
tinham um padrão moral na Lei! Deus poderia ter sido seu rei. Em vez disso, os israelitas queriam um rei 
"como as nações vizinhas". 

I. Israel queria um rei terreno (1 Samuel 1-8) 

A. Três tipos diferentes de governo: 

1. TEOCRACIA = Deus governa como o Rei exclusivo. 

2. MONARQUIA = Um rei humano governa como o rei exclusivo 

3. MONARQUIA TEOCRÁTICA = Deus governa através de um rei humano. 

B. A fundamentação: 

Eles tinham uma teocracia. Deus lhes deu a Lei e Ele a impôs. Os israelitas falharam miseravelmente em 
obedecer a lei. As nações vizinhas tinham monarquias. Eles desejavam o que as outras nações tinham. 

C. O resultado: 

Israel pediu um rei e Deus os advertiu sobre o alto custo de um governo humano. O povo insistiu e Deus, 
então, lhes deu um rei. As 12 tribos formaram um único reino, regido por três reis em sucessão por 
aproximadamente 120 anos. 

II. Saul - Cabeça e ombros acima dos demais 

Do ponto de vista humano, Saul, o primeiro rei, era o candidato perfeito para o papel de rei. Ele foi, no 
entanto, um desastre (1 Samuel 9-12). Saul, como outras pessoas no livro de Juízes, não conseguiu 
manter a lei, e Deus prometeu tirar-lhe sua realeza e dar a alguém segundo o seu próprio coração. 

III. Davi - Um homem segundo o coração de Deus 

A. A seleção 

David, ao contrário de Saul, não era a melhor escolha como rei da perspectiva humana. Mesmo seu 
próprio pai não podia ver o potencial real de Davi! No entanto, lemos o seguinte: 

7 Mas o Senhor disse a Samuel: "Não olhe para a sua aparência nem para a sua estatura física, porque 
eu o recusei. Porque o Senhor não vê como o homem vê; porque o homem olha para a aparência 
externa, mas o Senhor olha o coração. "I Samuel 16: 7 
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B. O contraste com Saul 

As narrativas de Saul e David são propositadamente comparadas e contrastadas nas Escrituras. 
Observe as semelhanças e diferenças. 

C. O pacto davídico 

Deus fez uma aliança com Davi (2 Samuel 7). Era uma extensão da Sua aliança com Abraão. 

IV. Salomão - O tolo sábio 

Salomão foi descrito como o idiota mais sábio que já viveu. Salomão pediu sabedoria a Deus (1 Reis 3: 
7-9) e Deus respondeu! Salomão demonstrou essa sabedoria por sua capacidade de tomar decisões 
sábias (I Reis 4: 16-28) e pela qualidade de seus provérbios (I Reis 4: 29-34). 
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Saul Davi

Unção:  Com base em sua aparência. Unção:  Com base em seu coração.

Confirmação do seu reino: Saul 
conquista Jabes-Gileade

Confirmação do seu reino:   Davi derrotou Golias

Pecados de Saul: 
(1) Ele ofereceu o sacrifício - que era dever dos 
sacerdotes - para ir à guerra. 
(2) Ele fez um voto frívolo (superficial). Ele estava 

disposto a matar Jônatas para competir. 
(3) Ele se recusou a aniquilar os amalequitas. Ele 

respondeu com desculpas!

Pecados de David: 
(1) Ele permaneceu em Jerusalém quando 

ele deveria ir à guerra. 
(2) Ele fez um voto e cometeu adultério. 
(3) Ele matou Urias. 
(4) Ele respondeu com arrependimento!

Preocupação: Sua aparência real. (a aparência 
de um rei)

Sem preocupação: David dançou sem 
suas roupas reais.

Saul estava com ciúmes de David. Davi sempre respeitava a autoridade de Saul.

Saul perseguiu e tentou matar David, 
embora ele fosse um aliado.

David respeitou a vida de Saul mesmo que 
ele fosse um inimigo.

Saul oprimiu os gibeonitas. David resgatou os gibeonitas.

Saul não escreveu salmos. Davi escreveu muitos salmos.

Saul perde o seu reino Davi recebeu a promessa de um reino eterno

Pacto com Abraão Pacto com Davi

Genesis 12,15 
17

II Samuel 7

1. Descendentes 1. Descendentes

2. Bençãos 2. Bençãos

3. Terra 3. Terra



Como rei ele trouxe um tempo de grande paz e prosperidade para todo o seu reino. Ninguém havia 
feito antes o que ele fez em seu reinado. 

