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SINOPSE  DA BIBLIA                         no link PUBLICAÇÕES/ escrituras 

VELHO  E NOVO TESTAMENTOS           Site www.novasperolas.com.br  

 A VISÃO GERAL  FAZ ENTENDER    MELHOR   AS   PARTES         

             
No princípio Gn 1        a Queda Gn 3     Caim e Abel,4       Noé,6-10           Babel, Gn 11       Gn 12 Abraão 

         
Isaque, Gn 21            Esaú e Jacó, Gn 25         Jacó>Israel, Gn 32        José no Egito, Gn 37      > no Egito, Gn 46-50 

                 
     Êxodo                     Tabernáculo           Levítico,           Números 14          Deuteronômio: o Pentateuco 

                                                                                                                                                                                                                                   
  Josué                      Juízes       Rute               Samuel     crônicas           profetas             BABILÔNIA          

                                        Saul e                               ISAIAS      DANIEL,       

                                        Davi                               JEREMIAS     EZEQUIEL   

RETORNO  DO CATIVEIRO: IMPÉRIO MEDO-PERSA  sob  CIRO, Isaías  44. 28 e 45.1 

 Zorobabel    Esdras  > AGEU  ZACARIAS    E  EEstersEsterte r ESTERA   Ester  

  NEEMIAS > MALAQUIAS      

                                                                                     Impérios  do tempo  dos gentios  –x- 

http://www.novasperolas.com.br/
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/antigo-testamento.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/hebreus-11.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/patriarcas.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/exodo.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/juizes.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/reis.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/profetas.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/cativeiro-babilonico.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/cativeiro-babilonico.html
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                            > 400  anos  de  silêncio  de  Deus ! 

  > Na Judéia: governo sacerdotal  sob império dominante 

https://www.panoramabiblia.com/2012/12/a-revelacao-do-apocalipse.html 

                       > Sobre o período inter bíblico:   https://www.abiblia.org/ver.php?id=9306   

                                              Mt 4  João2.20    Mt 27,3-5 > Zc  11.13  

 

A estátua de Daniel dá um resumo  dos grandes impérios e  fases da História   até o fim  dos tempos   

 

A partir de meados do século VI aC  começam a surgir os primeiros filósofos( pensamento abstrato) 

1- pre socráticos:Tales de Mileto (640-548 a.C.) astrônomo, matemático e o primeiro filósofo   

           http://parquedaciencia.blogspot.com/2013/08/os-primeiros-filosofos-e-busca-do.html 

2- Sócrates, (470 a.C. - 399 a.C.) - Platão (428 a 347 a.C.) - Aristóteles (384a.C - 322 a.C.) 
                                  https://www.suapesquisa.com/filosofia/grandes_filosofos.htm 

     Estes grandes filósofos eram gregos.  Quando Alexandre conquistou o império persa, 

as idéias dos filósofos  tiveram grande repercussão. E, mesmo no império romano, os 

gregos continuaram tendo a primazia como pensadores.  O desenvolvimento dos 

pensadores foi de importância fundamental para o entendimento do cristianismo. 

Despertou o interesse pela VERDADE das coisas. Mas os filósofos não tinham 

respostas satisfatórias. Pilatos,  representou o questionamento de todos os gentios, 

quando perguntou a Jesus: - Que é a verdade?  João 18.38 

 

Período Interbíblico: 400 anos entre os  Velho e Novo Testamentos   

                                               - informações da História Geral e dos livros do gênero  
                                                - apócrifos (na Bíblia católica, mas não inspirados por Deus)  

 

https://www.panoramabiblia.com/2012/12/a-revelacao-do-apocalipse.html
https://www.abiblia.org/ver.php?id=9306
http://parquedaciencia.blogspot.com/2013/08/os-primeiros-filosofos-e-busca-do.html
https://www.suapesquisa.com/filosofia/grandes_filosofos.htm


3 
 

SIT   PALESTINA   governada pelos sumo sacerdotes,  
                               - pagava impostos ao império dominante  

Deus Se cala, mas trabalha preparando o cenário mundial para a vinda do Messias. 
  

