
Bíblia em Ordem Cronológica 

Gênesis: Adão até Abraão (descendência do Messias) até José (no Egito) 

Jó: Data?  Possivelmente um dos filhos de Issacar, Gênesis 46:13, pois alguns manuscritos dizem Jó ao  

       invés de Jasube?  Jó era antes da época de Moisés e a Lei, pois ele mesmo oferecia os holocaustos a  

       Deus para o perdão dos pecados, Jó 1:5. 

Êxodo: Moisés nasceu e a saída do Egito e Aliança feita no Sinai com bênçãos ou maldições.  Se  

             obedecer, vive bem na Terra Prometida, se desobedecer volta para o cativeiro/escravidão.   

             Instruções de como construir o tabernáculo. 

Levítico: Instruções sobre como adorar a Deus no tabernáculo.  

Números: Povo de Israel não entrou na Terra prometida por causa de medo.  Moisés e o povo passaram 

             40 anos no deserto até aquela geração morreu, pois o povo desobedeceu a Aliança no Sinai.   

Deuteronômio: Deuteronômio a Aliança/Lei repetida para segunda geração e desafio dado para entrar na  

             Terra Prometida. 

Josué: Ele liderou a segunda geração dentro da Terra Prometida – Terra conquista e dividida entre tribos. 

Juízes: Altos e baixos do povo de Deus dentro da Terra Prometida, de acordo com a sua obediência a  

            Aliança de Sinai.  Deus manda Juízes/Salvadores para socorrer o povo. 

Rute: Escrito durante os dias dos Juízes para mostrar continuação da linhagem de Abraão para trazer o  

          Messias. 

1 Samuel: Samuel é último Juiz. Saul é o primeiro rei de Israel.  Davi é jovem e perseguido por Saul. 

2 Samuel: Davi é segundo rei de Israel.  Profeta Natã.   

Salmos: Muitos escritos por Davi. 

1 Reis: Salomão é terceiro rei de Israel, capítulos 1-11  

             Escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos cânticos. 

             Reino Dividido, capítulos 12-22 

             Jeroboão rei do norte: Israel 

             Roboão, filho de Salomão rei do sul: Judá 

2 Reis: Reino Dividido entre norte/Israel e sul/Judá – 19 reis de história do norte e sul e sul tinha uma  

             rainha. 

             Profetas pregaram para os reis para lembra-los da Aliança firmada com Deus no Sinai.  Se não  

             obedecer vão ao cativeiro como Deus prometeu. 

 

Profetas do Velho Testamento 

Eles pregaram nas seguintes épocas e lugares 

 

 Judá     Extras      Israel 

Joel 800 a.C.      Obadias 853-841 a.C. para Edom  Amós 755 a.C.     

Amós 755 a.C.   Jonas 800-790 a.C. para Nínive  Oséias 750-735 a.C. 

Oséias 750-735 a.C.   Naum 614 a.C. para Nínive e Assíria       Miquéias 740-700 a.C. 

Isaías 740-700 a.C.         Cativeiro 721 a.C. 

Miquéias 740-700 a.C.        Assíria 

Jeremias e Lamentações 625-586 a.C. 3 deportações à Babilônia começa 606 a.C. 

     Aliança de Sinai quebrada.  Nova Aliança prometida. 

Sofonias 625-586 a.C. 

Habacuque 612-606 a.C. 

606 a.C. primeira deportação à Babilônia – Daniel foi ao cativeiro 606-536 a.C. 

597 a.C. segunda deportação à Babilônia – Ezequiel foi ao cativeiro 597-592 a.C. 

586 a.C. terceira deportação à Babilônia – acabou a pátria durante 70 anos na Babilônia 606-536 a.C. 

    (Lembrança: Jeremias, Sofonias, Habacuque, Daniel e Ezequiel contemporâneos.) 



 

Cativeiro Acabou – de volta a Terra Prometido – Pérsia reinando no mundo. 

 

Esdras: capítulos 1-6, 536-516 a.C. Vai para Jerusalém reconstruir o templo. 

Ageu: 520 a.C. Motivação para reconstruir o templo. 

Zacarias: 520-515 a.C. Motivação para reconstruir o templo. 

Ester: 484-465 a.C. Preservar a descendência de Abraão que vai produzir o Messias.  Ela era rainha judia  

                               casada com rei da Pérsia. 

Esdras: capítulos 7-10, 458 a.C. Vamos obedecer à Aliança/Lei de Deus firmada no Sinai. 

Neemias: 445-420 a.C. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. 

Malaquias: 445-430 a.C. Chamando o povo ao arrependimento. Profetiza que não vêm mais profetas até  

                                        Elias/João Batista. 

1 e 2 Crônicas: 425 a.C. Recapitulação de toda a história de Adão até o rei da Pérsia.  Lucas 11:51 – 

Sangue de Abel até o sangue de Zacarias (Gênesis até 2 Crônicas 24:20-21). 

 

Velho Testamento termina e há 400 anos de silêncio da parte de Deus. 

 

Livros históricos, não inspirados escritos pelos judeus para preservar a religião deles durante o reinado da 

Pérsia, Grécia e Romanos.  Estes livros constam numa edição católica para contar a história entre os 

testamentos de escritos inspirados.  São livros como 1 e 2 Macabeus, Judite, Baruch, Tobias, etc. 

 

Mateus, Marcos, Lucas, João: Nascimento, vida, ensinamento, morte, sepultamento, ressurreição e   

                                                 ascensão de Jesus. 

Atos: Estabelecimento da Igreja/Reino.  Igreja iniciada em cidade após cidade como Éfeso, Roma,  

         Colosso, na região da Galácia, Corinto, Filipos, etc.  Atos é 30 anos de história do crescimento da  

         igreja.  O livro de Atos termina pouco antes da morte do apóstolo Paulo em -+ 68 d.C. e a destruição  

         de Jerusalém em 70 d.C. 

Cartas: Escritas para as igrejas estabelecidas durante os 30 anos da história de Atos.  Estas cartas ajudaram 

a igreja a amadurecer espiritualmente, corrigir erros e andar como Jesus. 

Apocalipse: Último livro escrito por volta de 90-95 d.C. para as igrejas na Ásia.  Este livro mostra como o 

império romano, que perseguia a igreja, foi eliminado por Deus. 


