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BREVES AVISOS  

1.Este material é um resumo da obra Historia sagrada 
–de São João Bosco,como disponibilizados no blog 

esboço de leituras(esbocodeleituras.wordpress.com ) a 
partir da 10ª edição do livro,editado no ano de 1949 
pela livraria editora Salesiana. 

2.Todos os trechos das Sagradas Escrituras aqui 
citados,foram retirados do site bíblia católica,edição 
Ave Maria (https://www.bibliacatolica.com.br/) 

 

 

 

 

 

 

 

Desejo a todos uma boa leitura!Salve Maria! 
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[PRIMEIRA ÉPOCA- Da criação do mundo até o dilúvio] 
 

[Capítulo  1] 

A criação do mundo por Deus a partir do nada em 6 dias,culminando com a 
criação do homem ,a mais perfeita das criaturas visíveis no sexto dia. 

Adão,o primeiro homem,foi colocado por deus no paraíso terrestre , onde 
abundavam varias espécies de frutas sem a necessidade de cultivo.Deus 
concedeu a adão nomear todos os animais. 

 Por fim,Deus quis dar uma companheira a Adão ,Eva,a mãe dos 
viventes,formada a partir de sua costela. 

Deus havia formado também anjos,seres de puro espírito que o serviam 
junto a seu trono.No entanto alguns destes se rebelaram e pecaram por 
quererem ser iguais a Deus,portanto foram expulsos do paraíso e 
condenados ao inferno. 

[Capítulo  2] 

O demônio, que tinha sido expulso do paraíso, desejava impedir, por inveja, 
que o homem pudesse gozar a felicidade (eterna) que ele perdera. Para tal, 
tomou a forma de uma serpente e tentou Eva para que ela comesse o fruto e 
levar a Adão para que ele também comesse. Após eles terem comido do 
fruto, perceberam-se nus e cheios de confusão.por esse pecado foram 
expulsos do paraíso. 

Este é o pecado original, transmitido de Adão a todos os seus filhos. É a 
origem de todos os males que afligem o corpo e a alma.  

[Capítulo  3] 

Adão e Eva tiveram dois filhos: Caim, era agricultor e Abel,que pastor.Deus 
aceitou os sacrifícios de Abel e rejeitou os de Caim.Este,por inveja matou o 
seu irmão e foi punido a andar errante e sem poder encontrar e encontrar 
refúgio. 
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Caim deixou descendentes,alguns foram celebres como  Jubal(inventou a 
música),Tubalcaim(descobriu o modo de fundir o ferro) e noêmia  (fiação de 
lã e tecelagem). 

Adão e eva tiveram mais um filho(Set) alem de outros filhos.Levaram uma 
vida penitente e tiveram uma morte santa. 

[Capítulo  4] 

Set foi um homem bom e deixou uma numerosa descendência,entre eles 
destacam-se: 

Hénos:O primeiro a realizar um culto externo a Deus. 

Henoque:Transladado milagrosamente do convívio dos homens. 

Matusalém:Conhecido por ser o homem com vida mais longa. 

 

No entanto,a descendência de Set se misturou com a de Caim,gerando 
gigantes monstruosos que encheram a terra de vícios e crimes. 

Noé e sua família no entanto permaneceram fieis no meio da depravação 
universal, e econtraram graças diante de Deus,que os ordenou quem 
construíssem a arca durante 120 anos e mandou que Noé lhes pregassem a 
justiça para que se arrependessem. 
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[SEGUNDA ÉPOCA- Do dilúvio até a vocação de Abraão –ano 2093 

a.C. ] 

 

[Capítulo  1] 

Como os homens continuavam no vício,Noé entrou com sua família na 
arca,levando um casal de cada espécie de animais impuros e sete casais de 
animais limpos.O dilúvio ocorreu por 40 dias consecutivos e mais varias 
noites.A arca navegou 150 dias após o fim do dilúvio. 

Noé agradeceu ao Senhor com um holocausto,e Deus em sinal de 
complacência faz surgir um arco-íris,estabelecendo uma aliança com o gênero 
humano. 

[Capítulo  2] 

Os filhos de Sem,Cam e Jafete cresceram em número e precisavam dividir-
se.Antes porém,quiseram se reunir para construir uma torre que toca-se o 
céu na região de senaar,para sua eterna memória. 

Deus,entretanto,frustrou os seus planos  e para castigar sua soberba 
confundiu-lhes as línguas.Os Descendentes de  Noé não se entendiam mais e 
migraram cada qual para um local.Jafete ficou na Europa e Ásia menor,Cam 
na áfrica,palestina e fenícia  e Sem na Ásia do lado oriente. 
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[TERCEIRA ÉPOCA- Da vocação de Abraão até a saída dos hebreus 

do Egito,no ano 1448 a.C.] 

[Capítulo  1] 

Abraão e sua família preservavam a verdadeira religião,enquanto no mundo 
a idolatria se espalhava. Deus fez Abraão sair de Ur da caldeia até a terra de 
Canaã, e fez aliança com ele prometendo o país em que habitava e uma 
descendência numerosa ,de qual Abraão seria o pai,além da promessa do 
salvador. 

Abraão  vai até a terra do Egito onde adquire ouro,prata e inúmeros 
rebanhos.Após o seu retorno ele entre em discussão com Lot por causa da 
divisão das pastagens. 

Lot e sua família são feitos prisioneiros na guerra,Abraão no entanto vence 
os prisioneiros e os salvas,Melquisedeque vem ao seu encontro ofertando 
pão e vinho. 

Após o fim da guerra Abraão voltou com sua família para Canaã.Um dia 
passou por sua casa três forasteiros,os quais ele fez entrar em sua casa e 
tratou-lhes com toda a hospitalidade.Ao se despedirem os forasteiros 
revelaram que eram na verdade anjos,e que voltariam no próximo ano e 
então ,Sara teria um filho. 

                                         ...                                                      

     Deus puniu Sodoma e Gomorra fazendo com que chovesse fogo e 
enxofre sobre as cidades,porém  poupou o justo Lot,enviando um anjo do 
Senhor a tempo para lhe avisar que deixasse a cidade. 

  Sua mulher no entanto contrariou a ordem do anjo e olhou para trás ,e por  
sua desobediência foi transformada em uma estátua de sal. 

 

 

[Capítulo  2] 

Conforme prometido Abraão tem um filho o qual se chama Isaac.Deus,afim 
de provar a odediencia de Abraão lhe dá a seguinte ordem: “Toma teu filho, 
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teu único filho a quem tanto amas, Isaac; e vai à terra de Moriá, onde tu o 
oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar.”1 

  

 

Abraão acompanhado de dois servos se coloca a caminho com o seu filho.Ele 
prepara tudo o que era necessário para o sacrifício,no entanto,quando estava 
prestes a sacrificar seu filho ,Deus diz a ele por meio do seu anjo: "Não 
estendas a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que 
temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único.”2 
Deus então provê a ele um cordeiro e este é sacrificado. 

 

Pela obediência,Deus abençoa Abraão e renova as promessas feitas em 
Canaã. 

Antes do fim da sua vida,Abraão quis garantir que seu filho encontra-se uma 
boa esposa entre seus parentes.Para essa missão incumbiu Eliezer seu servo. 

Para ter certeza que encontrara a moça certa,Eliezer pediu um sinal de 
Deus:’’ "Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu senhor, fazei-me encontrar 
hoje o que desejo, e manifestar vossa bondade para com meu senhor 
Abraão... Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte onde as filhas dos 
habitantes da cidade virão buscar água. 14.Portanto, a donzela a quem eu 
disser: Inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba –, e me 
responder: Bebe, e darei de beber também aos teus camelos –, essa seja a 
que destina ao vosso servo Isaac. Por isto conhecerei que manifestais vossa 
bondade para com meu senhor.”3 

O servo fez a proposta e a moça aceitou prontamente. 

                                                      ...                                                      

 
Isaac e Rebeca tiveram dois filhos:Esaú o primogênito e Jacó,Abraão morreu 
alguns anos após o nasciento do seu segundo neto. 
 
Isaac e sua família partiram de Canaã para gerara,onde dedicaram-se a 
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agricultura,juntando muitas posses e colheitas abundantes,o que gerou 
discórdia com o rei Abimaleque que os mandou deixar a terra,partiram 
então para o deserto de Bersabéia,onde o senhor fez novamente as promessas 
que tinha feito anteriormente a Abraão. 

 [Capítulo  3] 

Esaú ,Primogênito de Isaac se dedicava a caça,enquanto seu irmão Jacó 
dedicava-se a criação. 

Um certo dia Esaú chega em casa com fome e troca o seu direito a 
primogenitura com seu irmão por um prato de lentilhas. 

  Rebeca arrumou o seu filho Jacó cobrindo-lhe o pescoço e as mãos ,afim de 
que se parece com Esaú e ganhasse as bênçãos de Isaac que estava já 
velho,fraco e enfermo.Ao descobrir isso,Esaú se irrita de tal modo com  seu 
irmão que chega a ameaça-lo com a morte.  

Aconselhado pela mãe,Jacó deixa a cidade e vai se refugiar na casa do seu tio 
Labão.Durante a viagem,ao cair da noite,ele adormece ao relento e tem o 
seguinte sonho: " via uma escada, que, apoiando-se na terra, tocava com o 
cimo o céu; e anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o 
Senhor,que lhe dizia: “Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai e o 
Deus de Isaac; darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. 
14.Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo; tu 
te estenderás, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-
dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua 
posteridade,Estou contigo, para te guardar onde quer que fores, e te 
reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te 
prometi." 4Ao acordar,ele erigiu um altar e ungiu-lhe com óleo para 
consagra-lo ao senhor. 

Jacó permaneceu muitos anos  na casa de Labão,servindo-o com dedicação e 
este em troca deu-lhe por esposa sua filha Raquel.ele havia adquirido 
riquezas enquanto estava lá. 

Enfim  ele deixa a casa de seu tio,com toda a sua família e bens e parte para 
casa de seus pais na Cananéia. 
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Como Jacó parte as escondidas,Labão o persegue,alegando que ele havia 
roubado alguns dos seus ídolos,no fim descobriu-se que os ídolos estavam 
com Raquel,e eles se separaram pacificamente.  

                                                      ...                                     

Ao chegar ao limite do país de Canaã,Jacó manda um mensageiro anunciar a 
sua chegada,pois temia que seu irmão ainda o quisesse fazer mal. 

Enquanto esperava a volta do mensageiro,apareceu um anjo em forma de 
homem,que lutou com ele até o nascer do dia.Jacó o vence e o anjo o 
abençoa e troca o seu nome para Israel. 

 

O mensageiro retorna dizendo que Esaú estaria vindo ao seu encontro cheio 
de fúria,acompanhado por 400 homens,então Jáco manda  várias caravanas 
com rebanhos para dar-lhe de presente. 

Quando Jacó finalmente encontra Esaú,este o recebe bem,grato pelas 
manifestações de amor de seu irmão. 
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[Capítulo  4] 

Jacó teve 12 filhos (Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zambulon, Dan, 
Neftali , Gad,Asser,José e Benjamim). 

José era virtuoso e fiel a seu pai.certa viu ser irmãos cometerem um ato mal,e 
além de não os acompanhar na iniquidade,relatou tudo a o pai,pois era 
justo.Isso gerou um grande ódio da parte dos irmãos.Jacó no entanto louvava 
o filho José ,dando-lhe presentes,entre eles uma túnica multicolorida. 

José tem dois sonhos  e o relata a seus irmãos: “estávamos ligando feixes no 
campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos 
o cercavam e se prostravam diante dele” e o segundo deles: "Tive, disse ele, 
ainda um sonho: o sol, a lua e onze estrelas prostravam-se diante de mim.’’5 

                                                      ...                                     

Certo dia os irmãos de José foram ao longe levando rebanhos pelas pastagens 
e Jacó mandou que José fosse até eles e retorne trazendo noticias. 

Os irmãos ao virem o irmão se aproximando,conspiraram conta a sua vida 
,porém Rubem se opôs dizendo ser melhor atira-lo ao fundo de uma 
cisterna. 

José já se encontrava no fundo da cisterna quando passavam por ali alguns 
mercadores de Madiã.Os irmão então vendem José como escravo por 20 
moeda,e os mercadores partem para o Egito. 

Para justificar ao pai o fato de retornarem sem o irmão ,eles mataram um 
cabrito e com o sangue tingiram a túnica de José e apresentaram-na ao pai. 

                                           ...      

Ao chegarem ao Egito os comerciantes vendem José a  Putifar.A mulher de 
putifar tentou-lhe a cometer um pecado de adultério,e como ele não 
consentiu,ela caluniou-o ao marido,que mandou-o jogar na prisão. 

 

 

 



11 
 

 
                                               

[Capítulo  5] 

Na prisão,José caiu nas graças do carcereiro e em pouco tempo estava 
responsável pelo governo interno das prisões. 

Aconteceu que passado pouco tempo,são encarcerados junto com ele o 
copeiro e o padeiro-mor.Estes tinham um sonho que ninguém sabia como 
decifrar.eles relataram os sonhos a José,que decifrou o significado. 

Aconteceu que passado dois anos,o faraó  teve dois sonhos que nenhum dos 
seus interpretes conseguia decifrar.O copeiro então relatou o que se passou 
com ele na prisão,e o rei mandou que lhe trouxessem José para lhes explicar 
o seu sonho. 

Eis os sonhos do faraó: "Em meu sonho, eu estava à margem do Nilo, 18.e 
eis que do Nilo saíram sete vacas gordas e belas, que se puseram a pastar a 
verdura. 19.E saíram em seguida sete outras vacas magras, feias e 
disformes, como jamais vi em todo o Egito. 20.As vacas magras e feias 
devoraram as sete primeiras, as gordas, 21.que entraram em seu ventre 
como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta 
altura despertei... "E tive outro sonho: vi elevar-se de uma mesma haste sete 
espigas cheias e belas. 23.Mas eis que sete outras espigas medíocres, finas e 
queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida; 24.e as espigas 
magras engoliram as sete belas espigas. Em vão contei tudo isto aos 
mágicos; nenhum deles pôde dar-me a explicação."6 

Essa foi a resposta de José: "Haverá sete anos de grande abundância para 
todo o Egito. 30.Virão em seguida sete anos de miséria que farão esquecer 
toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. 31.E a abundância 
do país não será mais notada, por causa da fome que se seguirá, porque 
será violenta. 32.Se o sonho se repetiu duas vezes ao faraó, é que a coisa 
está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. 
33.Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à 
testa do país. 34.Nomeie também o faraó administradores no país, que 
recolham a quinta parte das colheitas do Egito, durante os sete anos de 
abundância."6 

O ocorrido fez com que José fosse exaltado pelo faraó,que lhe entregou o 
governo do Egito.Nos sete anos de fertilidade que se sucederam em 
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seguida,José mandou recolher o quinto do que era produzido.Quando enfim 
chegou a carestia ele abriu os celeiros e deu pão aos habitantes do Egito e aos 
povos vizinhos. 

