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MÓDULO II – UM GIRO PELA HISTÓRIA DE ISRAEL 

Classe 1: DESVENDANDO A HISTÓRIA DE ISRAEL E SEUS 
 MOVIMENTOS SOCIAIS 

Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• A divisão do Reino de Israel  

• A dominação grega  

• A Dinastia Hashmonéia  

• Datas de acontecimentos importantes  

• O termo "Iehudim"  

• O termo Judaísmo na Época Helenística  

• Movimentos sociais renomados no primeiro século  
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Notas: 

Introdução 

Melachim Alef (I Rs) 11:9-131 

Pelo que o HaShem se indignou contra Shlomo; porquanto desviara o seu coração do HaShem Elohe de Israel, o qual duas 
vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros elohim; porém não guardou 
o que o Eterno lhe ordenara. Assim disse o HaShem a Shlomo: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha 
aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus 
dias não o farei, por amor de David, teu pai; da mão de teu filho o rasgarei; Porém todo o reino não rasgarei; uma tribo 
darei a teu filho, por amor de meu servo David, e por amor a Yerushalaim, que tenho escolhido. 

 

A divisão do Reino de Israel 

Melachim Alef (I Rs) 12:6-11  

E teve o rei Rechavam conselho com os anciãos que estiveram na presença de Shlomo, seu pai, quando este ainda vivia, 
dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, 
e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho 
que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E 
disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? 
E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o 
nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós; assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu 
pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo; meu pai vos castigou 
com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 

 

REINO DO NORTE REINO DO SUL 

Nome: Malchut Israel/Efraim 

Capital: Shomron (Samaria) 

Nome do Rei: Ieravam Ben Nevat (Jerobão) da Tribo 
de Efraim 

Composição: Dez Tribos (Efraim, Shimón, Dan, 
Menashe, Efraim, Asher, Isachar, Zevulun, 
Naftalí, Reuvén, Gad e parte de Leví). 

Nome: Malchut Iehuda 

Capital: Ierushalaim (Jerusalén) 

Nome do Rei: Rechavam Ben Shlomo (Roboão) 

Composição: A Tribo de Iehuda e Binyamín, e 
poucos das outras tribos. 

 

                                                      
1 Para que você entenda melhor tudo deste evento é aconselhável que leia atentamente todo o livro de Reis (Melachim Alef) do Perek oito em 

diante. 
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Mapa de Israel dividido em dois Reinos  

(ISRAEL e IEHUDA) 

 

 

Melachim Alef (I Rs) 12:26-33 

E disse Iechavam no seu coração: Agora tornará o reino à casa de David. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa 
de Elohim, em Ierushalaim, o coração deste povo se tornará a seu Elohim, a Rechavam, rei de Iehuda; e me matarão, e 
tornarão a Rechavam, rei de Iehuda. Assim o rei tomou conselho, e fez dois bezerros de ouro; e lhes disse: Muito trabalho 
vos será o subir a Ierushalaim; vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra de Mitzraim. E pôs um em Beit 
El, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado; pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também 
fez casa nos altos; e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Iechavam uma 
festa no oitavo mês, no dia décimo quinto do mês, como a festa que se fazia em Iehuda, e sacrificou no altar; 
semelhantemente fez em Beit El, sacrificando aos bezerros que fizera; também em Beit El estabeleceu sacerdotes dos 
altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Beit El, no dia décimo quinto do oitavo mês, que ele tinha imaginado 
no seu coração; assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. 
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Iermiahu 29:13-14 

E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Eterno, e 
farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o 
Eterno, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. 

Hosheia 11:12 

Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano; mas Iehuda ainda domina com Elohim, e com os santos 
está fiel. 

Hosheia 4:15  

Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado Iehuda; não venhais a Gilgal, e não subais a 
Bete-Áven, e não jureis, dizendo: Vive o Eterno. 

Amós 2:4-8 

Assim diz o Eterno: Por três transgressões de Iehuda, e por quatro, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do 
Eterno, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais 
andaram seus pais. Por isso porei fogo a Iehuda, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Eterno: Por três 
transgressões de Israel, e por quatro, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um 
par de sapatos, suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos; e um homem 
e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas 
empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. 