No final de seu reinado, ele foi corrompido por suas muitas esposas estrangeiras. (I Reis 11: 1) 

É possível que alguns casamentos tenham sido celebrados por razões políticas, mas ainda foram contra 
as instruções do SENHOR (v 2).  Suas ações dividiram o reino. 

É difícil imaginar que um homem tão sábio começou a seguir falsos deuses (v. 5-8) e incorreu na ira de 
Deus (v. 9-11). Ele havia ensinado que o temor ao Senhor era o princípio da sabedoria (Provérbios 1: 7), 
mas, no fim da sua vida, trocou esse temor pelo desprezo. 
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O REINO DIVIDIDO
ISRAEL E JUDÁ (I E II REIS) 

Juízes Reino Unido 

Reino do Norte 
(Israel) 

Reino do Sul 
(Judá) 

Exílio 

Exílio 
(Restauração) 

I. Os dois reinos 

Por causa da infidelidade do rei Salomão à Deus, quando ele passou a adorar deuses falsos, a nação 
dividiu-se em dois reinos. 

As 10 tribos do norte declararam independência e formaram a nação de Israel, enquanto as outras 2 tribos 
do sul formaram Judá. Estas duas nações irmãs existiram juntas por 200 anos, até que a nação de Israel foi 
conquistada pela Assíria e deixou de existir como uma nação em 722 a.C. 

O reino de Judá foi governado por um descendente de Davi, de Jerusalém. Houveram 19 reis e uma rainha. 
5 eram bons, 3 tinham uma mistura de bons e maus, e 12 eram maus. 

O reino de Israel foi governado por 19 reis de 9 dinastias diferentes. A capital era a cidade de Samaria e 
todas elas eram más. 

II. Dois cativeiros Saul 

Davi 

Salomão 

Israel Judá 

Cativeiro Assírio 

722 B.C. 

Cativeiro babilônico 

586 B.C. 
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III. Quatro tipos de reis 

Reis de Israel 
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+ Ações - Ações

+ 
Influência

Fez o que certo e influenciou 
outros a fazer certo. Exemplo: 

Davi.

Fez o que era mal e permitiu 
que outros fizessem o que era 

certo. 
Exemplo: Jorão- 

Influência
Fez o que era certo, mas, permitiu 

que outros fizessem o que era 
errado. Exemplo: Acazias

Fez o que era errado e 
influenciou outros a fazerem o 

que era errado. 
Exemplo: Jereboão

Reis de Israel Anos de reinado Carácter Relações com Judá Referencia bíblica

Jeroboão 22 Mau Guerra 1Reis11:26-14:20 
2 Cronicas 9:29-13:22

Nadabe 2 Mau Guerra 1 Reis15:25-28

Baasa 24 Mau Guerra 1 Reis 15:27-16:7 
2 Crônicas 6:1-6

Elá 2 Alcoólatra Guerra 1 Reis16:8-10

Zimri 7 dias Assassino Guerra 1 Reis16:10-20

Omri 12 Muito mau Guerra 1 Reis16:16-27

Acabe 22 Perverso Aliança 1 Reis16:28-22:40 
2 Cronicas 18:1-34

Acazias 2 Mau Paz 1 Reis 22:40; 51-53 
2 Reis 1:1-17 
2 Cronicas 20:35-37

Jorão 12 Mau Aliança 2 Reis 3:1-3; 9:14-25 
2 Crônicas 22:5-7

Jeú 28 Mau Guerra 2 Reis 9:1-10:36 
2 Cronicas 22:7-12

Joacaz 17 Mau Paz 2 Reis 13:1-9

Jeoacaz 16 Mau Guerra 2 Reis 13:10-25; 
16:8-16 
2 Crônicas 25:17-24Jeroboão II 41 Mau Paz 2 Reis 14:23-29

Zecarias 6 meses Mau Paz 2 Reis 15:8-12

Salum 1 meses Mau Paz 2 Reis15:13-15

Menaém 10 Mau Paz 2 Reis15:16-22

Pecaías 2 Mau Paz 2 Reis 15:23-26

Peca 20 Mau Guerra 2 Reis15:27-31 
2 Cronicas 8:5-8

Oséias 9 Mau Paz 2 Reis 17:1-41



Reis de Judá 

11:1-2024:7 

2 Crônicas 36:11-21 
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Reis de Judá Anos de Reinado Carácter Relações com Judá Referência bíblica

