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Nota introdutória 
 

Israel vai cativo para a Babilônia, mas leva todas as promessas de restauração 
          Que Deus enviara desde Isaías, uns cem anos antes: 
         >  Ciro seria o nome do restaurador de Israel, Is 44.28, 45.1-3 

>  Jeremias profetizou que o cativeiro teria a duração de 70 anos, Jr 25.12, 29.10 
>  Deus deu a planta do novo Templo  a ser construído na volta do cativeiro, Ez 40 
>  Daniel entendeu as Escrituras e orou, Dn 9   
>  De fato, Israel tem permissão para voltar a Israel e reconstruir o Templo, Esdras 1  
 
 

Cronologia do cativeiro 
 

 
Obs.: Daniel entende pelas Escrituras ( Jr 25. 11, 29.10, Dn 9.2) que o tempo de Deus está 
cumprido : 70 anos ( de 606 a 536aC)  e ora...  

http://www.novasperolas.com.br/
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Cai o império babilônico sob a investida  medo-persa  que invadia a cidade  sorrateiramente 
enquanto Daniel interpretava a escrita pela mão na parede, Dn 5 
                 ah! convém  anotar as datas, na margem de sua Bíblia 
 

Em 536aC CIRO autoriza a volta dos judeus a Jerusalém,cf predito >Is 44.28 e 45.1 
Iniciada a construção do Templo, investidas de inimigos param a obra por 14 anos  
                            &  Esdras 1 a 4  ( 536ac)    
 

Em 520aC  AGEU e ZACARIAS, profetas,  conclamam o povo a voltar ao trabalho. 
                    Retomam a construção do Templo que termina em quatro anos. 
                    > Consagrado, celebram a Páscoa   & Esdras 5-6 ( 520aC) 
  

                    Em 479aC   Ester é coroada rainha.  
                    Em 473aC   Ester salva os judeus da destruição: Purim 
  

Em 458aC _ Esdras vem da Babilônia com a 2ª leva de judeus,  
                      com a finalidade de  ensinar as  Escrituras, & Esdras 7.10 (  458aC)   
 

Em 444aC    Neemias  vem da Babilônia para reconstruir  os muros, Neemias 1 
 

Em 401aC     MALAQUIAS é o último profeta/ último livro do Velho Testamento. 
 

* É TEMPO DO IMPÉRIO MEDO PERSA. 
   > Dn 8.3-4  carneiro de duas pontas: 
                      império medo- persa (persas maiores que os medos) 
 

* Depois do profeta Malaquias começa 400 anos de silêncio, em que Deus SE CALA 
 

    Saiba mais 
:https://www.webartigos.com/artigos/as-divisoes-do-periodo-interbiblico-parte-2-
de-4/71708#ixzz571FD03hf  
 
 

Cronologia do império medo persa 
> Notem os profetas, nos quadrados em vermelho 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.webartigos.com/artigos/as-divisoes-do-periodo-interbiblico-parte-2-de-4/71708#ixzz571FD03hf
https://www.webartigos.com/artigos/as-divisoes-do-periodo-interbiblico-parte-2-de-4/71708#ixzz571FD03hf
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* MAS DEUS TRABALHA NA HISTÓRIA!   > Dn 7 
 

Início do império grego:  
Dn 8.5 -8  a grande ponta quebra e sobem 4 em seu lugar 
 

Em 330 aC    Alexandre, o Grande, tem o mundo a seus pés. 

Em 332aC  conquista a Palestina 
Em 323aC Alexandre morre: 

                >  seu império é dividido entre seus 4 generais, Dn 8.8 

Império grego é dividido entre os  4 generais de Alexandre 
    
Cassandro: Macedônia, a maior parte da Grécia e partes da Trácia 
 
*Lisímaco incluía a Lídia, a Jônia, a Frígia e partes da atual Turquia. 
 
Seleuco (Império Seleucida) Irã, o Iraque, a Síria e partes da Ásia Central. 
 
Ptolomeu I (dianastia dos Ptolomeicos) Egito e   regiões adjacentes. 
pós uns 20 anos de disputas entre Seleuco (Síria) e Ptolomeu(Egito) pela região da Celessíria  

(Judéia e Palestina), afinal , vence Ptolomeu, do Egito  

                                    > e a Celessíria fica sob seu domínio 
 
 

Mapa da  divisão do império grego 
         

 
 

 

Em 301aC, após a batalha de Ipsos, a Celessíria fica sob os PTOLOMEUS  

                                                                       (do Egito,  ao sul)   
Ptolomeu I (Soter) é bom para os judeus. Muitos judeus se erradicam em 
Alexandria, importante centro cultural da época e reduto de judeus.   
Helenização dos costumes.  
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Ptolomeu II (Filadelfo)  
                traduz as Escrituras para o grego: chamada *Septuaginta  
                 > era aversão que Jesus lia nas sinagogas.    