 
                                    

Como a carestia tinha chegado a Canaã ,Jacó manda que seus filhos vão ao 
Egito em busca de mantimentos,permanecendo com ele somente benjamim. 

 

[Capítulo  6] 

Ao chegarem ao Egito,os filhos de Jacó se apresentaram a José,e não o 
reconheceram.Ele no entanto os havia reconhecido e lhes disse: "Vós sois 
espiões: viestes explorar os pontos fracos do país." E os irmão responderam: 
"Não, meu senhor, responderam, teus servos vieram comprar víveres. 
11.Somos todos filhos dum mesmo pai, somos gente honesta; teus servos 
não são espiões." 7 

Então José lhes respondeu que um deles vá e traga o irmão remanescente e 
os demais ficariam presos até a chegada dele.Porém como era justo,três dias 
depois mandou que os irmãos levassem o trigo para casa,mantendo somente 
Simeão como refém. 
 

Os irmãos voltaram a Canaã levando os mantimentos. Chegando o tempo 
de retornar, Jacó resistiu que levassem seu filho benjamim, porém como o 
trigo já estava acabando e os irmãos não poderiam comparecer do vice-rei 
sem o irmão, por fim Jacó como pesar acaba concordando.   
 

Ao retornarem ao Egito,José recebe-os com um lauto banquete.Nesta ocasião 
ele pergunta aos irmao se o pai ainda vive. 

Na manhã  seguinte José ordenou que se preparassem mantimentos,porém 
mandou que os empregados escondessem dinheiro e uma taça de prata entre 
as provisões. 
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José em seguida,manda o mordomo ao encalço para que o repreendessem 
pelo ‘’roubo’’.ele encontra os irmãos e diz: "Por que pagastes o bem com o 
mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor e da qual se 
serve para suas adivinhações. Fizestes muito mal."7No que os irmão 
respondem: "Por que fala assim o meu senhor? Longe de teus servos a idéia 
de fazerem semelhante coisa! 8.Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que 
tínhamos encontrado na boca dos sacos. Por que, pois, haveríamos de 
roubar prata ou ouro na casa de teu senhor? 9.Que aquele dos teus servos 
com quem for encontrada a taça morra, e, ao mesmo tempo, nós nos 
tornemos escravos do meu senhor." 8 
 

Ao abrir os sacos verificou-se que a taça estava com benjamim,Judá então 
implora para ser levado como escravo no lugar do irmão. 

Então ,eles retornam para casa de José,que diante de tamanha comoção se dá 
a conhecer pelos irmãos e manda que vão contar ao pai que ele estava vivo e 
que o trouxessem ele para o Egito. 

 
[Capítulo  7] 

Os irmãos de José deixam o Egito e vão ao encontro do pai.Ao chegar 
narram todo o ocorrido.Todos partem então para o Egito.Ao encontrar o 
filho Jacó exclamou: "Agora posso morrer, disse-lhe Israel, porque vi o teu 
rosto, e vives ainda!"9 

O rei do Egito cedeu a terra de Gesen a Jacó e seus filhos,para que ali 
vivessem da criação de rebanhos. 

Jacó viveu no Egito por 17 anos,ao ver que se aproximava a sua morte 
mandou chamar José com seus filhos Efraim e Manassés ,os abençoou e em 
seguida disse a José: "Quando eu me tiver deitado com meus pais, levar-me-
ás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo."10 

Assim morreu Jacó aos 147 anos de idade.O funeral de Jacó se deu na 
caverna de masfa ,o túmulo que Abraão tinha comprado para si e para sua 
família. 
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Após a morte de Jacó os irmão temeram que Jose fizesse alguma vingança 
pelo que os irmãos o fizeram.Os irmãos procuraram-lhe afim de pedir de 
desculpas,e ele disse que não havia o porque recear,pois ele os protegeria. 

José morreu aos 110 anos,54 anos depois da partida de seu pai. 

  
[Capítulo  8] 

Jó era um homem muito justo,paciente e fiel a Deus.Era chefe de uma 
grande família com sete filhos e três filhas.Possuía muitos bois,ovelhas e 
camelos,além de servos e outras riquezas. 

Deus porém quis prova-lo.Então permitiu que o demônio o afligisse a 
vontade,contanto que lhe preservasse a vida. 

Então todo o tipo de desgraça lhe ocorreu: roubaram seus bois,camelos e 
ovelhas,mataram seus servos e um furacão arrasou a casa onde estava sua 
família.   

Jó porém não se perturbou.O demônio irado cobriu-lhe o corpo com úlceras 
tão fétidas que nem seus próprios amigos e familiares o suportavam. 

Como Jó permaneceu firme na adversidade,Deus teve piedade dele,e por fim 
restituiu-lhe o dobro dos bens perdidos.Jó viveu uma vida abundante e teve 
uma morte santa aos 210 anos de idade. 

 
[Capítulo  9] 

 
Os descendentes de Jacó cresceram em grande número e se dividiram em 12 
tribos,cada uma delas levava o nome de um de seus filhos. 

Neste período surge um faraó impiedoso ,que por temer que os hebreus se 
tornassem muito poderosos,obrigou-lhes a todo tipo de trabalho servil .A 
tirania foi tanta que culminou em uma ordem para que se matasse todos os 
varrões nascidos vivos hebreus por afogamento no rio. 

Porém uma mulher hebraica quis salvar o seu filho.e para tal fez um cesto e 
botou o seu filho a boiar no rio Nilo,pensando que alguém poderia 
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encontra-lo e o salvar.A filha do rei  encontra a criança e trata de arrumar 
uma ama hebreia para que o criasse.Quando o menino cresceu ela o adotou 
e deu-lhe o nome de Moises. 

Quando adulto,Moises tinha grande prestígio na corte,porém abominava a 
opressão aos hebreus,tanto que certo dia ao ver um egípcio espancar um 
hebreu ,matou o egípcio e por isso teve que partir do Egito para evitar a ira 
do rei que procurava matar-lhe pelo crime. 

Ele foge para Madiã ,sendo acolhido pelo sacerdote Jetro ,que lhe dá a filha 
por esposa. 

Moises permanece 40 anos com Jetro pastoreando seu rebanho.Certo dia 
enquanto pastoreava,avistou uma tonceira de espinhos em chamas que  não 
se consumia.Ao se aproximar ouviu uma que disse: "Moisés, Moisés!” “Não 
te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que 
te encontras é uma terra santa. 6.Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó”. Moisés escondeu o 
rosto, e não ousava olhar para Deus. 7.O Senhor disse: “Eu vi, eu vi a 
aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de 
seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos. 8.E desci para livrá-lo 
da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e 
espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os 
hiteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 9.Agora, eis que 
os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem 
os egípcios. 10.Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, 
meu povo."11 

 

[Capítulo  10] 

Como Moises tinha dificuldades em falar,Deus lhe manda que encontre 
Arão para que falasse por ele.Arão prontamente o recebeu,pois Deus já o 
havia instruído sobre isso. 

Eles então se reúnem com os anciãos de Israel e lhes reportam o que tinha 
dito o Senhor,além de fazer prodígios para que o povo acreditasse. 
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Moises e Arão se apresentam ao faraó e lhe falam nos seguintes termos: 
"Assim fala o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me 
faça uma festa no deserto."12  e o faraó insensato respondeu: "Quem é esse 
Senhor, para que eu lhe deva obedecer, deixando partir Israel? Não 
conheço o Senhor, e não deixarei partir Israel”." 12 

O rei permaneceu com o coração endurecido apesar das palavras e dos 
prodígios realizados.Deus então feriu o Egito com 9 pragas,o rei prometia 
deixar o povo livre,mas ao cessar o tormento,descumpria a promessa.  

A décima praga foi a morte dos primogênitos do Egito,Deus porém alertou o 
povo de Israel para que tomasse um cordeiro de 1 ano sem mancha e com 
seu sangue tingissem todas as portas,para que o anjo passasse direito pelos 

casas assinalada com o sangue.Moises então falou assim ao povo: : 'Esta noite 
mandareis assar este cordeiro e o comereis com pão ázimo (sem fermento), 
em pé, com a cintura cingida, sandálias calçadas, e um cajado na mão, 
como quem está com pressa de partir. Mas ninguém ponha o pé fora de 
casa antes que amanheça, porque nesta noite o Anjo do Senhor ferirá os 
egípcios; onde vir os portais tintos de sangue, não entrará e passará 
além”.13 
 

Então o anjo do Extermínio feriu de morte todo o primogênito,do filho do 
rei até o último escravo,também os primogênitos dos animais foram mortos. 

O faraó mandou então chamar Arão e Moisés    e lhes disse para deixar o 
país urgentemente com todos os seus bens.Moisés então institui a páscoa em 
memória desse acontecimento. 
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[QUARTA  ÉPOCA- Da  saída  do  povo  hebreu  do  Egito,  ano  1448  

a.  C., até  à  fundação  do  Templo  de  Salomão,  ano  968  a.  C. 

(compreende  480  anos)] 
 

[Capítulo  1] 

O povo hebreu então deixa o Egito após 315 anos da ida de Jacó para o 
Egito.Eram mais de seiscentos mil homens,além de muitas mulheres,crianças 
e idosos.Uma nuvem os precedia mostrando o caminho para o mar 
vermelho. 

O faraó ,Arrependido de ter deixado os hebreus partirem,sai  ao seu encalço 
com numerosos  exércitos e os encurrala no meio da noite. 

O povo de Israel encontrava-se entre o mar vermelho e o exercito. Moisés 
confia no senhor  e então a coluna de nuvens ficou entre eles,fulgurando 
com esplendor e espessas trevas,impedindo que o inimigo se aproximasse. 

 

Deus ordena que Moisés bata com o seu cajado no mar vermelho e as águas 
se separam ,formando como que duas muralhas de água,permitindo a 
travessia do povo.Porém quando o exército começou a atravessar Moisés bate 
novamente com o seu cajado,fazendo com que as águas caiam.O exército 
então perece entre as águas . 

Moisés então compõe um célebre cântico para render graças pelos grandes 
prodígios que Deus operou. 

Os Hebreus deixam o mar vermelho e se dirigem para o deserto da 
Arábia,onde andaram por 40 anos antes de chegar a terra prometida. 

No deserto,Deus realizou grandes prodígios. 

Certa vez o povo murmurou contra Moisés pois não havia água potável para 
beber e a que havia no local era amarga.Deus mostra um pedaço de pau que 
quando colocado na água a torna doce e potável. 

Faltando comida o senhor lhes diz:’’Eu farei descer do céu vosso 
alimento’’.Era o maná,que era como que uma pasta branca.Durava apenas 
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um dia e  depois disso estragava,com exceção do sábado quando ele se 
conservava. 

Ouve certa vez uma batalha contra os Amalecitas.Moisés ordenou que Josué 
fosse a frente de batalha,enquanto ele acompanhado por Arão e Ur subiram 
a montanha para implorar a ajuda de Deus.Quando os braços de Moisés 
permaneciam levantados os Hebreus venciam,e quando vencido pelo 
cansaço ele abaixava os braços  os Amalecitas venciam.Por fim os Amalecitas 
foram vencidos. 

 

[Capítulo  2] 

Os hebreus chegaram ao cume do monte Sinai.Deus dá a ordem para que 
Moisés reunisse o povo dentro de três dias ao pé do monte afim de ouvir os 
preceitos que ele enviaria.Moisés sobe até o monte,enquanto o povo se 
prepara com jejuns e ritos para essa solenidade,chamada de pentecostes pois 
aconteceu no quinquagémo  dia após a saída do Egito. 

Na manhã do terceiro dia uma nuvem densa cobre a montanha. Deus fala 
assim a Moisés:  

"Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da 
servidão.Não terás outros deuses diante de minha face.Não farás para ti 
escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo, 
sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra.Não te prostrarás diante delas 
e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que 
vingo a iniqüidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles 
que me odeiam,mas uso de misericórdia até a milésima geração com 
aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.“Não 
pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em prova de falsidade, porque o 
Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do 
erro.Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias, 
e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é um repouso em honra do 
Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem 
tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o 
estrangeiro que está dentro de teus muros.Porque em seis dias o Senhor fez 
o céu, a terra, o mar e tudo o que contêm, e repousou no sétimo dia; e por 
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isso. o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou.Honra teu pai e tua 
mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor, 
teu Deus.Não matarás.Não cometerás adultério.Não furtarás. Não 
levantarás falso testemunho contra teu próximo.Não cobiçarás a casa do 
teu próximo; não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, 
nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe 
pertence."1 

 

Moisés permaneceu no monte por mais 40 dias.A demora dele causou 
aborrecimento ao povo,então alguns dos filhos de Israel dirigiram-se a Aarão 
dizendo: “Vamos: faze-nos um deus que marche à nossa frente, porque esse 
Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele.’’2 Aarão 
então mandou que lhe trouxessem os brincos de ouro das mulheres,o fundiu 
e fez um bezerro de Ouro,que o povo adorou com sacrifícios e festas.Deus 
vendo o que se passava com o povo manda que Moisés desça,pois o povo 
havia pecado.Ao ver a abominação que acontecia,ele quebra o bezerro de 
Ouro usando a placa de pedra em que ele havia gravado os mandamentos 
para Destruir o ídolo.Moisés repreende Aarão,reuniu os levitas que eram fiel 
ao Senhor e estes fizeram guerra aos que permaneciam na idolatria.  
 

Deus chama novamente Moisés ao monte e ordena que mande fazer um 
tabernáculo.Ele então pede a contribuição do povo que espontaneamente faz 
doações em metais preciosos,joias e vestimentas.Fabricou-se então o 
tabernáculo com  a arca da aliança (que guardava as novas da lei) e todos os 
outros utensílios necessários ao culto divino(vasos sagrados,candelabro 
,mesa,etc.). 