A dominação grega 

A Dinastia Hashmonéia 

Datas de acontecimentos importantes 

• 928 AEC Israel se divide em dois Reinos. 

• 850 - 720 AEC Ashur (Asíria) conquista o Reino do Norte e os israelitas são expulsos a terras estrangeiras. 

• 605 - 586 AEC Bavel (Babilônia) conquista o Reino do Sul e os judeus são deportados a Babilônia. 

• 559 - 333 AEC Paras (Pérsia) conquista a Babilônia e os judeus são dominados por eles. 

• 525 AEC Finaliza a construção do 2º Beit HaMikdash. 
o Nehemia 8 
o Esdras 8 

• 331 AEC Iavan (o Império Grego) conquista os Pérsas. 

• 164 AEC A rebelião dos Makabim. Iehuda HaMakabi recupera a Ierushalaim. 

• 150 AEC Expulsão dos sírios helenistas de Irushalaim. 

• 63 AEC Pompeo interveio numa luta fratricida pelo trono e solucionou o assunto pondo a Judéia sob o todo 
poderoso domínio de Roma. 
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O termo "Iehudim" 

Ezrah 6:14 

E os anciãos dos Iehudim iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Hagai, e de Zacharias, filho de Ido. E 
edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Eterno de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dario, e de 
Artaxerxes, rei da Pérsia. 

Ezrah 6:16 

E os bene Israel, os Kohanim, os leviim, e o restante dos filhos do cativeiro, fizeram a dedicação desta casa de Elohim com 
alegria. 

Resumo: 

Região: Etnia: 

• Os Bene Israel que habitavam no Reino de Yehuda 
(o qual estava composto das Tribos de Tribus Iehuda 
e Binyamín, e alguns das outras tribos de Israel). 

• Os Bene Israel que habitavam na província romana 
da Judéia 

• Seguido ao exílio na Babilônia todos os Bene 
Israel, de qualquer tribo (ainda sem perder sua 
identidade tribal), foram identificados como 
Iehudim. 

 

* Nota. O termino "Iehudim" começa a ser usado com sentido religioso durante o exílio romano. 

 

O termo Judaísmo na Época Helenística 

Movimentos sociais renomados no primeiro século 

Chilchot Melachim, Cap. 11, Lei 1: 

… e todo aquele que não acredita no Mashiach, ou que não aguarda sua vinda – está não apenas contestando os outros 
profetas, mas a própria Torah e Moshê Rabênu. 

Peirush HaMishnaiot 

O Mashiach será o melhor, o mais elevado e o mais honorável de todos os reis que já existiram, segundo profetizaram 
todos os profetas, desde Moshe até Malachi, quem duvida disso ou não aprecia a grandeza do Mashiach nega a Torah. 

Os Tzadokim צדוקים 

Flavio Josefo em Antiguidades dos Judeus, escreveu: 

Os saduceus ensinavam que a alma perece com o corpo, e são limitados a aplicação da Lei. A seu juízo é uma virtude 
discutir com os mestres que se consideram sábios. Sua doutrina é seguida por apenas um pequeno número, ainda que 
sejam os primeiros em dignidade. Não realizam qualquer ato especial, se alguma vez chegam a magistratura, contra a 
sua vontade e por necessidade, se atem as opiniões dos fariseus, já que o povo não toleraria outra coisa. 
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Ben Sira 45:6-8, 21... 

Deu-lhe seus preceitos perante [seu povo] e a Torah da vida e da sabedoria, para ensinar a Iaakov sua aliança e a Israel 
seus decretos. Exaltou seu irmão Aharon, semelhante a ele, da tribo de Levi. Fez com ele uma aliança eterna, deu-lhe o 
sacerdócio do seu povo, e cumulou-o de felicidade e de glória. (...) Deu-lhe autoridade sobre seus preceitos, e sobre as 
disposições dos seus julgamentos, para ensinar a Iaakov suas Mitzvot, e explicar sua Torah a Israel. 

Devarim 33:10 

Eles ensinaram os teus mishpatim (juízos) a Iaakov, e a tua Torah a Israel; colocarão incenso em Tua presença, e o 
holocausto sobre o teu altar. 

