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01      JOSUÉ:  a conquista de Canaã 
 
Josué narra a conquista de Canaã. Cobre um período de cerca de seis anos 
   (sabe-se pelos anos citados por Calebe em Josué 14.10) 
 

 *JOSUÉ é o líder sucessor de Moisés. 
 O  livro narra a conquista de Canaã_ a terra prometida 

 
Josué 1 _ Deus se manifesta a Josué e anima-o. Preparam-se para atravessar o Jordão 
 
Josué 2         os espias em casa de Raabe_ Josué 3 passam o Jordão em terra seca   
Josué 4.10     pedras do fundo do rio Jordão fazem marco histórico.  
 
Josué 5 circuncidados os nascidos no deserto, celebram a Páscoa, Deus aparece  a Josué 
Josué 6 Conquista de Jericó, Raabe é salva ( consta na genealogia de Jesus, Rt 4.21 e 
Mt 1.5) 
 
Josué 7derrota em Ai por causa do pecado de Acã.Tirado o anátema, Ai é destruída, 
Josué 8 
Josué 8.30 renovada a aliança com o Senhor_ Js 9 estratagema dos gibeonitas > 2 Sm 
21.12  
 
Josué 10  Josué acode os gibeonitas, vence os reis,  
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                DIZ PARA O SOL PARAR (10.12) vence + 7 reis 
 
Josué 11  vitórias de Josué_ Josué 12: vitórias de Moisés_ Josué 13: terras não 
conquistadas 
Josué 13.14-33 _ heranças distribuídas por Moisés _ Josué 14:  divisão da terra feita por 
sorte 
 
Josué 14.6 _ Josué dá Hebrom a Calebe  
                ( pela idade de Calebe sabe-se o tempo da conquista de terra: cinco anos, 14.7 e 
10 ) 
 
Josué 15.13 -19 Calebe conquista Hebrom  ( localizar no mapa) 
Josué 15 a 19.48  limites da repartição da terra 
 
Josué 18.1 o Tabernáculo é instalado em Siló ( localize a cidade no mapa) 
Josué 19.49 -51 Herança de Josué.Josué 20cidades de refúgio_ Josué 21 cidades dos 
levitas  
 
Josué 22 _ as duas tribos e meia dalém do Jordão são abençoadas e enviadas de volta 
(altar) 
Josué 23 _ exortação à obediência _ Josué 24 Josué despede-se do povo, renovação da 
aliança 
 
Josué   24.15 _ eu e a minha casa serviremos ao Senhor 
Josué 24.29  Josué morre com 110 anos.   
 
                      Js 24.32 Citação aos ossos de José, Ex 13.19> Gn 50.25 

 Divisão da terra, cidades de refúgio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Juízes relata o ocorrido entre a conquista da terra e a escolha do  
                       - primeiro rei de Israel, ungido por SAMUEL, o último juiz  
-  Cobre um período de cerca de 300 anos, perfazendo 480 anos, 1Reis 6.1 
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   > Êxodo 40 anos _Josúe 80 anos_  Saul 20 anos_ Davi 40 anos_ Salomão 6 anos  

 

                     
 

 
 

 

 
 

02      JUÍZES  
 

 

Relata o tempo entre a conquista da terra ( Josué) e o tempo dos Reis (unção de Saul) 

Entre a saída do Egito e o reinado de Salomão consta ser período de 480 anos, 1 Reis 6.1 

sendo: êxodo: 40 anos_ Josué 80 anos_ Saul, 20 anos_ Davi, 40 anos_ Salomão 6 anos 

>     sobram... cerca de 300 anos, tempo estimado do período dos Juízes.  
    
