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História de Israel 

 







Deuteronômio 
 

O nome hebraico deste quinto livro do Pentateuco 

é Deva•rím (Palavras), tirado da frase inicial do texto 

hebraico (1:1). O nome "Deuteronômio" deriva do 

título grego na Septuaginta, Deu•te•ro•nó•mi•on, 

que significa literalmente "segunda lei", "repetição 

da lei". Vem da tradução grega duma frase hebraica 

no Deuteronômio 17:18, mish•néh hat•toh•ráh, 

corretamente traduzida por "cópia da lei". 



Deuteronômio 
 

• Constituição de um Estado Teocrático 
em Israel; 
 

• Estrutura semelhante a um Tratado 
de Suserania: 
 

 Os tratados imperiais hititas do 14º 
e 13º séculos a.C. apresentam uma 
estrutura elaborada em seis seções:  
 
1. título ou preâmbulo,  
2. prólogo histórico,  
3. estipulações,  
4. o depósito do tratado,  
5. a invocação das testemunhas,  
6. as maldições e as bênçãos. 

Gn 10:15 – Hete segundo filho de 
Canaã – De Hete vem HETEUS, 
HITEUS e HITITAS. 
 
• Valor histórico em II Reis 7:6; 
• Abraão comprou a cova de 

Macpela dos heteus (Gn 23:10); 
• As duas esposas de Esaú eram 

hetéias (Gn 26:34); 
• Ezequiel retrata a infidelidade do  

povo de Israel “Genealogia 
Moral” Ezequiel 16: 3; 35-36) 



Deuteronômio 
 

Constituição de um Estado Teocrático em Israel; 

1) Título ou preâmbulo. Identifica o autor 
(suserano) do tratado.  

 
2) Prólogo histórico. O suserano declara os seus 
benefícios em favor do vassalo, demonstrando 
assim sua misericórdia e poder.  
 
3) Estipulações. Esta parte envolve a declaração 
dos deveres impostos sobre o vassalo como 
aquele que deve total lealdade ao suserano.  
 
4) Depósito do tratado. O documento deveria ser 
bem guardado para ser lido novamente em 
outras ocasiões.  
 
5) Testemunhas. Os deuses das nações envolvidas 
eram invocados como testemunhas daquilo que 
havia sido dito.  
 
6) Bênçãos e maldições. Isto é, aquilo  que o 
suserano faria caso seu vassalo fosse fiel ou não.  

1) Em Deuteronômio 1:1-5, por exemplo, temos 
o título ou preâmbulo; 
 

2) prólogo histórico em 1:6  a 3:29; 
 

3) Logo após, então, temos as estipulações: (1) 
os dez mandamentos (5:7:21); (2) outras 
ordenanças mais extensas (6-11); e (3) 
regulamentações mais específicas (12-26); 
 

4) O documento da aliança sendo depositado no 
Santuário (31 : 9-13); 
 

5) Os céus e a terra sendo chamados de 
testemunhas (31 : 28); 
 

6) e, finalmente, as bênçãos (28:1-14) e as 
maldições (28:15-68) encerrando o livro. 



Deuteronômio 
 

 Contexto Histórico – últimos meses de vida 
de  Moisés / acampados nas planícies de 
MOABE / Antes de entrar na terra  prometida; 

 
Israel enfrenta guerras, tentações e novo 

estilo  de vida na liderança  ainda não provada 
de Josué; 

 
Os ouvintes não  haviam vivenciado o Êxodo 

/ Nem a outorga da Lei; 
 

 Moisés fala a 2ª. Geração; 
 Repete toda a Lei; 
 Para entrar na Terra Prometida; 
 Repetição  da Lei para a 2ª. Geração. 
 

TEMA CENTRAL: “LEMBRAR DA ALIANÇA”. 
 

 
 

Resumo 
 



1) Dez mandamentos (5 : 6 -22); 
 

2) SHEMA (6 : 4-9) 
 

3) Deuteronômio 17 : 14-20 – Deus havia 
Previsto na Lei que o Povo escolheria um 
rei; 
 

I. I Samuel 8 : 4-9.  
 

4) O rei deveria: 
 
a) Ser escolhido  por DEUS; 
b) Ser Israelita; 
c) Não imitar as cortes reais de outras 

nações em seu desejo de possuir 
esposas, cavalos e dinheiro (I Rs 
10:28 / 11:4) 

d) Ter uma cópia da lei (o original ficaria 
depositado no santuário central, cf. 
Dt 31:9) e obedecer-lhe. 

