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Orientações 
1. Evite ao máximo as faltas (*25%) 
2. Seja pontual 
3. Traga sua Bíblia, caneta e papel para anotações 
4. Não mude de classe (os temas são rotativos)  
5.   Os alunos que cumprirem as observações feitas pela 
EBD, receberão certificado de conclusão do módulo 
estudado. 
 
 
 

“Seja um cristão aprovado” 2 Tm 2.15 



O Fundo Histórico  
do Novo Testamento 

 
O Velho Testamento encerra-se com os filhos de 
Israel sob a dominação dos persas. No Novo 
Testamento, a palestina é subserviente aos 
romanos. 
A história política que denota esta mudança 
incide em quatro partes: o período persa, o 
período grego, o período macabeu ou hasmoneu 
(o período da independência) e o período 

romano. 



O Período Persa 
(538-331 a.C.) 

O período 
Romano 
(63-4 a.C.) 

Os 400 anos de silêncio 

 O Período Grego (331-167 a.C.) 
 O Período Macabeu ou Hasmoneu (167-63 a.C.) 
 O Periodo Romano (63 a.C. – 135 d.C.) 

AT 
a.C. 
 

NT 
d.C. 



Desenvolvimentos religiosos 

O Novo Testamento Demonstra uma marcante diferença na 
atmosfera religiosa, em comparação com o Velho testamento. 
Isto é visto nas várias instituições, grupos e pela ênfase na 
tradição oral. 
 

Instituições 
1. A Sinagoga 
Embora a tradição judaica afirme que a sinagoga teve origem 
mosaica, ela parece ter começado a existir durante o período 
babilônico ou persa. Até o tempo do exílio, a adoração e a 
instrução religiosa judaicas centralizaram-se em torno do 
Tabernáculo ou do Templo de Salomão. Na Babilônia, a instrução 
religiosa foi prosseguida pelos sacerdotes e levitas, numa 
tentativa de conservar o conhecimento de Jeová  (YHWH) vivo. 
Esses locais de adoração e instrução tornaram-se conhecidos 
como  “sinagogas”; a palavra é grega e significa “reunidos 
juntos”. 
 
 



Desenvolvimentos religiosos 
 

 
Instituições 

2. O Templo 
 

Com o retorno do primeiro grupo de exilados, foi iniciado o trabalho da 
construção do templo. Na realidade, este foi o propósito primordial para 
alguns que retornaram. Os que permaneceram na Babilônia deram apoio 
financeiro para o retorno, a fim de que o Templo fosse construído. Sob a 
pregação de Ageu e Zacarias, o Templo (conhecido como o Templo de 
Zorobabel) foi terminado  e dedicado em 516 a.C. Com alguns poucos 
acréscimos, para aumentar as áreas de reunião, o Templo de Zorobabel durou 
até a época de Herodes, o Grande. 
Tentando obter o favor dos judeus, Herodes iniciou a construção de um templo 
que iria exceder em beleza o de Salomão. Com a construção iniciada em 19 
a.C., o pórtico, o lugar santo e o santo dos santos foram terminados em um 
ano e meio, mas e estrutura inteira não foi terminada até 65 d.C., cinco anos 
antes de sua destruição pelas legiões romanas, na Guerra Judaico-Romana de 
66-70. Foi nesse Templo inacabado que, segundo João, Jesus fez tantos 
milagres e deu ao mundo tantos ditos maravilhosos. 
 



Desenvolvimentos religiosos 
 

Instituições 
2. O Sinédrio 
 
Executava a função da suprema corte dos judeus, sendo o sumo sacerdote o 
presidente. A tradição remonta suas origens ao conselho mencionado em Nm 
16.16. Sob Herodes, o Grande, o sinédrio esteve sem força; mas, no tempo de 
Jesus, o sinédrio exerceu grande autoridade, excetuando-se lhe apenas 
aquelas questões que envolveriam a política e jurisdição romanas. Ele poderia 
passar a sentença de morte, mas somente com a aprovação do governador 
romano a sentença poderia ser executada. O conselho tinha setenta e um 
membros (pelo menos), encabeçados pelo sumo sacerdote. A maior parte dos 
membros era da linha sacerdotal e, portanto, do partido saduceu. Foi 
arranjado lugar, contudo, para fariseus abastados e bem conhecidos, 
especialmente os grandes rabis. 

 
 



Grupos 
Religiosos 

O Novo Testamento observa a presença de partidos religiosos que eram 
desconhecidos no Velho Testamento. A fonte principal de informação é 
encontrada nas obras de Flávio Josefo. Em dois de seus livros, As Guerras dos 
Judeus e As Antiguidades dos Judeus, ele escreve acerca de quatro desses 
partidos: fariseus, saduceus, zelotes e essênios. 
 