Reboão 17 Mau Guerra 1 Reis 12:1-14:31 
2 Crônicas 10:1-12:16

Abias 3 Mau Guerra 1 Reis 15:1-8 
2 Crônicas 3:1-22

Asa 41 Bom Guerra 1 Reis 15:9-24 
2 Crônicas 14:1-16:14

Jeosafá 25 Bom Paz 1 Reis 22:41-50 
2 Crônicas 17:1-20:37

Jeorão 8 Mau Paz 2 Reis 8:16-24 
2 Crônicas 21:1-20

Acasias 1 Mau Aliança 2 Reis 8:25-29; 9:27-29 
2 Crônicas 22:1-9

Atalia (rainha) 6 Mau Paz 2 Reis 8:18, 25-28; 
2Crônicas 22:1-23:21;

Joás 40 Bom Paz 2 Reis 11:1-12:21 
2 Cronicas 
22:10-24:27

Amazias 29 Bom Guerra 2 Reis 14:1-14 
2 Crônicas 25:1-28

Uzias (Azarias) 52 Bom Paz 2 Reis15:1-7 
2 Crônicas 26:1-23

Jotão 16 Bom Guerra 2 Reis15:32-38 
2 Crônicas 27:1-9

Acaz 16 Mau Guerra 2 Reis16:1-20 
2 Crônicas 28:1-27

Ezequias 29 Bom - 2 Reis18:1-20:21 
2 Crônicas 29:1-32:33

Manassés 55 Mau - 2 Reis1-18 
2 Crônicas 33:1-20

Amom 2 Mau - 2 Reis 21:19-23 
2 Crônicas 33:21-25

Josias 31 Bom - 2 Reis 22:1-23:30 
2 Crônicas 34:1-35:27

Jeoacaz 3 meses Mau - 2 Reis 23:31-33 
2 Crônicas 36:1-4

Jeoiaquim 11 Mau - 2 Reis 23:34-24:5 
2 Crônicas 36:5-7

Joaquim 3 meses Mau - 2 Reis 24:6-16 
2 Crônicas 26:8-10

Zedequias 11 Mau - 2 Reis 24:17-25:7



INQUÉRITO DO ANTIGO TESTAMENTO 

Referencias bíblicas : 
Josué, Juízes, 
1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 
1 e 2  Cronicas 

História anterior dos profetas 
Datas históricas 

1634 a.C - 586 d.C. 
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Personagem 
principal

Principais 
eventos

Escritura- 
chave

Revelado 
sobre Deus

Revelado  
sobre o 
homem

Revelado 
sobre Cristo Pactos

Josué
Conquista da 

terra Josué
A conquista 

de Deus
Vida quando 

segue
O melhor 

Conquistador

Juízes 
(Rute)

Israel não tem 
Rei

Juízes 2:10-19 
21:25

Disciplina de 
Deus

Moralidade 
subjetiva

O melhor 
libertador

Saul e 
Davi

Estabeleci- 
mento do reino

1 Samuel 
9:2 
16:7

Deus olha o 
coração

Olha para o 
exterior

O melhor Rei
Davídico

Salomão e 
os Reis

Reino 
dividido

2 Reis, 
2 Crônicas Isaías, 

Oseias, Amós, 
Miqueias 
Sofonias,

Deus adverte 
seu povo

Vida em 
conflito Messias



OS PROFETAS
AS PROFECIAS (ISAÍAS - OS DOZE) 

A segunda subseção dos profetas é chamada "As profecias". 
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LEI PROFETAS ESCRITOS

História Primitiva 
Genesis 1-11

Narrativas  
Josué  
Juízes 

I e II Samuel  
I e II Reis

Literatura  
Rute, Ester, Jó 

Salmos, Provérbios 
Eclesiastes, Cantares 

Lamentações

História dos 
Patriarcas 

Profecias 
Isaías, Jeremias 

Ezequiel, Os doze 
profetas menores

Narrativas  
Daniel, Esdras 

Neemias 
I e II Crônicas

História do 
Pentateuco 

Êxodo Levítico 
Números 



I. Isaías 

Introdução: 

O profeta pré-exílico Isaías, cujo nome significa "Salvação de Jeová" ou "Yah salva". Profetizou sobre 
juízo e esperança. Ele fala de julgamento nos primeiros 39 capítulos e de esperança nos últimos 26. Ele 
ficou conhecido como o "profeta messiânico". 

