
ENTRE OS
TESTAMENTOS



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Ficha Catalográfica feita pelo autor)

A347e
 Alcantara, Jean Carlos da Silva.
 Entre os Testamento: Período Intertesmentário. / Jean Carlos da 
Silva Alcantara. – Itaquaquecetuba (SP): JCS Publicações, 2017.
 92 p. : 14 x 21 cm
 
 Inclui bibliografia.
 ISBN 978-85-68485-03-3
 
 1. Bíblia - A.T. - Teologia 2. Judaísmo - História. I. Título.

 
 CDD-296.08



ENTRE OS
TESTAMENTOS

PERÍODO INTERTESTAMENTÁRIO

PERÍODO INTERTESTAMENTÁRIO

“DE NABUCODONOSOR A CRISTO”



Todos os direitos reservados à JCS Publicações

 1ª EDIÇÃO/AGOSTO DE 2007
 1ª EDIÇÃO/SETEMBRO DE 2014
 3ª EDIÇÃO/AGOSTO DE 2012
 4ª EDIÇÃO/AGOSTO DE 2014

 
Categoria: História, referência. 
Capa: Valdinei Gomes 
Diagramação: Professor Jean Carlos 
Gráficos: Professor Jean Carlos 
Digitação do Português: Jean Carlos 
Revisão de texto: João Lira

JCS Publicações
www.materialteologico.com.br
professorjeancarlos@bol.com.br 
Tel.: (11) 3928-4979/ 98296 - 5144



SUMÁRIO

Introdução..........................................................................07

CAPÍTULO 1
Império Babilônico...........................................................09 

CAPÍTULO 2
Império Medo-Persa.........................................................23 

CAPÍTULO 3
Império grego....................................................................43 

CAPÍTULO 4
Os selêucidas e os ptolomeus..........................................47 

CAPÍTULO 5
Resumo histórico sobre os macabeus.............................52

CAPÍTULO 6
Império Romano...............................................................57 

CAPÍTULO 7
Os herodes.........................................................................62 

CAPÍTULO 8
Resumo sobre as seitas judaicas............................78 

CONCLUSÃO.................................................................84 

BIBLIOGRAFIA.............................................................85 





INTRODUÇÃO

 Nesta introdução, gostaria de colocar em pauta 
as festas do calendário judaico que, para a maioria, não 
são simples comemorações do passado. Por exemplo, as 
festas do Purim e do Chanucá foram instituídas pelos 
sábios judeus, mas não constam do livro da lei de Moisés. 
Para que possamos entender melhor a essência da festa 
de Purim, temos de colocar no contexto da história que 
a acompanha a disputa do povo judeu, nem tanto com 
os babilônicos, mas, sim, com os impérios persa e grego.
 O povo judeu nasceu no período em que os 
israelitas se libertaram do Egito. Depois disso, o Senhor 
Deus concedeu a Moisés, o legislador de Israel, a lei. Na 
seqüência histórica, houve a conquista da terra prometida 
e, a partir de então, o povo foi exilado, pelos babilônicos, 
sendo, em seguida, dominado, quando ainda no exílio, 
pelos persas. Mas isso não é tudo. Os judeus conseguem 
voltar à sua terra e constroem o segundo templo. Mas 
a influência do Império Romano sobre o povo judeu 
foi tão forte que culminou na destruição do segundo 
templo e, mais tarde, na expulsão dos judeus da terra.
 O período que passaremos a estudar agora diz 
respeito ao tempo em que a Bíblia só relata a metade do 
domínio do império persa sobre os judeus. Depois, temos 
de contar com a ajuda dos historiadores, tanto do judeu 
Flávio Josefo como do grego Heródato. Esses dois homens 
hão de contribuir com o enriquecimento deste livro.
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 Bem, vamos ao estudo histórico, por meio do
qual veremos a atuação da mão do Deus que é Todo-
Poderoso. Amém!
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CAPÍTULO 1

IMPÉRIO BABILÔNICO

 Como base para o início deste estudo, tomaremos 
os textos de Daniel 2.1-40 e Daniel 7.1-10, onde a essência 
profética é a seguinte: Deus dá uma tremenda revelação 
sobre o fim de cada império. Quanto aos babilônicos, o 
Senhor revela que o seu reino seria passado para outro 
povo. O período do Antigo Testamento, até o início das 
retomadas, abrange a reconstrução de Jerusalém e coloca 
em evidência Josué e Zorobabel, entre outros. Devemos 
observar que, nessa ocasião, o reinado não pertencia 
mais aos babilônicos, já havia passado aos medos-persas.
 Quando Ciro estava no poder, teve conhecimento 
da profecia de Isaías 45.1-8. Então, imediatamente, 
permitiu que o abençoado povo de Deus retornasse 
à sua terra natal. Uma vez em “casa”, os israelitas 
começam a construção, mas tiveram de enfrentar 
uma grande oposição. Foi um período difícil e, por 
conta disso, a obra tem uma pausa, sendo retomada 
depois, e a todo o vapor. E foi exatamente nesse 
período que se fecham as cortinas proféticas do Antigo 
testamento e, também, o próprio Antigo Testamento.
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Observe, na figura abaixo, que o Antigo Testamento 
termina durante o reinado de Dario. E é aqui que 
daremos início ao nosso estudo, ou seja, no período 
interbíblico. Então, vamos lá!

BABILÔNIA (539-605 A.C.)

 Uma cidade no vale mesopotâmico e uma das 
primeiras a ser fundada. Pouco se conhece da sua 
história e características no que se refere ao período 
pré-imperial, uma vez que as escavações só puseram a 
descoberto os níveis mais à superfície, que incluíam o do 
reino neo-babilónico. Uma vez que o nível das águas está 
agora mais alto do que nos tempos antigos, o que resta 
das cidades mais antigas encontra-se debaixo da água.
  A cidade tornou-se importante ao ser elevada 
a capital da primeira dinastia da Babilônia (chamada 
Dinastia Amorreia) e à qual pertencia o famoso 
Hammurabi. Perdeu, no entanto, a sua importância 
política após a queda desta dinastia, mas Babilônia 
continuou a ser muito respeitada como centro religioso 
e cultural do mundo antigo. Durante o domínio do 
Império Assírio, tornou-se num reino vassalo desse 
império mas rebelou-se frequentemente contra o jugo 
dos seus senhores. Senaqueribe ficou tão exasperado 
com estas constantes rebeliões, que destruiu 
completamente a cidade em 689 AC, com a intenção de 
que não voltasse a ser reconstruída. Contudo, a opinião 
pública, mesmo na sua terra natal, mostrou-se contra tal 
fato e a reconstrução da cidade começou logo a seguir à 
morte de Senaqueribe.
 Quando, em 626 a.C, Nabopolassar fundou o 
reino independente da Babilônia, a cidade tornou-se na 
capital da nova monarquia e, pouco depois, também do 
império. Foi a Babilônia deste período que R. Koldewey, 
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entre 1899 e 1917, escavou em ligação com a German 
Orient Society. Estas escavações mostraram que a antiga 
cidade, ou cidade interior - a parte primitiva da cidade - se 
situava na margem oriental do Eufrates e o seu tamanho 
era de, aproximadamente, uma milha quadrada. 

 A noroeste ficava o palácio real e a sul deste 
ficava o precinto sagrado de Esagila, em cuja área se 
situava a Etemenanki, a torre do templo com cerca de 91 
m, assim como o templo de Marduk. Nabucodonozor 
reconstruiu e alargou o palácio, acrescentando, entre 
outras coisas, uma estrutura abobadada e, sobre ela, 
plantou jardins, conhecidos como Jardins Suspensos 
da Babilônia e conhecidos no mundo antigo como uma 
das Sete Maravilhas do Mundo. Construiu também a 
Nova Cidade na margem ocidental do rio e ligou-a, 
através de uma ponte, à cidade antiga (mais tarde 
chamada a cidade interior). Cerca de 2,4 km a norte da 
cidade, ele erigiu um novo palácio, o chamado palácio 
de verão e construiu uma parede dupla que incluía 
este palácio e os subúrbios dentro dos seus limites. 
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 Rodeou também a nova cidade com 
uma parede dupla, um fosso junto à parede e 
outro que protegia a cidade interior. Com uma 
circunferência total de cerca de 16 km, Babilônia 
era provavelmente a maior cidade da antiguidade, 
com a possível exceção de Tebas, a cidade egípcia.
 A cidade foi construída com tijolos, uma vez 
que o solo aluvial daquela área não continha pedras. 
Os tijolos vulgares não tinham qualquer preparação 
especial mas os edifícios públicos eram revestidos com 
tijolos preparados ou envernizados e de diferentes 
cores, que davam a esta metrópole uma beleza que era 
dificilmente igualada por qualquer outra cidade de 
tamanho comparável. 
 Os tijolos das paredes exteriores da cidade eram 
amarelos, os dos portões eram azuis, os dos palácios 
eram rosa-avermelhados e os dos templos eram 
brancos. Para além disso, os portões da cidade estavam 
decorados com touros em relevo, alternando com figuras 
de várias cores semelhantes a dragões. Nas paredes da 
Rua da Procissão, que ia desde o norte da cidade até ao 
templo de Marduk, viam-se leões de várias cores, em 
relevo e feitos de tijolos envernizados. Não é de admirar 
que o construtor desta cidade se tornasse orgulhoso e 
despótico. Este fato é mencionado não somente no 
livro de Daniel (Dn 4:30), mas também em inscrições 
que Nabucodonozor deixou para a posteridade e onde 
proclamava o seu nome e fama.
 Foram feitas várias profecias contra Babilônia, 
predizendo que a cidade seria destruída, tornando-se 
num local desabitado (Is 13; Is 14:1-23; Jr 50; 51).
 Esta profecia cumpriu-se gradualmente. Quando 
Ciro, o Grande, tomou a cidade em 539 AC, não houve 
qualquer violência e os Persas conquistaram-na ainda 
intacta, fazendo dela uma das capitais do novo império.
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Contudo, várias rebeliões contra o domínio persa nos 
reinados de Dario I e Xerxes levaram este último rei a 
punir a cidade, destruindo os seus palácios, templos 
e muros por volta de 480 AC. Ele aboliu também 
otítulo de “rei da Babilônia”, que tanto ele como os 
seus percussores tinham usado e fez de Babilônia uma 
simples província. Um século e meio depois, Alexandre,
o Grande, planeou fazer dela a capital do seu 
império, mas morreu antes sequer de poder levar por 
diante os seus planos. Nenhum dos seus sucessores 
escolheu Babilônia como capital; Seleuco I Nicator, 
em 312 AC, construiu Seleucia nas margens do 
Tigre e fez dela a sua capital. Utilizou muito do 
material de construção vindo da antiga Babilônia. 
 Desde então até agora, a cidade tem sido utilizada 
como pedreira de tijolos. O açude do rio Hindiya 
foi construído com antigos tijolos de Babilônia. Tal 
aconteceu também com a cidade de Hilla, 5.6 km a sul 
de Babilônia e muitas das antigas cidades em ruínas. 
A grande metrópole de outros tempos foi, assim, 
completamente saqueada.
 Grandes montes de escombros marcam antigas 
seções de Babilônia. Anorte fica Tell Babil, onde se situam 
as miseráveis ruínas do magnífico palácio de verão de 
Nabucodonozor; mais para sul fica Kasr, sob a qual se 
encontram as confusas fundações e muros em ruínas da 
principal área do palácio da cidade, agora amplamente 
escavada. A sul de Kasr ficam as ruínas de Amran, o 
local do precinto sagrado de Marduk, com o seu templo 
de Esagila soterrado sob vários pés de escombros e areia. 
As fundações da torre do templo estão agora cobertas de 
água, por causa da escavação do fosso. As muralhas da 
antiga cidade ainda podem ser vistas em vários locais
e são claramente visíveis sob a forma de montículos 
baixos e paralelos que, na sua forma e altura, pouco 
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diferem das margens dos antigos canais. Babilônia 
é também mencionada no Novo Testamento. Pedro 
envia saudações à igreja de “Babilônia” (1Pe 5. 
13), querendo ele referir-se a Roma e não à pouco 
importante cidade que era tudo o que restava da 
Babilônia literal, conforme concordam geralmente 
os comentaristas. No antigo costume rabínico, 
“Babilônia” era um epíteto comum para Roma. No 
Apocalipse, Babilônia é o símbolo da oposição a Cristo 
e aos Seus seguidores (Ap 14:8; Ap 16:19; Ap 17:18).
 Foi a grande capital do império babilônico e 
aparece no hebraico, pela primeira vez, em Gênesis 
10.10. O termo é associado a outros três reis, conforme 
registrado em Isaías 23.13, que, na seqüência dos 
fatos edificaram a torre de Babel (Gn 11.1-9). São 
impressionantes as informações que a arqueologia, 
cerca de vinte séculos antes de Cristo, pode nos fornecer 
a respeito dessa cidade, que era o centro do poder 
babilônico no reinado de Hamurabi. Na gestão desse 
monarca, passou a ser o centro do poder político e 
religioso de todo o pais. Segundo alguns historiadores, 
o grande rio Eufrates corria pelo centro da cidade, 
dividindo-a em duas partes. Em seu curso navegavam 
barcos de recreio. O rio possuía uma ponte e um túnel.
O termo babilônio, na Bíblia, também é empregado em 
sentido figurado, conforme podemos ver nos capítulos 
17 e 18 do livro de Apocalipse.
 Na ortografia babilônica Nabu-Kudur-Uzur 
significa “Nebo, protege a coroa!”, ou “fronteiras.” 
Numa inscrição, ele chama-se a si próprio “o favorito 
de Nebo.” Foi filho e sucessor de Nabopolassar, que 
livrou Babilônia da sua dependência da Assíria e deixou 
Nínive em ruínas. Foi o maior e mais poderoso de 
todos os reis babilônios. Casou com a filha de Ciaxares 
e, assim, as dinastias Medo e Babilônica se uniram.
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 Neco II, o rei do Egito, obteve uma vitória sobre 
os assírios, em Carquemis. Isto assegurou ao Egito a 
possessão das províncias sírias da Assíria, incluindo 
a Palestina. As restantes províncias da Assíria foram 
divididas pela Babilônia e pela Média.

