ANTIGO TESTAMENTO

INSTITUTO DE TEOLOGIA LOGOS
PREPARANDO CRISTÃOS PARA A DEFESA DA FÉ
CURSOS DE TEOLOGIA 100% Á DISTÂNCIA

DISCIPLINA.

ANTIGO TESTAMENTO
(Organizado pelo Setor Acadêmico do ITL)

BRASIL, MA
Versão 2021

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!”
www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br

2

ANTIGO TESTAMENTO

Pesquisa e Organização do Conteúdo:
Instituto de Teologia Logos, EA
Gráficos, Edição e Finalização:
Instituto de Teologia Logos, EEG

DADOS DE CATALOGAÇÃO INTERNA DA PUBLICAÇÃO – DCIP
CÓDIGO DCIP: 001-002-2021-1
CÓDIGO DISCIPLINA: ITLON02

LOGOS, Instituto de Teologia (ORG). ANTIGO TESTAMENTO.
MARANHÃO: PUBLICAÇÕES ITL, 2021. 75 pgs.

Instituto de Teologia Logos – Diretoria de Ensino
Barra do Corda - MA - Brasil - 65950-000
(99) 98433-5387 | institutodeteologialogos@hotmail.com

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!”
www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br

3

ANTIGO TESTAMENTO

SUMÁRIO
1 - CONHECENDO O ANTIGO TESTAMENTO ............................................................................... 8
1.1.
1.2.
1.3.

NOMES ESCRITURAIS PARA A BÍBLIA ............................................................................................. 8
DIVISÕES DO ANTIGO TESTAMENTO ............................................................................................ 10
A MENSAGEM GERAL .............................................................................................................. 10

2 - O PENTATÊUCO .................................................................................................................. 14
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

GÊNESIS ................................................................................................................................ 14
ÊXODO .................................................................................................................................. 15
LEVÍTICO ................................................................................................................................ 18
NÚMEROS.............................................................................................................................. 21
DEUTERONÔMIO ..................................................................................................................... 23

3 - OS LIVROS HISTÓRICOS ...................................................................................................... 26
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

JOSUÉ ................................................................................................................................... 26
JUÍZES ................................................................................................................................... 30
RUTE .................................................................................................................................... 33
1 SAMUEL.............................................................................................................................. 35
2 SAMUEL.............................................................................................................................. 35
1 REIS ................................................................................................................................... 36
SOBRE A DIVISÃO E DECLÍNIO DO REINO ...................................................................................... 36
2 REIS ................................................................................................................................... 37
1 E 2 CRÔNICAS ...................................................................................................................... 39
ESDRAS ................................................................................................................................. 39
NEEMIAS ............................................................................................................................... 41
ESTER ................................................................................................................................... 44

4 - OS LIVROS POÉTICOS.......................................................................................................... 46
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

JÓ ........................................................................................................................................ 46
OS SALMOS............................................................................................................................ 47
PROVÉRBIOS........................................................................................................................... 51
ECLESIASTES ........................................................................................................................... 51
CANTARES DE SALOMÃO ........................................................................................................... 52

5 - OS LIVROS PROFÉTICOS ...................................................................................................... 54
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

ISAÍAS ................................................................................................................................... 56
JEREMIAS ............................................................................................................................... 59
LAMENTAÇÕES DE JEREMIAS ...................................................................................................... 59
EZEQUIEL ............................................................................................................................... 60
DANIEL.................................................................................................................................. 61

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!”
www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br

4

ANTIGO TESTAMENTO
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

OSÉIAS .................................................................................................................................. 63
JOEL ..................................................................................................................................... 63
AMÓS ................................................................................................................................... 64
OBADIAS ............................................................................................................................... 64
JONAS ................................................................................................................................... 64
MIQUÉIAS.............................................................................................................................. 65
NAUM................................................................................................................................... 65
HABACUQUE .......................................................................................................................... 65
SOFONIAS .............................................................................................................................. 66
AGEU .................................................................................................................................... 66
ZACARIAS............................................................................................................................... 66
MALAQUIAS ........................................................................................................................... 67

6 - PERÍODO INTERBÍBLICO...................................................................................................... 69
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

ASPECTOS POLÍTICOS ............................................................................................................... 69
GRUPOS RELIGIOSOS DOS JUDEUS............................................................................................... 72
A LITERATURA ........................................................................................................................ 73
EVENTOS HISTÓRICOS IMPORTANTES........................................................................................... 74