A. Condenação, arrependimento e restauração (cap. 1-12) 
(Teme: Deus usará o julgamento para restaurar o Seu povo.) 

B. Oráculos para as Nações (cap. 13-27) 
(Tema: A Humilhação dos Orgulhosos) 

C. A fraqueza das Nações (cap. 28-35) 
(Tema: Não confiem nas nações.) 

D. O problema: A história Ezequias (cap. 36-39) 
(Tema: A dificuldade de confiar em Deus / Facilidade de 
confiar no homem) 

C. A força e a supremacia de Deus (cap. 40-48) 
(Tema: Não confiem nos ídolos.) 

B. Mensagens do servo humilde (cap. 49-54) 
(Tema: A Exaltação do Humilde) 

A. Condenação, arrependimento e restauração (cap. 1-12) 
(Tema: Deus usará o julgamento para restaurar o Seu povo.) 

II. Jeremias 

Jeremias era profeta do exílio para o reino de Judá. 

A. Ele foi o último profeta do reino do sul antes de cair na Babilônia. 

B. Deus enviou Jeremias a Judá para dar o último aviso antes de enviá-los ao cativeiro no reino 
da Babilônia. 

C.Ele é conhecido como "o profeta chorão" porque ele chorava lágrimas de tristeza, não apenas 
porque sabia o que aconteceria, mas porque não importava o quanto ele tentasse, as pessoas 
não ouviriam. 

D. Deus lhe deu a tarefa de enviar uma mensagem impopular a Israel. 

Ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz! Pois sou um homem em luta e em contenda 
com a terra toda! Nunca emprestei nem tomei emprestado,e assim mesmo todos me 
amaldiçoam. “        -Jeremias 15:10. 
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III. Ezequiel 

Ezequiel era sacerdote e profeta do exílio. Ele foi levado para a Babilônia como um cativo durante o 
cativeiro da Babilônia. A maior parte de seu ministério foi dirigida aos exilados. 

Ezequiel permaneceu em silêncio desde a sua primeira visão até a queda de Jerusalém, exceto 
quando ele profetizou. Ele informou que não havia esperança de restauração imediata. Deus queria 
primeiro usar do castigo para levar seu povo ao arrependimento. 

" Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava.  
E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram 
contra mim; eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante 
duro, e obstinados de coração; eu te envio a eles, e lhes dirás: Assim diz o Senhor DEUS. E eles, quer 
ouçam quer deixem de ouvir (porque eles são casa rebelde), hão de saber, contudo, que esteve no 
meio deles um profeta". Ezequiel 2:2-5. 

IV. Os doze: Os profetas menores 

Os profetas menores serviram não só nos reinos do norte e do sul, mas também levaram suas 
mensagens aos assírios e aos edomitas. No total, três profetas - Oséias, Amós e Miquéias - pregaram ao 
reino do norte. Jonas, Obadias e Naum e foram enviados para falar com os gentios. Os outros seis 
profetas menores pregavam ao reino do sul - ou exilados que retornaram do reino do sul. 
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INQUÉRITO DO ANTIGO TESTAMENTO 
História dos profetas posteriores 

Referencias bíblicas: 
Datas Históricas: 

586 a.C. - 450 d.C. 
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Personagens 
principais

Principais 
Eventos

Escritura- 
chave

Revelado sobre 
Deus

Revelado sobre 
o homem

Revelado sobre 
Cristo Pactos

Nabucodonosor, 
Jeremias

Exílio de 
Israel

Zacarias 
Jeremias

Disciplina seu 
povo

Esperança na 
punição

Sangue da nova 
aliança

Novo Pacto

Daniel 

Ester
Preservação 

de Israel
Daniel, Ester Preserva o seu 

povo
Esperança 

na 
perseguição

Filho do Homem

Esdras  
Neemias Retorno de 

Israel

Habacuque,  

Ageu  

Esdras, 
Neemias

Restaura seu 
povo

Esperança na 

opressão

Malaquias

A apatia de 
Israel

Malaquias
Corrige seu 

povo

Esperança 

no 
arrependimento

Está vindo



OS ESCRITOS
AS NARRATIVAS (DANIEL - 2 CRONICAS) 

I. Daniel 

Introdução 

O livro de Daniel fala de um jovem judeu que estava entre os prisioneiros levados a Babilônia depois  
que Nabucodonosor conquistou Jerusalém. Embora ele tenha começado como escravo, ele trabalhou 
para se tornar um dos três administradores ou governadores provinciais do reino da Babilônia (6: 1). 