 
Em 217 aC  na batalha de Ráfia (ou Gaza) 

                   vencem os Selêucidas, da Síria(norte)   
Os primeiros anos do domínio egípcio foram tranqüilos,até que disputas 

internas entre facções  helenistas(saduceus) e ortodoxos(fariseus) 
provocaram  tal revolta  interna que despertou a fúria  das autoridades sírias. 
*Os mais devotos  se isolam originando a seita dos essênios (João Batista) 

 
Em 170aC  Antíoco IV (Epifânio) invade Jerusalém, profana o Templo e 

mata muitos judeus.Cessa  a  liberdade religiosa.Judeus são forçados a práticas 
imundas_  pela Lei.     Dn 11 
 

Em 168 aC   Antíoco enviou seu general Apolônio com um exército de 22 mil  
                   homens para coletar tributo, tornar ilegal o judaísmo 

                   e estabelecer o paganismo à força 
 
*Em 167 aC  um velho sacerdote, Matatias, da família dos Hasmoneus,  

se recusa a oferecer sacrifício pagão, mata o agente do governo e 
foge, despertando a revolta dos  cinco filhos do ancião: os Macabeus, 

que iniciam tão eficaz campanha de guerrilha que os leva vencer o 
opressor em campo de batalha,conquistando a liberdade 

Em 165/ 164aC    há a Festa da Dedicação,  

              comemorada anualmente pelos judeus, João 10.22  
* Apesar de relativa independência política, disputas internas ficam mais 

ferrenhas entre helenistas (saduceus) e ortodoxos(fariseus) 
   Surgem facções nacionalistas (os zelotes) contra os coletores de impostos,  ( 
publicanos) e os da a seita dos Essênios se isola: prega volta à pureza da Lei e 
observância da leitura das Escrituras  & convém notar que entre os discípulos havia 
representantes dos diversos grupos: Simão, o zelote_ Mateus, o publicano_ Pedro, 
André, _ pescadores, homens simples do povo _João parente de sacerdotes (sumo 
sacerdote? Dizem que, por isso, João pôde entrar nos recintos do sinédrio e do palácio  
de Pilatos onde Jesus foi julgado e temos os relatos detalhados do evangelho de João)  
 

Cronologia de  Antíoco Epifânio aos Macabeus, até  Pompeu conquistar a Palestina 

 
ESQUEMA CRONOLÓGICO de ANTÍOCO EPIFÂNIO  até a Síria se tornar colônia romana 
 

    .  
 

• Tem início a dinastia dos Hasmoneus  
            Extr https://pt.wikipedia.org/wiki/Macabeus 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Macabeus
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164-160 a.C      Judas Macabeu  Lidera a sua família e os rebeldes  contra o Império 
Selêucida. 
160-143 a.C     Jônatas Macabeu  Governou como sumo sacerdote. 
142-134 a.C     Simão Macabeu     Governou como sumo sacerdote. 
134-104 a.C.    João Hircano I 
104-103 a.C.     Aristóbulo I - 104-103 a.C 
103-76 a.C.      Alexandre Janeu  Primeiro Hasmoneu a tomar o título de rei,                                                            
                                                                   - além de ser o sumo sacerdote. 
- 76-66 a.C.     Salomé Alexandra  

- 66-63 a.C.     Aristóbulo II - 66-63 a.C. - Deposto pelos romanos que nomeiam 
                         seu irmão  
                         

63-40 a.C       João Hircano II  posto no governo como sumo sacerdote pelos romanos 
                        entretanto  
63aC   Pompeu general romano lhe retira o título real e 
            transforma a Judeia em um reino cliente subordinado a um procurador romano 
            
            Antípatro, idumeu ( Edom, Esaú, Gn 25.30) é nomeado procurador da Judéia  
                  Nomeia seus filhos procuradores   FASAEL  ( Judéia)   HERODES  ( Galiléia) 
 

40-37 a.C       Antígono filho de João Hircano II é deposto pelos romanos.  
                       O filho de Antípatro     
37aC   Herodes, o Grande, nomeado rei da Judeia:  dá início à dinastia dos 
Herodes     & subordinado a procuradores romanos; ex: Pilatos e Herodes,  Lucas 23 

Obs: Pompeu coloca Hircano II como sumo sacerdote, entretanto lhe retira o título real e  
> transforma a Judeia em um reino cliente subordinado a um procurador romano.  
              Obs: surge a figura do publicano ( coletor de impostos) ex: Mateus e Zaqueu 

Detalhando: 

37 a.C., Marco António executa Antígono, filho de João Hircano II e, devido morte de Fasael 

(Judéia) e firmeza em debelar sedição na Galiléia, como prêmio  entrega o trono 

da Judeia a  Herodes, o Grande, um príncipe idumeu filho do 

procurador romano, Antipater. 
•  Para se legitimar no trono, Herodes se casa com Mariana, a 
única filha e herdeira do sumo sacerdote Hasmoneu,  Antigono, filho 
de Aristóbulo II.  * Entretanto, com medo de conspirações por parte da elite judaica e dos 

seus filhos com Mariana, manda executar a esposa e acusa seus filhos, Alexandre e Aristóbulo IV de 
alta traição:  julgados e executados em 07 a.C.. 