Instituto de Teologia Logos – “Preparando cristãos para a defesa da fé!”
www.institutodeteologialogos.com.br | contato@institutodeteologialogos.com.br

5

ANTIGO TESTAMENTO

APRESENTAÇÃO
Seja bem-vindo(a), caro(a) aluno(a)!
Parabéns pela sua decisão de transformação, pois isso também
mostra o quanto você está compromissado em contribuir com a
transformação da igreja e da sociedade onde você está inserido.
O Instituto de Teologia Logos estará acompanhando você durante
todo este processo, pois “os homens se educam juntos, na transformação
do mundo”.
Os materiais produzidos oferecem linguagem simples, completa e de
rápida assimilação, contribuindo para o seu desenvolvimento bíblico,
teológico e ministerial, para desenvolver competências e habilidades e
aplicar os conceitos, fundamentos e prática na sua área ministerial,
possibilitando você atuar em favor do Reino de Deus com mais excelência.
Nosso objetivo com este material é levar você a aprofundar-se no
conteúdo, possibilitar o desenvolvimento da sua autonomia em busca de
outros conhecimentos necessários para a sua formação bíblica, teológica
e ministerial.
Portanto, nossa distância nesse processo de crescimento e
construção do conhecimento deve ser apenas geográfica. Utilize todos os
materiais didáticos e recursos pedagógicos que disponibilizamos para
você. Acesse regularmente a Área do Aluno, participe no grupo online
com o tutor online que se encontra disponível para sanar suas dúvidas e
auxiliá-lo(a) em seu processo de aprendizagem, possibilitando-lhe trilhar
com tranquilidade e segurança sua trajetória acadêmica.
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1-

CONHECENDO O ANTIGO TESTAMENTO

Muitos séculos antes de Cristo, escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo
de Israel mantiveram registros de sua história e de seu relacionamento com Deus.
Igualmente fizeram o registro das mensagens e revelações que receberam do Deus de
Israel. Esses registros tinham grande significado e importância na vida daquele povo e, por
isso, foram copiados muitas vezes e passados de geração em geração.
Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em três grupos de
livros, assim conhecidos, em hebraico:
– Torah (Lei): reúne os primeiros cinco livros da Bíblia, o assim chamado Pentateuco.
– Neviim (Profetas): seção que inclui os profetas anteriores (Josué, Juízes, Samuel e
Reis) e os profetas posteriores (Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os Doze Profetas Menores).
– Ketubim (Escritos): reúne os demais livros, entre os quais Salmos, Provérbios, Jó,
Eclesiastes, e também Esdras e Neemias, Daniel, e os livros de Crônicas, que aparecem em
última posição no cânone hebraico.
As letras iniciais dessas divisões formam o acrônimo TaNaK, que é o nome que os
judeus dão à Bíblia.