1. Fariseus 
 
O grupo maior e mais importante é o chamado fariseus. A palavra em ´si significa 
“separatistas”. Alguns estudiosos dizem que o termo foi pela primeira vez usado 
quando alguns judeus piedosos “ se separaram” de Judas Macabeu, depois de 
165 a.C. É mais provável que eles foram os sucessores dos “hasidins”, que se 
haviam empenhado em “separar-se” do pecado, e na “separação” 
(interpretação) das Escrituras, durante as reformas de Esdras e neemias. 
Para eles as coisas velhas eram as únicas coisas boas, eles criam na ressurreição 
dos mortos, nos demônios, anjos e na esperança messiânica. 
 



Grupos 
Religiosos 

 
 
2. Saduceus 
 
Embora a origem da seita esteja perdida na obscuridade, o nome pode ter-se 
derivado de um certo Zadoque, que sucedeu Abiatar como sumo sacerdote 
durante os dias de Salomão. Pode ter vindo da palavra hebraica “zoddikim”, que 
significa “ os justos”. Os saduceus gabavam-se de sua fidelidade à letra da lei 
mosaica, em contra distinção à tradição oral. Eles controlavam o sinédrio e 
qualquer resquício de poder político que restava. Também controlavam o templo. 
O sumo sacerdote era sempre o líder deste grupo. Era um grupo fechado e não 
procurava prosélitos, como o faziam os fariseus. 
Teologicamente conservadores (diziam), limitavam o cânon à Torah ou 
Pentateuco. 
Rejeitavam as doutrinas da ressurreição, demônios, anjos, espíritos, e advogavam 
a vontade livre, em lugar da providência divina. Este grupo não sobreviveu à 
Guerra Judaico-Romana de 66-70. 
 



Grupos 
Religiosos 

 

 
2. Zelotes 
Os zelotes representavam o desenvolvimento na extrema esquerda 
entre os fariseus. Estavam interessados na independência da nação 
e sua autonomia, ao ponto de negligenciarem toda outra 
preocupação. Segundo Josefo, o fundador foi Judas de Gamala, que 
iniciou a revolta sobre o censo da taxação, em 6 d.C. seu alvo era 
sacudir o jugo romano e anunciar o reino messiânico. Eles 
precipitaram a revolta em 66 d.C., que levou à destruição de 
Jerusalém em 70. Simão, o zelote, foi um dos apóstolos. 
 
 



Grupos 
Religiosos 

 
 
2. Os Essênios 
 
Estes representavam o desenvolvimento na extrema direita entre 
os fariseus. Eram uma ordem distinta, na sociedade judaica, mais 
que uma seita dentro dela. 
Sendo o elemento mais conservador dos fariseus, eles enfatizavam 
a observação minuciosa da lei. Formavam uma comunidade ascética 
ao redor do Mar morto, e viviam uma vida rigidamente devota. Este 
grupo não é mencionado em o Novo Testamento. 
 
 



Literatura 

Muitos tipos de literatura foram escritos pelos judeus durante a época do 
período interbíblico: história, ficção, sabedoria, gêneros devocional e 
apocalíptico. A maior parte desses escritos perdeu-se, e o que sobreviveu se fez 
através de judeus cristãos, pois os judeus procuravam destruir todos os “livros 
de fora”. Foi costumeiro agrupar-se esses escritos em duas classificações, 
conhecidas como Apócrifos (aqueles juntados com o Velho testamento, em 
vários manuscritos da Septuaginta) e os Pseudo-epígrafos (aqueles escritos 
durante o período, mas não juntados à LXX). 
Alguns desses livros têm grande valor histórico; outros são clássicos 
devocionais; uns são interessantes; outros, definidamente, são invenções. 
Tanta coisa, nessa literatura, é abertamente supersticiosa e fora de harmonia 
com o restante das Escrituras, que não pode ser admitida como sendo inspirada. 
Pode ser lida proveitosamente, mas não deve ser usada como autoridade em 
doutrina. 
 
A classificação a seguir é para dar uma pequena introdução a esse corpo de 
literatura 



Classificação 

Histórica 
 
I Esdras, I II Macabeus. 
 
Ficção 
 
Tobias, Judite, Epístola de Jeremis, III Macabeus, Carta de aristeas. 
 
Gnômica ( Sabedoria ) 
 
Eclesiástico ou A Sabedoria de jesus, o filho de Siraque, Testamento dos Doze 
Patriarcas, Sabedoria de Salomão, Salmos de salomão, Livro dos Jubileus, 
Oráculos Sibilinos, IV Macabeus, Oração de anassés, Assunção de Moisés, Livro 
de Baruque, Adições ao Livro de Daniel, Adições ao Livro de Ester. 
 



Gênero Apocalíptico 
 

O Livro de Enoque, o Livro dos segredos de Enoque, o Segundo Livro de Baruque, 
IV de Esdras, Os livros de Adão e Eva. 
 
 

Filosofia Judaico-Alexandrina 
 

Filo, Flávio Josefo 
 

Conclusão 
 
Enquanto o AT compreende um período de 1500 anos de escrita, o NT se utiliza 
apenas de 1 século. 
Os teólogos dizem acertadamente que o VT contém o NT e que o NT explica o 
Velho. 
O Novo Testamento é a única regra de fé e conduta da Igreja. 