 Mas Nabopolassar ambicionava reconquistar 
a Nebo as províncias ocidentais da Síria e, para isso, 
enviou o seu filho com um poderoso exército (Dn 1. 1). 
Os egípcios encontraram-se com ele em Carquemis, onde 
se travou uma grande batalha, que teve como resultado 
a derrota dos Egípcios. Estes tiveram que se retirar (Jr 
46:2-12) e a Síria e a Fenícia ficaram novamente sujeitas 
a Babilônia (606 AC). A partir daí, “o rei do Egito nunca 
mais saiu da sua terra” (2Rs 24:7).
 Nabucodonozor também subjugou toda a 
Palestina e tomou Jerusalém, levando cativos muitos 
judeus, entre os quais se encontravam Daniel e os seus 
companheiros (Dn 1.1; Jr 27.19; Jr 40.1).
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 Três anos depois, Jeoiaquim, que reinava 
em Jerusalém como vassalo de Babilônia, rebelou-
se contra o opressor, contando com a ajuda dos 17 
egípcios (2Rs 24. 1). Isto fez com que Nabucodonozor 
conduzisse novamente o seu exército sobre Jerusalém, 
que se lhe rendeu imediatamente (598 a. C). Lutaram 
contra eles uma terceira vez, Jeoiaquim foi deposto e 
Nabucodonozor levou-o para Babilônia, juntamente 
com uma grande quantidade da população da cidade, 
assim como os vasos sagrados do templo, colocando 
Zedequias no trono de Judá, em seu lugar. Ele também, 
sem prestar atenção aos avisos do profeta, fez uma 
aliança com os egípcios e rebelou-se contra Babilônia. 
Isto fez com que a cidade fosse novamente sitiada, tendo 
sido posteriormente tomada e, por fim, destruída (586 a. 
C). Zedequias foi levado cativo e foram-lhe tirados os 
olhos, por ordem do rei da Babilônia, que fez dele seu 
prisioneiro até ao fim da sua vida.
 Um camafeu de ónix, que atualmente se encontra 
no museu de Florença, contém uma inscrição em forma 
de seta que é, certamente, antiga e genuína. O perfil 
protegido por um capacete também é genuíno mas é 
mais provável que seja o retrato de um usurpador no 
tempo de Dario (Histarpes) chamado Nidinta-Bel, que 
tomou o nome de “Nebuchadrezzar”. A inscrição foi 
traduzida desta maneira: “Em honra de Merodaque, 
seu senhor, Nabucodonozor, rei da Babilónia, durante 
a sua vida mandou fazer isto.”
 Uma tabuinha de barro, que atualmente se encontra 
no Museu Britânico, contém a seguinte inscrição, sendo 
a única que foi descoberta e onde são mencionadas as 
guerras que travou: “No 37º ano de Nabucodonozor, 
rei do país da Babilônia, dirigiu-se ao Egito (Misr) para 
guerrear. Amasis, rei do Egito, reuniu (o seu exército), 
avançou, espalhando-se em diferentes direções”. Assim 
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se cumpriram as palavras do profeta (Jr 46.13-26; Ez 29. 
2-20). Tendo subjugado a Fenícia e infligido um castigo 
ao Egito, Nabucodonozor dedicou-se a reconstruir e 
a adornar a cidade da Babilônia (Dn 4. 30), dando ao 
seu reino uma maior grandeza e prosperidade através 
da construção de canais, aquedutos e reservatórios, 
ultrapassando em grandeza e magnificência tudo o que, 
no gênero, é mencionado na História (Dn 2. 37). 
 É representado como o “rei dos reis”, 
governando sobre um vasto império constituído por 
muitas províncias, com uma longa lista de oficiais e 
governadores que agiam sob as suas ordens, sátrapas, 
prefeitos e presidentes, juizes”, etc. (Dn 3. 2, Dn 3. 2, 
ou talvez o oriente em geral, alguma vez produziu. Ele 
deve ter possuído imensos trabalhadores. 
 Nove décimos da própria Babilônia e 19/20 de 
todas as outras ruínas que em grande profusão cobrem 
a terra são compostas por tijolos estampados com o seu 
nome. Ele parece ter construído e restaurado quase todas 
as cidades e templos de todo o país. As suas inscrições 
fornecem-nos um elaborado registro de todas as obras 
que ele fez em e à volta de Babilônia, ilustrando a sua 
jactância: ‘Não é esta a grande Babilônia que eu construí?’”
 Depois do incidente da “fornalha ardente” (Dn 3), 
à qual os três hebreus foram lançados, Nabucodonozor 
foi afligido por uma doença mental muito peculiar, como 
castigo pelo seu orgulho e vaidade, provavelmente a 
forma de loucura conhecida por licantropia (i.e., “homem 
que se transformaem lobo”). A narrativa da Escritura é 
notavelmente confirmada pela recente descoberta de um 
degrau de bronze que contém uma inscrição afirmando 
que terá sido oferecido por Nabucodonozor ao grande 
templo de Borsipa como oferta votiva e relativa à sua 
recuperação de uma doença terrível.
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 Viveu durante mais alguns anos após a sua 
recuperação e morreu em 562 a. C com 83 ou 84 anos, 
após um reinado de 43 anos, tendo sido sucedido pelo 
seu filho Evil-Merodaque a quem, após um reinado de 
dois anos, sucedeu Neriglissar (559-555), tendo a este, 
sucedido Nabonadio (555-538). No fim do reinado deste 
rei (menos de um quarto de século após a morte de 
Nabucodonozor), a Babilônia caiu sob os exércitos de Ciro, 
exércitos conjuntos da Média e da Pérsia. “Examinei,” diz 
Sir H. Rawlinson, “alguns tijolos pertencentes a centenas 
de cidades diferentes, na vizinhança de Bagdade e 
nunca encontrei nenhuma outra lenda que não fosse 
a de Nabucodonozor, filho de Nabopolassar, rei da 
Babilónia.” Nove décimos de todos os tijolos de entre as 
ruínas da Babilônia estão estampados com o seu nome.

Nabucodonosor (606-562 a.C.)

 
 Nabucodonosor é extremamente citado no 
livro de 2Reis. Mas, antes dele, vem Senaqueribe. 
Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, que efetuou 
uma grande revolta contra os cruéis assírios. A grande 
citação histórica de Nabucodonosor está relacionada ao 
fato de ele ter derrotado os egípcios durante a batalha de 
Carquemis. Foi dessa forma que ele conseguiu subjugar 
as regiões entre o Egito e o rio Eufrates (Ver mapa). 
Essa façanha pode ser vista também no livro de 2Reis 
24.5-7. Nabucodonosor subiu ao trono de Babilônia em 
605 a.C. Foi o império babilônico, sob o comando de 
Nabucodonosor, que levou Judá ao cativo, durante 70 
anos. Mas esse fato tinha sido profetizado por Jeremias, 
conforme podemos ver em Jeremias 25.11¬13. Judá foi 
invadida em três etapas. A primeira invasão ocorreu em 
605 a.C., ocasião em que foram levados alguns reféns.  



18   Entre os Testamentos        Professor Jean Carlos              19
 A segunda foi em 597 a.C., quando o profeta 
Ezequiel também foi contado entre os cativos, o que pode 
ser acompanhado em 2Crônicas 36.1-10. A terceira invasão 
se deu em 586 a.C. Além de invadir, Nabucodonosor 
destruiu a cidade de Jerusalém e o santo templo.
Para uma melhor compreensão a respeito desse grande 
monarca, seria conveniente ler o livro do profeta 
Daniel, onde, no capítulo 4, a morte de Nabucodonosor 
é registrada. Nabucodonosor morreu em 562 a.C., por 
conta de uma ligeira enfermidade.

 Nabucodonosor viveu 70 anos e reinou 43. Por 
três vezes, no livro de Daniel, o monarca reconheceu 
que o Deus de Daniel era o Deus único e verdadeiro 
(Dn 2.47; 3.29; 4.34).



20   Entre os Testamentos        Professor Jean Carlos              
 Hoje, a região da Mesopotâmia é ocupada pelo 
atual Iraque. Ou seja, grande parte do território do 
Iraque fica no vale entre os rios Tigre e Eufrates que, 
na antiguidade, correspondia à região da Mesopotâmia. 
A região foi berço de importantes civilizações. O solo é 
fértil, mas o clima árido dificulta a agricultura. A base da 
economia atual é a produção de petróleo e gás natural. O 
país se ressente de um longo período de conflitos, iniciado 
com a Guerra Irã-Iraque (1980-1988).    
 A economia iraquiana sofre ainda as conseqüências 
da derrota na Guerra do Golfo (1990/91), devido 
ao bloqueio comercial decretado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). Sob o governo ditatorial 
de Saddam Hussein desde 1979, o país enfrenta a 
reivindicação de autonomia dos curdos, cerca de 20% 
da população iraquiana, concentrados na região Norte.
Ocorrências históricas
 A antiga Mesopotâmia abriga, a partir do ano 3000 
a.C., algumas das mais antigas civilizações: os sumérios, 
os acádios, os babilônios e os assírios. Conquistada pelos 
persas, pelos gregos e pelos romanos, torna-se o centro 
de um vasto império árabe nos séculos 7o e 9o. Os árabes 
fundam Bagdá em 762 e introduzem a religião islâmica. 
Seguem-se as invasões dos mongóis e dos turcos e 
um longo período de decadência. O Iraque moderno 
nasce em 1920, quando o império turco-otomano é 
desmembrado após a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918). Uma decisão da Liga das Nações põe o novo país 
sob a tutela do Reino Unido, que instala no trono, em 
1921, um monarca árabe da dinastia hashemita, Faiçal 
Hussein. Um irmão de Faiçal, Abdullah, torna-se, na 
mesma época, o emir da Transjordânia (atual Jordânia), 
também sob controle britânico.
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Independência
 Em 1932, o Iraque é admitido na Liga das Nações 
como país independente, mas os britânicos mantêm o 
controle sobre o governo iraquiano e obtêm, com isso, 
direitos exclusivos de exploração do petróleo.
Gonflitos e golpes
 Tropas britânicas intervêm no país em 1941, 
durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), para 
esmagar uma tentativa de golpe pró-nazista. Em 1948, 
o Iraque participa da guerra árabe-israelense. Dez anos 
depois, a monarquia iraquiana é derrubada, num golpe 
militar liderado pelo general Abdal Karim Kassem, que 
instala um regime nacionalista de esquerda. O rei Faiçal 
e seu tio, Abdal Ilah, são metralhados durante a tomada 
do palácio real em Bagdá.
 O novo governo é instável e enfrenta várias 
tentativas de golpe, lideradas, principalmente, pelo 
Partido Baath (“renascimento”, em árabe), que defende 
a união de todos os povos árabes num único país.
Em 1961, é aprovada uma lei limitando os direitos das 
empresas petrolíferas estrangeiras. Kassem é derrubado 
e fuzilado, em 1963, num golpe militar que contou com 
a participação do Baath. Em 1968, o Baath se torna um 
partido único. Em 1972, o petróleo é nacionalizado. 
Uma rebelião de minoria curda é esmagada no Norte do 
país, com milhares de mortos. O conflito ocorreu entre 
1974 e 1975.

Guerra do Golfo
 Em 1990, crescem as tensões com o vizinho 
Kuwait, devido às divergências sobre a demarcação de 
fronteiras e a política de preços do petróleo. Em 2 de 
agosto de 1990, o Iraque invade o Kuwait e, dias depois, 
anuncia sua anexação. A invasão é condenada pela ONU, 
que exige a retirada incondicional. Os EUA formam, 
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com mais 29 países, uma coalizão e concentram tropas 
na Arábia Saudita. Em 29 de novembro, a ONU autoriza 
o uso da força, visando a retirada dos iraquianos do 
Kuwait. Em 17 de janeiro de 1991, os EUA e seus aliados 
iniciam os bombardeios contra o Iraque, na chamada 
“Operação Tempestade no Deserto”. O Iraque sofre 
pesadas perdas. Em 21 de fevereiro, a coalizão lança 
uma ofensiva por terra que destrói boa parte do exército 
iraquiano e põe fim à ocupação do Kuwait. Em 28 de 
fevereiro, é assinado o cessar-fogo.

ABAIXO SEUS PRINCIPAIS IMPERADORES:

• Nabopolassar (626-539 a.C.)

• Nabucodonosor (605-562 a.C.)

•  Evil-moradoque (562-560 a.C.)

• Neriglissar (560-556 a.C.)

• Nabonido (556-539 a.C.).
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CAPÍTULO 2

IMPÉRIO MEDO-PERSA

Pérsia (539-331 a.C.)

 O fim do império babilônico foi profetizado 
por Daniel, o que aconteceu na mesma noite em que 
a profecia foi falada, conforme registro capítulo 5 de 
Daniel. E quem assumiu o controle foram os medos-
persas. O medo era o natural ou habitante da Média 
(Et 1.19; Dn 5.28), que ficava na região que hoje é a 
Armênia. A Em 539 a.C., a Média se aliou à Babilônia 
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para conquistar a Assíria. Mas Ciro invadiu a Babilônia 
e Dário, o medo, torna-se rei de Babilônia, conforme 
Daniel 5.31. Já a Pérsia, aparece no cenário histórico 
em, pelo menos, 700 a.C. como aliada de Elã. Então, os 
descendentes dos conquistadores de Elã se dividiram 
em dois ramos. Um desses ramos reinou em Azã (na 
Média). O outro permaneceu em Susã (na Pérsia).
 O neto de um desses descendentes (que no grego 
é teispes), Ciro II, uniu os dois ramos, que passou a se 
chamar medo-persa. Uma vez unidos, Ciro conquista 
a Babilônia, em 539 a.C. O historiador grego Heródato 
conta com alguns detalhes como isso se deu.

PERSONAGENS DO CONTEXTO HISTÓRICO

ZOROBABEL
 Filho de Sealtiel (Ag 1.1) ou Salatiel (Mt 1.12); 
também chamado Pedaías (1Cr 3.17-19), i.e., de acordo 
com o uso freqüente que é dado à palavra “filho”, 
poderia ser ainda neto ou sobrinho de Salatiel. É 
também conhecido pelo nome persa Sesbazar (Ed 1. 8, 
11). No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, conduziu o 
primeiro grupo de judeus, que incluía 42.360 pessoas, 
de volta a Jerusalém (Ed 2. 64), excluindo-se os servos. 
Este grupo voltou do cativeiro no final dos setenta anos. 
No segundo ano depois do regresso do cativeiro, ele 
erigiu um altar e colocou os fundamentos do templo 
em ruínas, que fora destruído por Nabucodonozor 
(Ed 3.9-13; cap. 4-6). Em todo o trabalho realizado, 
ele sempre ocupou uma posição proeminente, 
visto que era também descendente direto de Davi.