1o ) 539 a 331aC Império Medo-Persa sob Ciro, retorno a Jerusalém, 
Esdras e Neemias 
 

2o )  331 a 323 aC  Império grego sob Alexandre, o Grande.  
                                                Era orientado por Aristóteles, o filósofo 

Após sua morte, o império foi dividido entre seus 4 generais :  
1- Cassandro ( Macedônia ou Grécia )  
                      2- Lísímaco ( Trácia ou Armênia )  
                                         3- Ptolomeu (Egito )  
                                                           4- Seleuco (Síria ) extr (400 anos de silêncio de H A Ironside ) 

 

 
 

*Localização : A Judéia, como veio a ser chamada a terra de Canaã. Mais tarde, Palestina 
                         - fica entre o Egito e a Síria como se pode ver em qualquer mapa.  
                           Por 21 anos Egito e Síria guerrearam pela posse da Palestina.  
*ÉPOCA 
*Em 301 aC vence o Egito, dominando a Palestina até 198aC = 203 anos,  

• Dinastia dos Ptolomeus, tempo relativamente bom para a Palestina 

 323 a   283 aC   Ptolomeu I  SOTER  fundador da dinastia 

 309  a  246 aC   Ptolomeu II   FILADELFO  

                         Amante das  letras fez da biblioteca de Alexandria 

                         A maior coleção de escritos  da   época 

•Faz traduzir o Velho  Testamento para o grego:a Septuaginta  

• No mundo, desenvolve-se o pensamento abstrato: as filosofias  

246  a 221aC   Ptolomeu III    Evérgeta  
224  a 205aC   Ptolomeu IV   Filópator  
205   a 180aC   Ptolomeu V     Epifânio   guerras internas enfraquecem o reino  
                                                                   vindo  perder a Judéia para a Síria  

                        casa com  Cleópatra I, sendo   a última, Cleópatra  VII  cuja história é bem conhecida  
 

*198 aC prevalece a Síria: domina a região  até 168aC = 30 anos.  
                   · Dinastia dos Selêucidas. Tempo de opressão para os judeus,  
Em 170aC     culmina com a profanação do templo por Etíoco Epifanes  
· 

 3º)  Macabeus 
 

 Em 165 aC ...revolta dos Macabeus (168- 4AC) _ 
                        há relativa autonomia política mas   há muitas disputas internas 
                       - surgem as seitas dos fariseus( legalistas) e saduceus (helenistas)  
                       - zelotes ( nacionalistas) essênios (se isolam buscando retorno à simplicidade da Lei) 

                                    >   discípulos de Jesus: Simão, o zelote, Mateus( Levi) o publicano 
*Nesse tempo,  

4º) Império  Romano  

                    Roma crescia como potência mundial, vindo a tomar todo o império grego 

 *63aC     Pompeu conquista a Palestina e faz da Judéia um principado vassalo. 
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                      Surge a figura do coletor de impostos: o publicano  
 

*47aC... Antipatro, idumeu ( descendente de Esaú> Edom, Gn 25,30> Dt 21.5 > Nm 20.14  

                      -tendo feito “média” com governantes da Judéia e Roma, na pessoa do general Pompeu, 
                        é nomeado procurador da Judéia (47AC)  
                         VINDO A NOMEAR seus dois filhos :  

*43 aC      Fasael, procurador  da Judéia (43aC) mas este veio a morrer logo depois 

                     Herodes, procurador da  Galiléia 
 

5º)   Dinastia dos Herode’s   sob tutela do procuradores romanos . 
 

37ac    Herodes, governa a Galiléia, dá início à dinastia dos Herodes ao ser 

                     - coroado rei de toda Judéia pelo Imperador de Roma: Fasael havia morrido,  
                  - e por ter sufocado rebelião na Galiléia; crudelíssimo ! 