O tabernáculo era o centro do culto ao Deus verdadeiro. O povo ali se 
reunia nas festas e sacrifícios e também para ouvir as ordens de Moisés. 

Os sacrifícios oferecidos a Deus poderia sem cruentos,que é a imolação de 
animais com bois e ovelhas ou incruentos como bolos,vinho e pão. 

As principais festas do povo hebreu eram a páscoa ,o pentecostes,a festa dos 
tabernáculos e  a da expiação. 
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OS Ministro do culto divino eram o sumo sacerdote (Aarão),Os simples 
sacerdotes (Filhos e descendentes de Aarão,responsáveis pelos sacrifícios 
ordinários) e os levitas (Descendentes da tribo de Levi,exerciam função de  
culto de ordem inferior.) 

  

Eis que após três anos no deserto,o povo começou a murmurar por só haver 
o maná como alimento,relembrando a variedade de alimentos que havia no 
Egito.Deus ficou indignado com a ingratidão,ceifou a vida de um grande 
parte dos exércitos,enviando-lhes um fogo devorador. 

Porém,pela intercessão de Moisés,cessou-se o flagelo. 

Deus fez aparecer codornizes,pois o povo ainda se queixava da falta de 
carne,porém castigou os murmuradores com a morte. 

Deus manda que Moisés mande exploradores para avaliar as condições do 
pais a eles prometido.Ele então envia  Josué e Caleb,além de outros 10 
exploradores.Ao retornar Josué e Caleb trouxeram produtos da região para 
mostra como a terra era fértil,disse ao povo que haviam lá homens fortes e 
guerreiros.Os outros exploradores porém espalharam mentiras ,dizendo que 
a terra era inóspita e habitada por gigantes,o que fez o povo querer um novo 
chefe que os conduzisse ao Egito.Deus pune os 10 exploradores e de morte 
por essa transgressão. 

Coré,datã  e Abiron  e outros 250 revoltosos  conspiraram contra  Aarão e 
Moises.Eles pretendiam oferecer incenso a Deus o que só cabia aos 
Sacerdotes.Por essa rebeldia o Senhor os pune,fazendo com que a terra 
abrisse e os engolisse vivos. 

Deus  ordenou a Moisés: ‘’Fala aos israelitas. Que eles te dêem uma vara 
por tribo, ou seja, doze varas de todos os príncipes das doze casas 
patriarcais. Escreverás o nome de cada um na sua vara; 18.na vara de Levi 
escreverás o nome de Aarão, porque haverá uma vara por tribo. 19.Depô-
las-ás na tenda de reunião, diante do testemunho, no lugar onde me 
encontro convosco. 20.E eis que a vara de meu eleito florescerá, e desse 
modo farei cessar diante de mim as murmurações dos filhos de Israel 
contra vós.”3 
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A vara que floresceu foi a de Aarão.Deus mostra com isso que o sacerdócio 
cabe somente a ele e seus descendentes. 

Passado um tempo,novamente os Hebreus revoltaram-se contra Moises por 
lhes ter tirado do Egito.Deus então envia serpentes venenosas como 
castigo.Como o povo se arrependera ele ordenou que se fizesse uma serpente 
de bronze e que esta fosse colocada em local elevado,e todos aqueles 
olhassem para ela ficariam curados. 

Moisés não pode entrar na terra prometida por causa de uma pequena 
desconfiança que havia tido de Deus.Quando o povo estava próximo de 
entrar da lugar que lhes fora prometida,Moisés reúne o povo em torno do 
tabernáculo e exorta a eles a serem fieis e não trangredirem a lei do 
Senhor.Ele também estabelece Josué como seu sucessor por ordem de 
Deus.Moisés morre aos 120 anos no monte nebo. 

[Capítulo  3] 

Após 30 dias de grande Luto,Josué devia conduzir o seu povo pelo rio 
Jordão.Não haviam embarcações e o rio era demasiado fundo para atravessa-
lo a pé.Confiando na providencia  de Deus ,ele manda que os sacerdotes 
fossem a frente do povo levando a arca da aliança.Eis que o leito do rio ficou 
seco e o povo pôde passar em segurança.Erigiu-se um monumento para que 
as gerações lembrassem do ocorrido. 

O país onde eles adentraram era um lugar abundante de onde ‘’corriam rios 
de leite e mel’’. 

Deus entrega Jericó nas mãos do povo de Deus,ele diz a Josué: "Vê, 
entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. 3.Dai volta à cidade, 
vós todos, homens de guerra; contornai toda a cidade uma vez. Assim farás 
durante seis dias. 4.Sete sacerdotes, tocando sete trombetas, irão adiante da 
arca. No sétimo dia dareis sete vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a 
trombeta. 5.Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, 
todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. 
Então o povo tomará (de assalto) a cidade, cada um no lugar que lhe ficar 
defronte."4  
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 Toda a cidade foi saqueada,somente uma mulher chamada Raab foi salva 
com sua família. 

Josué reparte a terra em 12 tribos,após muitos anos de serviço ele termina 
sua vida com 110 anos de idade. 

 

[Capítulo  4] 

Após a morte de Josué ouve um período de 400 anos onde os Israelitas 
ficaram sob o governo dos juízes.Durante todo esse período houve 
momentos onde o abandonava Deus e caia na idolatria e por este motivo era 
castigado, e outros momentos onde estes retornavam a Deus que por sua 
misericórdia os libertava. 

Eis que certa vez o povo caiu na escravidão do rei dos Cananeus ,o que 
foram poupados pelo intermédio de uma justa mulher chama Débora. 

Novamente o  povo é infiel com Deus,que permite que o povo seja oprimido 
pelos Madianitas.Desta opressão livra-lhes Gedeão ,que com um pequeno 
exercício vence mais de trinta mil homens. 

Abimeleque sucedeu Gedeão.Oprimiu tremendamente o povo por três anos 
e terminou sua vida sendo jogado de uma torre por uma mulher. 

Este juiz iníquo foi substituído por Tola,Jair e por fim a Jefté,que guerreou 
contra os amonitas. 

 
 

1)http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/exodo/20/ 

2)http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/exodo/32/ 

3)http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/numeros/17/ 

4)http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/josue/6/ 
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http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/exodo/32/?utm_source=share&utm_medium=cp
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/numeros/17/?utm_source=share&utm_medium=cp
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/josue/6/?utm_source=share&utm_medium=cp
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[Capítulo  5] 

Deus suscita Sansão para livras os israelitas da opressão dos filisteus,após 
grandes vitorias este é reconhecido como juiz. 

Em muitas ocasiões os Filisteus tentaram acabar com a vida de Sansão 
,porém enquanto este permanecia fiel a Deus nenhum mal lhe 
ocorria.Quanto ele se mostrou infiel foi traído por uma mulher chamada 
Dalila que entregou ele nas mãos dos inimigos. 

Jogado na prisão,ele clamou a Deus que lhe restituísse as forças.um certo dia 
ele foi conduzido ao templo de dagon pelos filisteus.Lá ele arrancou uma das 
colunas do templo,fazendo com que o lugar desabasse,matando todos os que 
lá se encontravam. 

 

[Capítulo  6] 

Após a morte de Sansão ,Helí tomou o posto como Juiz e sumo-sacerdote.Ele 
tinha dois filhos chamados Hofni e Finéias,que causaram grandes 
descontentamentos ao pai pois insultavam e roubavam a as ofertas do fieis 
no templo. 

 Samuel foi escolhido por Deus para suceder Helí.Ele desde peque foi 
consagrado ao serviço  do altar. 

Ocorreu que,em várias noites seguidas Samuel teve um sonho que alguém 
chamava por seu nome.No ultimo deles se prova de fato,uma revelação de 
Deus: "Eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que a ouvir 
ficar-lhe-ão retinindo os ouvidos. 12.Naquele dia cumprirei contra Heli 
todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o 
fim. 13.Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por 
causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam, e não os 
corrigiu. 14.Por isso jurei à casa de Heli que a sua culpa jamais seria 
expiada, nem com sacrifícios nem com oblações."  

 

Interrogado pelo sacerdote Helí ,Samuel conta o sonho. 



25 
 

 
                                               

Eis que a desgraça cai sobre Israel:Os Filisteus atacam duramente uma 
batalha e ceifam a vida de mais de trinta mil homens ,entre eles os filhos de 
Helí.Além disso,levaram a dá aliança em seu poder. 

Os filisteus mantém a arca da aliança no templo de Dagon.Deus então faz 
com que a imagem caia como me prostrada diante dela.Ainda flagela este 
povo com doenças e pestes aonde fosse levada a arca.Então,para não 
perecerem,decidem devolver a arca. 

Após a morte de Helí,Samuel desempenho o cargo de Juiz.Quando estava já 
perto da morte o povo pediu-lhe que escolhesse um sucessor,Este foi Saul. 

Saul foi rei dos israelitas,enquanto permaneceu fiel a Deus teve vitórias e 
êxitos.Porém, quando desobedeceu o Senhor ,chegando até a querer oferecer 
por si mesmo sacrifícios,Deus lhe comunica por meio de Samuel que lhe 
tirará o reino e o dará a alguém mais fiel. 

   

[Capítulo  7] 

Daví era um jovem dedicado ao pastoreio e possuía uma família com sete 
irmãos.Deus ordena a Samuel que o encontre e secretamente e o sagre como 
Rei.Ele foi levado a corte do rei Saul,e como tocava a harpa,agradava ao rei 
com a sua musica. 

Certa vez durante uma batalha contra os Filisteus,Apareceu um gigante 
chamado Golias procurando alguém para desafiar,e ele por ordem do rei 
aceita lutar.Daví  derrota Golías e ao invés de ganhar o apoio do rei,ao 
contrário só recebe perseguições atrás de perseguições. 

Saul  teve uma morte trágica durante uma batalha:Ao perceber que o 
exércitos dos filisteus estavam prestes a ganhar  a batalha,este se joga sobre a 
própria lança afim de não morrer na mão dos inimigos. 

 

1)http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/i-samuel/3/ 

 

http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/i-samuel/3/?utm_source=share&utm_medium=cp
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[QUINTA ÉPOCA- Da  fundação  do  Templo  de  Salomão,  no  ano  

968,  ate  o cativeiro  dos  Hebreus  em  Babilônia,  no  ano  587  a.  

C.] 

 

[Capítulo  1] 

Salomão é o novo rei de Israel.Em certa ocasião Deus lhe aparece em sonho 
e diz que lhe concederia qualquer coisa que pedisse,então o rei pede que lhe 
seja dada sabedoria.O pedido de Salomão agrada muito a Deus que 
prontamente lhe atende. 

O rei atende o pedido de seu falecido pai e inicia a construção do 
templo.Era uma construção faraônica,ricamente adornada com ouro e 
outros matérias precisos. 

Ao fim da Construção realizou-se uma grande cerimônia de dedicação ,com 
o holocausto de 20 mil  bois e 150 mil ovelhas.Houve também procissão 
solene para entronizar o tabernaculo no templo.  

Salomão fez grandes feitos durante o seu reinado,no entanto terminou sua 
vida em desgraça por causa de seus muitos pecados.Cabe menção especial a 
idolatria a moloc e o envolvimento com mulheres idolátras.  

 

[Capítulo  2] 

 

Após a morte de Salomão o reino se dividiu em dois:Reino de Israel e reino 
de Judá. 

 Roboão Sucedeu seu pai Salomão no trono.Este recebia reclamações do 
povo acerca dos altos impostos que estavam em vigor desde a época do seu 
pai.Ele no entanto,recusando a diminuir os impostos gerou a ira da 
população. 

10 tribos aclamaram Jeroboão como rei,permanecendo fieis á Roboão 
somente as tribos de Judá e Benjamin.Este foi chamado rei de  Judá  e 
Jeroboão  rei  de Israel. 



27 
 

 
                                               

Roboão teve um governo perturbado por muitas guerras e durante seu 
reinado houve uma grande invasão dos egípcios que saquearam as riquezas 
do palácio e do templo. 

 Jeroboão de Israel temendo a influencia do legítimo rei,proibiu o povo de 
frequentar  o templo em Jerusalém.Ele tentou instaurar uma falsa religião o 
que desagradou muito a Deus. 

 

[Capítulo  3] 

Acab era rei de Israel.Era um homem iníquo que fez muitas más obras entre 
as quais erigiu um altar para baal.Era casado com Jezabel,que sempre que 
possível procurava matar os profetas de Deus,afim de manter o povo na 
idolatria. 

 Elias era um profeta que havia conseguido escapar das perseguições da 
rainha.Certa vez ele corajosamente se apresenta diante do rei e fala: ‘’Em  
nome  do  Altíssimo,  em  cuja presença  eu  me  acho,  asseguro-te,  Ó rei,  
que  nestes  anos não  cairá  nem chuva,  nem  orvalho,  senão  quando  eu 
mandar. ‘’ 

Acab furioso procurar dar fim a vida do profeta,enquanto este se refugia 
perto  da  torrente  Carit,  defronte  ao Jordão. 

Durante o período da grande seca Elias fez grandes milagres.Certa 
fez,encontrando uma viúva apanhando lenha e lhe pede um pouco de água e 
um pedaço de pão.Eis que ela responde: ‘’Deus  bem  sabe  que  não tenho  
pão  algum  em  minha,  casa,  senão  uma  pouco  de farinha  numa gamela 
e um pouco de  azeite  na  almotolia;  vim  apanhar  estes  gravetos  e  vou  
preparar o  pouco  que me resta para mim e e  meu  filho,comeremos e dois 
morremos.’’ 

Elias insiste que ela lhe de um pouco de pão e ela cede.Desde aquele dia não 
faltou farinha nem azeite naquela casa. 

Passados três anos,o profeta se apresenta diante do rei  Acab e lhe fala para 
reunir o povo bem como os sacerdotes de baal para provar qual era o deus 
verdadeiro.Ele propôs que ele e os sacerdotes de baal  preparassem tudo para 
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um holocausto,preparando a vitima e o altar porém sem iniciar o fogo.ambos 
os lados deveriam implorar ao seu Deus  que enviasse fogo sobre a 
vitima,deste modo provar-se-ia qual o verdadeiro Deus. 

