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Panorama do Antigo Testamento
A história do povo de Israel, retratada no Antigo Testamento, tem entre 1500 e
1600 anos. Vai desde pouco antes do ano 2000 a.C. até depois do ano de 500 a.C.
Essa história começa a ser relatada no capítulo 12 de Gênesis.
Nos primeiros 11 capítulos desse livro são relatadas as origens do mundo e da
humanidade, desde a criação até a torre de Babel.
Poderíamos caracterizar os períodos básicos dos fatos relatados no Antigo
Testamento da seguinte maneira:
1. Origens - Criação (Gn 1,2)
Queda (Gn 3)
Dilúvio (Gn 6-8)
Babel (Gn 11)
2. Patriarcas - Abraão (2166-1991 a.C.)
Isaque (2066-1886 a.C.)
Jacó (2006-1859 a.C.)
José (+/- 1916-1806 a.C.) e seus irmãos.
3. Escravidão (1876-1446 a.C.) - período passado no Egito, incluindo o tempo em
que José ainda vivia (430 anos - Êx 12.40).
4. Êxodo (40 anos, Dt 8.2; 29.5) - Moisés (1526-1406 a.C. - 120 anos, Dt 34.7)
5. Conquista - Josué
6. Juízes - (+/- 1396-1050 a.C.)
7. Reino unido - Saul (1050-1010 a.C. (incluindo um período de divisão de cerca de 7
anos em que Davi reinou Hebrom)
Davi (1010-970 a.C.)
Salomão (970-931 a.C.)
8. Reino dividido - (Israel e Judá – 931-586 a.C.) (incluindo o período em havia
apenas o reino remanescente
de Judá)
* Reino dividido, até Israel ser deportado para a Assíria (722 a.C.)
* Reino remanescente de Judá (até 586 a.C.)
9. Cativeiro babilônico - 1ª. leva - 605 a.C. (Daniel foi levado)
2ª. leva - 597 a.C. (Ezequiel foi levado)
3ª. leva - 586 a.C. (destruição de Jerusalém e do Templo)
10. Retorno - Zorobabel (538 a.C.)
Esdras (458 a.C.)
Neemias (444 a.C.)
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Terá, pai de Abraão, era idólatra (Js 24.2)
Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã e foi para Canaã (Gn 12.4)
Sara era 10 anos mais nova do que Abraão (Gn 17.17)
Abraão tinha 86 anos, e Sara 76, quando Ismael nasceu (Gn 16.16)
Abraão tinha 100 anos, e Sara 90, quando Isaque nasceu (Gn 21.5)
Sara morreu com 127 anos (Gn 23.1,2). Abraão tinha 137 e Isaque 37.
Ismael morreu aos 137 anos (Gn 25.17) e Isaque aos 180 (Gn 35.28)
Isaque casou aos 40 (Gn 25.20), e Esaú e Jacó nasceram quando ele tinha 60 (Gn
25.26)
 Abraão morreu aos 175 (Gn 25.7). Isaque tinha 75 anos, Esaú e Jacó 15.
 Jacó e Esaú devem ter recebido a bênção de Isaque quando tinham mais ou menos
70 anos. Isaque deveria ter em torno de 130 anos quando os abençoou, pois tinha 60
quando eles nasceram (Gn 25.26).
 Os gêmeos deveriam ter cerca de 70 anos quando foram abençoados pois, por causa
do que fez para receber a bênção, Jacó fugiu de seu irmão, para Harã, viveu lá
durante 20 anos (Gn 31.38,41) e teve lá onze filhos (Gn 32.22). José foi o último
filho que lhe nasceu em Harã (Gn 30.24-26). Se Jacó viveu em Harã 20 anos, foi
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para lá logo após a bênção recebida de Isaque e José nasceu (em Harã) quando Jacó
teria em torno de 90-91 anos, então a bênção foi recebida quando Jacó tinha cerca
de 70 anos.
José foi vendido como escravo aos 17 anos (Gn 37.2)
José se apresentou ao Faraó aos 30 anos (Gn 41.46)
Quando José mandou buscar sua família ele tinha aproximadamente 39-40 anos,
pois tinham-se passado, pelo menos, 7 anos de fartura e 2 de fome (Gn 45.6,11)
Jacó foi para o Egito, a pedido de José, com 130 anos (Gn 47.9). Nessa ocasião José
tinha cerca de 39-40 anos. Portanto, quando ele nasceu Jacó deveria ter em torno de
90-91 anos.
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Escravidão no
Egito
(1876-1446 a.C.)

Saída do Egito e
peregrinação no
deserto
(1446-1406 a.C.)

Conquista da
Terra Prometida

e juízes
(1406-1050 a.C.)

Samuel - Saul

Davi – Salomão
(1050-931 a.C.)

Reino Unido - de 1050 a 931 a. C.
Israel (capital-Samaria) 931-722 d.C. (queda de Samaria – 722 a.C)

Reino dividido Judá (capital-Jerusalém) 931-586 d.C. (queda de Jerusalém - 586 a.C.)

Na realidade, mais correto seria dividir esse período em três partes:
 Reino Unido (1050-931 a.C.) – com um período de 7 anos de divisão interna
 Reino Dividido (931- 722 a.C.) – Israel e Judá
 Reino Remanescente (722-586 a.C.) - Judá
 Israel habitou no Egito durante 430 anos (Êx 12.40) - de 1876 a 1446 a.C.
 Templo de Salomão começou a ser edificado 480 anos após a saída do Egito, no
quarto ano do seu reinado (I Re 6.1) - 966 a.C.
 Construção do Templo foi concluída no décimo primeiro ano do reinado de Salomão
(I Re 6.38) - 959 a.C.


















Eli julgou a Israel por 40 anos (I Sm 4.18)
Início do reinado de Saul -------------- 1050 a.C. (40 anos – At 13.21)
Início do reinado de Davi -------------- 1010 a.C. (40 anos – II Sm 5.4,5; I Re 2.11; I
Cr 29.26,27 )
Início do reinado de Salomão ---------- 970 a.C. (40 anos – I Re 11.42; II Cr 9.30)
Início da construção do Templo ------- 966 a.C.
Término da construção do Templo ---- 959 a.C.
Destruição do Templo de Salomão ---- 586 a.C. (queda de Jerusalém)
Exílio de Judá (três levas) -------------- 605, 597 e 586 a.C.
Primeiro retorno (Zorobabel) ----------- 538 a.C.
Templo de Zorobabel -------------------- 516-169 a.C.
Segundo retorno (Esdras) --------------- 458 a.C.
Terceiro retorno (Neemias) -------------- 444 a.C.
Templo de Herodes----------------------- 19 a.C. a 70 d.C.
Eventos do livro de Ester --------------- 483-471 a.C.
Eventos do livro de Esdras ---------- 538-458 a.C. Nessa época viviam Buda (c.
560-480 a.C.), Confúcio ---------------- (551-479 a.C.) e Sócrates (470-399 a.C.).
Eventos do livro de Neemias ----------- 445-425 a.C.