Os Benei Tzadok בני צדוק – os autores dos Rolos de Kumran 

Os Issiyim איסיים 

História dos Hebreus, II Livro Cap.12:153 

Eles [os Essênios] são judeus de nascimento; vivem em estreita união e consideram os prazeres como vícios, que se devem 
evitar, e a cintinência e a vitória sobre suas paixões como virtudes, que muito se devem estimar. Rejeitam o casamento, 
não porque julgam dever-se destruir a espécie humana, mas para se evitar a intemperança das mulheres que não 
guardam fidelidade aos seus maridos, não deixam, entretanto, de recnhecer as crianças que lhes são dadas para 
instruirem e educa-las na virtude, com tanto cuidado e caridade como se fossem seus pais, e alimentam e vestem todas 
da mesma maneira. 

Flavio Josefo, Antiguidades dos Judeus, 1:5 

Os essênios consideram que tudo deve ser deixado nas mãos do Eterno. Ensinam que as almas são imortais e estimam 
que se deve lutar para obter os frutos da justiça... ... são homens muito virtuosos e se entregam por completo a 
agricultura... os bens entre eles são comuns, de tal maneira que os ricos não disfrutam de suas propriedades mais que os 
que não possuem nada... 

Não se casam, nem tem escravos, pois creem que o último é iniquo, e o primeiro conduz a discórdia; vivem em comum e 
se ajudam mutuamente... 

Os Kanaim קנאים 

Flavio Josefo, Antiguidades dos Judeus, Cap. 1:6 

Seus seguidores [dos Zelotes] imitam aos fariseus, porém amam de tal maneira a liberdade que a defendem 
violentamente, considerando que só HaShem é seu governante e senhor. Não lhes importa se produzem muitas mortes 
ou suplicios de parentes e amigos, com tal de não admitir a nenhum homem como amo. 
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Os Perushim פרושים 

História dos Hebreus 1:3 

A maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias: é simples. Eles se apegam obstinadamente ao que se 
convencem que devem abraçar. Honram de tal modo os velhos que não ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao 
destino tudo o que acontece, sem, todavia, tirar ao homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por 
ordem de HaShem, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmo-nos à virtude ou ao vício. Eles julgam que as 
almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste — virtuosas ou 
viciosas — e que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida, e outras retornam a esta. Eles granjearam, 
por essa crença, tão grande autoridade entre o povo que este segue os seus sentimentos em tudo o que se refere ao culto 
de HaShem e às orações solenes que lhe são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude, de 
sua maneira de viver e de seus discursos. 

Ben Sira 8:11 

Não desprezes os ensinamentos dos anciãos, pois eles os aprenderam com seus pais. 

Pirke Avot, Perek 1, Mishna 1 

Moshê recebeu a Torah no Sinai e a transmitiu a Iehoshua; Iehoshua aos Anciãos; os Anciãos aos profetas; e os Profetas 
transmitiram-na aos Homens da Grande Assembléia. Estes [os Homens da Grande Assembléia] disseram três ditos: Sejam 
prudentes no julgamento; formem muitos discípulos; e ergam uma cerca para a Torah. 

Atos 22:3 

Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a 
verdade da lei de nossos pais ....  

Atos 24:14 

Mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a HaShem de nossos pais, crendo 
tudo quanto está escrito na Torah e nos Neviim. 

Toledot Iehosha, Perek 96 (Mt 23) 

Então Iehoshua falou ao povo e a seus Talmidim dizendo: Sobre o Kisé Moshe se 
sentam os Perushim e os Chachamim...  

Shemot Rabbah 43:4 diz:  

Eles fizeram par ele [Moshe] uma katedra igual a dos advogados, na qual 
alguém senta e ainda assim parece estar de pé. 

Pesikta diRav Kahana 1:7  

“O lugar particular na Sinagoga onde os líderes costumavam sentar era conhecido metaforicamente como a cadeira de 
Moshe ou como o trono da Torah, simbolizando a sucessão de mestres da Torah ao longo das eras.” 

... Agora, tudo o que ele lhes diga a vocês guardem-no e faça-lo, mas não o façam conforme as regras e práticas deles, 
porque eles dizem, mas não fazem. Interpretam e dão grandes cargas que os ombros do ser humano não podem levar, 
que inclusive eles nem sequer com seus dedos desejam mover.  

Kisé Moshe (Cadeira de Moshe) em Korazim 