 

Pontos Importantes: 
 

Tefilin (em hebraico תפילין, com raiz na 
palavra tefilá, significando "prece") é o 
nome dado a duas caixinhas de couro, cada 
qual presa a uma tira de couro de 
animal kasher, dentro das quais está 
contido um pergaminho com os quatro 
trechos da Torá em que se baseia o uso dos 
filactérios (Shemá Israel,Vehaiá Im 
Shamoa, Cadêsh Li e Vehayá Ki Yeviachá). 
   
   
Também é conhecido em português 
como filactério, vindo do termo 
grego fylaktérion, que significa 
basicamente "posto avançado", 
"fortificação" ou "protecção", o que explica 
a utilização destes objectos como 
protecção ou amuleto. 

Deuteronômio 
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Morte de Moisés – História de Josué 

 
Deuteronômio 34 : 1-7 – 
Morte de Moisés 
 
 
 
 
Deuteronômio 34 : 9  - Josué 
havia sido preparado por 
Moisés para exercer a 
Liderança 

Deuteronômio 
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Josué 
 

 Contexto Histórico : 
 

 Conquista e Divisão da Terra de Canaã; 
 
 Pano de fundo brutalidade e corrupção da 

religião de Canaã / Prostituição  / Sacrifícios 
de crianças / sincretismo religioso; 

 
 A não observação das orientações de 

extermínio completo  destes povos levou ao  
declínio espiritual de Israel;  

 
 
Fatos Marcantes: 
 

Nasceu no Egito; 
Provável ter servido no Exército do Faraó; 
Militarmente qualificado; 
Serviu como atendente pessoal de  Moisés 

durante o ano que passaram no Monte Sinai 
(Ex. 24:13) 

 
 

Resumo:  
  Qualidades: 

 
 Fé, coragem, obediência  e devoção à 

lei  de DEUS; 
 

 
O Livro Enfatiza: 
 

A fidelidade  de DEUS em conceder a 
terra de Canaã (Gn 13:15); 

 
A importância  da Lei escrita de DEUS 

(Js 1:8; 8: 30 -35; 22 : 5-6; 23 : 4-16; 24: 
26-27; ); 
 

A Santidade de DEUS ao julgar os 
pecados dos cananeus (Dt 7:1-11). 

 
 

SHEMA – Deut 6 : 4-9; 11 : 18-22 

 



Josué 
 

TÍTULO: Traz o nome do seu próprio autor Josué 
 
PROPÓSITO: Narrar a história da conquista da Terra Prometida por Israel. 
 
ESCRITOR: Josué, que em hebraico é Yeoshua (Javé é salvação), filho de Num, da 
Tribo de Efraim. A parte final foi provavelmente escrita pelo sumo sacerdote Finéias, 
uma testemunha de todos estes eventos. 
 
DATA: Desde a morte de Moisés até a morte de Josué, cobre um período de 24 anos, 
de 1451 a 1427 a.C.  
 
PRINCIPAIS PERSONAGENS: Josué, Raabe, Acã, Finéias, Eleazar. 
 
RESUMO DA AULA: Josué é uma espécie de “diário da guerra”. Conta a história de 
Israel desde a morte de Moisés, passando pela conquista de Canaã, até a morte de 
Josué. Narra as vitórias e os fracassos relacionados com esta guerra e também faz 
uma descrição dos territórios e povos conquistados. Traz, ainda, a divisão da terra, 
por Josué, entre as doze tribos e um discurso de exortação incentivando o povo a 
permanecer fiel ao Senhor.  



Introdução  
Josué pertencia a tribo de Efraim. Seu nome era Oséias, mas Moisés o alterou para Josué e 
ungiu-o como seu sucessor. Foi assistente pessoal de Moisés durante os 40 anos de 
peregrinação no deserto. subiu com Moisés ao monte Sinai. Foi um dos doze espiões que 
observaram a Terra Prometida e um dos dois que queria ir adiante para tomar posse da terra. 
Josué foi o responsável por Israel por aproximadamente 25 anos. Jesus é a forma grega de 
Josué. 
(Números 13:8) - Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; 
(Números 27:18) - Então disse o SENHOR a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua 
mão sobre ele. 
(Êxodo 24:13) - E levantou-se Moisés com Josué seu servidor; e subiu Moisés ao monte de Deus. 
 
 
 

Josué, sucessor de Moisés (cap 1) 
Moisés havia morrido, mas o propósito de Deus para o seu povo continuava firme, Josué ficou 
no lugar de Moisés como líder do povo de Israel, Deus lhe deu a suas ordens, dizendo três 
vezes: “Seja forte e corajoso”. Agora Josué toma as medidas que o povo de Israel possa 
atravessar o rio Jordão e tomar posse da Terra Prometida.  
 