Elias clamou a Deus e ele enviou fogo do céu para o holocausto.Desta forma 
o povo todo viu qual era o verdadeiro e qual era a falsa divindade.Elias 
manda que prendesse e mandou que matassem os sacerdotes idolatras. 

Após este ocorrido,o profeta clamou que Deus enviasse chuva e desse fim a 
grande seca e foi atendido após rezar sete vezes no monte. 

 

[Capítulo  4] 

Jezabel procura matar Elias por este ter mandado que matassem os 
sacerdotes de baal. 

O santo profeta foge para o deserto até chegar no monte Horeb,lá Deus 
ordena que fosse procurar Eliseu e consagra-lo profeta em seu lugar. 

O rei Acab cobiçava uma vinha que pertencia a um certo Nabot.Ele fez uma 
proposta de compra desta,porém o proprietário não estava disposto a se 
desfazer do terreno. 

Jezebel,vendo o rei triste,conspirou contra a vida de Nabot acusando-o de 
blasfêmia ,fazendo com que ele fosse lapidado afim de conquistar a vinha 
para Acab 

Elias vai ao encontro de Acab e diz: "Isto diz o Senhor: Mataste, e agora 
usurpas! - E ajuntarás: Eis o que diz o Senhor: No mesmo lugar em que os 
cães lamberam o sangue de Nabot, lamberão também o teu."1 

A profecia se cumpre matando Acab e Jezabel da forma prevista,cada um a 
seu tempo.Acab morre no campo de batalha três anos depois e os cães 
lamberam o sangue que saiam de suas feridas.Jezabel foi pisada por cavalo e a 
sua carne devorada por cães. 
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[Capítulo  5] 

 

Após a morte de Acab,reinou Jéu por 28 anos e em seguida sucedeu o trono 
seu filho Joacáz. 

Certa vez estava Joacáz gravemente doente e mandou que seus mensageiro 
para que consultassem belzebu se ele iria ou não melhorar da sua 
enfermidade. 

Elias,o profeta,interpela os mensageiro no caminho dizendo-lhes: ‘’Por 
ventura não  há  Deus  em  Israel para  que  vades  consultar  beulzebu,  
pois,  pois vá ao rei e diz-lhe que ele não descerá vivo do leito a que subiu.’’ 

Os mensageiros retornaram ao rei e contaram o ocorrido,e Joacáz então 
mandou seu homens para prende-lo e leva-lo até sua presença.Elias clamou a 
Deus e ele enviou fogo do céu,matando a tropa.mandou Joacáz ainda uma 
segunda expedição,que obteve o mesmo desfecho.A terceira expedição vendo 
o que havia acontecido pediu clemência e Elias pediu para ser levado a 
presença do rei,onde repetiu a profecia que dentro de poucos dias se 
realizou. 

Eliseu não se separava de Elias,pois se aproximava o seu fim.Elias diz a Eliseu 
que peça aquilo que quiser antes que eles se separem e este pede que o 
espírito do profeta se transfunda nele,o dobro dos seus dons e o dobro do 
seu espírito. 

Enquanto conversavam de repente surge do céu um carro de fogo conduzido 
por corcéis alados.Elias sobe no carro e é  levado para o alto. 

 

Eliseu demonstrou com prodígios que o espírito do profeta estava com 
ele:Tornou a água amarga em água doce,multiplicação de azeite e 
Paes,tornou uma sopa que ninguém podia comer em novamente 
comestível.O mais incrível no entanto foi a ressurreição de um menino. 

Certa vez quando Eliseu passava por Betel,alguns meninos começaram a 
escarnecer dele por ser calvo.Deus então pune a sua insolência fazendo com 
que saísse da floresta vizinha dois ursos matando os meninos. 
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A fama do profeta chegou até a Síria.Naaman,general do exército sírio estava 
acometido de lepra e foi procurar o profeta pedindo que lhe curasse.Este 
manda que ele se lava sete vezes no rio Jordão e ficaria curado.Após ter sido 
curado,o general retorna trazendo preciosismos  presente que Eliseu recusa 
educadamente e o manda partir em paz. 

Giezi,servo de Eliseu correu atrás de Naaman dizendo que o profeta 
requisitava as riquezas.Ao retornar Eliseu o interroga onde ele teria ido,como 
este porém mentiu repetidamente ficou coberto de lepra e foi expulso da 
casa. 

 

[Capítulo  6] 

O rei da Síria Benadad planejava uma cilada contra o rei de Israel Jorão.O 
profeta Eliseu havia avisado o seu rei dos planos do inimigo e este pode 
enviar tropas a tempo para se proteger. 

Benadad ficou irado com o ocorrido e mandou tropas para que prendessem 
o profeta.Eliseu clamou a Deus que o ajudasse e ele fez com que os exércitos 
do rei ficassem cegos.Eles os guiou até a cidade de Samaria e lá pediu que 
Deus lhes abrisse novamente os olhos,ordenando que ninguém lhes fizesse 
mal .O profeta agiu desta maneira para que eles reconhecessem o poder de 
Deus. 

Benadad não quis reconhecer o poder de Deus e fez cerco a Samaria.Houve 
naqueles dias extrema penúria,chegando ao extremo de algumas mães 
quererem matar seu filhos para se alimentar deles. 

Eliseu profetizou que dentro de poucos dias haveria abundança.Ao falar isto 
ao povo houve um capitão do rei que se mostrou incrivelmente 
cético.Quando,na manhã seguinte o campo foi encontrado cheio de 
viveres.O capitão incrédulo não pode aproveitar as benesses pois estava de 
guarda a porta da cidade,onde foi esmagado pela massa de pessoas que saiam 
da cidade. 

Eliseu ficou doente e faleceu,foi sepultado no campo ,em sua caverna. 
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Algum tempo depois,alguns homens jogaram um cadáver na sua 
sepultura.Foi somente o cadáver tocar os ossos do santo profeta que esse 
retomou a sua vida.Ai está o fundamento da veneração das relíquias. 

Jonas foi um profeta contemporâneo de Eliseu.Deu o ordenara  que pregasse 
a penitencia em Nínive,a capital da Assíria.O profeta desobedeceu a Deu e 
tomou uma embarcação com destino a Tarso na Cicília. 

Embarcado,ouve uma grande tempestade que ameaçou afundar com o barco 
onde estava.Os marinheiros tiraram na sorte para ver quem seria o culpado 
pela desgraça mas Jonas reconhecendo sua culpa manda-lhes que o joguem 
ao mar. 

Jonas foi lançado ao mar e imediatamente a tempestade se acalma. 

O profeta foi engolido por um enorme peixe.Lá o profeta permaneceu três 
dias implorando o perdão a Deus.Após estes dias ele foi jogado com 
segurança na praia. 

Ele então se dirige a Nínive pregando o arrependimento e penitencia,do 
contrario a cidade seria destruída.O povo todo,incluindo o rei vestiram-se de 
sacos ,e fizeram rigorosa penitencia,evitando a destruição da cidade pela 
misericórdia de Deus. 

 

[Capítulo  7] 

O reino de Israel tem seu pelas mãos dos assírios tendo por seu ultimo rei 
Oscías. 

O povo todo foi levado para assíria sob o jugo do rei Salmanassar.Lá 
padeceram grandes tormentos:não havia comida nem roupas para suas 
necessidades,muitos israelitas foram assassinados e seus corpos jogados para 
fora das muralhas da cidade. 

Apesar das grandes tribulações,nesta época existiu um homem justo 
chamado Tobias,que se dedicava a sepultar os mortos,alimentar os 
necessitados e vestir os nus. 
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[Capítulo  8] 

agora se segue a exposição da sucessão do trono dos reis de Judá.Abias 
sucedeu seu pai Roboão ,permaneceu três anos com rei e agiu de modo 
semelhante a seu pai.Asa,filho de Abias o sucedeu,este agiu de modo correto 
destruindo os ídolos.Guerreou com os etíopes através da oração e batalhou 
também com os israelitas,vencendo-os. 

Após a morte de Asa reinou Josafá.Era piedoso,proibiu a idolatria e instruiu 
o povo na verdade,ensinado-os a observar a lei divina.No entanto pecou por 
fazer amizade e estabelecer aliança com o ímpio Acab,rei de Israel. 

Deus o puniu, fazendo com que quase perdesse a vida em batalha. 

 

Seguiram no trono Jorão que seguindo a impiedade de sua esposa Atália foi 
acometido por uma grave doença que em pouco tempo tirou-lhe a 
vida.Ocozias seu filho foi seu sucessor no trono.Seguindo o exemplo de sua 
mãe em pouco tempo pereceu miseravelmente. 

Após a morte de Ocozias,Atália quis dar um golpe e tomar para si o 
reino,mandando então matar todos os filhos do rei.Somente sobreviveu 
Joaz,que ficou sob a tutela do Sumo-sacerdote Joiada. 

Quando o menino chegou a sete anos de idade Joiada convocou os 
principais chefes do povo no templo para mostrar-lhes o menino.Atália 
tentou impedir o ocorrido,porém foi lançada para fora do local sagrado e 
assasinada. 

Joaz permaneceu fiel a Deus durante algum tempo,fez boas obras como 
destruir o altar de baal e enriqueceu o templo do Senhor.porém ,depois de 
um tempo,começou a dar ouvidos á seus cortesãos e abandonou a verdadeira 
religião.Teve um triste fim,sendo assassinado pelos seus servos enquanto 
dormia. 

Amasias sucedeu a Joaz.Este rei permaneceu durante algum tempo fiel a 
Deus,porém quando Deus o favorece em uma vitória com um exercito com 
pouco soldados,este se torna orgulhoso e se voltou para os ídolos.Deus o 
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castigou suscitando guerras e rebeliões em seu reino.Terminou sua vida 
sendo perseguido e morto. 

 

Osias sucedeu seu pai Amasias.Ajudado por Deus,venceu muitas 
batalhas,tornou-se rico,poderoso e temido entre as nações vizinhas,porém o 
orgulho tomou conta de seu coração. 

Certa vez o rei quis oferecer por si mesmo as funções do templo,sendo 
punido por Deus com uma terrível lepra que o obrigou a deixar o governo 
para o seu  filho Joatão que administrou com justiça. 

Em seguida governou Acaz por 16 anos.Ele era ímpio e entregou-se a 
idolatria.também teve um fim triste morrendo na desonra. 

Durante o governo de Acaz  e de Ezequias,Isaías começou a fazer suas 
profecias falando sobre a vinda do salvador. 

Ezequias teve um bom reinado.Aconselhado por Isaías foi capaz de fazer a 
justiça reinar e tentou reparar os erros de seu pai. 

Certa vez,Caindo o rei doente o profeta foi visita-lo e avisar que se prepara-
se,pois a sua morte estava próxima.no entanto com a oração do santo profeta 
Deus concede o milagre e o rei se  recupera,vivendo ainda por mais 15 
anos,morrendo aos 54 anos. 

 

[Capítulo  9] 

Manasses reinou após a morte de seu pai.Era um rei iníquo dado a 
idolatria,magia e superstição,fazendo também o povo tomar parte nestes 
pecados.Deus mandou profetas para adverti-lo,ele porém procurava mata-
los,ordenando inclusive que o profeta Isaías fosse serrado no meio! 

Vencido pelos Assírios foi levado em batalha como prisioneiro.Na prisão se 
arrepende e Deus o perdoa .Manasses,grato por tudo que Deus lhe havia 
feito passou o resto da vida tentando reparar as suas ofensas. 

Durante o seu reinado houve uma mulher piedosa e de extrema coragem 
chamada Judite,que cortou a cabeça de Holofernes,um terrível general que 
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estava para tomar uma cidade cortando o suprimento de água.Judite reza a 
Deus e pede que lhe mostre o que fazer.Ela parte para falar com o general 
que fica deslumbrado com a sua beleza e a convida para uma ceia,onde a 
santa mulher corta-lhe a cabeça salvando assim a cidade e seus habitantes. 

Após a morte de Manassés ocupou o trono seu filho Amon que seguiu na 
iniquidade de seu pai.Seu reinado durou 2 anos,terminou  sua vida 
assassinado pelos seus criados. 

Em seguida assumiu o trono o piedoso Josias.Este rei esforçou-se a destruir 
os ídolos,a restaurar o templo e mandou que fosse lido ao povo a lei de 
Moises. 

Josias perdeu sua vida quando imprudentemente e contra a vontade de Deus 
quis guerrear contra o Egito. 

Após a morte de Josias sucederam respectivamente Joacaz seguido por 
Joaquim.Ambos agiram de maneira iníqua.O primeiro deles foi vencido pelo 
rei do Egito e levado como escravo.O segundo persistiu na sua iniquidade 
apesar das ameaças do profeta Jeremias.Terminou sua vida aprisionado e 
morto por Nabucodonosor, Rei da babilônia,conforme havia profetizado 
Jeremias. 

Jeconias assume o trono após a morte de seu pai Joaquim.Este também 
permaneceu na iniquidade e por este motivo Deus permitiu que 
Nabucodonosor atacasse Jerusalém. 

Jeconias foi levado como escravo com sua família para babilônia. 

O últmo rei de Judá foi Sedecias.Este também foi ímpio e no seu reino 
houve maior ataque e destruição por parte do rei da babilônia:houve 
saquearam e espoliaram o que puderam,ateando fogo no que sobrou. 

Os sobreviventes foram levados como escravos para a babilônia.  

 

 

Referências 

1)http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/i-reis/21/ 

http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/i-reis/21/?utm_source=share&utm_medium=cp
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[SEXTA ÉPOCA- Do  total  transferência  dos  hebreus  para  

Babilônia,  

no  ano  587  até  Jesus  Cristo] 

 

[Capítulo  1] 

Os hebreus foram levados como escravos para babilônia como um 
castigo.Tiveram seu poder muito diminuído porém ainda havia ainda juízes 
que governavam o povo na lei de Moises.Alguns atingiram altas dignidades 
como Ananias,Misael e Azarias,além do profeta Daniel. 

Estes conquistaram fama e foram trabalhar na corte do rei Nabucodonosor. 

O rei dos babilônios  mandou o seus servos que procurassem hebreus bem 
disposto para trabalhar no palácio.Estes seriam alimentados com as iguarias 
do palácio e após aprender a língua dos caldeus passariam a trabalhar no 
palácio. 

