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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 44 – LIVROS “PENTATEUCO”
RESUMO DOS LIVROS
Domingo 03 de outubro de 2010
Estudados sobre os livros do Pentateuco (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), abaixo vamos ver o resumo de cada um
deles e o que nos ensinou.
GÊNESIS
Nome: Gênesis, uma palavra grega com o significado “origem” ou “princípio”, é o primeiro livro da Bíblia e sua primeira palavra é
“No princípio”.
Autor: Moisés (pela revelação do Espírito de Deus na vida dele, escreveu sobre a criação do mundo e a descendência do povo hebreu)
Conteúdo: Esse livro consiste em duas partes:
A primeira parte descreve a criação do universo e a continuação da humanidade. Também trata-se sobre as primeiras criações
humanas de Deus - Adão e Eva. Também, descreve a maneira como Eva caiu em tentação e como o pecado e o sofrimento foram
aplicados ao mundo. O livro prossegue descrevendo a construção e a destruição da torre de Babilônia, e também a continuação da
humanidade através de Noé.
A segunda parte é a respeito das primeiras gerações de israelitas. Ela descreve a relação especial de Deus com Abraão e seus
descendentes. O livro traça as histórias do filho de Abraão, Isaque, seu neto Jacó e seus doze bisnetos. Também descreve em detalhes
os motivos que levaram o filho de Jacó, José ao Egito, sua escravidão, sua ascensão ao poder, sua reconciliação com seus irmãos e a
migração de Jacó e sua família ao Egito.
Além disso, o livro fala como os filhos de Jacó se tornaram os fundadores das doze tribos de Israel. Tecendo história em torno da vida
dessas pessoas, o livro dá uma mensagem poderosa do que Deus fez por eles. O tema central do livro é a preocupação de Deus com
seus filhos, como ele molda suas vidas e como ele glorifica a justiça, pune o mal e recompensa os bons. É um livro antigo e oficial
escrito para registrar a fé das pessoas em seu Deus e como manter essa fé viva.
_____________________________________________________________________________________________
ÊXODO
Nome: A palavra no grego significa “saída”.
Autor: Moisés (ele mesmo relata como foi a saída do povo de Israel do Egito)
Conteúdo: O principal propósito do Êxodo é manter vivo na memória do povo hebreu o feito da fundação de si mesmo como nação: a
saída do Egito e a consequente libertação da escravidão. Através de sua fuga e a busca da Terra Prometida, o judeu adquire
consciência de sua unidade étnica, filosófica, cultural e religiosa pela primeira vez.
O Êxodo estabelece também as bases da liturgia e do culto, e está dominado em toda sua extensão pela figura do legislador e
condutor, o patriarca Moisés.
Depois da morte de José e de toda a sua geração, subiu ao trono do Egito um novo Faraó - e muito provavelmente uma nova Dinastia
- "que não sabia nada a respeito de José." E Faraó começou a temer o povo de israel que estava crescendo muito em sua terra. Com
isso, designou sobre eles trabalhos pesados e forçados a fim de oprimí-los. Quanto mais os egípcios os oprimiam, tanto mais eles se
multiplicavam, a ponto de os egípcios temerem uma rebelião. Para conter o preocupante aumento da população masculina entre os
israelitas, o Faraó ordenou que todo menino israelita recém-nascido fosse morto. É neste contexto que surge o nascimento de Moisés.