        >  O Tabernáculo foi levantado em Siló, na tribo de Efraim, Js 18.1 ( ver no mapa)  

Juízes 1 _ continuação das lutas de conquista _ Jz 2 Repreendidos pelas terras não 

conquistadas 

 

Juízes 2.6-10 Josué morre com 110 anos (supondo que tivesse uns 60 ao entrar em Canaã,Js 

24.19  

                          Após 80 anos:  50 anos Josué viveu em Canaã + 30 anos ainda vivem os 

anciãos  

Juízes 2.11-23  Desvio das novas gerações /    Jz 3  pagãos em Israel 
 

Juízes 3.7-11 sob Cusã-Risataim por 8 anos. OTONIEL, filho de Calebe, julga Israel por 40 

anos  

 

Juízes 3.12 sob Eglom por 18 anos. EÚDE (canhoto) julga Israel por 80 anos _ SANGAR 

Jz 3.31 

 



4 

 

Juízes 4-5sob Jabim por 20 anos_DÉBORA mulher de Lappidote, vai à luta com Baraque , 

Jz 4.9 _mas  é uma mulher: Jael quem mata o comandante  inimigo: Sísera, Juízes 4.21 

 
Juízes 4.11- descendentes do filho de Hobabe, sogro de Moisés > Êxodo 2.16, 18.1, 
Nm 10.29  
 

Juízes 6  sob os midianitas por 7 anos. (um profeta, Jz 6.7-10) 

Juízes 6.11- cap 8 _ GIDEÃO ( Jerubaal,  Jz 6.32) julga Israel por 40 anos. 

Juízes 9   caso de Abimeleque : o filho de Gideão mata seus irmãos e  reina sobre Israel 

por 3 anos. Amaldiçoado por Jotão(único irmão sobrevivente)  acaba assassinado, 

Juízes 9.57 

 

Juízes 10. 1-4   TOLA julga Israel por 23 anos.  JAIR julga Israel por 22 anos. 

Juízes 10.8 _11 sob amonitas por 18 anos. JEFTÉ faz voto imprudente; julga a Israel 

por 6 anos  

Juízes 12.8 _IBSÂ julga a Israel por 7 anos_ ELOM juiz por 10 anos (Jz 12.11) 

ABDOM, 8 anos 

 

Juízes 13 a 16 sob os filisteus por 40 anos. SANSÃO julga Israel por 20 anos (Jz 16.31) 

Nazireu imprudente e fanfarrão, teve uma vida conturbada e acabou traído por Dalila, 

sua amante filisteia. Cego, puxando uma pedra de moinho, pediu a morte a Deus. 

Suicidou-se, Jz 16.28-31 
Juízes 17 a 21 relata casos esparsos que evidenciam a ruína espiritual e moral do 

povo. 

Juízes 17-18 caso de Mica e o ídolo_ Juízes 19-21 caso do levita contra benjamitas. 

Frase caracteriza esse período : ‘naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o 

que era reto a seus olhos’ Jz 17.6 e 21.25.  O  bs: números bem pequenos localizam a 

região onde viveu cada juiz, no mapa abaixo:    PROCURÁ-LOS é interessante.  

 

 

 Localização dos juízes 
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No tempo dos Juízes, acontecem as histórias de Rute e de Ana (estéril, consagra o filho a 

Deus) 

03     RUTE 

 

RUTE a gentia que escolhe ao Senhor e vem a constar na genealogia de Jesus.   

Rute 1 por causa da fome na terra, um homem de Belém de Judá vai para Moabe, terra de gentios, 

com sua mulher e dois filhos.(veja a localização de Moabe no mapa das tribos de Israel. (Belém de 

Judá fica a uns 10 km ao sul de Jerusalém, é a cidade onde nasceu Jesus, Lc 2.4-7 ) 

Em Moabe, morre o marido e os filhos casam com moabitas. Mas os filhos também morrem e a  

viúva idosa decide  voltar para Israel, mas com duas noras jovens e gentias sua situação 

ficaria ruim em Israel.Então, despede as noras: que voltem para suas famílias. Mas Rute havia 

encontrado ao Senhor e está determinada a servir a Deus e cuidar da sogra.     