17aC   para agradar o povo começa a reformar o TEMPLO de modo magnificente. 
                                                                                             João 2.20                
cerca de  

04aC     nasce João Batista, e, seis meses depois, Jesus, ( ver artigo sobre ‘Calendários ..)  
                    >    visita dos magos, matança dos inocentes    Mateus 2  e  Lucas 1 e 2 
 

04aC      Herodes morre: seu filho é o Herodes do tempo de Jesus : Evangelhos 
                                             seu neto é Herodes AGRIPA do tempo de Paulo Atos 25-26  
 

Todo a região  está sob Roma, governada por 3 poderes: Lc 22.66 a 23.13 
             
            1- Herodes, rei idumeu ( descendentes de Esaú> Edom, Gn 25.30>Dt 2.5>Nm 20.14 
                                              governo político  >  ver esquema da genealogia no final do artigo 

             
           2- Sinédrio: Sumo sacerdote + anciãos: resolviam questões relativas à Lei  
              

           3- Procurador representante de Roma _ autoridade máxima  
                  Em 29 AD, PILATOS era o Procurador e havia um Herodes reinando, Lucas 23 
 

Este contexto histórico é muito importante  
- para a boa compreensão das situações relatadas nos Evangelhos. 

          - dando o devido sentido à sua mensagem. 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.panoramabiblia.com/2012/12/periodo-inter-testamentario.html
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A DINASTIA DE HERODES  DEU CONTINUIDADE À DOS HAMONEUS, 

> muito interessante ,  confira:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obs: esta é a última página do esquema sobre a História do período inter-bíblico. 

   Nesse ponto, a História se bifurca dando início à era cristã:  

                             > assunto do Novo Testamento. 

No ano 70 _ Tito, general romano, destrói o Templo e leva os judeus cativos a Roma 

Em  1.948 , por decreto da ONU, é estabelecido o estado de Israel cumprindo-se a 

profecia: ‘Pode uma nação nascer num só dia, ou, pode-se dar à luz um povo num instante?’  

Isaías  66.8  

 

> Tem muito mais coisas ainda por acontecer, o plano de Deus continua em andamento –x- 
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Segue sinopse do Novo Testamento  

  SINOPSE DO NOVO TESTAMENTO   

     

   

 

 

1- Evangelhos  

 
a) Sinóticos ( a mesma ótica) Mateus, Marcos e Lucas 
i) Estrutura geográfica: Suas viagens por Galiléia, Judéia, Peréia e Jerusalém.  
ii) Conteúdo: cura, exorcismos, parábolas  
iii) Enfoque ensino à multidão e ataques dos fariseus  
 
b) Evangelho de João  
i) ênfase no ministério em Jerusalém: discursos, refutações aos fariseus  
ii) Não há exorcismos nem parábolas, cita apenas sete milagres  
iii) Enfoque intimista (Base matéria dada em aula no IBB .) 

 

Por que 4 Evangelhos ? Foram escritos visando grupos específicos de pessoas 
i) Enfocam a pessoa de Jesus sob certo aspecto  

ii) São representados por 4 animais citados em    Ez 1.10 e Ap 4.7 
iii) Correspondem às 4 bandeiras das tribos de Judá   (Livros Históricos, Hoff) 

 
• Mateus aos judeus, revela Jesus, o Messias_ Leão da tribo de Judá  

• Marcos, aos romanos, revela Jesus: o grande Vitorioso sobre o mal, Cl 2.15  

Boi, animal do sacrifício, reporta-nos a “triunfando deles na cruz”  