Daniel e seus companheiros foram escolhidos,porem uma coisa os 
preucupava:A alimentação fornecida no palácio lhes era ilícito comer pela lei 
de Moises.Entao eles pediram ao superintendente que lhes desse para comer 
somente água e legumes para comer e que caso  eles emagrecessem comeriam 
o que lhes fosse ordenado. 

Após  três anos eles apresentaram-se ao rei fortes,robustos e com  maior 
inteligência do que os outros servos. 

Certa vez Nabucodonosor teve um sonho ,e ao acordar não se lembrava do 
que era.Mandou chamar os magos e advinhos do reino,porem não havia 
quem  ajudasse. 

O rei furioso manda matar todos os profetas do reino,ao que Daniel 
intervém dizendo que seria  capaz de lhe dizer qual era o sonho e seus 
significado. 

Daniel pediu que os seus companheiros rezassem por ele para que o senhor 
o ajudasse.Durante a noite foi revelado o sonho e  a sua explicação: 
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"contemplavas, e eis que uma grande, uma enorme estátua erguia-se diante 
de ti; era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. 

Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e 
quadris de bronze.suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade 
de barro.Contemplavas (essa estátua) quando uma pedra se descolou da 
montanha, sem intervenção de mão alguma, veio bater nos pés, que eram 
de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o 
ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalhas, e, como a palha 
que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço 
algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma 
alta montanha, ocupando toda a região. Eis o sonho. Agora vamos dar ao 
rei a interpretação. Senhor: tu que és o rei dos reis, a quem o Deus dos 
céus deu realeza, poder, força e glória;a quem ele deu o domínio, onde 
quer que habitem, sobre os homens, os animais terrestres e os pássaros do 
céu, tu és a cabeça de ouro.Depois de ti surgirá um outro reino menor que 
o teu, depois um terceiro reino, o de bronze, que dominará toda a terra. 
Um quarto reino será forte como o ferro: do mesmo modo que o ferro 
esmaga e tritura tudo, da mesma maneira ele esmagará e pulverizará todos 
os outros. Os pés e os dedos, parte de terra argilosa de modelar, parte de 
ferro, indicam que esse reino será dividido: haverá nele algo da solidez do 
ferro, já que viste ferro misturado ao barroMas os dedos, metade de ferro e 
metade de barro, mostram que esse reino será ao mesmo tempo sólido e 
frágil.Se viste o ferro misturado ao barro, é que as duas partes se aliarão 
por casamentos, sem porém se fundirem inteiramente, tal como o ferro 
que não se amalgama com o barro.No tempo desses reis, o Deus dos céus 
suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais 
passará a outro povo: destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que 
ele subsistirá eternamente. Foi o que pudeste ver na pedra deslocando-se 
da montanha sem a intervenção de mão alguma, e reduzindo a migalhas o 
ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus, que é grande, dá a 
conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O sonho é bem exato, e sua 
interpretação é digna de fé"1 O rei ficou muito satisfeito com o profeta e lhe 
deu um emprego no palácio real conjuntamente com seus companheiros. 

Algum tempo depois o rei caiu na iniquidade.Ele ordenou que se construísse 
uma grande estatua de ouro que ao toque dos instrumentos musicais todos 
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deveriam se prostrar para adorar.Ananias,Mizael e Azarias se recusaram a 
cometer o pecado de idolatria e foram mandados para uma fornalha. 

Deus manda o seu socorro aos jovens por meio de um anjo que os afasta a 
chamas deles e fazendo com que as chamas devorassem os servos do rei. 

O rei quando soube do ocorrido,reconheceu a mão de Deus e restituiu aos 
jovens os seus antigos cargos. 

Pouco tempo depois Nabucodonossor cairia novamente em 
iniquidade.Certa vez teve um sonho: "ais eram as visões do meu espírito, 
quando no meu leito: eu via, no meio da região, uma árvore de alto porte. 
8.Esta árvore cresceu, era vigorosa. O cimo tocava o céu, era avistada até 
nos confins da terra. 9.Sua folhagem era bela, e seus abundantes frutos 
forneciam a todos o que comer. À sua sombra abrigavam-se os animais 
terrestres, nos seus ramos permaneciam os pássaros do céu e toda criatura 
tirava dela seu sustento! 10.Nas visões de meu espírito, quando no meu 
leito, vi (também) um santo vigilante que descia do céu, 11.e começou a 
gritar com voz possante; derrubai a árvore, desgalhai-a; fazei cair as folhas e 
dispersai seus frutos. Que os animais fujam de debaixo dela, que os 
pássaros abandonem seus ramos. 12.Entretanto, deixai permanecer na 
terra o tronco e as raízes, mas atados por correntes de ferro e de bronze. 
Que seja molhado pelo orvalho do céu e tenha seu quinhão de erva com os 
animais terrestres. 13.Que se mude seu espírito; que em lugar de um 
espírito humano lhe seja dado um espírito animal e sete tempos passem 
sobre ele! 14.Esta sentença é um decreto dos vigilantes, esta resolução é 
uma ordem dos santos, a fim de que os vivos saibam que o Altíssimo 
domina sobre a realeza humana, e a confere a quem lhe apraz e pode a ela 
elevar o mais abjeto dos mortais."2 

Como não encontrava quem o interpretasse mandou chamar Daniel que lhe 
deu o significado: "trata-se aí, ó rei, de um decreto do Altíssimo 
concernente ao rei, meu senhor: 22.Expulsar-te-ão de entre os homens para 
te fazer habitar com os animais do campo; pastarás ervas como os bois e 
serás molhado pelo orvalho do céu. Sete tempos passarão sobre ti, até que 
reconheças o domínio do Altíssimo sobre a realeza humana o qual a 
confere a quem lhe apraz. 23.Se foi ordenado deixar intatos o tronco da 
árvore e suas raízes, é que tua realeza te será restituída logo que reconheças 
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a soberania do céu. 24.Queiras então, ó rei, aceitar meu conselho: resgata 
teu pecado pela justiça, e tuas iniqüidades pela piedade para com os 
infelizes; talvez com isso haja um prolongamento de tua prosperidade."3 

Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. 

[Capítulo  2] 

 

Após a morte de Nabucodonosor ocupou o trono Baltazar. 

Esse rei iníquo certa vez deu um banquete e mandou que trouxessem os 
vasos sagrados do templo para servir vinho aos seus convidados.Enquanto 
bebiam,eis que apareceu uma mao misteriosa que escreveu umas palavras 
enigmáticas  na parede de fronte ao rei. 

Como nenhum interprete do rei conseguia decifrar os escritos,Baltazar 
mandou que Daniel fosse chamado oferecendo presentes a ele. 

Eis o que falou Daniel: ‘’Guarda teus presentes; concede-os a outros! Lerei, 

todavia, este texto ao rei e dar-lhe-ei o significado. O texto aqui escrito (se 

lê): MENÊ, TEQUEL e PERÊS. Eis o significado dessas palavras: MENÊ - 

Deus contou (os anos) de teu reinado e nele põe um fim;TEQUEL - foste 

pesado na balança e considerado leve demais;PERÊS - teu reino vai ser 

dividido e entregue aos medos e persas.’’4 

A profecia se cumpre:Os medos apoderam-se da babilônia e o rei sacrílego é 

assassinado. 

Os cortesãos do rei conspiraram contra Daniel por causa das honras que ele 

recebera. 

Estes pediram que o rei Dario baixasse um decreto estabelecendo que 

durante trinta dias somente o rei deveria ser adorado e nenhuma outra 

divindade.Como Daniel não aderiu a idolatria,Daniel foi jogado em uma 

cova com leões para que fosse devorado. 
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Deus no entanto mando que os seus anjos não permitissem que os leões lhe 

vissem mal.O rei ao saber do ocorrido mandou soltar Daniel e em seu lugar 

jogou os seus acusadores. 

O profeta Daniel destrói o ídolo belo,uma estatua gigante ao qual eram-lhe 

diariamente tributadas muitas ofertas que eram supostamente consumidas 

pela divindade.Daniel prova que se trata de um embuste e os sacerdotes 

idolatras foram condenados a morte. 

Em uma segunda ocasião Daniel foi novamente jogado a cova dos leões por 

combater a idolatria.Foi resgatado por um homem chamado Habacuc. 

 

[Capítulo  3] 

Ester era uma jovem de grande beleza.Foi criada por seu tio Mardoqueu,que 

lhe ensinou a amar e temer a Deus.Pelos seus dotes e virtudes foi escolhida 

como esposa pelo rei Assuero. 

Havia na corte um ministro chamado Amã.Este era extremamente 

soberbo,acostumou o povo no costume de se ajoelhar para adora-lo.O rei no 

entanto se recusava a isso e Amã ressentido manda que fossem assassinados 

os judeus dispersos pelo império. 

Mardoqueu e Ester colocaram-se a rezar e a fazer penitencia para que o povo 

fosse salvo de ser truscidado. Mardoqueu foi ter com o rei afim de que ele 

suspendesse a matança,ao que o rei prontamente que suspendesse o decreto 

e mandou eu Amã fosse enforcado. 

O profeta Ezequiel foi um dos que ajudou que se mantivesse o culto ao 

verdadeiro Deus durante o cativeiro.Profetizou durante 22 anos,11 deles ao 

lado do profeta Jeremias. 
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Além dos quatro profetas maiores Deus suscitou ainda outros 12 profetas 

chamados de profetas menores por causa de haver poucos escritos.São eles: 

-Oséias:Foi profeta durente o reino de Jeroboão II,rei de Israel.Começou a 

pregar em 825 A.C. e pregou por quase um século. 

-Joel:Não se sabe quando começou a pregar.foi contemporâneo de Oséias. 

-Amós:Profetizou durante o reinado do rei Ozias,de Judá cerca de 780 anos 

antes de cristo. 

-Abdías:Parece ter sido também contemporâneo de Oséias. 

-Jonas:Começou a profetizar muito jovem.Sobre ele já falamos um pouco 

acima(ver o cap.6 da quinta época). 

-Miquéias:Predisse o nascimento do nosso divino salvador de forma clara 

como podemos ver aqui: "Mas tu, Belém-Efrata, tão pequena entre os clãs 

de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar 

Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo 

passado."5 Profetizou durante o reinado de Joatão(758 A.C.). 

-Naum: Viveu durante o reinado de Acaz(740 A.C.). 

-Habacuc:Contemporâneo de Jeremias e Daniel(600 A.C.). 

-Sofonias:Viveu no mesmo tempo de Habacuc. 

-Ageu:Viveu e profetizou 520 antes de cristo.Animou os hebreus no cativeiro 

e teve papel importante na reconstrução do templo. 

-Zacarias:Contemporaneo de Ageu.Falou também de forma claro sobre nosso 

senhor. 
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-Malaquias:Foi o ultimo dos profetas.Depois dele não houve nenhum profeta 

até João Batista. 

 

Durante o reinado do rei Ciro da babilônia houve a permissão por parte 

deste rei que o povo retonasse a sua pátria e reconstruíssem a cidade e o 

templo.Embora ainda estivessem sob o poder do rei,puderam eleger seus 

pontífices,chefes e magistrados. 

Quando foi iniciada a reconstrução do templo os inimigos de Deus 

colocaram-se a tentar frustrar ou impedir a construção do mesmo. 

Eis que sobe ao trono um novo rei chamado Dário.Este emite um decreto 

proibindo qualquer um de molesta-los. 

Como os recursos eram poucos,o templo não teve o mesmo esplendor do 

primeiro e o povo ficou triste.No então o profeta Ageu os consola com a 

profecia de que o próprio salvador  visitaria o templo. 

A cidade teve os seus muros reedificados apesar da tentativa de ataque dos 

samaritanos.Isto se deu por obra de Neemias.Ao fim da edificação houve 

uma solene festa de dedicação e outras solenidades. 

Após o cativeiro o povo reconheceu que esta mazela lhes ocorreu pelos seus 

pecados,Trataram pois de renovar a aliança e se manterem fieis a Deus. 

A autoridade ficou com a tribo de Judá através do sumo sacerdote e do 

grande sinédrio. 
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[Capítulo  4] 

 

Selenco, rei da síria tinha ouvido falar da parte de um judeu apóstata que o 
templo de Jerusalém guardava muitos tesouros  e decide mandar Heliodoro 
para se apossar das riquezas. 

Este e seus sequazes tentam abrir as portas do tesouro a força,porém a ira 
divina os feriu fazendo com que caíssem por terra. 

Heliodoro foi  arrastado para fora do templo quase sem vida e estava prestes 
a ser morto.Onias,sumo sacerdote oferece um sacrifício no templo e Deus 
lhe poupa a vida.Heliodoro reconhece o prodígio e volta ao rei narrando 
todas as maravilhas operadas. 

Neste mesmo tempo havia grande perseguição aos hebreus.Durante 40 dias 
cavaleiros armados com lança e espada combateram entre si.O povo temeu 
que fosse um mal presságio. 

Eis como começou a perseguição:O povo havia comemorado a noticia da 
morte do rei Antíoco,julgado-se livres da opressão.Porém a noticia que lhes 
havia chegado era falsa,causando grande ira no rei que mandou que seus 
soldados invadissem a cidade e destruíssem a vontade. 

O templo foi profanado e delapidado,erigiu-se templo pagãos e se perseguiu 
os que cultuavam o verdadeiro Deus e seguiam a lei de Moises. 

Nesta época ocorreram martírios como o do velho Elcázar,que recusou-se a 
comer carne proibida pela lei.Outro martírio signficante foi o dos sete 
macabeus,que forçados a prevaricar negaram-se a abdicar da verdadeira 
religião. 
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[Capítulo  5] 

 

O sacerdote matatias era um homem justo.Pressionado pelos comissários do 
rei a oferecer sacrifício aos ídolos  negou-se veementemente,dizendo que 
mesmo que toda Israel abandonasse a lei ele e sua família manteriam0se 
fiéis. 

Certa vez ao ver um judeu sacrificando aos ídolos apressou-se para mata-lo e 
em seguida fugiu com seus filhos para o deserto para viver longe da 
abominação.Foi seguido por muitos. 

Matatias liderou os que promoviam a verdadeira religião e o combate a 
idolatria. 

Morreu um ano após ter chefiado os seus.Entregou a Judas a chefia do 
exército. 