(Josué 1:6-9) - Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão-
somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te 
ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer 
que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer 
conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Não to mandei 
eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é contigo, por onde quer que 
andares. 

Josué 
 



Josué envia espiões a Jericó e a história de Raabe (cap 2) 
Josué mandou dois homens para espionar a cidade de Jericó, que 
ficava no outro lado do rio Jordão, a uns 8km a oeste do rio. Raabe 
deu abrigo aos espiões e acreditava que o Deus dos israelitas era 
poderoso, ela e seus familiares foram poupados durante a invasão 
de Jericó pelos israelitas. Raabe foi naturalizada e casou-se com 
um israelita chamado Salmom, e por intermédio do seu filho Boaz 
tornou-se ancestral de Davi e também de Jesus Cristo.  
 
(Josué 2:10-11) - Porque temos ouvido que o SENHOR secou as águas do Mar Vermelho 
diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Siom 
e a Ogue, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o 
nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença; 
porque o SENHOR vosso Deus é Deus em cima nos céus e em baixo na terra. 
(Mateus 1:5) - E Salmom gerou, de Raabe, a Boaz; e Boaz gerou de Rute a Obede; e 
Obede gerou a Jessé; 
(Hebreus 11:31) - Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo 
em paz os espias.  

 
A travessia do rio Jordão (cap 3) 
Quando a arca do Senhor chegou a beira do rio Jordão, o rio parou 
de correr e formou uma muralha, pisando em terra seca, entraram 
na Terra Prometida.  

Josué 
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Josué 
 A circuncisão em Gilgal (cap 5) 

No quarto dia depois de terem atravessado o 
Jordão, eles celebraram a Páscoa. No dia 
seguinte cessou o maná e partir de então, os 
israelitas deviam obter suas provisões da 
própria terra. A circuncisão era o sinal da 
aliança entre o Senhor e o povo de Israel. Por 
isso, nenhum homem israelita que não tivesse 
sido circuncidado poderia comer a refeição de 
Páscoa. Assim, foi preciso circuncidar os 
israelitas que haviam nascido durante os 
quarenta anos que o povo de Israel havia 
andado pelo deserto, para que eles pudessem 
comemorar a Páscoa.  

http://1.bp.blogspot.com/_uKa7G2lZBkA/S-
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A queda de Jericó (cap 6) 
A aparição do comandante do exército de Deus mostrou a Josué que a conquista de Jericó 
e de toda a terra de Canaã era certa e não dependia de homens. Com a arca do Senhor à 
frente, tocando as trombetas, andaram ao redor da cidade durante sete dias, e no sétimo 
dia, quando as trombetas soaram e o povo deu um forte grito, os muros caíram. Os 
israelitas conquistaram Jericó e como oferta a Deus, mataram todos os seus habitantes, 
exceto Raabe e a sua família. Todos os animais domésticos também foram mortos. Em 
nome de Deus, Josué amaldiçoou a cidade. A destruição de Jericó mostra como os 
israelitas vão conquistar a terra de Canaã. 



O pecado de Acã (cap 7) 
Acã ficou com algumas coisas que deveriam ter sido destruídas, e por causa disso, ele, a sua família e 
tudo que era dele foram apedrejados e queimados. Por causa do pecado de Acã, os israelitas foram 
derrotados pelos moradores da cidade de Ai. 
(Josué 6:18) - Tão-somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o 
arraial de Israel, e o perturbeis. 

 
A destruição de Ai (cap 8) 
Seguindo as ordens do Senhor, Josué e os seus soldados conquistaram Ai. Mataram os soldados e 
todos os moradores da cidade, prenderam e enforcaram o rei de Ai. Assim, os israelitas se refizeram 
da derrota que tinham sofrido. Seguindo as instruções dadas por Moisés, os israelitas pela primeira 
vez, ofereceram sacrifícios na Terra Prometida. A lei também foi lida a todo o povo de Israel. 
 
O acordo de paz com os gibeonitas (cap 9) 
Deus tinha dito aos israelitas que não fizessem acordo de paz com os povos que moravam na terra de 
Canaã, mas que matassem todos eles. Os gibeonitas foram espertos e resolveram enganar os 
israelitas afim de não serem mortos. E foi assim que os gibeonitas começaram a trabalhar para os 
israelitas. 
(Êxodo 34:12) - Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde hás de entrar; para que não seja por laço no meio de ti. 

(Josué 9:14) - Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao SENHOR. 
 