Rute 2 instruída pela sogra, Rute vai colher espigas em certo campo que ‘por coincidência’ 

( provisão de Deus) acaba sendo o campo de um resgatador da família >Lv 25.25,47-49 

Rute 3 no fim do tempo da colheita, a sogra instrui a nora a se oferecer a Boaz, o resgatador. 

Este, um solteirão velhusco ( será que, por ser ele filho de Raabe( Mt 1.5) ninguém quis dar –

lhe a filha em casamento?) ele ficou feliz em casar com a jovem e virtuosa RUTE depois dos 

devidos tramites legais.  

Rute 4.18 Genealogia de Perez 
(filho de Judá com Tamar, Gen. 38) ancestral de Davi 

            

04      1   SAMUEL  
 
 
ANA     a esposa estéril  que consagra a Deus o filho que ainda nem  havia sido gerado 
            Veio a ser a mãe de SAMUEL: especial  homem de Deus que introduz o reino em Israel. 
 
1 Samuel 1-3 narra a história do menino Samuel. 
Ana era estéril e, por isso, sempre humilhada pela outra esposa de seu marido. 
Desesperada,pede a Deus que engravide e consagra o filho ao Senhor, antes mesmo de ter sido 
gerado.  Desmamado o menino, cumpre seu voto e o entrega ao sacerdote Eli, que vivia no 
Tabernáculo levantado em Siló  (Js 18.1)  onde estava a arca do Senhor 

> Deus honra Ana dando-lhe  mais três meninos e duas meninas, 1 Sm 2.21 
Samuel  foi pessoa especial nos planos de Deus. 

1 Sm 1.20, 2.18,26, 3.10,19-21, Salmo 99.6 
    > Pintar o número dos versículos em azul claro, cor da sigla referente a pessoas 

 
Os filhos do sacerdote Eli não eram fiéis ao Senhor e ele não os repreendeu o que foi 

motivo de desgraçada para toda a família, destruição do Tabernáculo e a arca da 
aliança cai em mãos do inimigo, 1 Samuel 2.12-17, 22- 36 _ como descrito em 1 Samuel 

4  
1 Samuel 5  a arca na casa de Dagom: o ídolo cai perante a arca. Tumores atacam os 

homens 



6 

 

1 Sm 5. 1 de Siló a Ebenezer e Asdode, para Gate(v8) para Ecrom ( v 10) 
 

1 Samuel 6  sete meses depois, a arca é devolvida a Israel e chega a Bete-Semes (6.12) 
onde homens morrem por terem olhado dentro da  arca (1 Sm 6.19) então é enviada a  

 
Quiriate-Jearim, 1 Sm 7.1 

 em Quiriate Jearim fica  por 20 anos _ até que o povo pede um rei a Samuel. 

 

 as andanças da arca 

 
1Samuel 7 _ a ARCA FICA EM QUIRIATE-JEARIM. 
                    Passado 20 anos, Israel temia ataque dos filisteus. 
                   Samuel exorta a se consagrarem ao Senhor e conseguem derrotar os filisteus.  
1 Samuel 7.12   ‘até aqui nos ajudou o Senhor.   
                            Marco entre Mispá  e Sem: EBENEZER 
               Restituídas as cidades de Ecrom até Gate, v14 . (localizar no mapa dos juízes) 
 
1 Sm 7.15  Circuito anual de Samuel:  

                  Betel, Gilgal, Mispá e de volta a Ramá(altar)onde morava. 

1 Samuel 8.1-3   _ Acontecia serem os filhos de Samuel  : Joel e Abias, infiéis no 
ministério,então 

 
1Samuel 8.5      o povo pede que Samuel estabeleça um rei 
                             ( deveres do rei, 8.11-17 > Dt 17.14 )  

Saul escolhido rei 
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1 Samuel 9 -10  escolha e unção de Saul 
                    11 vitória de Saul _ 12  Samuel  resigna seu cargo 
1 Samuel 13      guerra contra os filisteus: Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel 
1 Samuel 14      vitória de Jônatas e voto insensato de Saul. 
 