ESDRAS
Um “escriba” que conduziu o segundo grupo de 
exilados desde a Babilônia até Jerusalém em 459 a. C. e 
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foi o autor do livro das Escrituras que leva o seu nome. 
Era filho, ou talvez o neto, de Seraías (2 Rs 25.18-21) e 
descendente, em linha reta, de Finéias, o filho de Aarão 
(Ed 7. 1-5). Tudo o que se sabe da sua história pessoal, 
está registrado nos últimos quatro capítulos do seu livro 
e em (Nm 8) e (Nm 12. 26).
 No sétimo ano do reinado de Artaxerxes 
Longânimo, ele recebeu permissão para se dirigir a 
Jerusalém, levando com ele um grupo de israelitas (Ed 
8. 1-36). Artaxerxes demonstrou grande interesse pelo 
empreendimento que Esdras desejava levar a cabo, 
concedendo-lhe “tudo o que ele pedira” e carregando-o 
de presentes para a casa de Deus. Esdras reuniu um 
grupo de exilados, provavelmente cerca de 5000 pessoas 
ao todo, que já estavam à sua espera nas margens do 
Aava, onde descansaram durante três dias e onde Esdras 
as dispôs por ordem, a fim de efetuarem a marcha 
através do deserto e cuja travessia foi conseguida em 
quatro meses. Os trâmites realizados em Jerusalém, à 
sua chegada lá, estão registrados neste livro.
 Ele era “um hábil escriba no que se referia à lei de 
Moisés,” que “predispusera o seu coração a estudar a lei 
do Senhor e a cumpri-la, ensinando a Israel os estatutos e 
juízos.” Diz o Professor Binnie que “Esdras é o primeiro 
exemplo bem definido de uma espécie de homens que 
nunca deixou de haver dentro da igreja, desde então; 
homens de uma erudição sagrada, que devotam as 
suas vidas ao estudo das Sagradas Escrituras, a fim de 
estarem preparados para as interpretar, com o objetivo 
de instruir e edificar a igreja. É significativo o fato de ser 
na história do ministério de Esdras que se faz uma das 
primeiras menções ao púlpito (Ne 8:4). Ele tinha mais 
de professor do que de sacerdote. Do que se lê sobre 
o seu trabalho no livro de Neemias, vê-se que Esdras 
tinha o cuidado de instruir todo o povo na lei de Moisés; 
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e não há razão para rejeitar a tradição judaica que liga 
o seu nome à compilação e edição do cânone do Velho 
Testamento. A compilação final do cânon pode ter 
sido, e provavelmente foi, um trabalho de uma geração 
posterior; mas parece ter sido Esdras quem o colocou na 
ordem que a Bíblia Hebraica agora ainda possui.
 Durante cerca de quatorze anos, i.e., até 445 a. C., 
nada sabemos do que se passou em Jerusalém, depois 
que Esdras colocou em ordem os negócios civis e 
eclesiásticos da nação. Nesse ano, aparece em cena uma 
outra distinta personagem - Neemias. Depois que as 
muralhas da cidade foram reconstruídas por Neemias, 
muita gente se juntou em Jerusalém para assistir à sua 
consagração. No dia estabelecido, toda a população se 
reuniu e a lei foi lida por Esdras e pelos seus assistentes 
em voz alta (Ne 8:3). Esta cena notável é descrita 
em detalhe. Deu-se um grande despertar religioso. 
 Durante vários dias, eles estiveram reunidos 
em assembléias solenes, confessando os seus 
pecados e oferecendo sacrifícios solenes. Deram, 
também, início à festa dos Tabernáculos com grande 
solenidade e entusiasmo, renovando o seu concerto 
nacional e afirmando-se, mais uma vez, como o 
povo do Senhor. Completaram-se os arranjos para 
os serviços no templo e, então, nada mais faltava, 
senão a dedicação dos muros da cidade (Ne 12. 1-47).

OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ESDRAS
 Filho de Hacalias (Ne 1. 1), era provavelmente, da 
tribo de Judá. A sua família deve ter-se estabelecido em 
Jerusalém (Ne 2. 3). Era um dos “judeus da dispersão” e 
na sua juventude foi nomeado para o importante cargo 
de copeiro real no palácio de Susã. O rei Artaxerxes 
Longânimo parece ter tido uma certa familiaridade 
amigável com o seu subordinado. Através do seu irmão 
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Hanani e talvez através também de outras fontes (Ne 1. 
2; Ne 2:3), ele ouviu falar do estado desolador e fúnebre 
em que se encontrava a Cidade Santa, enchendo-se de 
tristeza o seu coração. Durante alguns dias, ele jejuou, 
pranteou e orou pelo local da sepultura dos seus pais. Com 
o tempo, o rei acabou por ver o quanto ele se mostrava 
triste e perguntou-lhe qual a razão para tanta tristeza. 
Neemias explicou-lhe tudo e obteve permissão para ir 
a Jerusalém e aí atuar como tirshatha ou governador da 
Judeia. Ele dirigiu-se a Jerusalém na primavera de 446 
AC (onze anos depois de Esdras) com uma forte escolta 
fornecida pelo rei e com cartas para todos os paxás 
das províncias pelas quais ele tinha que passar e uma 
também para Asafe, guarda das florestas reais, carta essa 
onde o rei o instruía a ajudar Neemias.   
 Quando chegou, ele decidiu-se a inspecionar a 
cidade e a estabelecer um plano para o seu restauro; 
um plano que ele executou com grande energia e 
perícia, de modo que tudo ficou pronto em cerca 
de seis meses. Ele permaneceu na Judéia durante 
treze anos como governador, levando a cabo muitas 
reformas, apesar da muita oposição que encontrou 
(Ne 13:11). Ele construiu sobre as antigas estruturas, 
“complementando e completando o trabalho de 
Esdras,” tratando de todos os pormenores referentes 
à segurança e boa administração da cidade. 
 No fim deste importante período da sua vida 
pública, ele voltou para a Pérsia, para o serviço do seu amo 
real em Susã ou Ecbatana. Pouco depois disto, o antigo 
estado de corrupção voltou, mostrando a inutilidade 
das profissões de fé que tinham sido feitas a quando 
da dedicação dos muros da cidade (Ne 1. 2). Malaquias 
levantou-se de entre o povo com palavras severas de 
reprovação; Neemias voltou novamente da Pérsia (após 
uma ausência de quase dois anos) e lamentou-se ao ver 
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como a degeneração moral se espalhara. Decidiu-se, 
com vigor, a retificar os abusos flagrantes que se tinham 
espalhado e restaurou uma administração ordenada de 
adoração pública e uma observação extrínseca da lei 
de Moisés. Da sua história subseqüente, nada se sabe. 
Talvez tivesse permanecido no seu posto de governador 
até à sua morte (por volta de 413 AC) com uma idade 
bem avançada. O local onde morreu e foi sepultado é, 
contudo, desconhecido. “Parece-se com Esdras no seu 
zelo inflamado, no seu ativo espírito de empreendimento 
e na piedade da sua vida: mas era de uma disposição 
mais franca e mais intensa; tinha menos paciência para 
com os transgressores; era mais um homem de ação 
do que pensamento e mais inclinado para o uso da 
força do que da persuasão. A sua sagacidade prática 
e a sua grande coragem eram muito vincadas, sendo 
demonstradas pelo modo como reconstruiu os muros e 
frustrou os habilidosos planos dos seus adversários.
 O seu coração piedoso, o seu profundo 
espírito religioso e constante sentido de comunhão 
e dependência absoluta de Deus são notavelmente 
exibidos, primeiramente na longa oração registrada 
em Ne 1. 5-11 e, em segundo lugar, no que tem sido 
apelidado de “orações ”, aquelas pequenas mas tocantes 
súplicas ao Deus Todo Poderoso que ocorrem com tanta 
freqüência nos seus escritos, a instintiva expansão de 
sentimentos de um coração profundamente tocado mas 
que descansa em Deus e que somente olha para Deus em 
busca de ajuda na aflição, na frustração dos desígnios 
malignos e na recompensa e aceitação final.” Neemias 
foi o último dos governadores enviados pela corte persa. 
A Judéia, depois disto, foi anexada à satrapia da Síria, 
sendo governada pelo sumo sacerdote sob a jurisdição 
do governador da Síria, tornando-se a sua estrutura 
interna cada vez mais numa hierarquia.
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AGEU
 Um profeta do período da restauração após o 
cativeiro na Babilônia, usado por Deus para inspirar 
os exilados regressados a completar a reconstrução 
do Templo, sendo também autor do livro com o seu 
nome. Conclui-se através de Ag 2:3 que Ageu era 
na altura um homem de idade avançada que tinha 
visto o primeiro Templo antes da sua destruição 
em 586 a.C., e pelos versos Ag 2. 10-19 que ele era 
um sacerdote. Além do livro que tem o seu nome 
ele é mencionado apenas em Ed 5. 1; Ed 6. 14. Foi 
contemporâneo do profeta Zacarias (Ed 5. 1; cf. Zc 1. 1).

ZACARIAS
 Um profeta de Judá, o 11º entre os doze profetas 
menores. Tal como Ezequiel, era de descendência 
sacerdotal. Descreve-se a si mesmo como (Zc 1:1) “filho 
de Berequias”. Em Ed 5. 1 e Ed 6. 14 é chamado “o filho 
de Ido” que era, mais exatamente, o seu avô. Iniciou a sua 
missão como profeta no segundo ano de Dario (520 a.C), 
cerca de 16 anos depois do regresso do primeiro grupo 
vindo do exílio. Foi contemporâneo de Ageu (Ed 5.1).
 O seu livro está dividido em duas partes distintas: 
a) capítulos 1 a 8, inclusive e b) desde o capítulo 9 
até ao fim. Começa com um prefácio (Ed 1. 1-6), no 
qual ele recorda a história passada do povo de Israel, 
com o propósito de apresentar um aviso às gerações 
presentes. Depois segue-se uma série de oito visões (Zc 
1:7-6:8), que se sucedem umas às outras numa noite só 
e que podem ser vistas como a história simbólica de 
Israel. Destinar-se-iam a servir de consolo àqueles que 
tinham regressado do exílio e a incutir neles alguma 
esperança. O ato simbólico aí mencionado - a coroação 
de Josué (Zc 6. 9-15) - descreve a maneira como os 
reinos do mundo se tornarão no reino de Cristo.
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 Os capítulos 7 e 8, escritos dois anos mais 
tarde, são uma resposta à questão que o povo, muitas 
vezes, colocava sobre se deveria continuar a lamentar 
a destruição da cidade, sendo também um discurso 
de encorajamento ao povo, assegurando-lhes que a 
presença e as bênçãos de Deus continuavam com eles. 
Não se conhece a data da segunda parte do livro, que 
está dividida em duas secções e é provável que um 
intervalo considerável a separe da primeira parte.
 A primeira seção (cap. 9-11) dá-nos um esboço do 
modo como Deus lidará com o seu povo por altura do 
Advento.
 A segunda seção (cap. 12-14) aponta para a glória 
que espera o Israel “dos últimos dias”, para o conflito 
final e para o triunfo do reino de Deus.

MALAQUIAS
 O último dos profetas menores e o escritor 
do último livro do cânone do Velho Testamento (Ml 
4. 4, 5, 6). Nada se sabe sobre ele, para além do que 
está escrito no seu livro de profecias. Alguns pensam 
que o nome é simplesmente um título descritivo 
do seu caráter como mensageiro de Jeová e não um 
nome próprio. Há razão, contudo, para acreditar 
que Malaquias era mesmo o nome do profeta.
 Foi contemporâneo de Neemias (comp. Ml 
2. 8 com Ne 13. 15 e Ml 2. 10-16 com Ne 13. 23). Ele 
não faz qualquer referência a Esdras, nem menciona 
a restauração do templo. Por isso se infere que ele 
profetizou depois de Ageu e Zacarias e quando os 
serviços do templo ainda existiam (Ml 1. 10; Ml 3. 1, 10). 
 É possível que tivesse transmitido as suas 
profecias por volta do ano 420 a.C., após Neemias 
ter voltado da Pérsia pela segunda vez (Ne 13. 
6), ou possivelmente, antes do seu regresso.
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OS JUDEUS REGRESSAM DO 

CATIVEIRO (538-433 a.C.)

 Tudo começou com a entrada do segundo 
reino mundial, o que, como já vimos, foi revelado ao 
profeta Daniel mediante um sonho de Nabucodonosor, 
conforme registrado em Daniel 2. O profeta Isaías 
também esteve no contexto dessa revelação. O texto 
se encontra em todo o capítulo 41 de Isaías. Nesse 
relato, Ciro ainda não é nomeado, o que acontece 
somente em Isaías 44.28 e 45.1. Nos versículos 2 e 
25 de Isaías 41, são registradas, respectivamente, as 
expressões, “quem suscitou do Oriente” e “suscito 
a um do norte”. Diz a história que os exércitos 
vindos do Oriente entravam na Palestina pelo Norte.
 O profeta Isaías morreu, aproximadamente, 150 
anos antes da época de Ciro. Mas antes de sua morte, 
Isaías recebeu uma visão sobre a rápida conquista de 
Ciro, quando Ciro viesse ao mundo. É verdade que essa 
conquista foi possível devido à providência divina (Is 
41.4). Foi uma ação extraordinária do próprio Senhor. 
E foi justamente durante o período do império medo-
persa que se encerram as cortinas do Antigo Testamento.
Para que possamos compreender melhor o que 
aconteceu, devemos ler atentamente os livros de 
Neemias, Ester e Esdras, que foram escritos em um 
período chamado “pós-exílio”. Nessa ocasião, Deus 
levantou, como profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. 
E foi durante o ministério desses profetas que Deus 
ordenou a reconstrução da cidade e do templo.
Vejamos abaixo as fases em que se deu a reconstrução:
 a) Em 538 a.C. Sob a liderança de Zorobabel, 
nomeado pelo império persa para ser governador da 
Judéia (Ed 1.8; Ag 2.21). Zorobabel possuía outro nome 
babilônico: Sesbazar ou Sassabazar. Nessa época, o 
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sacerdote da Judéia era Jesua. Não podemos confundir 
esse nome com os vários nomes Jesua que aparecem no 
Antigo Testamento (Ne 8.7; 9.3-5). As profecias desse 
período estavam a cargo de Ageu e Zacarias. Cerca 
de 50 mil pessoas retornaram à Judá (Ed 1.63-68). A 
reconstrução do templo foi concluída em 516 a.C.
 b) Em 457 a.C. Agora, sob o comando de Esdras, 
“que subiu de Babilônia” (Ed 7-9). Esdras era um escriba
hábil na lei de Moisés (Ed 7.1-14), ou seja, na lei de Deus 
(Ed 10.1-6). Ao subir a Jerusalém, Esdras levou consigo 
quase dois mil homens.
 c) Em 444 a.C. O terceiro e último momento do 
retorno e das reconstruções (da cidade e do templo) foi 
liderado por Neemias. Ele era governador e, na ocasião, 
retornou a Jerusalém para que os muros da cidade 
fossem restaurados (Ne 2.15-17). Neemias é aceito por 
todos os eruditos daquele período, conforme profetizou 
Malaquias. Esdras, por sua vez, faz menção, em sua 
narrativa, dos dois períodos, que foram divididos em 
três etapas. Em seus ralatos, Neemias menciona apenas 
o segundo período, que se deu em 433 a.C. Depois disso, 
Neemias retorna à Pérsia.
 O livro de Ester ocorre em dois períodos. E, em 
todos eles, percebe-se a poderosa atuação do Senhor, 
que permitiu que o retorno dos exilados à sua terra natal. 
Isaías disse que Ciro era o “ungido” do Senhor. E falou 
isso porque foi pela instrumentalidade de Ciro que Deus 
abençoou o seu povo, ou seja, os israelitas. Podemos 
ver, em tudo isso, o maravilhoso agir de Deus, o Todo-
Poderoso, que permitiu que o seu povo retornasse à Judéia!

UM POUCO SOBRE O IRÃ
O Irã é o principal foco de expansão do islamismo no 
mundo desde a revolução que tomou o poder no país em 
1979. Estado teocrático, a autoridade suprema pertence 
a um chefe religioso, indicado pelo alto clero xiita. Os 
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preceitos do Corão, livro sagrado do islamismo, são 
rigidamente seguidos. A tentativa de se abrir mais às 
relações internacionais se choca com o obscurantismo 
de líderes iranianos radicais. O país, herdeiro do 
milenar império persa, fica em uma região montanhosa 
e com poucas terras férteis, entre o Mar Cáspio e o Golfo 
Pérsico. Abalada por oito anos de guerra com o Iraque, 
sua economia se baseia na exploração de petróleo.

