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Genesis 

•Criação    

•Queda do homem   

•Dilúvio   

•Escolha de Abrão   

•Patriarcas  

https://sites.google.com/site/biologiaemdiscussao/home/assuntos/hipoteses-sobre-a-origem-da-vida/criacionismo-origem-por-criacao-divina
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Êxodo 
•Opressão no Egito    

•Libertos para fora do Egito   

•Aprendendo no deserto  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.divadepressao.com.br/6-curiosidades-sobre-o-filme-os-10-mandamentos/&ei=dqH4VPThL5HlsATo64HgCg&bvm=bv.87519884,d.cWc&psig=AFQjCNHAY-_APQltq_7ir4OqGfd3Rx-qLw&ust=1425666768958792
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Levítico 
•Redenção    

•Sacrifício e Propiação   

•Santidade 

http://reforma21.org/artigos/10-maneiras-de-ajudar-voce-a-ler-levitico.html
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Números 
•Ida ao Sinai    

•Caminhada pelo deserto  

http://estilojesus.blogspot.com/2013/07/curiosidade-sobre-o-monte-sinai.html
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O Pentateuco ( 05 primeiros livros ) 

   “Tora” siguinifica: Instrução, Lei   

613 preceitos:  
248 são positivos ( faça isso…) 
365 são negativos ( não faça isso…) 
http://israelitas.com.br/estudos/estudosVer.php?id=45 

 

Data (mais aceita) -  entre 1450 e 1200 a.C 
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Autor - Moisés 

    Evidências: 

1. Tradição Judaica / Cristã 

2. Internas ( Pentateuco )  
 

Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor 
dissera. Na manhã seguinte Moisés levantou-se, 
construiu um altar ao pé do monte e ergueu doze 
colunas de pedra, representando as doze tribos de 
Israel. Ex 24:4  
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3. Novo Testamento 

Se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, 
pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, 
que não crêem no que ele escreveu, como 
crerão no que eu digo? Jo 5:46,47 
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E disse-lhes: "Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda 
estava com vocês: Era necessário que se cumprisse 
tudo o que a meu respeito está escrito na Lei de 
Moisés, nos Profetas e nos Salmos". Então lhes abriu o 
entendimento, para que pudessem compreender as 
Escrituras. Lc 24:44,45 

Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no 
livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe 
disse: 'Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o 
Deus de Jacó. Mc 12:26 



DEUTERONÔMIO 

ALCIDES J. BAZIOLI 

Contexto 

1. Saída do Egito ~ 400 anos escravidão 

2. Cosmovisão 

•Cosmovisão define como respondemos às 
grandes perguntas da realidade. 
•Precisamos de propósito e significado. 
•Garante que existe ordem no mundo e que esta 

ordem será mantida e continuada. 
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•É uma explicação coerente do mundo que nos 
permite viver nossas vidas de forma sensata. 
Formula-se uma concepção do mundo que 
permita explicar todos os eventos, mesmo 
aqueles que ainda não possuem explicação agora. 
A questão não é negar que há eventos não-
explicados, e sim negar que haja eventos não-
explicáveis. 
•Cosmovisão também define nossa resposta de 

por que o mundo tem problemas. 
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•  O relato babilônico: Enuma Elish 
•  Apsu (deus das águas) e Tiamat (deusa do 
   mar) geram diversos deuses 
•  Apsu decide matá-los, mas Ea o mata primeiro 
•  Tiamat enraivecida luta contra os deuses e se 
   casa com Kingu 
•  Marduk nasce e derrota Tiamat, usando seu 
   corpo para criar os céus e a terra 
•  Seres humanos são criados a partir do sangue 
   de Kingu, para servir os deuses 

Cosmovisão Babilônica 
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•Sul da Mesopotâmia (entre 4000 – 1500 AC) 
•Nammu (deusa do mar) gera os céus e a terra 
•Enlil (deus do ar-terra) organiza a terra 
•Enki (deus das águas) organiza a cultura e gera 
  vários deuses da natureza 
•Os deuses precisam de comida e de servos para 
  produzir seu alimento 

Cosmovisão Suméria 
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Cosmovisão Egípcia 
Nun (deus do caos aquático) criou-se e aos demais 
Atum (deus da totalidade) forma a terra e suas partes 
Shu (deus do ar) separa Nut (deusa do céu) e Geb (deus da terra) 
Hapi – deus nilo 
Heqt – deusa forma de rã. Fertilidade e ressureição 
Tot – invenção da magia e artes secreta 
Serafis (Apis)- deus sagrado do gado 
Hator- deusa do céu 
Nut – deusa forma de vaca com uma estrela na barriga 
Neit – rainha do céu 
Osires – deus do fogo 
Xu – deus do ar 
Sebeque – deus inseto 

Ra ou Amon-Ra – deus sol  
   

 



Cosmogonias vizinhas Relato da Bíblia 

Diversos deuses  no mundo Um único Deus transcendente 

Cosmogonia: Explicação mítica para origem do mundo 

• Principais diferenças entre as cosmovisões 

 

Criação via batalhas Criação pela palavra/voz 

Criação a partir do caos Criação com ordem 

Deuses imorais Deus perfeito 

Evolução cultural Involução da sociedade 

História cíclica (algumas) História linear 

Homem como escravo Homem como representante 

Relacionamento pelo pagamento Submissão ao Criador 

Deuses manipuladores Deus que se relaciona 
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http://amigo-da-ebd.blogspot.com/2014/02/licao-06-peregrinacao-de-israel-no.html
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• 42 graus durante o dia  

•Muita gente e rebanho – Ex12:37,38 

•Sensação de não permanência 

•Problemas de relacionamento 

•Mesma comida 

• (-9) graus durante a noite  
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Punição exemplar :  
 
         Ex 32:28 - Bezerro de ouro – 3.000 pessoas                               
         Nm 21:6 – Serpentes – Muitos morreram                       
         Nm 25:9 – Imoralidade sexual com mulheres 
                             moabitas – 24.000 pessoas  
         Nm 14 – Cades Barneia – 600.000 pessoas em 
                         40 anos 
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Esboço do Livro 

•1º Discurso de Moisés (1:6 a 4-40) 
• Declaração Histórica e Transicional (4:41- 49)  
• 2º Discurso de Moisés (5:1 a 26:19) 
• 3º Discurso de Moisés (27:1 a 30-20) 
• Ações Finais de Moisés (31:1 a 34-12) 

• Retrospectiva (passado) 1:1 a 10:22 
• Perspectiva (futuro) 11:1 a 30:20 
• Relidade (presente) 31:1 a 34:12 
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Nação, do latim natio, de natus (nascido), é uma comunidade estável, 

historicamente constituída por vontade própria de um agregado 

deindivíduos, com base num território, numa língua, e com aspirações 

materiais e espirituais comuns.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritualidade
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