1.1. Nomes Escriturais Para a Bíblia
Há pelo menos três nomes escriturais mais comuns para a Bíblia: A Palavra de Deus,
As Escrituras e Os Oráculos de Deus. (Ef 6.10-17; Mt 21.42; Jo 5.39; At 17.11-38; 2 Tm 3.15;
Hb 4.12).
No entanto, a Bíblia (do grego biblion, biblioteca de pequenos livros) pode ser
identificada por vários nomes em seu próprio conteúdo. Vejamos alguns:
1. Livro da Lei (Deuteronômio 31:26) - "Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado
da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha
contra vós." A Bíblia é descrita como um livro de leis, leis as quais não são
destinadas a nos escravizar ou sufocar o nosso relacionamento com Deus, mas
que se destinam a aumentar o nosso conhecimento da justiça de Deus e nos
direcionar a Cristo.
2. Evangelho (Romanos 1:16) - "Porque não me envergonho do evangelho, pois é o
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê..." A Bíblia nos revela o
Evangelho, a boa nova, sobre o Senhor Jesus Cristo. Através de Filho de Deus, os
nossos pecados são perdoados e recebemos a salvação.
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3. Sagradas Escrituras (Romanos 1:2) - "que ele antes havia prometido pelos seus
profetas nas santas Escrituras." A Bíblia é uma coleção de escritos sagrados que
são santos e autoritários porque foram inspirados por Deus.
4. Lei do Senhor (Salmo 19:7) - "A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o
testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples." As leis da Bíblia não
devem ser confundidas com quaisquer outras porque são os mandamentos do
Senhor, só dEle, e não ideias do homem.
5. Palavras de Vida (Atos 7:38) - "Este é o que esteve na congregação no deserto,
com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu
palavras de vida para vo-las dar." A Bíblia é um livro vivo, pois cada livro, capítulo
e versículo estão vivos com o conhecimento e a sabedoria de Deus.
6. A Palavra de Cristo (Colossenses 3:16) - "A palavra de Cristo habite em vós
ricamente, em toda a sabedoria; ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em
vossos corações." A mensagem de Cristo é a mensagem da salvação do pecado
através do Único que pode realizá-la.
7. Escrituras (2 Timóteo 3:16) - "Toda Escritura é divinamente inspirada e
proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça."
Inspirada por Deus, a Bíblia é uma coleção de escritos como nenhuma outra. É o
único livro escrito por homens movidos, ou "levados", pelo Espírito de Deus (2
Pedro 1:21).
8. O Rolo (Salmo 40:7) - "Então disse eu: Eis aqui venho; no rolo do livro está escrito
a meu respeito." Ao profetizar sobre Jesus, a Bíblia refere-se a si mesma como
um rolo, um rolo de pergaminho documentando o conhecimento de valor
inestimável a ser compartilhado de geração em geração.
9. Espada do Espírito (Efésios 6:17) - "Tomai também... a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus." Assim como a espada, a Bíblia pode se defender contra
qualquer ataque com a verdade de Deus. O escritor aos Hebreus diz que a Bíblia é
mais cortante do que qualquer "faca de dois gumes" porque é capaz de dividir a
"alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e
intenções do coração" (Hebreus 4:12).
10. Verdade (João 17:17) - "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Já
que a Bíblia é a Palavra de Deus, então ela é a verdade. Cada palavra é da mente
de Deus. Já que Ele é a verdade, então a Sua Palavra também tem que ser
verdade.
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11. Palavra de Deus (Lucas 11:28) - "Mas ele respondeu: Antes bem-aventurados os
que ouvem a palavra de Deus, e a observam." A Bíblia é como o porta-voz de
Deus, pois através de cada livro Ele fala diretamente a nós.
12. Palavra da Vida (Filipenses 2:16) - ".... retendo a palavra da vida." A Bíblia nos
revela a diferença entre a vida e a morte - a vida eterna que está diante daqueles
que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e a morte eterna para aqueles que
não O aceitam.
13. Palavras do Senhor (Salmo 12:6) - "As palavras do Senhor são palavras puras,
como prata refinada numa fornalha de barro, purificada sete vezes." As palavras
da Bíblia são perfeitas e sem falha porque são as palavras do Senhor,
proclamadas pelos profetas e apóstolos para revelar o amor e a glória de Deus.

1.2. Divisões do Antigo Testamento
Os livros do A.T. reúnem-se naturalmente em quatro grupos fáceis de serem
lembrados. Em ordem são:
1. Lei – 5 livros.
2. História – 12 livros.
3. Devoção ou Poesia – 5 livros.
4. Profecia – 17 livros.

1.3. A Mensagem Geral
A. Lei. O primeiro grupo relata a história das comunicações de Deus e Seu trato
direto com seus filhos, no princípio dos tempos, durante a época dos patriarcas, como
Abraão, Isaque e Jacó e até a morte de Moisés pouco antes da ida à Terra Prometida, sob a
direção de Josué. Nestes livros está contido tudo o que é conhecido como Lei, inclusive os
Dez Mandamentos (Êx 20.3-17).
Entretanto, lembramos que, incidentemente, ainda hoje, Moisés, permanece como o
maior dos legisladores, mais do que Drácon, Solon ou outro qualquer. Muitas de nossas
leis comuns vêm das leis Portuguesas que por sua vez vieram das romanas, das quais
muitas vieram de Moisés. Todo o grupo de livros revela Deus como a primeira grande
causa e Criador, mas vai além disto, e O revela como Pai paciente, amoroso, interessado e
sempre tentando abençoar o homem que Ele criou à sua própria imagem.

B. Históricos. Os doze livros de História começam com o de Josué e terminam com o
de Ester.
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O mundo registrou muitas Histórias de muitas nações, mas considerando a influência
que a Bíblia e Cristo têm tido no mundo inteiro, lembrando que esta História é a que
registra a preparação para a vinda de Cristo, será facilmente notada que esta é a História
mais significante na vida do mundo, de suas civilizações e religiões, do que qualquer outra
história já registrada.
Estes livros de História cobrem um período de mais de mil anos da conquista da Terra
Santa, em 1400 a.C. ao ano 400 a.C. Naturalmente daí só as altas luzes e os elevados picos
das montanhas ainda existem, os quais tiveram comunicação direta com o cuidado e
preparação de Deus para dar ao mundo o Redentor, o Cristo, Senhor.