Josué 
 



As terras ainda não conquistadas e a divisão das terras (cap 13 a 
21) 
A maioria das terras ainda não conquistadas ficava a oeste do rio 
Jordão e ao norte da terra de Canaã. A divisão da terra de Canaã 
foi feita por sorteio, por meio do Urim e Tumim. 
 
A volta das tribos de Rúben, de Gade e de Manassés do Leste 
(cap 22) 
Tendo cumprido a sua tarefa de ajudar na conquista do território 
situado a oeste do rio Jordão, as tribos de Rúben, de Gade e de 
Manassés do Leste voltaram para as suas terras.  Ao voltarem 
para o seu território situado a leste do Rio Jordão construíram um 
altar a oeste do rio. Quando ouviram isso, as outras nove e meia 
tribos pensaram que essas tribos estavam se revoltando contra o 
Senhor que havia ordenado que houvesse somente um lugar de 
adoração. Os israelitas das duas tribos e meia responderam que 
não estavam construindo outro lugar de culto, o altar era 
somente uma testemunha de que o Senhor era o Deus deles. 
(Josué 22:16) - Assim diz toda a congregação do SENHOR: Que transgressão é esta, que 
cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao SENHOR, edificando-vos 
um altar, para vos rebelardes contra o SENHOR? 
(Deuteronômio 12:13) - Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo o 
lugar que vires;  
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Josué 
 



Josué fala ao povo (cap 23) 
O dia da morte de Josué estava chegando. Por isso, ele chamou todo o povo de Israel e falou a respeito 
de tudo o que Deus havia feito por eles. Por causa disso, eles não deveriam se esquecer do Senhor, mas 
obedecer a tudo que estava escrito na lei de Moisés. Assim, Deus os abençoaria e protegeria. Se eles 
não obedecessem, desapareceriam da terra que Deus lhes tinha dado. 
 
A despedida de Josué (cap 24) 
Em seu discurso de despedida, Josué contou a historia do povo do Senhor desde Terá, o pai de Abrão, 
até o momento em que ele, Josué, estava falando com os israelitas. A luz de tudo o que Deus tinha feito 
a favor do seu povo, eles deveriam temer a Deus e ser seus servos sinceros e fieis. Uma grande pedra 
foi colocada debaixo da árvore sagrada no lugar de adoração ao Senhor, como testemunha da promessa 
feita pelo povo de Israel 
 
(Josué 24:14-15) - Agora, pois, temei ao SENHOR, e servi-o com sinceridade e com verdade; e deitai fora os deuses aos quais serviram 
vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao SENHOR. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao SENHOR, escolhei hoje a quem 
sirvais; se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais; porém 
eu e a minha casa serviremos ao SENHOR. 
 
(Josué 24:24) - E disse o povo a Josué: Serviremos ao SENHOR nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. 
 
(Josué 24:26) - E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus; e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que 
estava junto ao santuário do SENHOR. 

Josué 
 



Juízes 
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 Contexto Histórico : 
 

 Turbulento período da história de Israel 
(1380 a 1050 a.C.); 

Da Conquista da Palestina ao Início da 
Monarquia; 

Ainda faltavam diversas fortalezas 
cananéias a serem conquistadas e cada tribo  
deveria subjugá-las; 

Descreve as lutas para tentar completar a 
ocupação da terra; 

 
 
Autoria e data: 
 

O Talmude sugere Samuel; 
Escrito depois da morte de Sansão e da 

Coroação do rei Saul, mas antes da conquista 
de Jerusalém por Davi (990 a.C.). 

 
 

 

Resumo:  
 

 Propósito: 
 

 Elo da conquista da Palestina e a 
Monarquia; 

Princípios:  
Obediência = paz; 
Desobediência = opressão e 

morte; 
Fidelidade de DEUS em perdoar (17:6; 

21:25. 



Juízes 

 
 TÍTULO:  

O titulo em hebraico é shopetim (juízes / lideres 
executivos). Depois da morte de Josué, doze 
homens e uma mulher foram chamados de 
juízes e convocados por Deus para livrar Israel 
em períodos de declínio e desunião.  
 
PROPÓSITO:  
Mostrar que o julgamento de Deus contra a 
transgressão é real e que seu perdão pelo 
pecado e a restauração do relacionamento são 
certos para os que se arrependem. Josué é o 
livro da vitória; Juízes, o livro do fracasso.  
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Apostasia dos israelitas (cap 2) 
 
• A nova geração estabelecida numa terra boa, 

de fartura;  
• Costumes pecaminosos dos seus vizinhos 

idólatras; Adoração dos deuses pagãos.  
      Jz 2 : 2-3; 10-13. 
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