Daniel teve várias visões que previam o aumento e a queda dos impérios nas próximas centenas de 
anos. A precisão inerente de suas previsões fez com que muitos céticos duvidassem da possibilidade de 
que essas previsões pudessem ter sido feitas tanto tempo antes dos eventos realmente ocorrerem. O 
problema com este pensamento é que os escritos de Daniel eram bem conhecidos e dispersos. A única 
conclusão lógica é que as visões de Daniel foram obtidas no Soberano Senhor! 
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A. A Estrutura de Daniel 

1. Parte I - A Narrativa 

a. Educação de Daniel e seus amigos (cap. 1) 

b. Primeiro sonho de Nabucodonosor (cap. 2) 

c. Fornalha ardente (cap. 3) 

d. Segundo sonho de Nabucodonosor (cap. 4) 

e. Banquete de Belsazar / Queda da Babilônia (cap. 5) 

f. Cova dos leões (cap. 6) 

2. Parte II - As visões 

a. 4 Animais místicos e o pequeno chifre (cap. 7) 

b. Carneiro, bode e os 2.300 Dias (cap. 8) 

c. 70 Semanas (cap. 9) 

d. Profecia dos Reis guerreiros do Norte e do Sul (cap. 10-12) 

B. As 70 semanas (cap. 9) 

Por causa da desobediência de Israel, eles deveriam ser punidos pelo cativeiro babilônico por 70 anos. 
Daniel calculou esse tempo e estava esperando a restauração. No entanto, em Levítico 26: 14-18 (veja 
abaixo), lemos que Deus multiplicaria o castigo por sete vezes se as pessoas ainda não fossem 
impenitentes. Israel não estava arrependido, então os 70 anos se tornaram 70 semanas (Literalmente, 
"70 setes") de anos. São 490 anos! Daniel previu que, após 7 semanas (49 anos), os muros de Jerusalém 
seriam restaurados, e eles foram! Ele previu que 62 semanas (483 anos) mais tarde, o Messias viria, e Ele 
veio! Então Daniel previu uma quantidade de tempo não medida que seria marcada pela destruição. 
Por fim, ele previu uma última semana (7 anos) de julgamento que chamamos de "Tribulação", que 
ainda está por vir. 

"Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, E se rejeitardes os meus 
estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, 
para invalidar a minha aliança. Então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre 
ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma; e semeareis em vão a vossa semente, pois os 
vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos; e 
os que vos odeiam, de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E, se ainda com 
estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos sete vezes mais, por causa dos  
vossos pecados". Levítico 26:14-18 

II. Esdras e Neemias 

Introdução: 

Esdras e Neemias se concentram na restauração do povo de Deus ao retornar do exílio. É bem possível 
que eles tenham sido, originalmente, organizados como um só livro. 
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A.Esdras 

Esdras centra-se na reconstrução do TEMPLO. 

Os capítulos 1-6 lidam com as paredes físicas do templo. 

Os Capítulos 7-10 lidam com os preparativos ESPIRITUAIS. 

B. Neemias 

Neemias se concentra na reconstrução das PAREDES de Jerusalém. 

Os capítulos 1-6 lidam com as paredes físicas da cidade. 

Os capítulos 7 a 13 tratam dos preparativos ESPIRITUAIS. 

III. I e II Crônicas 

Introdução 

Há uma grande sobreposição entre os livros de Crônicas e os livros de Samuel e Reis. Aqueles que 
querem seguir uma leitura em ordem cronológica desses livros, nas traduções ocidentais da Bíblia, 
devem ler Crônicas e depois os livros de Samuel e Reis. Já na Bíblia hebraica eles são os últimos livros do 
Antigo Testamento. Eles são destinados a ser um resumo da história, de Adão até a Queda de 
Jerusalém. Concentra-se na linhagem messiânica do Messias. 

A. Estrutura de I e II Crônicas 

1. De Adão através de Saul (1 Crônicas 1-9) 

2. Davi (1 Crônicas 10-29) 

3. Salomão (2 Crônicas 1-9) 

4. Reino Dividido (2 Crônicas 10-36) 
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OS 
ESCRITOS

LITERATURA

Introdução 

Os Escritos estão divididos em duas partes: O Megilloth e a Literatura da Sabedoria. 

O Megilloth, ou "Os 5 Rolos" contém Eclesiastes, Ester, Lamentações, Rute e Cânticos de Salomão. Eles 
eram tradicionalmente lidos de acordo com o ciclo do feriado judaico. 

I. O ciclo de feriados 

A. Eclesiastes era lido durante a Festa dos Tabernáculos. 

B. Ester era lida durante Purim. 

C.Lamentações era lido durante o período que lembrava a destruição do Templo. 