Uma mulher levita (da tribo de Levi) consegue salvar seu bebê o deixando sem rumo no rio Nilo em uma arca de junco. Então a filha
do Faraó acha o bebê, e dá a ele o nome de Moisés (traduzido como Salvado das águas). Moisés cresceu dentro da sociedade egípcia,
mas depois se solidariza com os israelitas, ao matar um egípcio que estava batendo em um israelita. Então foge do país e vai para
Midiã. Lá ele casa, e depois, converte-se em pastor do sacerdote Jetro (chamado Reuel, em outra parte do Êxodo) e por sua vez
Moisés chega a ser marido da filha de Jetro, Cífora. Enquanto rebanhava o bando de ovelhas de seu sogro no Monte Horebe, encontra
Deus na forma de um arbusto queimando. Deus revela seu nome, Yahweh (ou Javé), a Moisés, e diz que ele deve voltar ao Egito e
liderar a fuga dos hebreus rumo à Terra Prometida de Abraão (Canaã). Moisés retorna ao Egito, e Deus o instrui a aparecer diante do
faraó e informar ele da exigência de Deus de que ele deixe o povo de Deus partir. Moisés e seu irmão Arão fazem isso, mas o faraó
recusa o pedido e oprime ainda mais os hebreus. Moisés fala a Deus e Deus diz que os hebreus conseguirão deixar o Egito. Deus envia
uma série de pragas sobre o Egito, mas o faraó insiste em recusar. Deus instrui Moisés a instituir o sacrifício da Passagem entre os
hebreus, e mata todos os primogênitos egípcios e seus gados, mas evita as casas dos israelitas, que haviam marcado as portas de
suas casas com sangue de cordeiro. O faraó reconhece sua derrota e então concorda em deixar os hebreus partirem.
Após a saída do Egito, atravessam o Mar Vermelho e começa a trajetória no deserto rumo à Canaã, mas o povo começou a rebelar
contra Deus com murmurações e tantas outras coisas que desagradavam a Deus. Chegando ao Monte Sinai, Deus fala com Moises e
manda que construisse o Tabernáculo. No mesmo monte, Deus também escreveu as duas tábuas contendo os dez mandamentos.
Enquanto Moisés se encontrava no cume da montanha, o povo se impacienta e exige a Arão a construção de um bezerro de ouro.
Deus informa Moisés que seu povo tem se voltado contra ele, então ameaça em abandonar o povo de Israel, mas Moisés intercede por
eles. No entanto, quando ele se abaixa e vê o que foi feito, fica com raiva e destrói as tábuas da lei. Depois de pronunciar o juízo
contra Arão e seu povo, Moisés sobe novamente e implora a Elohim pelo perdão. Em consequência, Elohim ordena a Moisés fazer duas
novas tábuas, onde ele pessoalmente escreve os mandamentos. Deus entrega a ele, com os Dez Mandamentos. Então Moisés regressa
com seu povo, e enquanto lê as leis, o povo o escuta com respeito. Moisés reúne a congregação, e impõe o descanso do sábado e
solicita oferendas para o santuário. A totalidade da população responde afirmamente, seguem todas as instruções para fazer o
Tabernáculo, seu conteúdo, e a vestimenta dos sacerdotes.
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LEVÍTICO
Nome: Derivado do nome da tribo de Levi. No hebraico o nome é: "Vá-yich-rah", e significa: "E Ele chamou".
Autor: Moisés
Conteúdo: Este livro traz o nome de Levítico, por tratar quase exclusivamente dos deveres sacerdotais (santidade e expiação dos
pecados). Poder-se-ia compará-lo a um ritual. Com exceção de dois trechos históricos (8:10, 24:10-23), compõe-se inteiramente de
leis que visam à santificação individual e nacional.
1a Leis relativas aos sacrifícios (1:7).
2a Consagração dos sacerdotes (8:9).
3a Leis sobre a pureza legal (11:16) dos alimentos (11), da puérpera (12), da lepra nas pessoas (13:1-46, 14:1-32), nas vestes (13:4759) e casas (14:33-57). Rito para o dia solene de expiação (16).
4a Leis sobre a santidade (17:23): a) do povo (17:20); matança dos animais, uso do sangue, unicidade do santuário (17); prescrições
que regulam os atos sexuais (18); várias prescrições religiosas e morais (19); punição para os transgressores (20); b) dos sacerdotes:
núpcias e luto (21:1-15); irregularidades (21:16-24); impureza cerimonial (22:1-16; qualidades das vítimas (22:17-30); conclusão
(22:31-33); c) dos dias festivos: solenidades anuais e o sábado (23).
5a Determinações diversas: lâmpadas no santuário e pães da apresentação (24:1-9); pena para o blasfemador (24:10-23); prescrições
para o ano sabático e jubileu (25); promessas e ameaças relativas a observância da lei (26); votos e dízimos (27).