           Bandeira da tribo de Efraim Cl 2.15 

• Lucas aos gregos, revela Jesus, o Homem Perfeito. Bandeira da tribo de Rubem  

• João, aos cristãos gentios, Jesus: o verdadeiro Deus. Águia, bandeira de Dã  
 

http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/novo-testamento.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/o-nascimento-de-jesus.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/a-preparacao.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/o-ministerio-de-jesus.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/morte-e-ressurreicao-de-jesus.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/a-descida-do-espirito-santo.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/periodo-de-organizacao-da-igreja.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/a-revelacao-do-apocalipse.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/o-nascimento-de-jesus.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/a-preparacao.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/o-ministerio-de-jesus.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/morte-e-ressurreicao-de-jesus.html
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    2- Livro de Atos...do Espírito Santo através dos Apóstolos  
                                  >   o único livro histórico do Novo Testamento 
*É continuação do Evangelho de Lucas, escritos para uma só pessoa, Lc 1.1-3  
· 
 Inicia citando:  

a) as aparições de Jesus após a ressurreição Atos 1.3  

         ( Mc 16.14, Lc 24.36, João 20.19, 26 e 21.1, 14 1Co 15.5-8 ) 

b) Sua instrução de permanência em Jerusalém, Atos 1.8 
             ( Atos 1.8: é resumo e versículo–chave do livro de Atos) 
       c) Ascenção de Jesus.   P “Esse Jesus há de vir” Atos 1.9,11 

 
• Relata a expansão do evangelho de Jerusalém a Roma 
· Pedro “abre as portas” da Igreja:  

a) aos judeus em Pentecostes, Atos 2  
b) em Samaria, Atos 8.14-15  
c) aos gentios através de Cornélio, Atos 10 

• Pedro é figura predominante até Atos 12. 
*Paulo torna-se figura principal na pregação do Evangelho aos gentios 

• através de suas viagens missionárias relatadas de modo geral _ At 13 a 28 
*O livro de Atos não tem conclusão.  
- Dizem que a História está sendo escrita pelos cristãos, até Jesus voltar. 

 

      3-Cartas  
 
3.1 Cartas de Paulo 

 •       Doutrinária: aos Romanos _ Tratado sobre a justificação pela fé 

•  Normativa : aos Coríntios,1 e 2, normatiza a vida da Igreja incipiente  

•  Vida Progressiva: Gálatas _ a cruz ( libertos da Lei)  
                                             Efésios _ quem somos em Cristo (regiões celestiais) 
                                             Filipenses_ evangelismo (invadindo o campo inimigo) 
                                            Colossenses_ a vida ressurreta do cristão sob o Reino de Deus  

                                     Tessalonicenses_ olhando o futuro: Jesus virá !  

• Princípios de Liderança: a Timóteo, 1 e 2_ e a Tito  

•  Acertando o passado: a Filemon (sobre Onésimo, escravo que roubara e fugira) 
 

3.2 HEBREUS_ a judeus convertidos: JESUS, em tudo, melhor do que a Velha Aliança. 
                               Autor não se identifica: parece não ser Paulo  
 
3.3   Cartas Gerais: escritas por Tiago, Pedro (1 e 2) João (1,2 e 3) e Judas 
                               tipo cartas- Circulares, instruções gerais dos 'colunas ' da igreja 
Obs: Eles pensavam que Jesus voltaria  enquanto  eles ainda estivessem vivos.  
           *Por causa das perseguições e do tempo decorrido 
          > foram dirigidos pelo Espírito a escrever suas instruções gerais a todos os cristãos. 
 
 
 
 
 

http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/a-descida-do-espirito-santo.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/periodo-de-organizacao-da-igreja.html
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  . 4- Apocalipse  único livro profético do Novo Testamento 
 
         4 1     Jesus se apresenta ressurreto  Ap 1 
         4.2     cartas ás igrejas da Àsia ( Fases da História da IGREJA)  
         4.3     início da era cristã: suas características ( 4 cavaleiros do apocalipse) 
         4.4    144 mil  judeus selados indicam  o arrebatamento da Igreja: fim da era cristã  
         4.5     resumo da história dos judeus culminando com aparecimento do anticristo 
         4.6     Jesus vem: Armagedom, satanás preso, Milênio 
         4.7     satanás solto, Gog e Magogue, Trono Branco  
* Começa nova História: novos céus e nova Terra, A Jerusalém celestial,  Ap 21  e  22  -x- 
 