D. Rute era lido no Festival das Semanas. 

E. Os Cânticos de Salomão eram lidos durante a Páscoa. 
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II. Eclesiastes 

A. O plano de fundo do livro 

Acredita-se que o rei Salomão, filho de Davi, é o autor do Eclesiastes. Ele é chamado de "O 
Professor" ou Qohelet. 

B. Tema 

O tema mais abrangente do livro é o SIGNIFICADO da vida. Eclesiastes foi escrito para mostrar o 
vazio e a FUTILIDADE da vida "sob o sol". 

Salomão escreve "sob o sol" várias vezes ao longo do livro. O que ele quer dizer é: "A vida sobre o 
pressuposto de que não há deus". Em outras palavras, se você tirar Deus da equação, a vida não 
terá sentido. 

Salomão avalia, sistematicamente, tudo aquilo que secularmente é considerado como algo que 
traz significado à vida, e ele mostra que tais coisas não têm sentido profundo. 

Sua conclusão no final do livro: o significado do nosso viver vem do relacionamento pessoal com 
Deus. 

Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e obedeça aos seus 
mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o 
que foi feito, inclusive tudo o que está escondido,  seja bom, seja mau. -Eclesiastes 12:13,14 

C. Estrutura de Eclesiastes 

1. Poesia da vaidade (1: 1-11) 

2. A sabedoria é sem sentido (1: 12-18) 

3. Prazeres são sem sentido (2: 1-16) 

4. Trabalho por trabalho é sem sentido (2: 17-4: 16) 

5. A riqueza é sem sentido (5: 8-7: 14) 

6. Justiça é sem sentido (7: 15-8: 17) 
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7. Conclusão: (9:1-12:14) 

a. Destino comum: morte (9: 1-12) 

b. A verdadeira sabedoria não é reconhecida (9: 13-10: 20) 

c. Faça o que é certo em qualquer circunstância. (11: 1-6) 

d. Lembre-se do seu Criador (11: 7-12: 8) 

e. Conclusão final: Teme o SENHOR e mantenha seus mandamentos. (12: 9-14) 

III. Ester 

O Livro de Ester mostra o triunfo da SOBERANIA de Deus. A providência de Deus para cumprir Seu 
plano com Seu povo é evidente nesta história através dos múltiplos casos de ironia soberana. 

A. Exemplo de ironia 

1. A rainha Vashti foi EXILIDA por não entrar na presença do rei quando solicitado pelo rei. A Rainha 
Ester salvou os judeus entrando na presença do rei quando NÃO foi solicitado. 

2. O rei persa não sabia que tinha se casado com uma JUDA. 

3. Xerxes lê sobre a exposição de Mordecai acerca de uma trama para matar o rei, pouco antes de 
ser pendurado na forca de Hamã. 

4. Hamã acha que a celebração seria para ele, quando era na verdade para Mordecai, seu inimigo 
mortal. 

5. Hamã é pendurado na mesma forca que ele havia construído para enforcar Mordecai. 

B. A Estrutura de Ester - (Ester é um chiasmo) 

1. Introdução: Ester se torna rainha (1-2) - Vashti é substituída por Ester, a judia. 

2. O primeiro decreto do rei (3) - Hamã planeja matar os judeus, e o rei dá permissão através de um 
decreto. 

3. Choque entre Hamã e Mordecai (4-5) - Mordecai insisti que Ester se aproxime do  rei. 

4. Ponto da virada (6) - O rei lê sobre Mordecai e decide honrá-lo. 
      3’. Mordecai triunfa sobre Hamã (7) - O rei favorece Ester e Hamã é pendurado na forca que ele 
fez para Mordecai. 

 2’. O segundo decreto do rei (8-9) - O rei concede aos judeus o direito de se defenderem. 

         1’. Conclusão: Mordecai se torna o segundo homem no Comando (10) 
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IV. Lamentações 

O Livro das Lamentações é um relato de como Deus permitiu que os babilônios saqueassem, 
queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. O Templo de Salomão, que havia permanecido por 
cerca de 400 anos, foi queimado e destruído. Jeremias, uma testemunha dos fatos, escreveu o Livro    
de Lamentações como um lamento pelo que aconteceu com Judá e Jerusalém. É o último ponto 
culminante do segundo princípio do Deuteronômio: a desobediência traz MALDIÇÕES. 

V. Rute 

A. O Contexto 

Rute é colocada imediatamente após o livro de JUÍZES, nas versões ocidentais da Bíblia,  porque 
ocorreu durante o tempo dos Juízes. Isso ajuda o leitor a entender o contexto HISTÓRICO. Na Bíblia 
hebraica, contudo, Rute está entre os Escritos para ajudar o leitor a entender o seu contexto LITERÁRIO. 