C. Devocionais (Poéticos). Os livros do culto e devoção dos Hebreus formam o centro
do culto e da música sacra do mundo até os dias presentes. Os salmos são cantados em
mais de oitocentas línguas, por seiscentos milhões de cristãos, sem dizer os milhões de
judeus.
A poesia lírica dos hebreus estava no auge mil anos antes das líricas de Horácio.
Débora cantou uma canção modelo cem anos antes do nascimento de Sapho. O escritor de
Eclesiastes discutiu o problema do mal 500 anos antes de Sócrates escrever seus diálogos.
Os Salmos são quase mil anos mais velhos do que Ovídio, e hoje esses poemas líricos são
lidos e cantados por mais pessoas do que antes.
Quem quiser usar levianamente qualquer porção da Bíblia, incluindo o Antigo
Testamento, deve considerar estes fatos.

D. Proféticos. Os críticos literários das grandes universidades classificam o primeiro
livro de profecia (Isaías) como um dos maiores trabalhos de literatura de todos os tempos.
Não é isto, entretanto, que o estudante da Bíblia está principalmente interessado. A
questão é: esses livros são, realmente, mensagens de Deus; e qual é a mensagem contida
neles?
Responder tais perguntas em apenas um parágrafo é impossível, mas pode ser dito
que uma das convincentes provas da inspiração divina do A.T. e da divina filiação de Cristo
está contida nestes livros. Esses livros foram escritos aproximadamente, do ano 800 a 400
a.C. Ao lado de suas mensagens ardentes para as gerações, e de suas valiosas lições de
retidão, que foram cumpridas, em seus mínimos detalhes em Cristo, estão nos
acontecimentos do Novo Testamento.
Por exemplo: Oitocentos anos antes de Cristo, a época em que nenhuma nação
praticava a punição capital pela crucificação, foi profetizado que Cristo morreria pela
crucificação. Era para Ele iniciar sua missão na Galiléia. Era para confirmar Sua missão por
milagres. Era para ser homem sensível; era para entrar em Jerusalém com triunfo; era para
ser rejeitado pelos judeus; era para ser traído e até o preço (trinta moedas de prata) foi
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predito. Seu procedimento durante o julgamento foi predito; era para sofrer abusos, era
para morrer sob sentença judicial; era para ser escarnecido; suas vestes haveriam de ser
rasgadas, e sortes sobre elas haveriam de ser lançadas pelos transgressores; era para
perecer em meio de crueldades e zombarias; nenhum de seus ossos deveria ser quebrado;
era para ser traspassado; era para fazer sua sepultura com o rico.
Estas são algumas das coisas que foram preditas e cumpridas em seus mínimos
detalhes. Nenhuma outra explicação razoável pode ser dada, a não ser a que Deus existe
antes e depois dos escritos do Antigo e Novo Testamentos, e que os homens que
manejaram as penas tiveram a mente do Senhor atrás de si.
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O PENTATÊUCO

É composto dos cinco livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
Neles vemos como Deus escolheu os israelitas para ser seu povo, libertou-os da escravidão
no Egito e firmou com eles uma aliança no monte Sinai. O Pentateuco também contém os
preceitos da lei judaica instituída por Deus.

2.1. Gênesis
A. Tema. Este livro é bem definido pelo seu título, Gênesis, que significa “princípio”,
porque é a história do princípio de todas as coisas – o princípio do céu e da terra, o
princípio de todas as formas de vida e de todas as instituições e relações humanas. Tem
sido chamado o “viveiro” das gerações da Bíblia pelo fato de nele se encontrarem todos os
começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e à
salvação. O primeiro versículo anuncia o propósito do livro. “No princípio criou Deus os
céus e a terra”. Ora, sendo ele o Deus e Criador de toda a terra, devia por fim tornar-se o
Redentor de toda a terra. O livro relata como se tornou necessária a redenção, devido ter
o homem pecado e caído nas trevas; e como Deus escolheu uma nação a fim de que
levasse a luz da verdade divina às demais nações.

B. Autor. A tradição judaica lista Moisés como o autor do Gênesis e dos outros quatro
livros que o seguem, juntos, estes livros são denominados de Pentateuco. Jesus disse: “Se
vós crêsseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele” (Jo 5.46) O próprio
Pentateuco descreve Moisés como alguém que escreveu extensivamente.