1 Samuel 15      desobediência de Saul e sua rejeição.  
               15.23’rebelião é como pecado de feitiçaria’ 
 
1 Samuel 16 _ Davi ungido rei (16.7 o Senhor não vê como vê o homem) 
                 16.14    Saul atormentado  
16.18-23 Davi toca para acalmar Saul atormentado por espírito imundo 
 

* A partir de então, a vida de Davi e Saul estão entrelaçadas, 
> as narrativas focam ora um, ora outro 

 
*Perseguindo por Saul , Davi foge por um tempo e depois vai para os filisteus 
                                      Fica entre eles  até à morte de Saul  
 
1 Samuel 17   DAVI e Golias, 18 amizade com Jônatas,  
                                                18.8-12 o sucesso de Davi enfurece a Saul   
1 Samuel 18.17  início da perseguição de Saul a Davi _  

                 19       Davi salvo por Jônatas e a esposa Milca. 
1 Samuel 20 amizade e aliança de Davi com Jônatas   
                20.30 Jônatas proteger Davi enfurece a Saul   
1 Sm 21 Davi foge a Nobe( pega espada de Golias)  
          22  foge para Adulão e Moabe_ 23 em Queila 
1 Sm 24  Davi salva a vida de Saul ( 1ª. vez,24.11) 
            1 Samuel 25.1 MORTE DE SAMUEL/Davi e Nabal 
1 Sm 26 Davi poupa a vida de Saul ( 2ª. vez,26.12,20-21)   
         27_Davi vai aos filisteus, 29-30 recebe do rei a cidade de  Ziclague 
( repare nos pequenos números, em vermelho,  a seqüência das  

andanças de Davi  fugindo de Saul  

 
https://lisdaiane.files.wordpress.com/2018/01/fugas-de-davi.jpg?w=1000&h=929 

https://lisdaiane.files.wordpress.com/2018/01/fugas-de-davi.jpg?w=1000&h=929
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1 Samuel 28     Saul consulta a médium em Em-dor   
                 31  morte de Saul e Jônatas. 
 

 2 SAMUEL :  reino de Davi  
 
narra a trajetória de Davi ao trono, seu reinado em Hebrom, 
                 O reino unido. Seu adultério e sua família destroçada.  
 

2 Samuel 1 _ Ao receber a notícia da morte de Saul e Jônatas, 
                      Davi manda matar  mensageiro  e lamenta 
 

2 Sm 2      Davi aclamado rei de Judá em Hebrom   ( ver no mapa) 
         2.11  Reina 7 anos e meio, 2Sm 2.11 
  Abner ( general e tio de Saul) faz isbosete, filho de Saul rei de Israel, 2Sm 2.8-10   
                No confronto entre eles, Davi vence Isbosete. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

pessoas interessantes  
 

Abner, tio e general de Saul.  1Sm 14.50, 17.55. Abner levou Davi a Saul por ocasião da 
vitória sobre Golias. Davi o repreendera por dormir e não guardar o rei, Saul,  
                                  1 Samuel 26.14.   
  

Eram sobrinhos de Davi  e primos entre eles : 
 Joabe, Abisai e Asael, irmãos,  filhos de Zeruia ( irmã de Davi, 1 Cr 2.16) 
 
e AMASA ( 2Sm 17.25, 19.13) filho de Abigail outra irmã de Davi, ( 1 Cr 2.17)  . 
 

Hirão, rei de Tiro_ filho de viúva da tribo de Naftali  casdada com homem de Tiro, 1 Rs 7.13 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2 Samuel 3_ 
   ‘em Hebrom nasceram filhos a Davi ( mesmo casado, não tivera filhos !!! sensato...) 
 