B. Estrutura de Rute 

1. Introdução: Devastação da família de Noemi (1:1-5) 

2. Parentes discutem sobre o future de Rute (1:6-19a) 

3. Retorno para Belém em desesperança (1:19b-22) 

4. Ponto da virada: Rute e Boaz (2:1-23) 

  3’. Retorno para Belém com esperança (3:1-18) 

          2’. Familiares deliberam sobre o futuro de Rute (4:1-12)  

 1’. Conclusão: RESTAURAÇÃO da família de Noemi (4:13-21) 

C. Tema: Deus está sempre com o seu povo FIEL, mesmo em tempos de punição por causa do pecado. 

Além disso, Deus está preservando a linhagem do Messias através de uma Moabita, implicando que Deus 
está mais preocupado com a crença do que a linhagem. 

VI. Cânticos de Salomão (ou Cantares de Salomão) 

A. Tema 

O Livro dos Cânticos de Salomão é um poema que claramente ensinas obre o casamento como um 
propósito de Deus. Um homem e uma mulher devem desfrutar da intimidade sexual juntos, no contexto 
do casamento, amando-se espiritualmente, emocional e fisicamente. 
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B. Método e Interpretação 

A Canção de Salomão fala abertamente sobre a intimidade sexual. Por muitos anos, algumas tradições 
judaicas, e mais tarde a Igreja Católica transmitiu a mensagem de que o prazer era mau e a dor era 
boa, então os temas de prazer sexual não estavam abertos à discussão pública. Como tal, eles e 
muitos outros cristãos que adotaram as políticas silenciosas de discussões sexuais tiveram que encontrar 
novas maneiras de interpretar a Canção de Salomão. Aqui estão algumas das maneiras errôneas de 
interpretar este livro. 

1. Alegoria judaica: 
A Canção de Salomão é uma expressão da relação entre Deus e ISRAEL. 

2. Alegoria cristã: 
Ele Canção de Salomão é uma expressão da relação entre CRISTO e Sua IGREJA. 

A interpretação preferida é óbvia. É uma expressão de intimidade em todas as suas formas maravilhosas. 

C. A Estrutura de Cânticos de Salomão 

1. Antecipação (1:1-2:7) 

2. Presença vs. Ausência (2:8-3:5) 

3. Dia do casamento (3:6-5:1) 

2’. Presença vs. Ausência (5:2-8:4) 

1’. Afirmação (8:5-14) 

* É importante observar a estrutura chiastica deste livro. Se alguém o lê como simplesmente 
cronológico, poder-se-ia concluir que a intimidade sexual ocorreu antes do dia do casamento. Isso não 
fica claro no caso na estrutura literária do livro. 
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OS ESCRITOS
LITERATURA DE SABEDORIA

Introdução 

Mais uma vez, os Escritos são divididos em duas partes: O Megilloth ou "Os 5 Rolos" e Literatura da 
Sabedora. O Megilloth, ou "Os 5 Rolos" contém Eclesiastes, Ester, Lamentações, Rute e Cânticos de 
Salomão. Os Livros de Literatura da Sabedoria são Salmos, Provérbios e Jó. 

I. Salmos 

A. Contexto 

A palavra salmo literalmente significa "canção tocada com cordas". O livro dos Salmos é uma coleção 
de canções que descrevem o íntimo relacionamento entre Deus e Seu povo. Embora Davi tenha  
escrito muitos deles, existem vários autores, incluindo Asafe, Filhos de Corá, Salomão, Moisés, Hemã, Etã 
e outros autores anônimos. 
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B. Estrutura dos Salmos 

Os salmos são numerados de 1 a 150. Eles são compostos por 5 coleções menores de salmos. Ver abaixo. 

II. Provérbios 

A. O contexto 

O Livro dos Provérbios é onde a sabedoria de Deus é revelada. A palavra significa literalmente 
"verdade colocada em palavras simples que contêm princípios de sabedoria". Uma pessoa obtém essa 
sabedoria seguindo os passos de Provérbios 1: 1-7. 

Provérbios sempre compara o sábio com o tolo. O começo de afastar-se da loucura e da sabedoria 
para temer ao Senhor. (Veja Provérbios 1:29, 8:13, 9:10, 10:27, 15:33, 14:2, 14:27, e 16:6.) 

Embora Salomão escreveu muitos dos provérbios, existem vários outros autores, muitos dos quais são 
anônimos. 

B. A Estrutura de Provérbios 

A estrutura dos Provérbios não é tão importante quanto a estrutura da maioria dos livros, sendo que 
este é uma coleção de palavras sábias. 

