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1. Reino Dividido: Israel e Judá (1 Re 12.1-17, 2 Re 18.9-11 e 2 Re 25.1-12);  

 
2. A importância do Templo (Hc 2.20); 

As 3 promessas de Deus: 

 

O templo era o centro da vida. A destruição do templo significava que Deus não estava mais presente, 
a perda da identidade nacional, fracasso espiritual e político. 
 

3. Os Profetas e sua mensagem no exílio e pós-exílio;   
 

A palavra hebraica usada para definir profeta é nabi. Sua melhor definição poderia ser “o que fala em 
nome de”. A mensagem do profeta não está alheia aos problemas de seu tempo, portanto suas 
mensagens trazem uma profunda reflexão sobre sua sociedade. O profeta denunciava toda 
IDOLATRIA. A idolatria associava-se a três poderes: 

 

 

Divisão do 
Reino
Reino de 
Judá
Reino de 
Israel 

931 aC
Queda de 
Israel
Samaria
ASSÍRIA

722 aC
Queda de 
Judá
Jerusalém
CALDEUS 

586 aC

Terra prometida a 
Abraão (Gn 12.1-3)

Reino a Davi
(1 Cr 17.10)

Arca da Aliança
(1 Re 8.6,21)

Religião Economia Política



 

 
4. Os reinos no período do Exílio; 

 

5. Reconstrução de Jerusalém; 
 

 
 

5.1. O livro de Esdras e Neemias e suas principais contribuições:  

 

 

PROFETAS DO EXÍLIO

Ezequiel

Jeremias

Daniel

PROFETAS PÓS-EXÍLIO

Ageu

Zacarias

Malaquias

Nínive
Sargão II
722 - 705 aC

ASSÍRIOS
Babilônia
Nabucodonosor
626 - 538 aC

CALDEUS
Hamadã
Ciro - 550- 522 aC
Dario - 522-486 aC
Xerxes - 486 - 466 aC
Artaxerxes - 466 - 424 aC

PERSAS

Salazar - 538 aC
Enviado por Ciro
•Esdras 1.11 e 5.14

Zorobabel
520 aC - reinício da 

construção do Templo 
Ed 2.2

Esdras - 458 aC
Ed 7.1

Neemias  - 445 aC  Ne 2.11

ESDRAS

•Construção do Altar  (Ed 3.1 - 537 aC)
•Reconstrução do tempo (Ed 6.16 516 aC)
•Reorganização no Culto 
•Leitura da Lei (Ed 10.9 458 aC)
•Centralidade na Escritura

NEEMIAS

•Reconstrução dos Muros                        
(Ne 6.15 445 aC)

•Reorganização social
•Luta contra o governo local



5.2. O exílio e seu impacto na espiritualidade e na vida do povo de Deus: 

 

 

 
6. Sobre o Livro de Esdras é importante destacar: 
6.1. Data: século VI aC.; 
6.2. Escritor: a teoria mais aceita é a do cronista (Crônicas -> Esdras e Neemias); 
6.3. Tema principal: A restauração de Jerusalém e do Templo sob a liderança de Esdras e 

Neemias promovem, também, a renovação da aliança com Deus. 
6.4. Teologia 
1. A continuidade do povo de Deus e da Aliança. 
2. A reconstrução do Templo como sinal da renovação da Aliança e da presença de Yahweh. 
3. A restauração de Israel foi o plano de Deus em que Ele utilizou o rei ímpio para ser 

concretizado. 

Aplicações práticas: 

1. Israel desenvolveu uma religiosidade e uma falsa segurança nas promessas, pois não cultivou 
integralmente o pacto da Aliança; assim, também, nos apegamos a Deus sem preservar a 
Aliança e confiamos a “mística” das promessas. Ex. bíblia aberta, frases de efeito, versículos 
bíblicos, ofertas e etc.  

2. Deus, para alcançar seu propósito, pode utilizar pessoas e estruturas que para nós seriam 
reprovadas.  

3. Deus exerce disciplina para restaurar o povo Dele e age com graça para renovar o seu povo 
4. Deus usa homens com compromisso espiritual para restaurar integralmente seu povo. 

 

 

Teológica

•Monoteísmo
•Deus universal
•Sl 95.3 

Religiosa

•Sinagoga
•Escriba 

Social

•Comunidade
•Presença em diversas 
culturas 