C. Esfera de Ação. Não temos nenhuma evidência extra bíblica a qual possamos
relacionar a data do livro. O que podemos fazer é remontar uma data tomando como
referência 1 Rs 6.1. Tomando por certo que a cifra 480 nesse texto deve ser entendida
literalmente, podemos concluir que o 4º ano do reinado de Salomão que se deu em 966
a.C., aconteceu 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito.
O período de 40 anos da peregrinação de Israel pelo deserto, que durou de 1.446 a.C.
até 1.406 a.C., provavelmente foi a ocasião em que Moisés escreveu o que chamamos hoje
de Pentateuco.
D. Conteúdo. Gênesis é o livro que relata o princípio de todas as coisas. Moisés faz
uma retrospectiva conduzindo-nos à origem de tudo e concentrando-se numa verdade
absoluta: ―Deus criou‖. É o único registro da origem do universo, do homem, da mulher,
da entrada do pecado do homem, da primeira promessa de redenção de Deus e, também,
dos primeiros julgamentos sobrenaturais de Deus.
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Em Gn 1.26-28 Deus deixa claro que criou o homem e a mulher para abençoá-los e a
fim de que pudessem exercer domínio em lugar dele sobre toda a criação. A desobediência
humana ameaçou o plano de Deus para a humanidade expresso na criação. Deus
respondeu chamando Abraão, por meio de quem a bênção divina triunfaria por fim.
Em seus primeiros onze capítulos, Gênesis trata de temas universais tendo como
pano de fundo o Oriente Médio (antiga Mesopotâmia). A partir do capítulo 12, o foco
central da história volta-se para Israel, tendo como pano de fundo a Palestina. Israel
começa com um homem (Abraão), cresce em uma família (Isaque) e recebe seu nome
(Jacó).
A terceira parte do livro nos mostra como a providência de Deus intervém na história
para fazer cumprir os Seus propósitos. A história da maldade dos irmãos de José,
vendendo-os ao Egito será usada para preservação do povo de Deus, em meio à grave
fome, então reinante na terra.
Obviamente, Israel fracassou como povo-servo, fracasso este já previsto na Tora. Os
alvos de Deus não podem, porém, ser frustrados. Por isso, um remanescente se levantou
da nação, um remanescente, por fim, reduzido a um único descendente de Abraão - Jesus,
o Cristo - que cumpriu em sua vida e morte os propósitos redentores e soberanos de Deus.

2.2. Êxodo
A. Título. Êxodo vem do grego, significando “sair”, e foi assim chamado porque
registra a saída de Israel do Egito.

B. Tema. Em Gênesis lemos acerca do princípio da redenção. No livro do Êxodo lemos
acerca do progresso da redenção. Em Gênesis a redenção é efetuada através de
indivíduos; em Êxodo, é efetuada através de uma nação inteira: Israel. A idéia central do
livro é a redenção pelo sangue. Em torno dessa idéia concentra-se a história de um povo
salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Essa
redenção se apresenta suprindo todas as necessidades da nação. Oprimido pelos egípcios,
Israel necessita de libertação. Deus provê essa libertação. Tendo sido salva, a nação
necessita de uma revelação de Deus para orientá-la na conduta e no culto de sua nova
vida. Deus lhe dá a Lei. Convencidos do pecado pela santidade da Lei, os israelitas sentem
a necessidade de purificação. Deus provê sacrifícios. Tendo uma revelação de Deus, o povo
sente a necessidade de culto. Deus lhe dá o tabernáculo e estabelece um sacerdócio.

C. Autor. Moisés.
D. Esfera de Ação. Os acontecimentos registrados em êxodo abrangem um período
de 216 anos, cerca de 1706 a 1490 a.C. Começa com um povo escravizado habitando na
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PARABÉNS!!!
VOCÊ ACABOU DE LER O NOSSO CONTEÚDO!
Esta apostila é exclusiva para os alunos do Instituto de Teologia
Logos... Se você ainda não está estudando conosco, nós
estamos lhe oferecendo uma oportunidade de fazer sua
inscrição com um excelente desconto e alguns bônus especiais.

Você só precisa clicar no link abaixo (ou copiar em seu
navegador) para acessar nosso site e conhecer os cursos que
estão disponíveis hoje!

:: CURSOS DE TEOLOGIA ::
www.institutodeteologialogos.com.br/cursos-de-teologia

:: BLOG DE TEOLOGIA ::
www.institutodeteologialogos.com.br/blog-de-teologia
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