
LIVROS HISTÓRICOS (12 livros)

1 - JOSUÉ
Assunto: conquista e a divisão de
Canaã entre as tribos
Período: (?) 1410-1380 a.C. (30 anos)

7 - 2 REIS
Assunto: Elias e Eliseu; demais reis até
o exílio babilônico
Período: 865-586 a.C. (279 anos)

2 - JUÍZES
Assunto: continuação das lutas
liderados pelos “Shofetim”
Período: (?) 1380-1070 a.C. (310 anos)

8 - 1 CRÔNICAS
Assunto: genealogias, história do rei
Davi (ênfase litúrgica)
Período: 1011-971 a.C. (40 anos)

3 - RUTE
Assunto: história da bisavó de Davi
Período: (?) 1100-1085 a.C. (15 anos)

9 - 2 CRÔNICAS
Assunto: Salomão e sucessores de
Judá até o exílio
Período: 972-586 a.C. (386 anos)

4 - 1 SAMUEL
Assunto: Samuel, rei Saul e Davi (antes
de ser rei)
Período: 1110-1011 a.C. (99 anos)

10 - ESDRAS
Assunto: restauração do templo e do
culto a Deus
Período: 538-458 a.C. (80 anos)

5 - 2 SAMUEL
Assunto: reinado de Davi
Período: 1011-971 a.C. (40 anos)

11 - NEEMIAS
Assunto: restauração dos muros de
Jerusalém
Período: 448-433 a.C. (15 anos)

6 - 1 REIS
Assunto: reinado de Salomão e
sucessores; Elias e Eliseu
Período: 971-865 a.C. (106 anos)

12 - ESTER
Assunto: livramento dos judeus no
reinado medo-persa
Período: rei Assuero (Xerxes I) (reinou
de 486-465 a.C.)

Nos 824 anos que se passaram de Josué até ao exílio na Babilônia, sempre
ocorreram períodos de afastamento de Deus e períodos em que a vontade de Deus,
naquela época expressada na Torá, foi cumprida.

Podemos observar através dos textos que os períodos de afastamento
sempre foram maiores do que os de fidelidade. Sempre que o povo se voltava para
os deuses “estranhos”, Deus permitia que fossem atacados pelos povos vizinhos.



Raramente a Torá era cumprida fielmente. No período dos Juízes, houve até
um líder (Jefté) que ofereceu a própria filha em holocausto a Iavé.

O maior período em que a vontade de Deus se cumpriu, e não houve culto a
outros “deuses”, foi no período do reinado de Saul e de Davi (80 anos). Salomão
construiu o templo, mas logo começou a desviar-se, construindo altares para
Camos, Moloque e para os deuses de todas as esposas estrangeiras que ele tinha
(ver 2 Reis 11:1-13).

Houve tempos em que os livros da Lei ficaram “perdidos”, como no caso do
rei Josias, que, aparentemente, nem sabia da existência desses livros. Dos 19 reis
de Judá que sucederam Salomão até ao exílio na Babilônia, apenas 6 foram fiéis a
Deus.

A lista dos reis de Judá até o exílio é:

● Roboão (fez o que Deus reprova);

● Abias (fez o que Deus reprova);

● Asa (fez o que Deus aprova);

● Josafá (fez o que Deus aprova);

● Jeorão (fez o que Deus reprova);

● Acazias (fez o que Deus reprova);

● Joás (fez o que Deus aprova/reprova);

● Amazias (fez o que Deus aprova/reprova);

● Uzias (fez o que Deus aprova);

● Jotão (fez o que Deus aprova);

● Acaz (fez o que Deus reprova);

● Ezequias (fez o que Deus aprova);

● Manassés (fez o que Deus reprova/aprova);

● Amom (fez o que Deus reprova);

● Josias (fez o que Deus aprova);

● Jeoacaz (fez o que Deus reprova);

● Jeoaquim (fez o que Deus reprova);

● Joaquim (fez o que Deus reprova);

● Zedequias (fez o que Deus reprova).

A idolatria só cessou realmente após os anos de exílio na Babilônia. Quando
o povo judeu voltou ao seu território, eles não mais prestaram culto a outros deuses.



RESUMO DOS LIVROS

- Josué

Cap. 1 – Instruções de Deus a Josué e instruções de Josué ao povo

Cap. 2 – Raabe e os espiões em Jericó (Raabe foi a mãe de Boaz, o bisavô de
Davi. Ela é citada entre os “heróis de fé” em Hebreus. Citada também em Tiago por
ter sido justificada por obras, não apenas pela fé.)

Cap. 3 e 4 – Travessia do Rio Jordão (As águas do rio pararam de correr a cerca de
30 km antes de onde eles estavam.)