FATOS HISTÓRICOS
 As origens do Irã atual estão no antigo império 
persa, fundado, em 539 a.C., por Ciro.

AS GRANDES INVASÕES
 A invasão árabe, em 642 d.C., marca a conversão 
dos seus habitantes ao islamismo. O zoroastrismo, 
religião tradicional persa, é suprimido e seus últimos 
praticantes fogem para a Índia. É adotado o alfabeto 
arábico, mas o idioma persa se mantém.
 O país é invadido pelos turcos no século 9o e 
pelos mongóis, no século 13. Recupera a independência 
e passa por várias dinastias (Safávidas, Afjar, Kajar). No 
século 19, é cenário de disputa entre o Reino Unido e 
a Rússia, que dividem, em 1906, o território em áreas 
de influência. Cabe aos ingleses explorar o petróleo, 
descoberto em 1908.
 O período moderno tem como marco inicial o 
golpe de Estado de 1921, quando o general Reza Khan 
derruba o último sultão Kajar, coroando-se xá em 1926, 
com o nome de Reza Shah Pahlevi. Um decreto real em 
1935 muda o nome do país de Pérsia para Irã.
 A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) atinge o 
Irã em 1941, com a ocupação do país por tropas inglesas 
e soviéticas. O xá, que simpatizava com o nazismo, 
abdica em favor do filho, Mohamed Reza Pahlevi. 
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 A ocupação estrangeira termina em 1946, com a 
saída dos últimos soldados soviéticos.

NACIONALISMO
 Em 1953, o país entra em choque com os 
interesses do Reino Unido, devido à decisão do 
Parlamento iraniano, sob o primeiro-ministro 
Mohamed Mossadegh, de nacionalizar as 
companhias petrolíferas estrangeiras, quase todas 
britânicas. O Irã rompe relações com o Reino Unido.
‘ A URSS apóia o Irã e começa a comprar o seu 
petróleo, para compensar o boicote decretado pelos 
países ocidentais. A crise atinge o auge em agosto de 
1953, com a deposição de Mossadegh, por meio de um 
golpe militar realizado com a ajuda dos serviços secretos 
do Reino Unido e dos EUA.
 O xá Reza Pahlevi, que havia fugido do país, 
retorna e assume poderes ditatoriais. Mossadegh é 
preso.O xá promove, em 1963, a “revolução branca”, 
uma campanha modernizante que inclui a reforma 
agrária e o direito de voto para as mulheres.
 Os laços militares com os EUA se aprofundam 
em 1971, com a concessão de créditos para a compra de 
armas no valor de US$ 1 bilhão. A aliança com o Ocidente 
não impede o governo do Irã de assumir o controle 
da indústria petrolífera nem de aderir ao embargo 
decretado pela Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (Opep), em 1973.

REVOLUÇÃO ISLÂMICA
Em 1978, as diversas correntes de oposição ao xá 
(esquerdistas, liberais e muçulmanos tradicionalistas) 
se unem sob a liderança do aiatolá Ruhollah Khomeini 
, exilado na França. Greves e manifestações de protesto 
se espalham rapidamente, apesar da feroz repressão. 
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O governo não consegue controlar a insurreição e, em 
janeiro de 1979, o xá Reza Pahlevi foge do país. O poder 
é transferido ao primeiro-ministro Chapur Baktiar.  
 As Forças Armadas aderem aos revoltosos. 
Khomeini regressa triunfalmente a Teerã, capital, em 1 
de fevereiro de 1979, e, dez dias depois, assume o poder, 
com a renúncia e fuga de Baktiar.
 Em 1º de abril, o Irã é declarado oficialmente uma 
república islâmica, cuja autoridade suprema é um chefe 
religioso (o próprio Khomeini). Para a chefia executiva 
do governo, é eleito como presidente da república, em 
janeiro de 1980, Abolhasan Bani-Sadr, um dos líderes 
da oposição laica ao governo do xá. Os chefes da polícia 
política do xá (a Savak) são executados.

REFÉNS NORTE-AMERICANOS
 Em 4 de novembro de 1979, um grupo de militantes 
islâmicos ocupa a embaixada dos EUA em Teerã e toma 
64 norte-americanos como reféns. O governo 44 iraniano 
apóia a ocupação da embaixada e faz várias exigências, 
entre as quais a extradição do xá que, na ocasião, estava 
nos EUA. O governo norte-americano congela os bens 
iranianos no país. Em abril de 1980, os EUA fazem 
uma fracassada incursão militar em território do Irã.
 O impasse não se resolve nem mesmo com a 
morte do xá, em 27 de julho de 1980, no Egito. Os 
reféns norte-americanos são libertados somente em 
janeiro de 1981, depois de um acordo para a devolução 
dos bens iranianos nos EUA. Nessa altura, o Irã já 
enfrenta a guerra com o Iraque, cujo governo havia 
ocupado áreas em litígio às margens do Rio Chatt El-
Arab. A guerra provoca grande destruição nos dois 
países. Só termina em 1988, e as fronteiras (objetos 
da disputa) permanecem inalteradas. Estima-se que 
morreram 400 mil iranianos e 300 mil iraquianos.
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LUTA DE FAÇÕES
 A Revolução Islâmica logo degenera numa 
luta pelo poder em que se confrontam os aiatolás 
(partidários da instalação de um regime teocrático) e as 
forças civis, defensoras da separação entre o Estado e 
a religião. Em julho de 1981, ocorrem combates entre 
a Guarda Revolucionária (milícia ligada aos aiatolás) e 
os Combatentes do Povo (Mujahedin), de esquerda. O 
presidente Bani-Sadr, que se havia aliado aos Mujahedin, 
é destituído pelo Parlamento e se exila na França. Os 
Mujahedin tentam uma insurreição e são esmagados 
num conflito em que morrem 13 mil pessoas.
 Os rebeldes reagem com uma campanha terrorista 
em que são assassinadas altas autoridades. Em 1983, a 
repressão atinge o Partido Comunista (Tudeh), com o 
qual o regime de Khomeini convivia pacificamente. Os 
principais dirigentes comunistas são presos e o partido 
é declarado ilegal.
 Os problemas econômicos, agravados pela queda 
dos preços do petróleo, trazem à tona as divergências 
entre os aiatolás. A ala mais moderada (os chamados 
“pragmáticos”) prega o abandono da política 
isolacionista e a aproximação com o Ocidente, visando 
obter recursos para desenvolver o país. A corrente 
radical se opõe às influências externas. O predomínio 
dos radicais se expressa na sentença de morte decretada 
pelo aiatolá Khomeini, em 20 de fevereiro de 1989, 
contra o escritor anglo-indiano Salman Rushdie, cujo 
livro, Versos satânicos, é julgado ofensivo ao Islã.

MODERADOS
 A morte de Khomeini, em 3 de junho de 1989, 
favorece os pragmáticos. Um líder religioso moderado, 
Ali Hashemi Rafsanjani, é eleito presidente e entra 
em choque com Ali Khamenei, um aiatolá radical 
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escolhido por Khomeini para sucedê-lo. Confirmado 
por uma Assembléia de Sábios, Khamenei mostra 
força ao renovar, em 1990, a sentença de morte contra 
Rushdie. Rafsanjani, de sua parte, fecha contratos para 
investimentos alemães, franceses e ingleses.
 Rafsanjani consolida sua liderança nas eleições 
para o Parlamento, em 1992, com a conquista de 70% 
das cadeiras por seus partidários. Enfrenta, porém, 
protestos contra sua política econômica. Mas é reeleito 
presidente em 13 de junho de 1993, com 63% dos votos,
e promete manter as linhas principais de sua política: 
moderação nas diretrizes de governo e abertura para o 
exterior, principalmente na área econômica.

RELAÇÕES COM OS EUA
 Em 1995, há um agravamento da crise econômica 
e do confronto com os EUA, motivado pela possibilidade 
de o Irã fabricar uma bomba nuclear usando tecnologia 
russa. Em março, os EUA suspendem um contrato 
petrolífero firmado com o Irã pela empresa Conoco 
e impõem um severo embargo comercial ao país, 
depois de acusar o governo de Rafsanjani de apoiar o 
terrorismo internacional e de insistir na tentativa de 
desenvolver armas nucleares. Os iranianos desafiam o 
embargo, mas sua economia sofre efeitos cada vez mais 
pesados. Explodem violentos protestos contra a carestia 
nos arredores de Teerã, duramente reprimidos.
 Na aprovação do orçamento para 1996, em 
janeiro, oParlamento (Majlis) cria um fundo especial de 
US$ 20 milhões para neutralizar a interferência norte-
americana nos assuntos internos do Irã e processar 
os EUA em tribunais internacionais, com base em 
violações à Carta da ONU. O conflito com os EUA tem 
novo episódio em julho, quando o Congresso norte-
americano aprova uma lei de sanções a empresas que 
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investirem mais de US$ 40 milhões anuais no Irã ou na 
Líbia, países acusados de terrorismo.

DISPUTA POLÍTICA
 Em março e abril de 1996, é renovado o Parlamento 
iraniano. O governo não divulga os resultados oficiais 
das eleições (por não aceitar a idéia ocidental de 
“partidos”), mas resultados extra-oficiais indicam que 
a Sociedade do Clero Combativo (SCC), de direita, 
perde a maioria absoluta e cresce a representação dos 
Servidores da Construção do Irã (SCI), mais liberal e 
apoiada pelo presidente Rafsanjani. A reação é rápida: 
em maio, o líder espiritual do país, Ali Khamenei, faz 
discursos contra a presença de elementos não-islâmicos 
em instituições públicas e universidades. Nesse clima, 
o recém-formado grupo militante Ansar-e-Hezbollah se 
sente fortalecido para atacar iranianos em filas de cinema 
ou mulheres ciclistas, por “atitudes antiislâmicas”.
 Em julho, no entanto, o líder da SCC, Ali Akbar 
Nateq-Nuri, é reeleito presidente do Parlamento, 
derrotando o candidato do SCI. No mês seguinte, 
formam-se dois grupos parlamentares, a Assembléia 
Hezbollah e a Facção Hezbollah, formalizando a disputa 
entre as duas tendências políticas. O fato mostra, 
também, o fortalecimento de um sistema partidário, 
embora a presença do nome Hezbollah (Partido de 
Deus) nos dois grupos indique a resistência à admissão 
aberta de divisões políticas no país dos aiatolás.
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CRONOLOGIA DO REGRESSO DOS JUDEUS DO 

CATIVEIRO, PELO PROFESSOR JEAN CARLOS

Ano  Acontecimento    Texto       

539  A queda de Babilônia  Dn 5.1-30
538  Zorobabel leva 42 mil  Ed 1.8
537  Construção do templo  Ed 3.1
520  Recomeça a reforma   Ed 5.2
516  A conclusão do templo  Ed 6.15
479  Ester se torna rainha   Et 1–3
458  Esdras sai de Babilônia  Ed 7.6-9
445  Artaxerxes envia Neemias  Ne 2.1-11
443  Neemias retorna para Babilônia Ne 5.14
443-331   Últimos anos dos persas 

RESUMO HISTÓRICO DE ALGUNS REIS ACIMA

CIRO
 O célebre “rei da Pérsia” (Elã) que conquistou 
Babilônia e emitiu o decreto de libertação dos Judeus 
(Ed 1. 1,2). Era filho de Cambises, o príncipe da Pérsia 
e nasceu em 599 a.C.. No ano de 559 a.C., tornou-se 
no rei da Pérsia, sendo o reino da Média parcialmente 
incorporado na Pérsia depois de conquistado. Ciro era 
um grande líder militar, inclinado a conquistar para si 
todo o mundo. A Babilônia caiu perante o seu exército 
(538 a.C.) na noite do banquete de Belsazar (Dn 5:30) e 
a soberania da Assíria foi também acrescentada ao seu 
império (cf., “Sobe, ó Elão”, Is 21. 2).
 Até aqui, os grandes reis da terra tinham oprimido 
os Judeus. Ciro foi para eles como um “pastor” (Is 44:28 
e Is 45:1). Deus usou-o para que rendesse serviço ao 
seu povo. Pode ter obtido, através do contacto com os 
Judeus, algum conhecimento da religião deles.
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 O “primeiro ano de Ciro” (Ed 1. 1) não é o ano 
da sua subida ao trono dos Medos, nem ao trono 
dos Persas, nem o ano da queda de Babilônia, mas o 
ano que sucedeu aos dois em que “Dario, o Medo” 
foi vice-rei na Babilônia, após a sua queda. Só neste 
momento (536 a.C.) Ciro se tornou rei da Palestina, 
que passara a incorporar o império Babilônico. O 
édito de Ciro para a reconstrução de Jerusalém 
marcou uma grande época na história do povo Judeu 
(2Cr 36:22; Ed 1. 1-4; Ed 4. 3; Ed 5:13-17; Ed 6. 3-5).

DARIO I
 Dario, rei da Pérsia. Era filho de Histaspes, da família 
real dos Aqueménides. Não sucedeu imediatamente a 
Ciro. Houve ainda dois reis intermédios: Cambíses (o 
Assuero de Esdras), filho de Ciro, que reinou desde 529 
a. C. até 522 a. C., sendo sucedido por um usurpador 
chamado Esmérdis, que ocupou o trono somente 
durante dez meses e ao qual sucedeu Dario (521-486 
a.C.). Esmérdis não tinha qualquer simpatia por Ciro 
e Cambíses, pelo modo como eles trataram os Judeus.
 Emitiu um decreto proibindo a restauração do 
templo e de Jerusalém (Ed 4:17-22). Mas logo após 
a sua morte e depois da ascensão de Dario ao trono, 
os judeus retomaram o seu trabalho, pensando que o 
édito de Esmérdis seria, agora, anulado e tornado sem 
validade, pois Dario estava em harmonia com a política 
religiosa de Ciro. Os inimigos dos judeus não perderam 
tempo em trazer o assunto a Dario e este fez com que 
se procurasse o decreto de Ciro. Não foi encontrado em 
Babilônia mas em Acmeta (Ed 6:2); e Dario emitiu um 
novo decreto, dando aos judeus total liberdade para 
prosseguirem o seu trabalho e requerendo, ao mesmo 
tempo, que o satrapa sírio e os seus subordinados lhes 
dessem toda a ajuda de que necessitassem. Foi contra 
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o exército deste rei que os gregos lutaram na famosa 
batalha de Maratona (490 a.C.). Durante o seu reinado, os 
judeus gozaram de muita paz e prosperidade. Sucedeu-
lhe Assuero, conhecido pelos gregos como Xerxes e que 
reinou durante 21 anos.

DARIO II
 Dario, o Persa (Ne 12. 22). Era filho de Artaxerxes 
Longânimo, que foi o filho e sucessor de Assuero 
(Xerxes). Existem alguns, contudo, que pensam que este 
rei foi Dario III, o antagonista de Alexandre, o Grande 
(336-331 a.C.).