1. Provérbios 1-9 é uma coleção do discurso "Meu Filho", onde a sabedoria é transmitida de 
uma geração para a próxima. 

2. Provérbios 10: 1-22: 16 é uma coleção dos Provérbios de Salomão 

3. Provérbios 22: 17-24: 24 é uma coleção dos "Provérbios dos sábios". 

4. Provérbios 25-29 é a coleção de Ezequias dos provérbios de Salomão. 

5. Os provérbios 30 são uma coleção de "Palavras de Agur", embora não esteja claro se a 
segunda metade do capítulo foi escrita por Agur ou coletada por ele. 

6. Provérbios 31: 1-9 é uma coleção de "Palavras de Lemuel". 

7. Provérbios 31: 10-31 é chamado, "A esposa do caráter nobre". 
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davídicas2 42-72

3 73-89 Principalmente Asafe

4 90-106 Maioria de autoria anônima

5 107-150 Maioria pós-exílio



III. Jó 

A. Contexto 

O Livro de Jó conta a história de um homem real (Tiago 5:11) que morava na terra de Uz (1: 1). Ele era 
um homem rico e com uma grande família (v. 2-3). Ele também era um homem profundamente 
espiritual, reto e temente à Deus. Jó sofreu muitos problemas e a aplicação da JUSTIÇA de Deus passa 
a ser questionada. 

B. A Estrutura de Jó 

Jó era um homem justo, mas ele estava sofrendo o seu próprio "holocausto" pessoal. Os personagens  
da história (Jó, Satanás, os amigos de Jó e Deus) têm sua própria opinião sobre como isso afeta a 
compreensão da aplicação da justiça de Deus. A história é apresentada em um quiasma. (Veja 
abaixo.) 

1. O sofrimento de Jó (1-2) 

2. O lamento de Jó: Ele desejou que seu nascimento nunca tivesse ocorrido. (3) 

3. Ciclo dos discursos dos 3 amigos mais velhos (4-26) 

4. Poema da sabedoria (27-31) 

  3’. Ciclo de discursos do amigo mais novo (32-37) 

          2’. O discurso de Deus: O nascimento e toda a vida está sob o controle de Deus( 38-42:6)  

 1’. A reversão do sofrimento de Jó (42:7-17) 

C. Implicações da Justiça de Deus 
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Satã, o acusador Os amigos de Jó Jó

A aplicação de justiça de 
Deus é…

A aplicação de justiça de 
Deus é…

A aplicação de justiça de 
Deus é…

INERENTEMENTE INEFICAZ APLICADO MECÂNICAMENTE NÃO FUNCIONA??

Ideia: Jó adora Deus 
somente porque ele foi 

materialmente abençoado 
por Deus..

Ideia: Jó é amaldiçoado; 
portanto, ele deve ter 

desobedecido. E ele está 
mentindo sobre seu pecado.

Ideia: Estou amaldiçoado, 
mas eu não entendo por que!

Contudo… Contudo… Contudo…

Satanás está errado. Jó 
adora a Deus 

independentemente da sua 
condição material.

Os amigos de Jó estão 
errados. O próprio Deus 
apoia a afirmação da 

inocência de Jó.

Jó não tinha que saber tudo. 
Deus não precisa revelar o 

que aconteceu nos 
bastidores.



SUMÁRIO
PACTOS E PROFECIAS

ADÂMICO 

ABRAAMICO  

CRIAÇÃO 
MOSAICO 

DAVIDICO 

PROFECIAS 

NOVA 
CRIAÇÃO 

 

I. Pacto Adâmico 

É aqui que encontramos a promessa de um Salvador em sua forma de semente. A semente da mulher 
esmagaria a cabeça da serpente. E a somente a Sua ferida traria cura. Esta é uma referência ao que 
Cristo faria através da Cruz. 

II. Pacto Abraâmico 

Aqui, encontramos os conceitos de terra, descendentes e benção. 

III. Pacto Mosaico 

Obediência traz bênção: a desobediência traz maldições. 

IV. Pacto Davídico 

Deus criaria um reino eterno com o Messias / Cristo como o rei eterno. Este rei viria da linhagem de 

David. 

V. Profecias 

Os profetas do Antigo Testamento proclamaram sobre um Messias que viria e tiraria os pecados do 

mundo. Compare onde o Antigo  Testamento  coloca  o  leitor  na  linha  introdutória  do  Novo 

Testamento, em Mateus  1:1. 

“Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão” 
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