Cap. 5 – Circuncisão dos que haviam nascido no deserto (O texto não menciona o
motivo para eles não terem sido circuncidados conforme a Lei. Josué vê um
“homem” com uma espada na mão e que diz ser o Comandante do Exército de
Deus (Iavé).

Cap. 6 – Destruição sobrenatural das muralhas de Jericó

Cap. 7 – O pecado de Acã (Ele errou e Deus considerou como se todo o povo
tivesse pecado. Naquela época a responsabilidade não era ainda totalmente
pessoal.)

Cap. 8 – A conquista da cidade de Aí e a renovação da aliança mosaica

Cap. 9 – Josué é enganado pelos gibeonitas (Por não ter consultado consultado
Iavé (verso 14).)

Cap. 10 – Vitórias contra cidades do sul (Houve ajuda sobrenatural através de
“confusão” no exército inimigo, chuva de pedras e o sol “parou” por quase 12 horas
sob a ordem de Josué.)

Cap. 11 – Vitórias contra as cidades do norte (Nos versos 19 e 20 o texto diz que
nenhuma cidade rendeu-se pacificamente porque Deus lhes “endureceu o coração”
para que assim fossem exterminados sem misericórdia.)

Cap. 12 – Lista dos 31 reis vencidos pelos israelitas

Cap. 13 ao 22 – Distribuição de Canaã entre as tribos (Em Josué 15:63 diz que os
israelitas não tinham conseguido derrotar os jebuseus de Jerusalém e ficaram
vivendo junto com eles (isso é também dito em Juízes 1:21). Em Josué 16:10 diz



que os habitantes de Gezer não foram expulsos e passaram a ser escravos (a
mesma coisa é dita em Juízes 1:29)

Cap. 23 – Discurso de Josué ao povo (Ainda havia habitantes de Canaã que deviam
ser destruídos e Josué avisa que eles não deveriam fazer aliança com eles.)

Cap. 24 – Renovação da aliança e a morte de Josué (Deus diz através de Josué
que “não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória” / verso 15: “... eu e
a minha casa serviremos ao SENHOR.” / no verso 31 diz que Israel serviu ao
SENHOR durante a vida de Josué e enquanto ainda viviam os líderes que sabiam
de tudo o que o SENHOR fizera em favor de Israel.)

- Juízes

Cap. 1 – Fase pré-juízes que relata as guerras contra os cananeus que restavam
(No verso 8 diz que Jerusalém foi conquistada pelos homens de Judá e todos os
habitantes foram mortos, mas no verso 21 diz que os benjamitas não expulsaram os
jebuseus e que eles ficaram vivendo em Jerusalém, junto com os benjamitas. Os
cananeus de diversas cidades foram poupados para servirem como escravos,
contrariando assim as ordens de Deus.)

Cap. 2 – O Anjo do SENHOR; A geração “que não conhecia o SENHOR” começou a
cultuar os deuses cananeus; Por causa da quebra da aliança, Deus diz que não iria
mais ajudar a expulsar os povos cananeus.

Cap. 3 – Os povos que foram deixados na terra para pôr à prova os israelitas
(cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus); Otoniel (opressão sob o
rei da Mesopotâmia por 8 anos e 40 anos de paz); no verso 10 diz que “o Espírito do
SENHOR” veio sobre Otoniel; Eúde (opressão sob o rei de Moabe por 18 anos e 80
anos de paz); Sangar.

Cap. 4 – Débora e Baraque (opressão sob o rei de Canaã (Hazor) por 20 anos e 40
anos de paz); verso 10: Débora manda chamar Baraque em Naftali por ordem de
Deus.

Cap. 5 – O cântico de Débora.

Cap. 6, 7 e 8 – Gideão (opressão dos midianitas e amalequitas por 7 anos e 40
anos de paz); O Anjo do SENHOR aparece a Gideão (em 6:14, 6:16 e 6:18 o
narrador refere-se a ele como Iavé (SENHOR); Gideão destrói um altar a Baal que
pertencia a seu próprio pai; No verso diz que o Espírito do SENHOR apoderou-se
de Gideão; A lã e o orvalho; 135 mil midianitas são com derrotados com apenas 300
homens; Em 8:24, Gideão diz: “Não reinarei sobre vocês, o SENHOR reinará



sobre vocês." Gideão faz um “manto sacerdotal” que torna-se um objeto de
adoração e veio a ser uma armadilha para ele e sua família (8:27).

Cap. 9 – Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina, mata os 70 filhos de
Gideão; No verso 22 e 23 diz que: “Fazia três anos que Abimeleque governava
Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de
Siquém." Abimeleque foi morto por uma mulher que jogou uma pedra de moinho na
cabeça dele.