* Herodes inicia magnífica reforma do Templo (esq 7) para agradar judeus 
 

04aC     executa nenês abaixo de 2 anos ( Mt 2.16-18) 

              E morre logo depois. 
             & convém ler ‘Quatrocentos anos de silêncio’  

                      de H.A.Ironside, Casa Ed.Presbiteriana  

                  >  sucinto mas bem esclarecedor sobre o Período Inter-Bíblico 

*Em meio a toda essa confusão, reacende forte a esperança do Messias (Lc 2.38)  
 

*Retomando a ideia: 
  63aC Pompeu, general de ROMA conquista a Palestina, faz da Judéia reino   

           vassalo  sob tutela de procurador romano (o publicano  cobra impostos)  

 Antípatro, idumeu ( de Edom> Esaú,Gn 25.30)é nomeado,e, por sua vez, nomeia  

                   seus filhos  Fasael procurador da Judéia  

                  e    Herodes procurador da Galiléia  

 Fasael morre e por ter sufocado rebelião na Galiléia (com extrema crueldade)   

 

Em. 37aC  HERODES, o Grande,  constituído por Roma  rei da Judéia, 

 > dá início à dinastia que reina durante  toda a história do Novo Testamento. 

▪ Para compensar sua crueldade, restaura o Templo de modo magnífico, 

                 Mt   4.5, João 2.14-16, 10.23;  Lc 19.47 

         Saiba mais:https://costumesbiblicos.com/o-templo-de-herodes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Judas_Macabeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Sel%C3%AAucida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Sel%C3%AAucida
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B4natas_Macabeu&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A3o_Macabeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Hircano_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3bulo_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Janeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_Alexandra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3bulo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Hircano_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herodes,_o_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pompeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/37_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Ant%C3%B3nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgono_(filho_de_Arist%C3%B3bulo_II)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herodes,_o_Grande
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Antipater_(son_of_Herod_the_Great)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3bulo_IV
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_a.C.
https://costumesbiblicos.com/o-templo-de-herodes
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Dinastia dos  Hasmoneus  tem continuidade  na dinastia dos Herodes 

 
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. 
> 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 .Is 66.8 
‘Pode uma nação nascer num só dia, ou, pode-se dar à luz um povo num instante?’  
 

> Tem muito mais coisas ainda por acontecer, 
o plano de Deus continua em andamento... 

 

Fala-se na construção do 3º. Templo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BRSN676xL4Y  
                                                                        
                                                                         Segue         Esq 7 sobre o Templo ☺   -x- 
 
 
Continua na panorâmica do Novo Testamento 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BRSN676xL4Y
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 Panorâmica do Novo Testamento 
 

Com a morte e ressurreição de Jesus, e a posterior descida do Espírito Santo 
inaugurando a IGREJA  ( Atos 1-2) a  História se bifurca dando início à era cristã:  
 

Assunto do Novo Testamento. 
 

Evangelhos se passam ainda no tempo da dispensação da Lei   
                    João Batista é o último profeta do tempo da Lei, Lucas 1 
 

Evangelhos  contam a vida de Jesus até Sua morte e ressurreição 
 

x 

 

              x  
 

Atos  01   última palavras de Jesus aos discípulos antes de Sua ascenção  aos céus  
Atos  02        descida do Espírito Santo inaugura a IGREJA 
Atos  3 a 6    primeiros tempos da IGREJA 
Atos  07        Estêvão, o primeiro mártir 
Atos  08        evangelho em Samaria  
Atos  09        conversão de Saulo a caminho de Damasco 
Atos  10        Pedro em casa de Cornélio: Espírito Santo aos gentios 
Atos  11        Pedro se justifica perante o sinédrio 
Atos  12        Herodes manda matar Tiago, anjos soltam Pedro da prisão 
Atos  13-15    1ª viagem de Paulo 
Atos  16-18    2ª viagem de Paulo 
Atos  19- 20   3ª viagem de Paulo 
Atos   21-23   Paulo em Jerusalém, preso pelos religiosos, se defende 
Atos   24-26   Paulo preso em Cesaréia por mais de dois anos 
Atos   27-28   Paulo enviado a Roma     
 

    Cartas aos novos convertidos ensinam a viver a nova realidade    
 

  Apocalipse,revelação de Jesus a João, exilado na ilha de Patmos  
Jesus se apresenta ressurreto( Ap 1) dá recado às igrejas ( Ap 2-3) Dá resumo da 
História da era cristã ( Ap 4 – 11) dá resumo da História de Israel ( Ap 12)  que 
continua com a manifestação do anticristo ( Ap 13-16) queda da meretriz, Ap 17-18 
Intervenção de Jesus livra os judeus, acaba com as bestas, prende satanás, Ap 19 
Milênio, Gog e Magogue, Trono Branco(Ap 20)  novos céus e nova terra, Ap 21-22 
          
 > fim do resumido panorâmico do Novo Testamento : segue esq.8 com detalhes-x- 

http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/novo-testamento.html
http://panoramabiblia.blogspot.com.br/2012/12/novo-testamento.html
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/a-revelacao-do-apocalipse.html