ADENDO... sobre a História dos Herodes e fim de Israel  
 

04 aC   Herodes, o Grande, reina ao nascer Jesus: 04 aC  ( extr Manual Vida Nova) 
                                                   ( ver   no Google  CALENDÁRIOS  juliano e gregoriano  

Morre no mesmo ano. A Judéia é dividida em três partes e são nomeados os filhos de Herodes: 
 

04aC a 06 dC 1- Arquelau, 04 a 06 aC, em Judéia, Iduméia e Samaria; muiiito cruel, Mt 2.22,Lc 2.2 
                                    Exilado, a região foi entregue a procuradores sob o governador da Síria  
                                    Obs: Pôncio Pilatos foi procurador de 26 a 36dC.  
                                    Jesus morreu no ano 30 dC ( devido erro no calendário)  
 

04aC a 34dC   2- Filipe , em Betânia ( edifica Cesaréia) Mt 16.13  
 

04aC a 39dC  3- Herodes Antipas, 04 a 39dC, na Galiléia . 

                                Jesus o chama de 'raposa', Lc 13.32  
                                Edifica Tiberíades 

 

37 a 44dC   Agripa I, neto de Herodes, o Grande, assume o reino de toda a região, At 12.3  

                      >  morre tragicamente, At 12.21-23 
 Todo o território vem a ser governado por procuradores.  

• Fado :sufoca revolta de Teudas, na Galiléia, At 5.36  
· Tibério Alexandre: tempo de fome na Judéia, At 11.28-30 
· Félix : é duro com os zelotes ( rebeldes nacionalistas)  
             - mantém Paulo dois anos em Cesaréia, At 24.27  

• Festo: examina Paulo com Agripa II e Berenice,At 25.13, 26.28,32  

 

50dC   Herodes Agripa II, com 17 anos, reina parte do território  
 

 66dC          começa a anarquia. 
  

70dC   o general romano Tito, toma Jerusalém, incendeia o templo.  

               Leva os judeus a Roma. A nação judaica deixa de existir 
  

*Judeus, espalhados por todo o mundo, mantêm sua identidade como povo, 
             >  mas não possuem uma pátria onde se estabelecer.  
 

1.948    foi declarado o estado de Israel pela ONU; por voto decisivo de um brasileiro 
            - os judeus podiam voltar à sua terra.  
 

* Hoje, Em Jerusalém, no lugar do templo, há uma mesquita ( árabe)  
- Dizem já existir um templo pronto, pré-fabricado, que pode ser erguido num instante, 
                   > assim que os judeus retomarem o terreno da mesquita.  
- Dizem já estar sendo criada a novilha vermelha, especial para certo ritual judaico 
- Dizem que o sacrifício será reiniciado nos moldes do Velho Testamento_ e que  
- isso é a abominação citada em Dn 11.31, 12.11 e Mt 24.15  
 

# Veremos... Veremos ?  Espero que não, por termos sido arrebatados! 

 

http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/a-revelacao-do-apocalipse.html
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*Por mais que se conheça a Bíblia, ainda é quase nada, em vista de seu significado amplo e 

profundo . 

> Toda a eternidade não será suficiente para se alcançar o pleno conhecimento sobre Deus 

       “Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Lei ” Sl 119.18 

              - Deus diz: 'clama a Mim e responder-te-ei; 
              ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes' Jr 33.3  
 
* Há quem ACHA já saber muito, ATÉ DEMAIS, e SE ACHA DEMAIS... 
- Então, param de clamar ao Senhor e Deus pára de lhes falar e ensinar! 
( aí, sim, pensam já saber  tudo,mesmo!)  Que tal coisa não aconteça conosco! ☺ 

-x-  fim do artigo, mas  começo de uma vida que aprende  a conhecer a Deus cada dia. –x-x- 
 

 