ARTARXEXES
 Rei mencionado em Ed 7. 1. No sétimo ano (458 
a.C.) do seu reinado, Esdras conduziu um segundo 
grupo de colonos judeus de volta a Jerusalém. Trata-se 
provavelmente de Longânimo, que reinou durante 40 
anos (464-425 a.C.); neto de Dario que, 40 anos mais tarde, 
permitiu que Neemias voltasse e reconstruísse Jerusalém.





CAPÍTULO 3

IMPÉRIO GREGO
(331-167 a.C.)

 Muitos pensam que a Grécia foi criada nesse 
período. Ledo engano! Enquanto as grandes potências 
mundiais estavam todas concentradas na Ásia, a Grécia 
já existia. Na realidade, o início contextual e histórico da 
Grécia está repleto de mitos. De acordo com o testemunho 
dos historiadores, principalmente de Heródato, a 
história da Grécia teve início lá pelo século 12 a.C. De 
acordo com as Escrituras Sagradas, foi exatamente nesse 
período, quando da época dos juízes em Israel, que tudo 
começou. Depois disso, entra em cena a história de Tróia 
e Homero, aproximadamente mil anos a.C. Todavia, a 
mais autêntica história grega começa em 776 a.C. Com o 
início das Olimpíadas, em 490-331 a.C., entraram também 
em cena as batalhas, as maratonas, as salaminas, etc!

ALEXANDRE MAGNO
(331-323 A.C.)

 
 Depois de duzentos anos de “soberania” persa, 
que durou até 331 a.C., surge mais uma potência 
mundial: o império alexandrino. De acordo com os 
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historiadores, os colonizadores persas e medos vieram, 
por meio das margens do Mar Egeu, e causaram as 
guerras já citadas.

Alexandre, que nasceu na Macedônia, foi educado aos 
pés de Aristóteles. O livro apócrifo dos Macabeus traz 
uma introdução de sua vida. Após várias conquistas, 
Alexandre tornou o seu império em uma grande potência 
mundial, conforme já havia falado, séculos antes, o 
profeta Daniel. Em verdade, Alexandre iniciou suas 
batalhas ainda bem jovem. Segundo os historiadores, 
as afrontas dos persas contra os gregos eram muitas. 
E foram justamente essas afrontas que incentivaram 
Alexandre a lutar contra os persas. Com apenas vinte 
anos de idade, Alexandre assumiu o controle do 
governo, montou um pequeno exército com apenas 
32 mil homens. Sua primeira intenção, ao criar esse 
regimento, foi atacar o Egito. Mas, de acordo com alguns 
historiadores, para que Alexandre conseguisse seu 
objetivo, teria, antes, de enfrentar a grande potência de 
Tiro. Então, por conta desse desafio, Alexandre resolveu 
construir uma torre móvel de 55 metros de altura.
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 Em dez anos, Alexandre conquistou o mundo 
daquela época. 
 Todos os historiadores fazem citações a 
Alexandre, o Grande. O historiador judeu Flávio Josefo 
e o próprio historiador grego Heródato, confirmam esse 
fato. Existem diversas citações, em grego, do historiador 
judeu Flávio Josefo, onde ele diz que Alexandre fundou 
a cidade de Alexandria em 332 a.C. Essa cidade ficava
na costa Norte do Egito e se tornou uma grande via de 
comercialização.
 Alexandre morreu aos 32 anos de idade, em 323 
a.C. O reino, então, passa para quatro generais gregos.

ALEXANDRE MAGNO

Os ptolomeus Reis gregos no Egito (323-117 a.C.)
Os selêucidas Reis gregos na Síria e Babilônia
(312-129 a.C.)
Lisimaco Troácia e Bitínia
Cassandro Grécia e Macedônia

“Depois disso, continuei olhando, e vi outro 
animal, semelhante a um leopardo, e tinha 
quatro asas de ave nas costas. Este animal tinha 
quatro cabeças, e foi-lhe dado domínio” (Dn 7.6).

Com certeza, essa profecia se refere aos quatro 
comandantes que assumiram o império depois da morte 
de Alexandre. Se observarmos o contexto histórico, 
veremos que esse domínio, após a morte de Alexandre, 
foi, certamente, algo prematuro. A sorte judaica, agora, 
dependia desses quatro generais. E foi justamente na 
época dos ptolomeus que houve uma grande realização 
literária. Ou seja, a tradução das Sagradas Escrituras 
hebraicas para o grego, conhecida como Septuaginta.
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 Segundo alguns historiadores, essa obra foi 
patrocinada por Filadelfo, mais conhecido como 
Ptolomeu II, cerca do século 3o a.C.
 Participaram da tradução em referência 72 
eruditos judeus. Todo o trabalho foi realizado pelos 
próprios judeus. Dois representantes de cada tribo de 
Israel fizeram parte do grupo. A obra foi concluída em 
72 dias. Ainda hoje existem partes dessa obra.
 Os judeus, depois desse grande ato, receberam, 
do Ptolomeu da época, alguns presentes. Dessa versão 
do hebraico, surgiram muitos termos equivalentes no 
grego. Antes, existiam apenas termos em hebraico, mas, 
depois, os eruditos judeus converteram os termos em 
hebraico para alguns equivalentes em grego.
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CAPÍTULO 4

OS SELÊUCIDAS E OS PTOLOMEUS

NOME    ANO/A.C.

Seleuco Nicator   312-281
Antíoco I (Soter)   281-261
Antíoco II (theos)   261-246
Seleuco II (Calinico).  246-226
Seleuco III (Cerauno)  226-223
Antíoco III (o grande)  223-187
Seleuco IV (Filapater)  187-175
Antíoco IV (Epifânio)  175-164
Antíoco V (Eupater)  164-162
Demétrio I    162-150
Alexandre Balas   150-146
Antíoco VI    146-143
Trifon.    143-139
Antíoco VII.    139-129
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ANTÍOCO EPIFÂNEO (175-163 A.C.)

 Foi o oitavo governador da casa dos selêucidas. 
De acordo com o texto de 1 Macabeus 1.10, Antíoco 
Epifâneo foi um dos mais terríveis agressores da religião 
judaica. Príncipe enérgico, sempre provocava a ira dos 
seus governados. Causou grande irritação ao povo judeu 
ao roubar as alfaias do templo.Também levantou no 
templo uma estátua de Júpiter. Depois disso, ordenou 
os sacrifícios de suínos, proibiu a prática da circuncisão 
e da leitura dos livros Sagrados. Por tanta barbaridade, 
é comparado ao anticristo no conceito escatológico.
 Por não aceitar a atitude de rejeição aos seus 
desmandos por parte do povo judeu, deu-se início a 
grande revolta dos macabeus. Foi nesse período que os 
judeus deram uma grande lição que deve ser seguida 
por todo mundo. Não há poder que abale as condições 
religiosas de um povo. Toda e qualquer barbaridade 
praticada por Antíoco é lembrada nos dias de hoje, 
não somente pelo povo judeu, mas, também, por todos 
aqueles que estudam o contexto da escatologia bíblica.
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UM POUCO SOBRE OS PTOLOMEUS

 É importante citar que, a essa altura do contexto 
histórico, a Palestina ficou, até 198 a.C., sob o controle 
dos ptolomeus, que eram os reis gregos no Egito. Nessa 
ocasião, dizem os historiadores, que a situação era 
pacífica. Em 198 a.C., Antíoco, o Grande, reconquistou 
a Palestina, que voltou para as mãos dos reis da Siría, ou 
seja, para as mãos dos selêucidas. Para uma compreensão 
mais profunda sobre os ptolomeus, passaremos, agora, 
a citá-los, ainda que de forma resumida. Vejamos:
 

PTOLOMEU I (SOTER) 323-285 A.C.
Ptolomeu era o nome que se dava à dinastia de reis 
gregos que reinaram no Egito.
 No início, Ptolomeu I tratou os judeus com certa 
severidade. Mas, depois, conheceu a história de revolta 
dos judeus.

PTOLOMEU II (FILADELFO) 285-246 A.C.
Foi destacado pelos historiadores como um rei de justiça, 
principalmente por ter dado destaque às letras. De certa 
forma, tratou os judeus com moderação. O destaque, 
nesse reinado, foi a biblioteca de Alexandria, que se 
tornou o centro cientifico da época, de onde avançaram 
muitas ciências que ainda existem hoje.

PTOLOMEU III (EVERGUES) 246-222 A.C.
 Evergues era doente e morreu antes de completar 
suas intenções, tanto na cultura quanto na política. 
Foi durante o seu governo que se iniciaram as guerras 
contra os selêucidas. Herdou um Estado rico e próspero, 
porém, as ganâncias entre os selêucidas continuaram 
mais agravantes. O livro apócrifo de Macabeus narra e 
cobre a história desses três ptolomeus.
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PTOLOMEU IV (FILOPATER) 222-205 A.C.

 A história nos diz que ele foi o principal suspeito 
da morte de seu pai. Isso porque, em seus primeiros atos 
como rei, segundo a história, ele matou a própria mãe 
e seu irmão mais novo. Todo o seu reinado foi marcado 
por crimes.
 A briga do Egito contra a Síria continuava, porque 
esses dois reinos queriam, a todo custo, conquistar a 
Palestina. No decorrer da história, os judeus estavam 
prestes a passar por uma afronta. Em 217 a.C., conforme 
uma citação no livro dos Macabeus, houve uma batalha 
de Rapha. Foi a primeira tentativa da Síria de invadir a 
Finícia. Depois desse episódio, Ptolomeu IV passou para 
Jerusalém a sua pretensão, que era de invadir o templo. 
Mas houve, por parte dos judeus, uma rápida oposição. 
A partir dai, a sorte dos judeus mudaria completamente. 
Ptolomeu IV esperava uma ajuda do povo judeu, porémos 
judeus não deram conta. Por conta disso, retornou ao 
Egito extremamente aborrecido. E lá reuniu todos os 
judeus. lançando-lhes no Hipódromo (local onde se 
realizava corrida de cavalos). Tudo isso indicava a ira do 
rei contra o povo judeu. Ao agir daquela forma, ou seja, 
lançando os judeus no lugar em que os cavalos corriam, 
sua intenção era criar um espetáculo sanguinário. 
Mas, dizem os historiadores, que os judeus oraram 
ao Senhor Deus. Como se não bastassem os cavalos, 
colocaram também na arena elefantes para destruírem 
os judeus. Mas como os judeus tinham clamado a 
Deus, os elefantes se atiraram contra os egípcios.

PTOLOMEU V (EPIFÂNEO) 205-182 A.C.
Quando seu pai morreu, Epifâneo era ainda muito novo. 
Por conta disso, ficou impossibilitado de resistir contra os 
sírios que, a cada dia, crescia consideravelmente. O período 
dos ptolomeus, no entanto, estava chegando ao fim.
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PTOLOMEU VI (FILOMETOR) 182-146 A.C.

 Na realidade, o domínio dos ptolomeus caiu em 
204 a.C. Nesse período, contavam com a co-regência 
judaica, mas, com a queda dos ptolomeus, a Palestina 
passou a ser dominada pelos selêucidas. A troca não 
trouxe nenhuma vantagem.

PTOLOMEU VII (FISCOM OU EVÉRGETA) 146-117 a.C.
 De acordo com a história, reinou primeiro com seu 
irmão, Filometor. Com a morte de seu irmão, passou a 
reinar sozinho e manteve contato com os romanos, o que 
pode ser visto na narrativa do livro de 1Macabeus 15.16.





CAPÍTULO 5

RESUMO HISTÓRICO SOBRE OS MACABEUS
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Asmoneu

 O termo em hebraico significa “opulento”. Os 
asmoneus eram descendentes de Hasmã. De acordo 
com o historiador judeu Josefo, Hasmã foi sacerdote da 
família de Joaribe.
 Comparemos, agora, o texto de 1Macabeus 2.1, 
que diz: “Naqueles dias Matatias, filho de João, filho 
de Joarib, saiu de Jerusalém e habitou sobre modim”, 
com o texto de 1Crônicas 24.7: “Saiu a primeira sorte 
a Jeoaribe”. Jeoaribe foi antecessor dos macabeus. Mas, 
em verdade, quando se fala em asmoneus, na literatura 
judaica, a evidência peculiar é dada a Matatias, em cuja 
árvore genealógica existe algo mais antigo.

MACABEU
 A origem exata do termo é objeto de muita 
discussão. Em verdade, o termo se deriva do vocábulo 
hebraico makkabah, que quer dizer “martelo”. Segundo 
alguns historiadores, essa terminação ocorreu por causa 
das pancadas que Judas e seus companheiros davam 
nos inimigos. Outros, ainda, dizem que se refere ao 
capacete usado na época, que tinha o formato de um 
grande martelo. Bem, seja como for, as pessoas que 
recebiam este nome tinham uma grande coragem.
 Em primeira instância, o nome “macabeu” 
pertencia ao terceiro filho de Matatias, que se chamava 
Judas. Depois, passou a designar toda a família.

A ORIGEM DA REVOLTA
A revolta se iniciou em 167 a.C., quando Matatias se 
rebelou abertamente contra as autoridades selêucidas.
 Após a invasão e a blasfêmia de Antíoco Epifâneo, 
a alma do velho sacerdote se irou terminantemente e, por 
conta dessa ira, matou um judeu que tinha a ordem Síria 
em sua mão. Como se não bastasse, o velho sacerdote 
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derrubou o altar de Júpiter, o Olimpo, e destruiu todo e 
qualquer culto aos deuses estranhos.
 Depois disso, matou, ainda, todos os profanos 
que se rebelaram contra o judaísmo e o Deus verdadeiro. 
Meses depois, o velho e corajoso sacerdote morreu e 
Judas, seu filho, assumiu seu lugar.
 Toda a ira expressada pelo velho sacerdote foi por 
causa da helenização da Judéia e Samaria, onde o culto 
pagão estava sendo infiltrado. Foi assim que se deu 
a origem da festa da dedicação, citada em João 10.22.
A família dos macabeus era perita na guerra. Diz a 
história que tudo que os macabeus faziam eram em 
prol do zelo a Deus. Antes de o sacerdote Jônatas 
assumir o comando do exército, em 160 a.C., seu 
irmão mais novo morre. Segundo o historiador 
judeu Flávio Josefo, durante o comando de Jônatas a 
Judéia gozava de paz e tranqüilidade. Diz a história 
que, na época, alguns judeus foram favorecidos.