Logo que Judas assumiu a liderança batalhou contra Apolônio,que 
governava a Judéia a mando de Antíoco.Mesmo sendo inferior em força ele 
confiou no senhor e venceu a batalha. 

Do mesmo modo venceu contra Gerão,tendo este um exército superior ao 
de Apolônio. 

Dentre outras batalhas de Judas Macabeus podemos citar:A vitória contra 
Nicanor,Georgias e Lísias. 

Vencidos os inimigos,Judas volta a sua atenção para restaurar o templo,que 
se encontrava em péssimas condições.Ele refez as portas,erigiu um novo altar 
e removeu do local santo tudo o que havia de profano.Ao termino,fez-se uma 
grande festa de dedicação,que ele decretou que fosse celebrada todos os 
anos. 
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[Capítulo  6] 

 

Antíoco,Frustrado com as derrotas obtidas,decide ele mesmo sair a marchar 

contra a Judéia acompanhado de muitas tropas.Eis que ele foi pelo caminho 

murmurando e começa a sentir fortes dores e por fim morreu de modo 

agonizante. 

Eupator sucedeu a Antíoco.Nutria ele também ódio pelos hebreus travando 

contra este povo muitas guerras e assim como seu antecessor obteve derrotas 

humilhantes. 

Certa vez,em uma batalha por ele conduzida,viu que se aproximava um cerco 

e decidiu espontaneamente pedir a paz aos hebreus,garantindo a eles a 

liberdade de governar segundo a suas leis. 

Decorrido tudo isso,o rei foi ao templo e o  honrou com sacrifícios e 

presentes.Em seguida tornou Judas macabeus Principe. 

Judas Macabeus era piedoso e sempre invocava a proteção de Deus.Durante 

uma batalha o ímpio Nicanor avançou contra os judeus proferindo 

blasfêmias.Seu intuito era destruir o templo. 

Inflamado de santo zelo,Judas com um pequeno exercito dizimou o exercito 

do inimigo.Ele ordenou que encontra-se o cadáver do blasfemo Nicanor e 

cortassem-lhe a cabeça,a língua e as mãos.Em sulfragio das almas dos que 

haviam morrido na guerra,ofereceu Judas sacrifícios no templo. 

Judas encontrou apoio com os romanos,visto o estado de incerteza que 

viviam sob o julgo dos sírios.Terminou sua vida morrendo em batalha. 
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[Capítulo  7] 

 

A noticia da morte de Judas logo se espalhou.Baquides conseguiu se 

apoderar de Jerusalém e elevou ao posto de sumo sacerdote o ímpio 

Alcimo.Este não procedia retamente,certa vez fez com que fossem 

derrubados parte dos muros do templo.Este ato fez com que a ira de Deus 

caísse sobre ele,que o feriu tornando o paralitico e mudo.Teve uma morte 

terrível após padecer de grandes dores. 

Os hebreus elegeram Jonatas para suceder Judas.Como as forças inimigas 

eram muito poderosas,este se refugiou no deserto,sendo muitas vez 

perseguido por Baquides,vencendo sempre as batalhas,Travou um acordo 

com Baquides e este prometeu não tornar a importunar os judeus. 

Em outra ocasião,Apolônio ,governador da baixa síria também batalhou 

contra ele.Apesar da dificuldade das batalhas Jonatas consegue vencer o 

inimigo,levando para casa grandes despojos. 

Este feito chegou até os reis da síria e do Egito que quiseram tornar-se seus 

aliados.O rei da síria mandou que chamassem Jonatas,cobriu com púrpura e 

tornou-o capitão e príncipe da Judeia. 

http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/daniel/2/?utm_source=share&utm_medium=cp
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https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/miqueias/5/?utm_source=share&utm_medium=cp
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Jonas morre vitima de uma traição do ímpio Trifão,que desejava roubar o 

trono do rei da síria. 

Simão ,da família de Matias foi eleito pelo povo para exercer as funções de 

Sumo sacerdote e chefe do exercito.Simão expulsou os inimigos e libertou a 

fortaleza de Jerusalem,que a tempos estava sob ocupação do inimigo.Deste 

modo,o povo de Israel pode aproveitar momentos de paz. 

 

[Capítulo  8] 

Após 20 anos governando os hebreus e conduzindo-os a muitas vitorias 

contra seus inimigos,em especial Trifão e o rei da síria,O justo Simão é 

cruelmente assassinado por Antíoco,seu sogro em uma emboscada que este 

armara para Simão em um jantar. 

 João,chamado Hircano,filho de Simão, sucedeu o pai como sumo sacerdote 

e príncipe dos hebreus.No seu reinado,expandiu os domínios do seu império 

e venceu muitas vezes o rei da síria. 

Após a morte de João Hircano seu filho Aristóbulo governou.Este governou 

por apenas um ano.Seu reinado foi marcado por crimes:Mandou matar a 

mãe por suspeitas ,assassinou um irmão e os demais mandou para o 

cárcere.Deus o puniu de morte por suas transgressões,fazendo com que 

perecesse no mesmo lugar que seus irmãos,e de morte terrível.Sucedeu-lhe 

no governo Alexandre Janeu.Este era mais cruel que seu antecessor e 

também morreu de morte horrível. 

Até Herodes a suscessao de poder passou por Alexandra (mulher de 

AlexandreJaneu),Hircano II,Aristóbalo,Hircano(que teve o poder restituído 

por pompeo ,general romano). 

Sob o governo de Hircano a judeia se tornou uma província romana. 
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Por fim,Antígono(sobrinho de Hircano) usurpou  o trono do tio.Por fim,foi 

Suplantado por Herodes. 

 

Herodes,O grande conseguiu o poder por meio de intrigas.Tendo ido a 

Roma fez com que Antígono passasse por inimigo de Roma.Tendo o apoio 

de Antonio e do senado ele  obtém  o titulo de rei da Judeia.Antígono é 

levado  a Roma e decapitado. 

No ano 33 do reinado do ímpio Herodes nasce em Belém o divino salvador.  
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[SÉTIMA ÉPOCA -Do  nascimento  de  Jesus  Cristo,  pelo  ano  747  

do  fundação  de Roma,  até  à  destruição  de  Jerusalém,  no  ano  

70  de  Jesus  Cristo] 

[Profecias realizadas em Jesus Cristo] 

PROFECIA  REALIZAÇÃO  

Origem,tempo e lugar do 
nascimento do Messias  
 
-Nascimento da tribo de 
Judá:Gn,49 
 
-Tempo:Dan,9 
 
-Nascimento em Belém:Miq,5 
 

A genealogia do Divino Salvador 
deixa claro que Jesus Cristo é da 
estirpe de Davi da tribo de Judá. 

Nascimento,condições e caráter  do 
Messias 
 
-Nascimento de uma virgem:Is,7 
 
-Sua pobreza e mansidão:Zc ,9 
 
 

Os santos Evangelhos deixam claro 
que Nosso Senhor nasceu da virgem 
Maria. 
 
A mansidão de Jesus pode ser vista 
em todo o evangelho. 

Prodígios e contradições do  
Messias 
 
-Is,capítulos 6,8 e 35.Mostram que o 
Messias haveria de operar milagres 
e que haveria a ele oposição. 

Nos evangelhos vemos que Jesus 
passou os últimos três anos de sua 
vida pregando e fazendo muitas 
curas.Sofreu grande oposição do 
partido dos fariseus. 
 

Os Judeus perseguiriam e matariam 
o Messias  
 
-Is,53 e Ps 21  preveem com detalhes 
a paixão de N.S. 
 

Tudo isso pode ser verificado na 
paixão de N.S. Jesus. 
 

O redentor ressuscitaria 
 
-Is=>predisse que o sepulcro do 
Messias seria glorioso. 
-Ps 15 => "porque vós não 
abandonareis minha alma na 
habitação dos mortos, nem 
permitireis que vosso Santo 
conheça a corrupção." 

Os 4 evangelistas estão de acordo 
sobre a ressurreição  ao terceiro 
dia. 
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[Capítulo  1] 

 

Como estava previsto  pelos profetas,o  salvador haveria de nascer de uma 
virgem. 

O divino Salvador nasce do seio de Maria Santíssima,filha de S. Joaquim e S. 
Ana,descendentes da estirpe real de Davi.Os pais da mãe de Deus já estavam 
com idade avançada,rogaram a Deus pedindo que lhe desse um filho e ele 
atendeu o pedido.A filha deste santo casal foi apresentada e consagrada ao 
serviço do templo. 

Quando atingiu a maior idade, os pais de Maria a desposaram com S. 
José.Os dois viveram juntos vivendo como irmãos. 

Pouco tempo depois,A virgem foi visitada pelo Arcanjo Gabriel que 
entrando na casa,Saudou a Virgem mãe de Deus com a saudação angélica: " 
Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo."1.Como a virgem perturbou-se com 
a saudação o anjo a tranquiliza dizendo: 

 “Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. 31.Eis que 
conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. 32.Ele será 
grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono 
de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa de Jacó, 33.e o seu reino 
não terá fim." 1 

Ela tranquilizou-se sabendo que tudo aquilo seria obra do espírito santo e 
responde ao anjo do senhor: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua palavra." 1  
 

Eis como se deu o nascimento do divino redentor:No ano 747 da fundação 
de Roma,o Imperador romano César Augusto instituiu um decreto 
convocando um recenseamento. 

Maria Santíssima e são José foram a Belém,afim de registrarem seus nomes. 

Como lá as hospedarias estavam todas cheias ,o casal teve que se abrigar em 
uma choupana fora da cidade.Nesta habitação pobre nasce o filho de Deus,o 
verbo de Deus,nosso senhor Jesus Cristo. 



50 
 

 
                                               

Logo após o humilde nascimento um anjo se manifesta a alguns pastores que 
guardavam seus rebanhos e lhes anunciou o nascimento do salvador 
,indicando-lhes o local onde o encontrariam. 

Ao mesmo tempo,nos céus cantavam os anjos:Glória a Deus nas alturas e paz 
na terra aos homens de boa vontade. 

 

Dado o oitavo dia do nascimento,o Divino infante foi circuncidado e 
recebeu o nome de Jesus. 

Após 40 dias da encarnação,Jesus foi apresentado ao templo ,levado pelos 
seus pais. 

Lá estavam Simeão,um velho ao qual Deus havia prometido  que este 
não morreria sem ver o Messias.Quando viu o menino pegou-o pelos 
braços e exclamou o belíssimo canto do Nunc dimittis:  

Agora tu, Senhor, despedes em paz o teu servo Segundo a tua 
palavra;Porque os meus olhos já viram a tua salvação, 

            A qual preparaste ante a face de todos os povos: 
Luz para revelação aos gentios, E glória do teu povo de Israel. 
 
Eis que aparecem três reis magos,que guiados por  uma estrela no céu 
partem para adorar o Messias que acabara de nascer. 
Chegando a Jerusalém,dirigisse ao rei Herodes afim de saber onde 
estava o rei dos judeus.Herodes e toda sua corte se perturbaram com a 
pergunta,pois não sabiam o que se passava.Indagou então que lhe 
troxessem sacerdotes e doutores e que lhe informassem onde haveria 
de nascer o Messias nas profecias.Responderam-lhe que haveria de 
nascer em Bélem,conforme a profecia de Miqueias. 
 
Os reis magos partiram de Jerusalém,e seguindo a mesma estrela 
foram conduzidos ao local onde estava Jesus,com São José e Maria 
Santíssima.Prostraram diante da criança e lhe ofereceram 
ouro,incenso e mirra. 
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[Capítulo  2] 

 

Herodes temia que um soberano quisesse o substituir no trono e queria a 
todo custo eliminá-lo.Então o rei ordenou uma matança de todas as crianças 
menores de dois anos aos redores de Belém fossem mortas,esperando com 
isso matar o menino Jesus. 

José  é visitado por um anjo em sonho,e este o manda partir com a família 
para o Egito e só retornassem Nazaré quando o anjo lhes informasse que o 
iníquo Herodes havia morrido. 

O cruel monarca foi já em vida muito atormentado por conspirações e 
doenças graves pelos seus graves crimes e por fim morreu em estado 
lastimável. 

Quando Jesus tinha 12 anos de idade foi com o seus pais a Jerusalém para a 
celebração da páscoa .Aconteceu em tão que ele ficou no templo,discutindo 
com os Doutores da lei sobre as escrituras e os profetas. 

Seus pais o procuraram por três dias e por fim o acharam no templo. 

Após isso,Jesus voltou para casa com seus pais e foi obedientes a eles ,Sempre 
crescendo em sabedoria . 
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[Capítulo  3] 

 

João batista foi escolhido para precursor do messias.Desde muito jovem se 
retirou para o deserto para evitar as agitações do mundo.ele vestia pele de 
camelo amarado com uma corda e se alimentava de gafanhotos e mel 
silvestre.Era chamado de batista pois batizava as pessoas no rio Jordão 
,pregava penitencia e anunciava a vinda do Divino Salvador. 

Aos 30 anos de idade,Jesus saiu de Nazaré  e foi até as margens do rio Jordão 
pedindo para ser batizado por João batista.Este repleto do Espírito Santo 
exclamou: " Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim!"2  porém Jesus o 
convenceu. 

Depois que Jesus foi batizado,eis que desce sobre ele o Espírito santo em 
forma de pomba e uma voz forte se fez ouvir: "Eis meu Filho muito amado 
em quem ponho minha afeição." 2 

                                                                            _______________ 

  
Logo após o seu batismo,Jesus foi até o deserto onde passou 40 dias e 40 
noites em oração sem beber nem comer.Após este tempo estava com fome e 
o diabo o tentou dizendo: ": Se és Filho de Deus, ordena que estas pedras se 
tornem pães."3  
ao que nosso senhor responde: "Está escrito: Não só de pão vive o homem, 
mas de toda palavra que procede da boca de Deus (Dt 8,3)." 3  

 Então o inimigo lhe transportou até o pináculo do templo e disse: "Se és 
Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens 
a teu respeito; proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não 
machucares o teu pé em alguma pedra (Sl 90,11s)."3  e nosso senhor 
responde:"Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus (Dt 
6,16)." 3  

Por fim o demônio o levou ao topo de uma montanha e mostrando todos os 
reinos da terra e suas riquezas e glorias disse: "Dar-te-ei tudo isto se, 
prostrando-te diante de mim, me adorares." 3 ao que Nosso Senhor 
responde: "Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu 
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Deus, e só a ele servirás (Dt 6,13)." 3 Por fim,o inimigo deixou Jesus e seu 
anjos lhe serviram. 