Cap. 10 – Tolá (liderou Israel durante 23 anos); Jair (liderou durante 22 anos);
Novamente o povo deixa de prestar culto a Iavé, se voltando para outros “deuses”,
e, ao serem atacados pelos amonitas, eles clamaram a Iavé, que diz: “... não os
livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram. Que eles os livrem
na hora do aperto!” Mas o povo decide desfazer-se dos deuses estrangeiros e
então Iavé “não pôde mais suportar o sofrimento de Israel”.

Cap. 11 – Jefté (liderou durante 6 anos contra os amonitas); verso 29: “O Espírito
do SENHOR se apossou de Jefté.”; Jefté ofereceu em sacrifício (holocausto) a
própria filha.

Cap. 12 – 42 mil efraimitas são mortos após um desentendimento com Jefté; Ibsã
(liderou durante 7 anos); Elom (liderou durante 10 anos); Abdom (liderou durante 8
anos).

Cap. 13 até 16 – Sansão (opressão dos filisteus por 40 anos e liderança de Sansão
durante 20 anos); O Anjo do SENHOR aparece aos pais de Sansão e diz que devia
ser Nazireu (Números 6:1-21); A mãe de Sansão era estéril; Sansão combate os
filisteus movido pela raiva, em vez ser movido pelo desejo de libertar o seu povo;
Sansão revela o segredo de sua força (os cabelos (consagração a Deus)); O verso
20 do capítulo 16 diz: “Mas (Sansão) não sabia que o SENHOR o havia
deixado.”

Cap. 17 e 18 – Os ídolos de Mica (estes dois capítulos, assim como os capítulos 19,
20 e 21, não contam a história de “juízes”, propriamente ditos. Além disso, a história
deve ter acontecido no início do período dos Juízes, porque os Dantas ainda não
tinham tomado posse de suas terras (ver Josué 19:40); A tribo de Dã demonstra
através dessa história que eles tinham perdido o conhecimento de “como” cultuar a
Deus.

Cap. 19 a 21 – A guerra contra a tribo de Benjamim; Esse relato também parece ter
ocorrido no início do período dos Juízes, pois diz que Fineias, neto de Arão, ainda
estava vivo (20:27); A história revela, mais uma vez, o quanto o povo estava
afastado da vontade de Deus.



- Rute

Rute e Órfã eram moabitas, e, portanto, os filhos de Noemi, não deveriam ter
casado com elas. Apesar disso, Rute tornou-se predecessora de Jesus (“No
passado Deus não levou em conta essa ignorância ...” (Atos 17:30)); Rute
provavelmente era estéril, pois não havia tido filhos no casamento anterior e porque
no verso 5:13 diz: “Boaz casou-se com Rute, e ela se tornou sua mulher. Boaz a
possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho.”

- 1 Samuel

Cap. 1 a 4 – Samuel é filho de uma mulher que era estéril; Ele não deveria cortar
nem os cabelos nem a barba (1:11); Os filhos de Eli eram ímpios (2:12); Deus
castiga Eli pois ele sabia do pecado dos filhos e não os puniu (3:13).

Cap. 5 a 14 – Samuel era um Juiz (7:6 e 7:15); Assim como o filhos de Eli, os filhos
de Samuel não eram fiéis a Deus (8:3 e 8:5); Em 8:8 Deus diz a Samuel: “... desde o
dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonaram-me prestando culto a outros
deuses ...”; Foi o próprio Deus que escolheu Saul como rei (9:17 e 10:20-21); O
Espírito de Deus se apossou de Saul (10:10 e 11:6); Saul oferece holocaustos em
lugar de Samuel e é repreendido; Saul vence um exército enorme de filisteus,
através da ação de Deus.

Cap. 15 a 31 – Deus se arrepende de ter posto Saul como rei (15:10); Davi é ungido
como rei; O Espírito de Deus se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da
parte de Deus, o atormentava (16:14); Davi é indicado por um oficial e passa a
servir Saul; Davi derrota Golias; Saul fica com medo de Davi, porque Deus o havia
abandonado e agora estava com Davi; Saul tenta matar Davi, várias vezes; Jonatas,
filho de Saul, faz uma aliança com Davi; Davi foge para a terra dos filisteus; Davi
demonstra temor a Deus, não matando Saul quando teve oportunidade (por duas
vezes); Saul não recebe resposta de Deus e consulta uma “médium”; Saul é
derrotado pelos filisteus, seus três filhos são mortos e ele comete suicídio.

- 2 Samuel
- 1 Reis
- 2 Reis
- 1 Crônicas
- 2 Crônicas
- Esdras
- Neemias



- Ester