 Em 143 a.C., Jônatas foi morto em uma terrível 
traição. O único irmão de Jônatas vivo era Simão, que 
tomou a direção da guerra. A sua maior conquista 
histórica foi a independência da Judéia. Simão tinha 
autoridade civil e sacerdotal.
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PERSEGUIÇÃO E RESISTÊNCIA
De acordo com alguns historiadores, Antíoco, 
provavelmente, nunca foi capaz de compreender 
porque suas ações provocaram esta hostilidade 
irreconciliável do judeus. Afina, o que ele havia pedido 
não era, de acordo com a antiga mentalidade pagã, 
algo que fosse anormal ou censuravél. Dizem que ele 
não tinha pretendido suprimir a adoração a Iahweh, 
nem substituí-la por qualquer outro deus, mas somente 
identificar o deus dos judeus, “O Deus do Céu”, com o 
deus supremo do panteão grego, e fazer da religião 
judaica um veículo da política nacional. A maioria dos 
seus súditos teria concordado com tal coisa sem fazer 
objeção, e havia líderes judeus liberais que estavam 
desejando fazer o mesmo. o templo samaritano era 
igualmente dedicado a Zeus Xênio, isto fica claro no 
texto de 2 Macabeus 6. 2. A discussão dos historiadores 
é se havia ou não uma imagem, o altar não resta dúvida, 
mas, a maioria acredita que havia uma imagem.
 Sobre a revolta, a reação dos judeus não teria
sido unânime. Os judeus helenizados receberam bem o 
edito (alguns acreditam que não) real e sujeitaram-se a 
ele com alegria, enquanto que outros, por vontade ou 
por medo, seguiram-nos e abandonaram a religião de 
seus pais, para este ver 1 Macabeus 1. 43-52
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CAPÍTULO 6

IMPÉRIO ROMANO

 A cidade propriamente dita não nasceu em 63 
a.C., mas, sim, a sede do governo que, no futuro, iria 
assumir o poder. Pompeu, um general romano, já era 
senhor no Egito, e também em algumas outras regiões, 
tais como: Armênia e Damasco.
 Antipater, por sua vez, era de Edom, isto é, 
descendente de Esaú (Gn 36.1-39). A Bíblia diz que 
quando Jacó voltou à Mesopotâmia, Esaú havia 
ocupado a terra de Edom (Gn 32.3; Js 24.4). Os edomitas 
estão presentes em quase toda a extensão do Antigo 
Testamento, conforme podemos ver em Números 20.14-
21, Salmo 69.1-4; 137.7 e 1Reis 14.22. Segundo afirmação 
do historiador judeus Flávio Josefo, um dos macabeus, 
João Hircano, obrigou os edomitas a se circuncidarem e 
os acoplou ao povo judeu. Esse relato se encontra no livro 
de Josefo intitulado Antiguidades judaicas (Ant. 13.9).
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V eremos, mais adiante, que um dos herodes era 
edomita. Na realidade, podemos ver Pompeu é o pai da 
dinastia dos herodes.

PRIMEIRO TRIUNVIRATO
 

 O triunvirato era um reinado de três governantes. 
Quando dois desses governantes morriam, o reinado 
ficava com aquele que permanecesse vivo. Não 
poderiam ser escolhidos outros para substituírem os 
dois que falecessem. Pompeu, Crasso e Júlio César 
reinaram sobre Roma, constituindo, dessa forma, o 
primeiro triunvirato. Mas Júlio César logo se tornou 
governador único. Quando isso aconteceu, Hircano foi 
escolhido para assumir o trono em Jerusalém. Antipater 
foi eleito procurador das ordenanças de Hircano. 
Antipate teve cinco filhos: Fasael, José, Ferobrás, 
Herodes e Salomé. Fasael se tornou governador da 
Judéia e Herodes, da Galiléia. No ano seguinte, Antipater 
foi morto, envenenado. Três anos depois, morreu 
Júlio César. Então, surgiu a necessidade de se erguer 
um novo triunvirato, mais precisamente em 44 a.C.
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SEGUNDO TRIUNVIRATO

Constituição:
• Marco Antônio
• Otaviano
• Lépido

 Otávio era sobrinho de Júlio César.
 Otávio, Marco Antônio e Lépido passaram a 
governar Roma. Marco Antônio governava a Síria e, 
segundo alguns historiadores, o Oriente.
 De acordo com a história, Marco Antônio passou 
a favorecer Herodes, um dos filhos de Antipater. 
Então,por conta disso, só restava a família dos edomitas 
subir ao poder. Herodes, então, casa-se com Mariana, 
que pertencia à família dos macabeus.
 Com respeito à morte de Marco Antônio, existe 
uma dificuldade histórica. Uns dizem que ele foi morto 
em uma batalha em Atium, em 31 a.C. Outros, que ele se 
suicidou. Como quer que seja, quem assumiu o poder foi 
Otaviano. Uma vez no poder, Otaviano se torna Augusto.
 Herodes fica como governador geral da Judéia.
 Sobre os herodes trataremos mais adiante.

OS IMPERADORES
 O termo imperador é simplesmente definido 
como “aquele que rege um reino”.
 Os imperadores que davam as ordens aos seus 
comandados. Já observamos que havia sempre um 
comandante. Nabucodonosor, seu filho e o vasto 
império babilônico, ou seja, os onze reis da Pérsia, 
e mais o império grego e também os ptolomeus e 
os selêucidas estavam no comando do mundo de 
então. Tanto o Oriente como o Ocidente passam a 
se submeter ao grande Império Romano. Para uma 
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melhor compreensão, listaremos no quadro abaixo 
todos os imperadores que estiveram no poder em 
Roma, comandando o mundo inteiro daquela época.

ALGUNS IMPERADORES
Júlio César 46-44 a. C. 
Augusto 27 a. C a 14 d. C.
Tibério 14- 37 d. C. 
Calígula 37-41 d. C. 
Cláudio 41-54 d. C. 
Nero 54-68
Gaiba 68-69
Otã/Vitélio 69
Vaspasiano 69?-79
Tito 79-81
Domiciano 81-96 
Nerva 96-98
Trajano 98-117 
Adriano 117-138 
Antonio Pio 138-161 
Marco Aurélio 161-180 
Lúcio Vero 161-169 
Cômodo 180-192 
Perimax/Dídio 193 
Sétimo Severo 193-211 
Caracaia 211-217 
Geta 211-217
Macrino 217-218 
Helio Gabaio 218-222 
Severo Alexandre 222-235 
Maximino 235-238 
Gardano I, II e III 238-244 
Felipe, o Árabe 244-249 
Décio 249-251
Valeriano 253-260 Galleno 253-268
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OS CÉSARES

 César era o nome da ramificação Juliana da 
cidade de Roma. Os césares eram os famosos ditadores 
romanos. No Novo Testamento, encontramos a menção 
de quatro deles. De acordo com os historiadores, o título 
“César” data de 501 a.C. É evidente que Júlio César foi 
imperador, mas apenas dois anos.

CÉSAR AUGUSTO (31 a.C. A 14 d.C.)

 
 Foi o primeiro imperador romano. É citado no 
Novo Testamento, em Lucas 2.1. E foi justamente no 
seu império que Cristo nasceu. Como já vimos antes, 
César fez parte do segundo triunvirato, juntamente com 
Marco Antônio e Lépido.
 Em sua época, José e Maria tiveram de ir 
a Belém para o alistamento. De acordo com os 
historiadores, o imperador César Augusto não gostava 
da nação judaica. Todavia, os próprios historiadores 
falam que, embora César Augusto não gostasse dos 
judeus, nem por isto o povo judeu deixou de receber 
seus favores. Aprendemos, também, por meio da 
história, que César Augusto era muito amigo de 
Herodes, o Grande. O imperador César Augusto 
morreu no ano 14 da nossa era, com 66 anos de idade.
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EVENTOS CRONOLÓGICOS PARALELOS AO 

GOVERNO DE CÉSAR AUGUSTO

Acontecimento   ano a.C.         Texto?
Nascimento de João
Batista    06       Lc 1: 57
Nascimento de Jesus  04                 Lc 2: 1-4
Nascimento de Paulo  04-01
Morte de Herodes   04
Anás, nomeado sumo-
sacerdote    07
Vísita de Jesus
ao templo em Jerusalém  08-09 d.C.           Lc 2: 42
Morte de César
Augusto    14 d.C.

TIBÉRIO CÉSAR (14-37 D.C.)
 Foi o segundo imperador romano. Nasceu em 
42 a.C. Diz a história que ele era filho adotivo de César 
Augusto. Tinha um temperamento sombrio e asqueroso. 
Gostava muito de ir para às ilhas, em retiro. Cristo foi 
crucificado durante o seu reinado. Tibério César é citado 
várias vezes no Novo Testamento, em Mateus 22.17, 
Marcos 12.14, Lucas 3.1 e João 19.12.
 No seu reinado, a Judéia foi governada por Grato 
e Pôncio Pilatos. Uma cidade chamada Tiberíades foi 
edificada em sua honra, em 37 d.C.

CAIO CÉSAR (37-41 D.C.)
 Neto adotivo do imperador Tibério César, 
era considerado um monstro de crueldade e 
extremamente insensato. Sua associação com o termo 
“Calígula” se deve à humilhação a que submetia 
seus subordinados. As lutas dos gladiadores 
ficaram em evidência durante o seu reinado.
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CAPÍTULO 7

OS HERODES

 Herodes era o nome da dinastia de vários 
governadores da Palestina e de outras localidades. Já 
aprendemos que os Herodes eram descendentes de 
Edom (Esaú). Para uma melhor compreensão do tema, 
vejamos o gráfico abaixo.

HERODES, O GRANDE
 Aos 25 anos de idade, Herodes, filho de Antipater, 
passou a dominar a Palestina, depois da morte de seu 
pai, que ocorreu em 43 a.C.
 Marco Antônio visitou a Síria e nomeou os tetracas. 
Os romanos foram induzidos por Antônio. Jerusalém 
foi tomada e Herodes se tornou rei da Judéia, em 37 a.C. 
Os sobreviventes da família de Antipater eram, agora, 
os herodes. As coisas não estavam muito bem entre os 
herodes e os judeus. Um dos eventos históricos citados 
ainda hoje é a construção ou a reforma do templo em 
Jerusalém, feita por Herodes, embora Herodes jamais 
tivesse deixado de agradar o imperador.
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 Nos evangelhos, podemos encontrar um incidente 
bem conhecido envolvendo Herodes. Ou seja, ao saber 
do nascimento de um rei, logo providenciou a matança 
de todas as crianças que moravam em Belém e em todo 
o seu termo. As vítimas eram os bebês de dois anos para 
baixo, conforme registrado em Mateus 2.1-19. Essa foi 
uma das últimas atrocidades de Herodes.
 Depois de subir ao trono, Herodes começou 
a praticar crimes cruéis. Chegou até mesmo a matar 
sua própria mulher e dois filhos. Era cruel, astuto e de 
sangue frio.
Herodes morreu aos 70 anos de idade.

UM POUCO SOBRE JUDÁ
 Algumas apontam algum erro de tradução, 
encontramos “Judéia” no VT uma vez (Ed 9. 9), como 
tradução do Heb. Yehûdah e uma vez em algumas 
versões (cap. Ed 5. 8), como tradução de Yehûd, que 
é o equivalente aramaico para Yehûdah. Contudo, 
ambos os termos deverão ser traduzidos por “Judá”, 
nome este que aparece repetidamente em Esdras 
e Neemias (Ed 1. 2, 3; Ed 3. 9; Ne 2. 5; Ne 6. 7, etc.). 
“Judéia” é, mais propriamente, a forma latinizada do 
Gr. Ioudaia, enquanto que “Judá” em Gr. é Ioudas. O 
termo Judéia refere-se, em primeiro lugar, à área da 
Palestina a sul de Samaria ocupado pela antiga Judá; 
em segundo lugar, a toda a terra dos judeus com 
várias fronteiras. No NT, a Judéia refere-se geralmente 
à área sul de Samaria (cf. Mt 2.15; Mc 3. 7, 8; At 9. 31; 
etc.), embora, às vezes, possa abranger algo mais. Por 
exemplo, vemos Herodes, que reinou sobre toda a 
Palestina, ser apelidado de “rei da Judéia” (Lc 1. 5).
 Este artigo começa, mais ou menos arbitrariamente, 
no tempo de Alexandre, o Grande, por ser o período 
em que o domínio e a influência grega - simbolizado 
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pelo termo Judéia, que é o nome grego para o país - se 
iniciou. Cobre os períodos intertestamentário e do NT. 
Para períodos anteriores, ver tribo de Judá.
 1 - O Período intertestamentário - Quando 
Alexandre conquistou o país que fazia fronteira com o 
Este do Mediterrâneo, Jerusalém não resistiu; de acordo 
com Josefo, o sumo sacerdote chegou a recebê-lo como um 
convidado de honra e como o conquistador mencionado 
na profecia. Alexandre mostrou-se favorável para com 
os judeus e instalou alguns na sua nova cidade de 
Alexandria. Após a sua morte, a Judéia tornou-se parte do 
território dos seus sucessores, tendo sido primeiramente 
governada pelos Ptolomeus do Egito. Contudo, mudou 
várias vezes de mãos, sendo governada alternadamente 
pelos Ptolomeus e pelos Seleucidas, da Síria.
 Os judeus foram geralmente bem tratados 
durante os primeiros 150 anos de domínio helenístico. 
Sob domínio ptolomaico e início do domínio selêucida, 
eram bastante autônomos. A Judéia era um “Estado do 
Templo” governada pelo sumo sacerdote e o governador 
helenístico mostrava-se geralmente satisfeito, desde que 
o tributo fosse pago regularmente. Os judeus puderam 
manter os seus costumes e religião, embora entre as 
classes mais altas houvesse uma tendência crescente 
para se adaptar a língua, o modo de vestir e os costumes 
gregos. Contudo, deu-se uma reação quando Antioco 
IV tentou helenizar os judeus à força. Em 168 AC, ele 
ordenou que os judeus deixassem de adorar o Senhor, 
deixassem de observar o Sábado e pusessem de lado 
o rito da circuncisão, devendo passar a participar nos 
serviços pagãos de animais impuros oferecidos a Zeus 
e Dionísio. Antioco tinha um templo em Jerusalém 
dedicado a Zeus e ordenou que animais impuros 
fossem sacrificados no seu altar. O Sábado foi abolido, 
assim como a Lei. Os livros sagrados dos judeus foram 
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destruídos e aqueles que eram pios e leais à religião dos 
seus pais foram torturados e mortos. A resistência judaica 
transformou-se finalmente em revolta, liderada pelos 
macabeus (Matatias, os seus filhos e os seus seguidores). 
As primeiras ações tomadas contra os sírios chegaram 
na forma de lutas de guerrilha mas, sob a liderança de 
Judas Macabeu, desenrolaram-se verdadeiras batalhas, 
conseguindo-se extraordinárias vitórias. A sorte nestas 
batalhas variava de vez em quando mas a Judéia acabou 
por emergir desta luta como uma nação livre.  
 A partir de 143 AC, declarou-se independente. A 
partir de 104 AC, transformou-se num reino independente, 
dominando sobre um vasto território na Palestina que, 
eventualmente, incluía a Iduméia (Edom), Samaria, a 
Galiléia e certas zonas na Transjordânia e a nordeste do 
Mar da Galiléia. Em 63 AC, Pompeu tomou Jerusalém 
e a Judéia tornou-se num súbdito de Roma, passando 
a ser governada pelos últimos governantes macabeus 
como um reino sujeito a Roma. Em 40 AC, os romanos 
nomearam um novo governante nativo como rei da 
Judéia, Herodes, o Grande, de descendência idumaica.
 2 - Os Tempos do Novo Testamento - Quando 
Jesus nasceu, pouco antes da morte de Herodes, o 
reino da Judéia quase igualava, em tamanho, o reino 
controlado pelo rei David. Após a morte de Herodes em 
4 DC, o reino foi dividido, tendo a Judéia propriamente 
dita e Samaria sido colocadas sob o domínio do seu 
filho Arquelau, que recebeu o título de etnarca. Quando 
Arquelau foi deposto em 6 DC, por causa da sua má 
administração, a Judeia deixou de ser governada 
por regentes nativos, passando a ser controlada pela 
administração provincial romana. Após ter gozado 
de autonomia local sob o domínio persa, helenístico e 
romano, a Judéia passou a ser governada diretamente 
por governadores estrangeiros - procuradores romanos 
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que tinham a sua sede em Cesaréia. Foram sete os 
procuradores que governaram a Judéia e Samaria num 
período de 35 anos e que se opuseram totalmente aos 
judeus. Então, a Judéia e Samaria foram acrescentadas 
ao reino de um descendente de Herodes Agripa I - que 
reinava sobre a Galiléia, a Peréia e a região nordeste. 
Reinou sobre a Judéia entre 41 e 44 DC. Após a sua morte, 
a Judéia, juntamente com Samaria, passou novamente 
a ser uma província governada por um procurador. 
Muitos dos sete procuradores que dominaram sobre 
o país durante os 22 anos seguintes foram homens 
egoístas e vis, cujos atos néscios e pouco apropriados 
para homens de estado contribuíram grandemente para 
o eclodir da rebelião de 66 DC. Esta guerra teve como 
resultado a destruição de Jerusalém e do templo por 
Tito em 70 DC e o fim da nação judaica como tal.