Esposas: Ainoã (Amnon, 2Sm 13 )                    Abigail,viúva de Nabal (Quileabe)  
                Maaca (Absalão, 2 Sm 13.23)            Hagite (Adonias, 1 Reis 1.1.5 )   
                                       Abitai( Sefatias)  Eglá( Itreão) 
 

2Samuel 3.6   Abner faz aliança com Davi  mas é assasinado por joabe, 2 sm 3.27 
 

2 Sm 4  Isbosete é assassinado 
2Sm 5 _ Davi aclamado rei de todo Israel (REINO UNIDO)  
2Sm 5.6-7 conquista a fortaleza de Sião aos jebuseus: 
                  faz de Jerusalém a capital do reino  
Reino reconhecido por Hirão, rei de Tiro. Filhos nascido em Jerusalém. Vence os filisteus. 
 
2Sm  6    Davi traz a arca de Quiriate –Jearim  ( 1 Sm 7.1-2) para Jerusalém  
          7    Aliança com Deus 
 

2Sm 8-10   vitórias  que estabelecem o reino.  
 

2 Sm 11 adultério com Bate-Seba e morte de Urias. 
2Sm 12  Davi, repreendido por Natã, o profeta, se arrepende > Salmo 32 e 51 
                   Juízo: 12.10 >16.22 
2Sm 13 incesto de Amon,assassinado por Absalão: foragido 3 anos, volta a Jerusalém,   
2Sm 14  Absalão volta a Jerusalém mas não vê a face do rei 
2Sm 15  revolta de Absalão e fuga de Davi.   2Sm 16 e 17 detalhes da situação. 
2 Sm 18 Absalão é morto por Joabe.  
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        19.8  Todo Israel vem a Davi : é reempossado no trono 
 
Demais ocorrências 
2 Sm 20  sedição de Seba  
          21  vingados os gibeonitas  /   censo, 2Sm  24  
 

 Nota: oficias de Davi,20.23, valentes de Davi, 23.8... matam gigantes, 2Sm 21.15 
 2 Samuel 22 ações de graças > Salmo 18 _ 2 Samuel 23 últimas palavras de Davi . 

5      REIS :  reino unido  
 

1 Reis relata a velhice de Davi, o reino de Salomão  
            - e a divisão do reino, até Acabe e o profeta Elias ( verde para  profetas)  
1 Reis 1 velhice de Davi. Salomão, constituído rei,  trata com Adonias. Recebe instrução de Davi 
 

1 Reis 2. 10-11    morte de Davi_ Atos de Salomão ao estabelecer o reino.  
            3.1-2        Salomão casa com filha do Faraó.   
1 Reis 3.3           Salomão pede sabedoria (caso das duas mulheres) 
1 Rs 4_oficiais do rei e prosperidade do reino./  1 Rs 5 aliança com Hirão, rei de Tiro  
 

1 Rs   6   edificação do Templo, 7.15-51  
           7.1-13 outras edificações /   a arca no Templo, 1 Rs 8 
 

1 Rs 9.1-9  ALIANÇA DO SENHOR COM SALOMÃO.   Já havia se passado 20 anos, 1 Rs 9.10 

 
 

Local do Templo : eira de Araúna,  2Sm 24. 14-29 https://www.abiblia.org/ver.php?id=7356   

          O templo e seu interior  

 
 

1 Rs 9.11 Atividades de Salomão. Cap10: a visita da rainha de Sabá  
1 Rs 11     a idolatria de Salomão  
* Erro: cavalos do Egito (1Rs 10.26-28 ) e mil mulheres, Deuteronômio 17.16-17   

https://www.abiblia.org/ver.php?id=7356
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1 Rs 11.26    juízo de Deus ( chamado de Jeroboão, 11.26)  e morte de Salomão 

fim do esq juízes. Samuel e reino unido –x-   Segue reino dividido e profetas 