                                                  _______ 

O primeiro milagre de Nosso senhor aconteceu durante as bodas em 
caná.Ele havia sido convidado a um casamento com sua mãe,e eis que no 
meio da festa acaba o vinho que era servido aos convivas.Compadecendo-se 
disso,Maria diz ao filho que ele não tem vinho,e Jesus,filho muito obediente 
deu ordens para que os empregados enchessem  
que água alguns  vasos e mandou que servissem os convivas.Qual não foi o 
espanto quando viram os jarros cheios de vinho e da melhor qualidade. 

                                                _______ 

  

 O Martírio de São João batista deu como se segue.Este pregava a conversão 
e muitas vezes foi ouvido por Herodes Antipas que chegou inclusive a ouvir 
seus conselho. 

Porém instigado por Herodíades que instigou a sua filha a seduzir o rei.O rei 
deslumbrado pela moça disse em uma festa que daria qualquer coisa que a 
moça lhe pedisse e esta a mando da mãe pede a cabeça de João batista.E isso 
foi o que ele fez. 

Porém a morte do justo clamava vingança , e Herodes Antipas terminou sua 
vida na desgraça. 

                                                         _______ 

Certa ocasião Jesus estava em Jerusalém para a páscoa .Passando pelo templo 
viu vendedores comercializando toda sorte de coisas.Indignado com aquilo 
pegou umas cordas e fez delas um chicote e expulsou os vendedores. 

 

                                                         _______ 

Uma grande multidão de homens vendo os milagres que operava tornaram-
se discípulos de Nosso Senhor.Escolheu Jesus 12 apóstolos e colocou Pedro 
como chefe dos apóstolos.Após estes juntaram-se 72 discípulos. 
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[Capítulo 4] 

Jesus levou seus discípulos ao cimo montanha, seguido por uma grande 
multidão.Lá sentou-se a multidão para o ouvir e ele pronunciou o sermão da 
montanha: 

 

 

 

Após as oito bem aventuranças nosso senhor continuou o sermão: "Vós sois 
o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? 
Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. 
14.Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada 
sobre uma montanha 15.nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do 
alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a 
todos os que estão em casa. 16.Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, 
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos 
céus."4  e ainda: "Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim 
para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. .Pois em verdade vos digo: 
passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da 
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lei.Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e 
ensinar assim aos homens, será declarado o menor no Reino dos céus. Mas 
aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no Reino dos 
céus.Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e 
fariseus, não entrareis no Reino dos céus.Ouvistes o que foi dito aos 
antigos: Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do 
tribunal.Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será 
castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão: Raca, será castigado 
pelo Grande Conselho. Aquele que lhe disser: Louco, será condenado ao 
fogo da geena.Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te 
lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa lá a tua oferta 
diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; só então vem 
fazer a tua oferta.Entra em acordo sem demora com o teu adversário, 
enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue 
ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão.Em 
verdade te digo: dali não sairás antes de teres pago o último 
centavo.Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério.Eu, 
porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma 
mulher, já adulterou com ela em seu coração.Se teu olho direito é para ti 
causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível 
perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na 
geena.E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta-a e lança-a longe 
de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu 
corpo inteiro seja atirado na geena.Foi também dito: Todo aquele que 
rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio.Eu, porém, vos digo: todo 
aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se 
trate de matrimônio falso; e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada 
comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: Não 
jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos.Eu, 
porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o 
trono de Deus;nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés; nem por 
Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei.Nem jurarás pela tua cabeça, 
porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro.Dizei 
somente: Sim, se é sim; não, se é não. Tudo o que passa além disto vem do 
Maligno.Tendes ouvido o que foi dito: Olho por olho, dente por dente.Eu, 
porém, vos digo: não resistais ao mau. Se alguém te ferir a face direita, 
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oferece-lhe também a outra.Se alguém te citar em justiça para tirar-te a 
túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar mil 
passos com ele, anda dois mil. Dá a quem te pede e não te desvies daquele 
que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: Amarás o teu 
próximo e poderás odiar teu inimigo.Eu, porém, vos digo: amai vossos 
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos [maltratam e] 
perseguem.Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz 
nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os 
justos e sobre os injustos.Se amais somente os que vos amam, que 
recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos?Se saudais 
apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também 
os pagãos?Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é 
perfeito."4Nosso Senhor ainda fala depois sobre as intenções dos bom 
cristão,dos cuidados das coisas deste mundo e sobre o juízo temerário. 

Jesus,Nosso Senhor,termina assim o seu sermão da montanha: "Aquele, 
pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um 
homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. 25.Caiu a chuva, 
vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa; 
ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. 26.Mas aquele que 
ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um 
homem insensato, que construiu sua casa na areia. 27.Caiu a chuva, 
vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa; 
ela caiu e grande foi a sua ruína."5  
 

As tubas se impressionaram,pois eis que ele falava com autoridade divina. 
 

                                                                 _______ 
Os profetas haviam anunciado que o Divino Salvador sofreria contradição 
de seu povo.Estas se deram principalmente da parte dos escribas e fariseus. 

Certa vez Jesus estava na galiléia e os seus adversários lhe censuraram pois 
seus discípulos começaram a comer sem lavar as mãos.Jesus lhes respondeu 
que  eles observavam a tradição dos homens mas não a lei divina.Respondeu-
lhes ainda que o que contamina o homem não é o que entra pela boca,mais 
o que sai dela:Homicidios,furtos,avarezas e toda sorte de maldades. 
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Em outra ocasião os fariseus lhe perguntaram se era licito pagar o tributo a 
Cesar.Como Jesus conhecia a astucia deles lhes respondeu: "Mostrai-me a 
moeda com que se paga o imposto! Apresentaram-lhe um 
denário.Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscriçãoDe César, 
responderam-lhe.Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus."6 

                                                ______________________ 
      
        Em certa ocasião,os discípulos inquiriram o Divino Mestre quando este 
falava sobre o juizo universal,perguntando quando ocorreriam todas essas 
coisas.Eis que Jesus responde: "Cuidai que ninguém vos seduza.Muitos 
virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo. E seduzirão a 
muitos.Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção: que isso 
não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Mas ainda não será o 
fim.Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, 
peste e grandes desgraças em diversos lugares. 

Tudo isto será apenas o início das dores.Então sereis entregues aos 
tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas 
as nações.Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se 
odiarão.Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos.E, ante o 
progresso crescente da iniqüidade, a caridade de muitos 
esfriará.Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este 
Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de 
testemunho a todas as nações, e então chegará o fim.Quando virdes 
estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo 
profeta Daniel (9,27) - o leitor entenda bem - então os habitantes da Judéia 
fujam para as montanhas.Aquele que está no terraço da casa não desça 
para tomar o que está em sua casa.E aquele que está no campo não volte 
para buscar suas vestimentas.Ai das mulheres que estiverem grávidas ou 
amamentarem naqueles dias!Rogai para que vossa fuga não seja no 
inverno, nem em dia de sábado;porque então a tribulação será tão grande 
como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem 
jamais será.Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma 
escaparia; mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. 
Então se alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo! Ou: Ei-lo acolá!, não 
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creiais.Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão 
milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os 
escolhidos.Eis que estais prevenidos.Se, pois, vos disserem: Vinde, ele está 
no deserto, não saiais. Ou: Lá está ele em casa, não o creiais.Porque, como 
o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta 
do Filho do Homem.Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os 
abutres.Logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá 
claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. 
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da 
terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do 
céu cercado de glória e de majestade.Ele enviará seus anjos com estridentes 
trombetas, e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, duma 
extremidade do céu à outra.Compreendei isto pela comparação da 
figueira: quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que 
o verão está próximo.Do mesmo modo, quando virdes tudo isto, sabei que 
o Filho do Homem está próximo, à porta.Em verdade vos declaro: não 
passará esta geração antes que tudo isto aconteça.O céu e a terra passarão, 
mas as minhas palavras não passarão."  

São Mateus, 24 - Bíblia Católica Online 
 
Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-
mateus/24/ 

 
 Maria madalena era de uma família abastada,irmã de Madalena e Lazaro. 

Tornou-se uma pecadora pública.Porém em certa ocasião movida pela graça 
de Deus,foi pedir perdão de seus pecados a Jesus. 

Certa vez ela o encontrou em naim,na casa do fariseu Simão.Assim que ela 
viu o divino salvador,jogou-se a seus pés e começou a lavar seus pés com 
lacrimas,enxugando com seu próprios cabelos e enxugando-os com 
lagrimas.Por esse ato de caridade,Jesus perdoa seus pecados. 

O Divino Salvador mostrou muitas vezes seu afeto pelas crianças. 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-mateus/24/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-mateus/24/?utm_source=share&utm_medium=cp
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-maria/sao-mateus/24/?utm_source=share&utm_medium=cp
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Em certa ocasião as crianças faziam algazarra perto Dele, e  os apóstolos 
quiseram afasta-las,porém o mestre os censurou dizendo que dela é o reino 
dos seus.Permitiu então que elas se achegassem e as abençoou. 

Em outra ocasião tomou um rapaz da multidão e falou da necessidade de 
nos fazermos crianças para entrar no reino dos Céus. 

Ainda em outra ocasião falou sobre aqueles que escandalizam os pequenos. 
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[Capítulo 5] 

 

Jesus realizou muitos milagres.Dentre os mais notáveis temos:A cura do 
leproso(Que significa a purificação da mancha do pecado),A cura do servo 
do Centurião romano,ao que Jesus louva pela sua grande fé,A ressurreição 
da filha de Jairo,As multiplicações dos pães,a restituição da visão do cego de 
nascença e a ressurreição de Lázaro. 

 

Jesus narra a parábola da ovelha perdida com essas palavras:’’ Aproximavam-
se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os 
escribas murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus 
propôs-lhes esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo cem 
ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as noventa e nove no 
deserto, e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Quando a 
tiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os seus ombros; e chegando à 
casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: Regozijai-vos comigo, 
porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim 
haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 
noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento.’’1 

 

Para demonstra a sua benignidade e misericórdia com os pecadores,Nosso 
Senhor usa a seguinte parábola: Um homem tinha dois filhos. Disse o mais 
moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu 
os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois o filho mais moço, 
ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo, e lá dissipou 
todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido 
tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar 
necessidades.Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o 
mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das 
alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Caindo, porém, 
em si, disse: Quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui 
estou morrendo de fome! Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, 
pequei contra o céu e diante de ti: já não sou digno de ser chamado teu 
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filho; trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para seu pai. 
Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele e, correndo, o 
abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; 
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus 
servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lha, e ponde-lhe um anel 
no dedo e sandálias nos pés; trazei também o novilho cevado, matai-o, 
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, 
estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho 
estava no campo; quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a 
dança: e chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe 
respondeu:chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, 
porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar; e 
saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há 
tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca 
me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos; mas 
quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu 
mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai:Filho, tu 
sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu; entretanto cumpria 
regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e 
reviveu, estava perdido e se achou.»2  

 

Para nos fazer ser cuidadoso com as coisas referentes a vida eterna, o Divino 
Salvador nos exorta com a bela parábola das dez virgens: «Então o reino dos 
céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram 
ao encontro do noivo. Cinco dentre elas eram néscias, e cinco prudentes. 
As néscias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo; mas as 
prudentes levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. 
Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite 
ouviu-se um grito: Eis o noivo! saí ao seu encontro. Então se levantaram 
todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Disseram as néscias às 
prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se 
apagando. Porém as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para 
nós e para vós; ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto 
foram comprá-lo, veio o noivo; as que estavam apercebidas, entraram com 
ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e 
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disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em 
verdade vos digo que não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis 
nem o dia nem a hora.»3 

 

Com a parábola do rico epulião,Jesus nos exorta a fazer bom uso dos bens 
materiais: "Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho 
finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. 20.Havia 
também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que 
estava deitado à porta do rico. 21.Ele avidamente desejava matar a fome 
com as migalhas que caíam da mesa do rico... Até os cães iam lamber-lhe as 
chagas. 22.Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao 
seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23.E estando ele 
nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e 
Lázaro no seu seio. 24.Gritou, então: - Pai Abraão, compadece-te de mim e 
manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me 
refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. 
25.Abraão, porém, replicou: - Filho, lembra-te de que recebeste teus bens 
em vida, mas Lázaro, males; por isso ele agora aqui é consolado, mas tu 
estás em tormento. 26.Além de tudo, há entre nós e vós um grande 
abismo, de maneira que, os que querem passar daqui para vós, não o 
podem, nem os de lá passar para cá. 27.O rico disse: - Rogo-te então, pai, 
que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, 28.para 
lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar 
de tormentos. 29.Abraão respondeu: - Eles lá têm Moisés e os profetas; 
ouçam-nos! 30.O rico replicou: - Não, pai Abraão; mas se for a eles algum 
dos mortos, arrepender-se-ão. 31.Abraão respondeu-lhe: - Se não ouvirem a 
Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que 
ressuscite algum dos mortos." 
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[Capítulo 7] 

 

Em certa ocasião,Jesus foi ao cimo do monte Tabor acompanhado de 
Pedro,Tiago e João.No alto deste monte,Nosso Senhor transfigurou-se diante 
deles.seu rosto ficou resplandecente como a luz do sol,e suas veste tornaram-
se branca como a neve. 

Após isto,eis que aparecem Moisés e Elias e começam a falar com Jesus. 

Pedro,empolgou-se com o que vira e disse: "Mestre, é bom estarmos aqui. 
Podemos levantar três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para 
Elias!" 1 

Enquanto Pedro ainda falava,uma nuvem luminosa cobriu o céu e dela saia 
uma voz que dizia: "Este é o meu Filho muito amado; ouvi-o!"1 
 
Então os discípulos ficaram assustados e prostraram-se por terra.O Divino 
Salvador então se aproxima deles e diz para que se levantem e não tenham 
medo. 

Ao levantarem os olhos Elias e Moises já não estavam mais lá. 

Após o ocorrido,Jesus lhes ordena que nada contem a ninguém sobre o que 
se passara até que ele ressuscitasse dos mortos. 
 