CRONOLOGIA DA JUDÉIA DE 63-04 A.C.
Fim do reino dos Macabeus 63 a.C.

A Palestina se torna uma província 63 a.C.

Antipater (pai de Herodes Magno) auxilia César no 
Egito....48 a.C.

Antipater e Hircano controlam a Judéia 44 a.C.
Herodes Magno é governador da Galiléia....43-42 a.C.

Herodes Magno é rei de todos os judeus 37 a.C

Herodes reconstrói o templo 17 a.C.

Nascimento de João Batista 6 a.C.
Nascimento de Jesus 5 a.C.
Morte de Herodes Magno 4 a.C.
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HERODES ANTIPAS

 Era filho de Herodes, o Grande. Tinha sangue de 
Esaú e de Judá. De acordo com o historiador judeu Flávio 
Josefo, recebeu o nome Antipas para distingui-lo do seu 
pai. Ainda segundo Josefo, Antipas tinha um irmão mais 
novo chamado Arquelau. Tinha outro irmão por parte de 
pai, e tanto quanto esse irmão foram educados em Roma.
 Com a morte de seu pai, o governo da Palestina 
ficou a cargo dele e de seus dois irmãos. Primeiramente, 
casou-se com uma mulher árabe. Mas, ao regressar 
a Roma, apaixonou-se loucamente pela mulher do 
seu irmão Filipe. Então, deixou a primeira mulher, 
sua legítima esposa, para se casar com Herodias, 
uma mulher imoral, conforme podemos ver em 
Mateus 14.3. João Batista que, na época vivia nesse 
contexto, como profeta zeloso, protestou duramente 
contra esse fato. E, por conta disso, Herodias 
pediu a cabeça de João Batista em um prato. Esse 
acontecimento se encontra registrado em Mateus 14.10.
 Por causa de sua malícia, o Senhor Jesus chamou 
Herodes Antipas de raposa (Lc 13.31). É registrado no 
Novo Testamento que ele se reconciliou com Pilatos, 
conforme nos dizem os textos de Lucas 23 7-12 e Atos 
4.27. Vemos em Lucas 23.10-12 que ele escarneceu do 
Senhor Jesus. Segundo Josefo, a mulher de Herodes  
 Antipas era muito invejosa e orgulhosa.
 De acordo com informações também de Flávio 
Josefo, Herodes Antipas morreu em 39 d.C.

HERODES AGRIPA I
 Josefo faz citação apenas de Agripa. As 
nomeações Agripa I e Agripa II servem apenas 
para diferenciá-los. Agripa I reinou de 37 até 44 
d.C. O principal evento do seu reinado foi a morte 
de Tiago à espada e a prisão de Pedro (At 12).



68   Entre os Testamentos        Professor Jean Carlos              69
 Agripa I foi educado em Roma, na companhia do 
filho do imperador Tibério César. No entanto, Josefo 
diz que, com a morte do filho daquele imperador,
 Agripa I teve de interromper seus estudos. Por 
conta disso, retornou à Judéia, mas somente depois de 
ter ido várias vezes à cidade de Roma. Exerceu poder na 
Judéia até Samaria, igual aos Herodes anteriores.
 O relato de sua morte se encontra na Bíblia 
Sagrada no texto de Atos 12. O fato ocorreu na cidade de 
Cesaréia, em um dia especial, quando trajava vestes reais 
e finas. Ele estava na plataforma de julgamento e fazia 
um discurso ao povo, que o invocava, dando-lhe glória 
e honrando-o como Deus. Então, subitamente, entra em 
cena um anjo do Senhor, que o feriu, e ele teve uma morte 
trágica. Era o ano 44 d.C. e Agripa I tinha 54 anos de idade.

HERODES AGRIPA II
 Era filho de Agripa I e bisneto de Herodes, 
o Grande. O principal evento do seu reinado foi o 
comparecimento do apóstolo Paulo em sua presença, 
conforme podemos ver em Atos 25.13-26. Foi o principal 
expectador das invasões romanas em Jerusalém. 
Segundo o historiador Josefo, quando começaram as 
contendas e as perturbações contra a Judéia, Agripa 
II tentou convencer os judeus a não resistirem aos 
romanos. Depois da tomada de Jerusalém, foi com 
Berenice para Roma, onde morreu, no ano 100 d.C.
 Os Herodes permaneceram no poder durante 
100 anos. A Judéia sob os procuradores durante os 
anos 6-64 d.C. Arquelau é deposto por Augusto no 
ano 6 d.C., por causa das numerosas arbitrariedades 
que comete, entre elas a troca indevida de sumos 
sacerdotes. Uma delegação de judeus influentes 
vai a Roma falar com o imperador e é atendida. A 
Judéia, a Samaria e a Iduméia passam, então, a ser 
governadas diretamente por procuradores romanos.
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 A capital da província passa a ser Cesaréia. 
Herodes Antipas constrói, no ano 17 d.C., a capital 
de sua tetrarquia às margens do lago de Genezaré e 
chama-a de Tiberíades, em homenagem ao imperador 
Tibério. É muito amigo dos romanos e parecido com 
o pai. Casado com uma filha do rei nabateu Aretas IV, 
Herodes Antipas acaba por repudiá-la e casa-se com 
Herodíades, mulher de seu irmão Felipe. Isto lhe custa 
uma represália do rei nabateu Aretas IV, que, para 
vingar a filha, ataca Antipas, derrotando-o em 36 d.C. 
João Batista paga com a vida a denúncia que faz desta 
união ilegítima. É preso e decapitado no começo do ano 
29 d.C. Conhecemos deste episódio, em geral, a versão 
de Marcos 6.17-29. Mas há também a de Flávio Josefo, 
que diz:

“Herodes o mandara executar, embora este 
fosse uma figura nobre, que exortava os 
judeus à busca da perfeição. Aconselhava-os 
a praticar a justiça uns para com os outros 
e, em seguida, a fazer-se batizar [...] Seus 
discursos possuíam extraordinária força 
de atração. Por isso, Herodes temia que o 
prestígio deste homem, cujos conselhos 
pareciam ser observados universalmente, 
levasse o povo à revolta. Então achou melhor 
eliminá-lo, enquanto ainda era tempo, do 
que, depois, cair sob a ameaça de mudanças 
da situação, e arrepender-se, quando já fosse 
demasiado tarde. Levado por esta suspeita, 
Herodes mandou prendê-lo e levá-lo para a 
fortaleza de Maqueronte [...] e aí executá-lo”.

 É para Herodes Antipas que Pilatos manda o 
preso Jesus, segundo Lucas 23.8-12. Herodes Antipas é 
acusado por Herodes Agripa I, irmão de Herodíades, 
de preparar um golpe contra os romanos. O imperador 
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Calígula o depõe em 39 d.C. e o bane para a Gália. Sua 
tetrarquia passa para Herodes Agripa I. Felipe é um bom 
governante. Transforma a aldeia de Betsaida em capital 
e lhe dá o nome de Júlias, em homenagem à filha de 
Augusto. Reedifica Panéias e lhe dá o nome de Cesaréia 
(de Felipe) em honra de Augusto. Morre sem herdeiros 
e sua tetrarquia é anexada à província da Síria. Felipe é 
casado com Salomé III, a de Marcos 6.22-28.
 Herodes Agripa I, amigo de juventude de Calígula 
(37-41 d.C.), recebe de Calígula a tetrarquia de Felipe, 
com o título de rei (37-44 d.C.). Dois anos depois, ao ser 
desterrado, Antipas recebe sua tetrarquia e as terras de 
Abilene, tetrarquia de Lisânias. Em 41, quando Calígula 
é feito imperador, Herodes Agripa I se torna também 
rei da Judéia, Samaria e Iduméia. Torna-se, assim, 
rei de um território tão grande quanto o de seu avô, 
Herodes Magno. É judeu observante e piedoso, amigo 
dos fariseus. Começa a construção da terceira muralha 
de Jerusalém, que tornaria a cidade simplesmente 
inexpugnável. Contudo, não pôde concluí-la, pois o 
imperador, alertado pelo governador da Síria, proíbe-o 
de continuar a obra. Morre repentinamente no ano 44 
d.C., em Cesaréia.

Copônio 6-8 d.C. 
Marcos Ambívio 8-12 (?)
Ânio Rufo 12-15 (?)
Valério Grato 15-26
Pôncio Pilatos 26-36
Marcelo 36-37
Marulo 37-41 (?)
Cúspio Fado 44-46
Tibério Alexandre 46-48
Ventídio Cumano 48-52
Antônio Félix 52-60
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Pórcio Festo 60-62
Lucéio Albino 62-64
Géssio Floro 64-66
 O procurador ou prefeito era um administrador 
em ligação com o legado que governava a província 
romana da Síria e dependia dele. Residia em Cesaréia, 
mas subia a Jerusalém e podia lá permanecer conforme 
as circunstâncias ou as necessidades. Por causa de 
Flávio Josefo, pensava-se que a Judéia fora governada 
por procuradores (epítropos, em grego; procurator, em 
latim), mas hoje se sabe, graças a uma inscrição sobre 
Pilatos encontrada em Cesaréia, que, até Cláudio, os 
governadores romanos da Judéia tinham o título de 
éparchos ou praefectus = prefeito.
 Após Cláudio, que se tornou imperador no 
ano 41, podemos falar de “procuradores”. Portanto, a 
partir de Cúspio Fado (44-46), os dois títulos, para as 
províncias imperiais, como era o caso da Judéia, eram 
equivalentes, tendo perdido o significado original da 
época da República. Tanto o prefeito como o procurador 
tinham funções fiscais, militares e judiciais. Pôncio 
Pilatos, prefeito da Judéia, que pronuncia a sentença 
de morte contra Jesus de Nazaré, é um governante 
duro e decidido, que nunca simpatizou com os judeus. 
Herodes Agripa I, escrevendo ao imperador Calígula, 
descreve-o como inflexível por natureza e cruel, por 
causa de sua obstinação. Acusa-o de venal, violento, 
extorsivo e tirânico. Pertencia à ordem dos cavaleiros, 
classe de pessoas ricas, muitas delas de origem humilde 
e até descendentes de escravos, que fizeram fortuna das 
mais variadas maneiras.
 Pilatos é nomeado procurador por Tibério, graças 
à influência de Sejano, o poderoso prefeito da guarda 
pretoriana em Roma, quem realmente manobra o poder. 
Sejano faz de tudo para prejudicar os judeus. E consegue. 
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Sob um pretexto qualquer, faz que Tibério tome decisões 
antijudaicas. Pilatos faz muitas coisas contrárias aos 
costumes judeus, desrespeitando-os deliberadamente, 
para lhe comunicar uma notícia. Em seguida, porém, fez 
aos soldados o sinal antes combinado, para cercarem os 
judeus, de armas na mão. Envolvidos por três fileiras de 
homens armados, os judeus foram tomados de violenta 
comoção diante do fato inesperado.

“Pilatos mandou massacrá-los, caso não 
admitissem a presença de imagens do 
imperador em seu meio. Fez então novo sinal 
aos soldados para desembainharem as espadas. 
Os judeus, a uma, jogaram-se por terra, como 
se tivessem combinado entre si, e ofereceram 
o pescoço desnudo, declarando em alta voz 
que preferiam se deixar matar a transgredir 
a Lei. Esta atitude heróica do povo em defesa 
de sua religião causou grande espanto em 
Pilatos. Ele ordenou, então, que as insígnias 
do imperador fossem retiradas de Jerusalém”.

 Quando Herodes Agripa I morreu, em 44 d.C., 
os romanos não quiseram entregar logo o governo 
para seu filho Agripa II, por ser apenas um garoto de 
17 anos, vivendo em Roma. O país é governado, então, 
pelos procuradores. Mas, em 48 d.C., Agripa II recebe o 
governo de Cálcis, território antes dirigido por seu tio. 
Em 52 d.C., Agripa recebe também a antiga tetrarquia 
de Felipe e partes da Galiléia e da Peréia.
 Já antes, em 49 d.C., ele havia sido nomeado 
inspetor do templo, com direito de designar o sumo 
sacerdote, embora a Judéia continuasse sendo governada 
por procuradores romanos. Agripa II é o último 
governante da família herodiana. Quando Jerusalém 
é destruída, em 70 d.C., ele se muda para Roma, onde 
morre, após o ano 93 d.C.
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 Agripa II vive de forma incestuosa, dizem, com 
sua irmã Berenice, e não é bem-visto pelos judeus, 
especialmente pelos sacerdotes, graças às mudanças 
arbitrárias de sumos sacerdotes que sempre fez. Teve 
pouca influência sobre a comunidade judaica. É diante 
de Agripa II e Berenice que Paulo comparece, quando 
prisioneiro em Cesaréia, segundo Atos 25.23— 26.3. 
A crescente revolta judaica contra a ocupação romana 
é, com freqüência, atribuída ao sempre vivo espírito 
nacionalista judaico e à sua imorredoura fé na libertação 
messiânica, mas historicamente é condicionada e 
ocasionada pela inabilidade dos procuradores e até 
mesmo de alguns imperadores.
 Vimos como Pilatos cometera arbitrariedades 
sem conta, muitas delas com o deliberado propósito de 
irritar os judeus, julgados totalmente impotentes frente 
ao poderio romano. E esta atitude prepotente não pára 
com Pilatos, que, afinal, é punido pelo que fizera, sendo 
destituído por Tibério e chamado a Roma, onde tem de 
se explicar. O imperador seguinte, Calígula, proclama-
se deus e obriga todas as províncias, inclusive a Judéia, 
a cultuá-lo, oferecendo-lhe sacrifícios. Quando os 
judeus se recusam a cultuá-lo, são perseguidos, tanto na 
diáspora (em Alexandria, por exemplo) como na Judéia 
e demais províncias.
 Calígula chega a exigir que uma estátua do 
imperador seja colocada no templo, contra todo o 
bom senso. Petrônio, legado da Síria, tenta demover o 
imperador de seus propósitos: é condenado à morte, 
ou seja, recebe ordem do imperador para se suicidar. 
Só que assassinam Calígula em 41 d.C., e Cláudio, seu 
sucessor, dispensa os judeus do culto ao imperador, 
salvando também a vida de Petrônio.
 Na Palestina do século I d.C. havia um verdadeiro 
clima de terror. Richard L. Rohrbaugh, na introdução de 
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um volume sobre As ciências sociais e a interpretação 
do Novo Testamento, diz sobre a expectativa de vida da 
população do Império Romano nessa época:

“Cerca de 1/3 daqueles que ultrapassavam 
o primeiro ano de vida (portanto, não 
contabilizados como vítimas da mortalidade 
infantil) morriam até os 6 anos de idade. 
Cerca de 60% dos sobreviventes morriam 
até os 16 anos. Por volta dos 26 anos, 75% 
já tinham morrido e aos 46 anos, 90% 
já desaparecidos, chegando aos 60 anos 
de idade menos de 3% da população”.