_____________________________________________________________________________________________________________
NÚMEROS
Nome: Porque o nome Números? Porque este livro dá duas vezes que o povo de Israel foi numerado ou contado. Em 1:2-3 Deus
mandou tomar a soma dos homens de 20 anos para cima que podia sair à guerra. Porque foi contado? Porque iam entrar em Canaã
para conquistar a terra. A primeira vez a soma deu 603.550 homens (1:46). Deus mandou tomar a soma a segunda vez em 26:2. Esta
vez deu a soma de 601.730 (26:51). A segunda vez deu menos do que a primeira vez. A primeira vez foi da geração velha que saiu do
Egito e morreu no deserto, a segunda vez foi da geração nova que entrou na terra de Canaã. Notou que a soma da segunda vez deu
menos do que a da primeira vez? Isto mostra o resultado de não obedecer e seguir o Senhor.
Autor: Moisés
Conteúdo: Pode ser dividido facilmente, de acordo com os lugares e tempos, em três partes: no Sinai (1:1-10:10); viagens através do
deserto (10:11-21:35); na margem oriental do Jordão (22:36).
A julgar pelo resumo, o presente livro compreende um período de cerca de trinta e oito anos e meio. Sobre a maior parte desse
período (os trinta e oito anos no deserto) narra-nos a morte da geração antiga no deserto e a contagem da nova para entrar na terra
de Canaã. Narra fatos também como a serpente de bronze, a sedição de Coré, os vaticínios de Balaão, água brotada da rocha; fatos
dos quais os apóstolos no Novo Testamento tiraram utilíssimas lições (1Cor 10:1-11; Hebr 3:12-19; Jo 3:14-15).
O livro de Números é a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades e que se revoltou
contra Deus e contra Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o líder deles. É também a história da fidelidade de Deus, do seu
cuidado constante para com o seu povo, que muitas vezes era fraco e desobediente. Este livro fala da firmeza de Moisés, que às vezes
perdia a paciência, mas sempre mostrava ter um espírito de dedicação a Deus e ao seu povo.
_____________________________________________________________________________________________
DEUTERONÔMIO
Nome: Seu nome significa "A Segunda Lei", bem que, o livro não contém uma nova lei, mas as leis dadas em Sinai, são revistas e
comentadas.
Autor: Moisés
Conteúdo: Moisés tinha então 120 anos, e a Terra Prometida estava a sua frente. Ele tirou os israelitas da escravidão no Egito e os
guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no monte Sinai. Por causa da desobediência de Israel em se recusar a entrar na terra de
Canaã, a Terra Prometida, os israelitas perambularam sem destino no deserto por trinta e oito anos. Agora se achavam acampados na
fronteira oriental de Canaã, no vale defronte de Bete-Peor, na região montanhosa do Moabe, de vista para Jericó e a planície do
Jordão. Quando os israelitas se preparavam para entrar na Terra Prometida, depararam-se com um momento crucial em sua história –
novos inimigos, novas tentações e nova liderança. Moisés reuniu o grupo para lembrá-los da fidelidade do Senhor e para encorajá-los a
serem fiéis e obedientes ao seu Deus quando possuíssem a Terra Prometida.
(1) Lembrança do relacionamento de Deus com Israel no passado, caps. 1-4.
(2) Repetição do Decálogo e referências à eleição de Israel como povo separado, obediente aos mandamentos divinos, caps. 5-11.
(3) Um código de leis que devem ser guardadas em Canaã, caps. 12-26.
(4) Bênçãos pronunciadas sobre a obediência e maldições sobre a desobediência. A morte e a vida expostas perante o povo, caps. 2730.
(5) Palavras finais de Moisés, seu cântico, benção, etc., caps. 31-33.
(6) Lembrança adicional da última visão e da morte de Moisés, cap. 34.
Tema principal abordado é Obediência. Expõe ao povo sobre as bênçãos e as maldições.
_____________________________________________________________________________________________________________
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