Em muitas partes do antigo testamento a paixão de cristo foi profetizada 
,como mostramos anteriormente. 

Desde o inicio de sua vida pública,Jesus revelou a seus discípulos tudo que 
lhe iria ocorrer:A sua ida a Jerusalém,a perseguição que sofreria da parte dos 
escribas e fariseus e sobre a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. 

Certa vez disse ele em público: "do mesmo modo que Jonas esteve três dias e 
três noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e 
três noites no seio da terra."2 
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Aproximava-se d a hora da paixão e morte de Nosso Senhor.Os Fariseus,que 
em muitas ocasiões tinha tentado prender Jesus reúnem-se em concilio afim 
de deliberar como o mataria. 

Então os fariseus deram a ordem para que se alguém soubesse onde ele 
estava o denunciasse,a fim de que ele fosse preso. 

Judas,o traidor,apresentou-se aos algozes e perguntou quanto queriam para 
que ele entregasse o mestre. 

 

Jesus estava para sua entrada em Jerusalém,como foi predito pelos profetas. 

Nas proximidades da cidade,Jesus manda dá a seguinte ordem aos seus 
discípulos: "Ide à aldeia que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta 
amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos.Se alguém 
vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que 
ele sem demora os devolverá."3  
 
 
Os discípulos apressaram-se em cumprir a ordem.Encontraram a jumenta e o 
potro,sobre o qual colocaram suas vestes e Jesus assentou-se em cima,afim de 
que,entrando em Jerusalém se cumprisse a profecia que diz: "Dizei à filha de 
Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, 
num jumentinho, filho da que leva o jugo (Zc 9,9)." 3  
 
A sua entrada triunfante  foi acompanhada por uma multidão,que vinha ao 
seu encontro.Alguns levavam consigo ramos de palmeiras,outros 
espanhavam folhas de árvore,e outros ainda,estendiam suas vestes por onde 
o Divino Salvador iria passar. 

As turbas clamavam: " Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que 
vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!" 3  
 

Olhando o povo e a cidade que o cercavam,Jesus pensava em tudo o que iria 
se passar em Jerusalém,e exclamou chorando: "Oh! Se também tu, ao menos 
neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz!... Mas não, 
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isso está oculto aos teus olhos.Virão sobre ti dias em que os teus inimigos 
te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os 
lados.destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não 
deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que 
foste visitada."  
 
Ao chegar em Jerusalém,dirigiu-se ao templo,sendo acompanhado por 
muitos do povo. 

Chegando lá,viu que muitos vendiam e compravam no lugar 
santo.Jesus,expulsou-lhes dizendo: "A minha casa é casa de oração! Mas vós 
a fizestes um covil de ladrões (Is 56,7; Jr 7,11)."4 
 
 
Jesus ensinava todo dia no templo.Os escribas e os chefes do povo 
procuravam uma ocasião para o matar. 
  
Como se aproximava o tempo de sua paixão,Jesus quis pela ultima vez comer 
o cordeiro pascal na companhia de seus discípulos.Um dia antes de sua 
paixão,mandou ele que Pedro e  João fossem a Jerusalém aprontar tudo o 
que fosse necessário para ceia. 

Mais tarde,na ceia,ele os surpreendeu dizendo que um dentre eles o iria trair. 

Os apóstolos ficaram tristes,e um a um perguntava-lhe se seria ele o traidor. 

Jesus então responde: "Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me 
trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele 
homem por quem o Filho do Homem é traído! Seria melhor para esse 
homem que jamais tivesse nascido!"5 

Judas então pergunta se seria ele o traidor,ao que Jesus responde 
afirmativamente. 

Nesta ultima ceia,o Divino Salvador institui a eucaristia. 

Ao fim da ceia ,Jesus tomou o pão,abençoou-o,partiu e deu aos seus 
discípulos dizendo: "Tomai e comei, isto é meu corpo."5 Do mesmo 
modo,tomou um cálice,abençoou e deu aos apóstolos dizendo: "Bebei dele 
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todos,.porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado 
por muitos homens em remissão dos pecados. .Digo-vos: doravante não 
beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo 
convosco no Reino de meu Pai."5 
 

Após a ceia,Jesus lava os pés dos discípulos para demonstrar sua humildade . 
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[Capítulo 8] 

Chegando Jesus no monte das Oliveiras acompanhado de seus 
discípulos,Jesus se retirou para um horto ao lado,chamado Getsemani e 
mando que os discípulos vigiassem . 

Estando retirado orou desse jeito: "Meu Pai, se é possível, afasta de mim 
este cálice! Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres."1  

Continuou Ele a orar intensamente e como a agonia era tanta,suou 
sangue.Apareceu-lhe então um anjo para o consolar. 

Depois,voltando-se aos apóstolos encontrou-os dormindo e disse: "Então não 
pudestes vigiar uma hora comigo... .Vigiai e orai para que não entreis em 
tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca" e ainda: " Dormi 
agora e repousai! Chegou a hora: o Filho do Homem vai ser entregue nas 
mãos dos pecadores...  

Levantai-vos, vamos! Aquele que me trai está perto daqui." 1 
 
 
Jesus ainda falava quando se aproximou-se Judas,acompanhado de uma 
turba munida de lanças e varapaus.Aproximando-se de Jesus,o traidor lhe 
saúda e o beija  o rosto. 

Jesus lhe pergunta a que ele veio. 

Vendo que a turba se aproximava de Jesus para prende-lo,Pedro tomou a 
espada  
e com um golpe corta a orelha de um dos assaltantes. 

Jesus o repreende e tocando a orelha do homem,a cura completamente. 

Então se dirigiu a turba dizendo: 

"Saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse 
um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós 
ensinando no templo e não me prendestes.Mas tudo isto aconteceu porque 
era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas." 1 
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Depois disso,os algozes o amarram e o levaram a presença de Caifaz.Os 
discípulos todos fugiram amedrontados,somente Pedro acompanhou-lhe de 
longe. 

Então enterrogaram-lhe mas ele guardava silencio.O conselho procurava  
falsos testemunhos conta ele. 

O sumo-sacerdote lhe pergunta: "Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se 
és o Cristo, o Filho de Deus?"  
 
 
Jesus o responde: "Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o 
Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-poderoso, e voltar sobre as 
nuvens do céu."  
 

Então o conselho decidiu que era réu de morte. 

Pedro,que seguiu Jesus foi abordado três vezes por pelos criados que estavam 
no átrio com ele que falavam que ele era um dos seguidores de Nosso 
Senhor. 

Por três veze ele negou o senhor.Após a terceira negação,o galo canta e ele se 
lembra das palavras de Jesus prevendo as negações e sai dali chorando 
amargamente. 

O Divino Salvador é apresentado ao governador que o interroga. 

Como era costume na época da páscoa,dava-se indulto para um dos 
condenados.O povo instigado pelos lideres escolheu Barrabás,um assassino 
para ser liberto ao invés de Jesus. 

Levaram-lhe então aos soldados,que o despiram e o açoitaram.Em 
seguida,cobriram-lhe com um manto púrpura e colocaram-lhe um coroa de 
espinhos na cabeça e uma cana na mão e escarneciam dele ajoelhando-se e 
dizendo:Salve o rei dos Judeus. 

Depois de lhe escarnecerem e flagelarem,tiraram-lhe o manto púrpura e o 
revestiram com suas veste e o puserem a cruz aos ombros e foi conduzido ao 
calvário. 
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No caminho do calvário Jesus desfalece três vezes.Temendo que o deixassem 
morrer no caminho,chamaram um homem para ajuda-lo a carregar a cruz. 

Jesus para algumas vezes:no encontro com sua mãe e para consolar as 
piedosas mulheres. 

Chegando ao calvário é despido de suas vestes e pregado na cruz.Depois foi 
erguido entre dois ladrões.Um dos ladrões blasfemava contra Jesus e o outro 
o repreendeu dizendo: "Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo 
suplício? 41.Para nós isto é justo: recebemos o que mereceram os nossos 
crimes, mas este não fez mal algum. 42.E acrescentou: Jesus, lembra-te de 
mim, quando tiveres entrado no teu Reino!"2 e Jesus responde: "Em 
verdade te digo: hoje estarás comigo no paraíso." 2 

Junto a cruz está Maria,sua mãe e o apóstolo que ele mais amava.Antes de 
expirar  disse: " Mulher, eis aí teu filho, Filho,Eis aí tua mãe" 3 
 
Aproximando-se da hora nona teve sede.Então ao algozes lhe serviram uma 
esponja ensopada com vinagre,e aproximaram-lhe de seus lábios.Havendo 
tomado do vinagre disse: " Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e 
rendeu o espírito." 3 
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[Capítulo 9] 

 

Após a morte do Divino redentor aconteceram muitos milagres. 

As trevas encobriram a terra,rasgou-se o véu do templo e a terra 
estremeceu.Abriu-se os sepulcros e mortos ressuscitaram. 

Após a morte na cruz,Jesus teve os lados perfurado.José de arimatéia,um 
discípulo secreto do senhor pede a Pilatos que o deixe sepultar. 

Então,ele acompanhado de Nicodemos tiraram o corpo de Nosso Senhor da 
cruz,ungiu e embalsamou o corpo e o colocou num novo sepulcro,escavado 
numa pedra. 

Os sacerdotes e fariseus mandaram que se vigiasse o sepulcro,pois Jesus disse 
que ressucitaria dali três dias .Faziam isso para que ninguém tomasse o corpo 
e afirmasse que Ele havia ressuscitado. 

Então,como havia sido pelos profetas e pelo próprio Jesus,após três dias no 
sepulcro ele ressuscita.O Senhor saiu do sepulcro com o rosto 
resplandecente e com as brancas como a neve. 

Os soldados quando o viram ficaram tão aterrorizados quando o viram que 
muitos deles desfaleceram. 

Quando acordaram correram para contar aos patrões o que havia 
acontecido.Estes,como eram ímpios e inimigos da verdade ofereceram 
dinheiro aos guardas para que falassem que os discípulos haviam roubado o 
corpo. 

Após a ressurreição,Jesus encontra Maria madalena e outras mulheres,depois 
vai encontrar com os discípulos de emaús. 
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[Capítulo 10] 

 

Após a ressurreição Jesus vai ao encontro dos apóstolos.Ao encontrarem com 
o Senhor ressucitado os apóstolos turbaram-se.O senhor mostra-lhes os pés e 
mãos perfurados a eles.Após comer com eles o senhor institue o sacramento 
da penitencia dizendo: "recebei o Espírito Santo.Àqueles a quem 
perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; àqueles a quem os retiverdes, 
ser-lhes-ão retidos."1 
 
Dias depois,apareceu a eles e se dirigindo para o apóstolo Tomé disse: " 
Introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu 
lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." 1 ao que o apóstolo diz: "Meu 
Senhor e meu Deus!" e o senhor rebate dizendo: " Creste, porque me viste. 
Felizes aqueles que crêem sem ter visto!"  
 

Vemos ainda,como o senhor confirma Pedro como chefe da igreja e lhe 
confia o pastoreio dos fiéis,as palavras com as quais Nosso Senhor confia a 
missão da igreja aos apóstolos e a sua ascensão gloriosa. 
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[Capítulo 11] 

 

Cinquenta dias após a ressurreição estavam os discípulos reunidos no 
cenáculo para celebrar a festa de pentecostes. 

Estando eles unidos em oração,recebem o Espírito  Santo como o prometido 
pelo Senhor.Nesta ocasião os presentes começaram a falar em muitas línguas 
até então desconhecidas.Isso aconteceu para dar testemunho do evangelho. 

Os primeiros cristãos viviam unidos na caridade e na oração.Se reunião para 
ouvir a palavra de Deus e na participação da Santa eucaristia. 

Apesar deste espírito de fraternidade,haviam perseguições ,principalmente 
vindas dos judeus,que os perseguiam procurando-os a todo custo prender 
como fizeram com o Divino Mestre. 

O primeiro mártir destas perseguições foi Santo Estevão.Este era diácono e 
fora dilapidado pelos judeus.Morreu confessando a fé e rezando pelos seus 
algozes. 
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[Capítulo 12] 

 

Saulo era um dos maiores perseguidores dos cristãos.Era ele um fariseu 
estudioso da lei e era implacável na perseguição aos discípulos de cristo. 

As escrituras narram o modo maravilhoso a conversão deste homem. 

Em certa ocasião Saulo viajava para damasco para  perseguir os cristãos.No 
meio do caminho ouve uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me 
persegues?"1.Ele cai do cavalo. 

Confuso,Saulo pergunta quem é que lhe falava.A voz responde: "Eu sou 
Jesus, a quem tu persegues"1 

O fariseu então pergunta o que o Senhor deseja que ele faça.Jesus diz: 
"levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer."  

Ao se levantar,Saulo percebeu que não podia enchergar. 

Chegando na cidade,foi levado ao discípulo Ananias e foi por ele 
batizado.Após isso voltou a enxergar. 

Desde modo Saulo(agora apóstolo Paulo) tornava-se seguidor de Cristo. 
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[Capítulo 13] 

 

Os apóstolos se separaram e foram pregar o evangelho a toda a criatura,como 
mandou o Senhor. 
São Pedro,após ter pregado em Jerusalém durante três anos,partiu para 
anunciar o evangelho na síria e na Ásia menor.Terminou sua vida em 
Roma,onde foi martirizado. 
 
São Paulo pregou na região da Arábia,Ásia menor,macedônia e Grécia.Mais 
tarde,juntou-se a S.Pedro em Roma.  
 
Santo Andre pregou ao citas,e foi martirizado na Grécia. 
 
São Filipe pregou na Ásia .São Bartolomeu na Armênia. 
 
São Matheus espalhou a boa nova pela Arábia e na pérsia. 
 
São Pedro e São Paulo foram coroados pelo martírio na época das 
perseguições de Nero. 
O primeiro Papa morreu crucificado de cabeça para baixo e  São Paulo teve a 
cabeça decepada.  
 
 
[Capítulo 14] 

 

Jesus havia profetizado que Jerusalém seria destruída como punição pelos 
crimes dos pérfidos judeus.Dizia a profecia que o templo seria destruído e o 
povo disperso. 

A profecia então se cumpre.Os Judeus foram dispersos pelo mundo,sem um 
rei que os governasse,sem templos e sem sacrifícios,condenados a viverem 
em nações estrangeiras. 
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