 É claro que esses dados não são uniformemente 
distribuídos por toda a população da época. Os que mais 
sofriam pertenciam às classes mais pobres das cidades 
e povoados, já que um pobre em Roma, no século I de 
nossa era, tinha uma expectativa de vida de 30 anos, 
quando muito. E o autor acrescenta: “Estudos feitos 
por paleopatologistas indicam que doenças infecciosas 
e desnutrição eram generalizadas. Por volta dos 30 
anos, a maioria das pessoas sofria de verminose, seus 
dentes tinham sido destruídos e sua visão acabada [...] 
50% dos restos de cabelo encontrados nas escavações 
arqueológicas tinham lêndeas”.
 Com moradias precárias, sem condições 
sanitárias adequadas, sem assistência médica, com 
uma má alimentação... Olhemos para a audiência de 
Jesus, por exemplo: este mesmo Jesus, com seus trinta 
e poucos anos de idade, era mais velho do que 80% de 
sua audiência. Uma audiência doente, desnutrida e 
com uma expectativa de mais 10 anos de vida, se tanto! 
Douglas E. Oakman, em um estudo sobre as condições 
de vida dos camponeses palestinos da época de Jesus, 
mostra que a violência que sofriam era brutal. Fraudes, 
roubos, trabalhos forçados, endividamento, perda da 
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terra pela manipulação das dívidas atingiam a muitos. 
Existia uma violência epidêmica na Palestina.
 Quando Vitélio Cumano (48-52 d.C.) é procurador, 
acontece violenta revolta dos judeus durante a festa da 
Páscoa, por causa de um ultraje cometido por um soldado 
romano. Cumano reprime o tumulto e vinte mil judeus 
perdem a vida. No tempo de seu sucessor, Antônio Félix 
(52-60 d.C.) a tensão aumenta perigosamente. É então 
que surge o grupo dos sicários, assim chamados por 
usarem em suas ações uma adaga curva e curta chamada 
“sica”. Sua tática é provocar tumultos e desestabilizar 
o governo por meio de assassinatos inesperados de 
personagens importantes. Escondem a sica sob as vestes 
e, misturados na multidão, eliminam não só romanos, 
mas também quem colabora com a ocupação estrangeira.
 Um dos assassinados nesse tempo pelos sicários 
é o sumo sacerdote Jônatas. Outros grupos tentam 
despertar no povo os sentimentos messiânicos, 
proclamando-se profetas e fazendo promessas utópicas. 
Tais grupos são duramente reprimidos pelos romanos 
por meio de grandes matanças. Félix manda crucificar 
inúmeros zelotes durante o seu mandato.
 Outro procurador terrivelmente corrupto e 
repressor é Lucéio Albino (62-64 d.C.). Seu sucessor, 
Géssio Floro (64-66 d.C.), consegue então jogar a gota 
d’água para que o ódio acumulado pelos judeus derrame. 
Quando, após muitas arbitrariedades, Géssio Floro 
requisita 17 talentos do tesouro do templo, a revolução 
estoura. Os judeus escarnecem do procurador, fazendo 
uma coleta para o “pobrezinho” Floro. Resultado: 
Floro entrega para os seus soldados uma parte de 
Jerusalém, para que seja saqueada, e crucifica alguns 
homens importantes da comunidade judaica. O povo, 
em supremo desprezo, não reage diante do saque, e o 
desprezo é vingado: há uma carnificina geral. Então, os 
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revolucionários, chefiados por Eleazar, filho do sumo 
sacerdote, ocupam o templo e a fortaleza Antônia. 
Agripa II tenta conter a revolta, mas não consegue.
 Céstio Galo, legado da Síria, ataca com uma legião, 
mas é rechaçado com pesadas perdas, assim como antes 
Floro teve de se retirar para Cesaréia ao ser derrotado. 
É a guerra definitiva. Começam os preparativos para o 
que der e vier. A Galiléia é entregue ao sacerdote fariseu 
Josefo, o nosso conhecido historiador Flávio Josefo. Josefo 
fortifica várias cidades e se prepara. Também as fortalezas 
de Massada e Heródion são ocupadas pelos rebeldes.





CAPÍTULO 8

RESUMO SOBRE AS “SEITAS” JUDAICAS

 Embora existam no Novo Testamento muitas 
citações sobre os fariseus e os essênios, entre outros 
grupos religiosos, foi no período interbíblico, o qual 
estamos estudando, que eles apareceram, ou se 
formaram. Quando do nascimento de Jesus, os judeus da 
Palestina, ou Judéia, passaram por diversas dificuldades. 
Estavam envolvidos com três principais idéias. Ou seja, 
as seitas judaicas se dividiam em três partidos, ou grupos 
religiosos, os quais são muito citados no Novo Testamento.

OS FARISEUS
 Sobre o período interbíblico, relacionado aos 
fariseus, temos informações de Josefo e do Novo 
Testamento. Sua origem e fatos concretos de suas 
ações ocorrem somente na época de Cristo. Não existe 
nenhuma prova histórica e exata do surgimento dos 
fariseus antes disso. A única certeza que temos é que 
o grupo dos fariseus surgiu antes do período dos 
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Macabeus, o qual também já foi estudado neste livro. Os 
fariseus surgiram em resistência aos costumes gregos. 
Vejamos o que diz o texto apócrifo de I Macabeu 1.55-58:

“Muitos dentre o povo, todos aqueles 
que tinham abandonado a lei do Senhor, 
juntaram-se aos ímpios, fizeram mal aos 
pais, obrigaram o povo (fiel) de Israel a 
fugir para os lugares afastados, a buscar 
retiros onde pudesse se esconder”.

 Foi justamente essa perseguição feroz, por 
parte de Antíoco Epifâneo, entre 175 e 165 a.C., que 
fez que os judeus organizassem um partido chamado 
“Hasideanos”. Segundo os historiadores, o partido foi 
formado por homens valentes. O texto de I Macabeus 1.63 
confirma essa informação. Esses homens participaram 
da revolta dos Macabeus, já como um partido distinto. 
E é justamente esse partido que a maioria dos eruditos e 
historiadores crer que seja o grupo dos fariseus.
 Segundo ainda Josefo, os fariseus se tornaram, 
pela primeira vez, uma força importante para os negócios 
judaicos durante o reinado de Hircano I (134-104 a.C.). 
Em uma obra anterior, porém, Josefo coloca a ascensão 
dos fariseus muito mais tarde, durante o reinado de 
Salomé Alexandra (76-67 a.C.). Mas qualquer que tenha 
sido sua origem, o movimento dos fariseus parece ter 
passado por um desenvolvimento entre a política e a 
religião. Os fariseus eram mestres na interpretação das 
tradições orais dos rabis. Quase todos provinham de 
artífices e mercadores de classe média.

OS ENSINOS DOS FARISEUS
 Os fariseus sustentavam a doutrina da 
predestinação, consideravam-na uma atitude do 
livre-arbítrio. Criam na imortalidade da alma e que 
a alma dos ímpios era lançada na prisão eterna, na 
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vida futura, de acordo como viviam aqui no mundo. 
Observavam detalhes da lei. Hoje, principalmente, 
ser fariseu é sinônimo de hipocrisia. Isso porque os 
fariseus cobravam extremo rigor ao cumprimento da 
lei, mas não tinham amor. Eram hipócritas e falsos. 
Tanto é verdade que João os chamou de uma espécie 
de cobra (Mt 3.7). Foram denunciados por Cristo 
(Mt 5.20; 23.2-36). Foram eles que acusaram Jesus de 
expulsar demônios pelo maioral dos demônios (Mt 
9.34). Também tentaram ridicularizar Jesus (Lc 16.14). 
Procuravam sempre provocar o Filho de Deus (Mt 
22.15). Enfim, a oposição dos fariseus a Jesus é um tema 
que persiste nos evangelhos. E essa oposição tem sido 
explicada de maneira diferente por todos aqueles que 
sustentam o variado conceito e influência dos fariseus.

OS SADUCEUS
 De acordo com Josefo, os saduceus eram opostos 
aos fariseus em seu partidarismo. Ainda segundo Josefo, 
o grupo era constituído, em grande parte, de homens 
ricos e de boa posição social. Os sacerdotes faziam parte 
do grupo dos saduceus.

ORIGEM DO PARTIDO
 Está mais do que claro que tanto os fariseus como 
os saduceus estão relacionados ao período interbíblico. 
Com referência ao contexto etimológico da palavra, resta 
uma dúvida. A maior evidência é que o termo “saduceu”, 
no contexto etimológico, esteja relacionado a Zadoque, 
que, em hebraico, significa “reto”. Existem cinco citações 
no Antigo Testamento, mais precisamente em 2Samue 
l8.17, 2Reis 15.33, Esdras 7.1 e Neemias 3.4 e 3.29.
 Cabem, aqui, as explicações dos rabinos quanto 
à origem do termo “saduceu”. Segundo os rabinos, os 
saduceus rejeitaram a tradição oral dos rabis, aceitando 
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tão-somente a lei escrita por Moisés. Por esse motivo, 
condenavam qualquer ensino que não se baseasse nos 
escritos de Moisés.
 Viam nos ensinos dos fariseus muitas influências 
persas e assírias. Então, chegaram até mesmo a achar 
que os fariseus eram traidores das tradições judaicas.
Os saduceus não criam na crença dos demônios 
e da ressurreição, tal como os fariseus (Mt 
22.23¬32). Daí a oposição deles a Jesus, pois, 
neste ponto, concordavam com os fariseus.
 Não eram, literalmente, uma seita ou um partido 
político, e muito menos uma escola de filosofia de vida. 
Antes, eram racionalistas e mundanos, com muito pouco 
interesse na religião de Cristo. A palavra “saduceu” 
aparece, pelo menos, 14 vezes no Novo Testamento, 
mais precisamente nos evangelhos de Mateus e Marcos 
e no livro de Atos.
 Também foram denunciados por João Batista, 
que os chamou de raça de víboras.
 Existem outros grupos religioso que surgiram 
antes do nascimento de Cristo, mas a nossa visão não 
é trazer um tratado completo sobre o tema, antes, 
queremos dar apenas uma visão panorâmica do assunto.

OS JUDEUS SOB OS PTOLOMEUS
 Nem bem Alexandre morrera, seu império 
começou a desintegrar-se, enquanto seus generais 
brigavam entre si, procurando obter todas as vantagens 
que pudessem. Destes generais, só dois nos interessam: 
Ptolomeu (lagi) e Seleuco ( I ). O primeiro assumiu o 
controle do Egito e estabeleceu sua capital na nova 
cidade de Alexandria, que em breve tornou-se uma das 
maiores cidades do mundo. O outro, assenhoreando-
se da Babilônia em 321/11 a.C., estendeu seu poder em 
direção oeste até a Síria e em direção leste até o Irã; 
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suas capitais ficavam em Selêucia, sobre o rio Tigre, e 
Alexandria, na Síria – está última em breve iria torna-
se uma grande metrópole. Ambos, rivais, cobiçavam 
ardentemente a Palestina e a Fenícia. Mas Ptolomeu, 
depois de muitas manobras, cujos os detalhes não nos 
interessam, teve sucesso. Quando a situação política se 
estabilizou, depois da batalha de Ipsos (301 a.C., esta 
área ficou sob completo domínio.
 A Palestina foi governada por quase um século 
pelos Ptolomeus depois disso. Mas muito pouco se 
sabe sobre a sorte dos judeus durante este intervalo. É 
provável que os Ptolomeus só tinham feito o mínimo 
possível de mudanças no sistema administrativo 
herdado dos Persas. A que taxas passavam os judeus 
os historiadores não têm conclusões, contudo, talvez os 
Ptolomeus não interferiam nos negócios internos de Judá.
 Entretanto, a população judaica no Egito 
aumentavam rapidamente. Os judeus certamente 
viam se instalando no Egito há séculos, mas o número 
deles tinha aumentado muito com uma nova onda de 
imigrantes. É muito provável que já nesta época a cidade 
de Alexandria tornou-se o centro do mundo judaico.

OS JUDEUS SOB OS SELÊUCIDAS
 Embora os reis seleûcidas nunca tivessem 
concordado com o que eles consideravam o “roubo” da 
Palestina e da Fenícia por Ptolomeus, eles não estavam 
em condições de tomar qualquer medida eficaz contra a 
situação. As tentativas que fizeram não tiveram sucesso. 
De fato, em meados do século terceiro, o império 
seleûcida, que, com rebeliões nas províncias orientais, 
seguidas de perdas da Ásia menor, tinha diminuindo 
progressivamente, ficara com seu controle reduzido 
apenas à área situada entre as montanhas Tauro e a Média.
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CONCLUSÃO

 No período interbíblico, não houve a frase “assim 
diz o Senhor”. Mas a história não parou, porque, de 
maneira incrível, o Deus Todo-Poderoso não abandonou 
o seu povo.
 Vimos o completo cumprimento da previsão do 
profeta Daniel (Dn 2–7), da profecia sobre as conquistas 
de Ciro (Is 45) e, por fim, a construção das estradas pelos 
romanos, uma preparação para a chegada do Messias.
 O período interbíblico é um período de poucas 
menções, mas de muita importância para o entendimento 
do Novo Testamento.
 A Bíblia se cala com os profetas Ageu, Zacarias e 
Malaquias, mas a história continua. O Deus dos judeus 
não dormiu.
 Que possamos despertar, a cada dia, para o 
estudo desse tão importante período!
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CARO LEITOR
Esperamos que com este livro, tenhamos correspondido 

às suas expectativas.

E para continuar atendê-lo melhor compartilhe conosco 
suas dúvidas e sugestões escrevendo para:

professorjeancarlos@bol.com.br

daskalosjean@gmail.com

Ou através do telefone:
11 3928 4979

11 98296 5144 (Zap) 
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