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Todo estudo deste Periodo tem e será fundamentado em fatos históricos.
Não ha registro na Biblia deste periodo, muitas literaturas sacras surgiram neste
periodo mas foram consideradas APOCRIFAS, porque não houve a inspiração
Divina, por muito tempo o Catolicismo Romano aceitava algumas destas literaturas
e algumas delas ate faziam parte da Bíblia Católica Romana, hoje elas estão na
Biblia Católica, porem não são consideradas inspiradas, são apenas livros
históricos.
Este periodo, que compreende entre Malaquias e Mateus durou em torno de
IV séculos. Ficou caracterizado principalmente pelo SILENCIO DE DEUS, ou seja,
neste periodo DEUS não se manifestou e nem levantou nenhum Profeta, e ai a
coisa pegou, porque “QUANDO DEUS SE CALA, O HOMEM FALA”.
Estudar e conhecer este período e muito importante, porque o N.T. traz
muitos reflexos desta época. Poderíamos dizer que este “SILENCIO DE DEUS”
iniciou em meados do cativeiro judeu no Império Greco-macedônico e foi até o
anuncio do nascimento de JESUS. Para entendermos este Periodo temos que voltar
um pouco na historia e dar uma passada pelo Império Babilônico, Persa, Greco,
Romano.
É o que vamos fazer rapidamente sem nos atermos muito a datas e nomes
de pessoas.
IMPÉRIO BABILÔNICO:
Foi o mais cruel e sofrido dos cativeiros. O Pf. Jeremias que fazia parte dos
Profetas Pré-Exilio, profetizou este cativeiro, basta lermos o Seu Livro, e veremos o
desespero do profeta anunciando a invasão. Jr.21.1-14.
Duração: 70 anos - Jr.25.11..
Neste periodo o povo judeu estava dividido em dois reinos: Norte e Sul
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Reino do Norte e Reino do Sul. Com a morte do Rei Davi assume o poder seu filho
Salomão este para manter-se no poder faz acordo com seus vizinhos casando com
mulheres não judia, com isto a idolatria entra no meio do povo de DEUS. Com a
morte de Salomão o reino se divide: 10 tribos foram para o Norte e 02 tribos ficaram
no Sul. Viveram em torno de 03 séculos assim divididos até que Nabucodonosor
acabou com a festa.
Nabucodonosor no ano 598 a.C. invade e anexa ao seu Império o Reino do
Norte (Israel) cuja capital era Samaria, destrói tudo e deporta todos os homens
capazes para guerra ou servir na corte. O Reino do Sul (Judá) cap. Jerusalém,
negociam com Nabucodonosor e não é invadido, só que, 11 anos depois, o acordo
é quebrado e ele invade, saqueia, deporta e destrói o Templo.
Nabucodonosor, além de cruel era um grande estrategista, quando anexava
algum reino ao seu Império, ele deportava para Babilônia os capazes para guerra e
no serviço da corte e deixava na terra os velhos, crianças e inválidos, só que
misturava a estes outros povos conquistados e ele fez isto com os judeus, exilou
para a nação de Israel outros povos que foram fixados na região da Samaria,
poderíamos dizer que era uma espécie de campo de exilados, onde as pessoas
tinham que trabalhar para o Imperador. Como todo Império, o de Nabucodonosor
também teve o seu fim.
IMPÉRIO PERSA:
Com a morte de Nabucodonosor seu Império começou a decair e até que no
ano 535 Ciro, Rei dos Persas invade e toma Babilônia.
Vou colocar uma pergunta.
Dos 70 anos, previstos pelo Pf. Jeremias só se cumpriu 63, portanto faltam 07 para
serem cumpridos: PAUSA P/ CONTA: 598 – 535=63: duração do cativeiro era de 70
anos.
Onde estão estes 07 anos?
Com isto os judeus passaram a ser dominados pelos Persas, que não foram
tão cruéis como o Nabucodonosor, a ponto do rei Artaxece notar o semblante triste
de um de seus copeiros e se preocupar com ele e perguntou o por que do
semblante triste, o copeiro não perdeu a oportunidade e relata sobre a destruição do
templo e de cidade dos seu antepassados. O rei sensibilizado autorizou uma ida
para restaurar a cidade
Os Irmãos se lembram do nome do copeiro?
R) ESDRAS
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E Esdras vai primeiro restaurar a parte eclesiástica e depois foi Neemias
restaurar as muralhas da cidade, porem muitos judeus, liderados por Sambalate e
que estavam estabelecidos na Babilônia, não quiseram ir.
Olhe ai outra confusão: Os livros de Esdras e Neemias estão lá no inicio da Biblia no
rol dos Livros históricos. (nós vamos explicar esta divisão no momento certo).
Podemos dizer então que o 1ª degrau do Periodo Inter bíblico, iniciou-se com
a primeira leva de judeu indo com Esdras e Neemias para restaurar o templo e os
Muros de Jerusalém.
Os restauradores além do trabalho duro tinham que enfrentar outro grave
problema.
1ª - Quando chegaram na terra outros povos viviam lá, povos que foram fixados por
Nabucodonosor.
2ª - A região estava sob o domínio do império GRECO-MACEDONICO, os dois
Impérios mantinham uma certa relação e Esdras foi com carta do Imperador Persa
ao Imperador Grego.
Com a decadência do império Persa, Alexandre – “O Grande”, Rei da
Macedônia, invade e anexa a Babilônia ao seu Império, novamente os judeus
trocam de dono.
IMPÉRIO GRECO-MACEDONICO
Os Gregos também não foram cruéis e permitiram que o povo ficasse na
terra, porem pagando tributos, fornecendo também homens para guerra etc, o
império Grego cresceu muito ate que com a morte prematura de Alexandre- “O
Grande”, o império se divide, ai a coisa complicou para os judeus.
Dois Generais de Alexandre “O Grande” começam a disputar o poder, e os
judeus ficaram no meio desta briga. O então mandatário da região onde vivia os
judeus, para fortalecer sua região, exige a helenizarão (assimilação da cultura
grega) dos povos dominados. Quando lemos o Livro de Malaquias podemos
entender bem a situação que o povo vivia, totalmente desanimados e desviados de
DEUS, a elite sacerdotal era extremamente corrupta e estava mais a serviço das
autoridades do que a DEUS.
Até que no reinado de Antioco IV, para fortalecer mais ainda o seu reinado
ele proibiu todas as praticas judaicas (sacrifício, guarda do Sábado, festas
tradicionais, foram forçados a comer carne de porco, circuncisão nem pensar, etc.),
muitos altares pagão foram erguidos em terras judaicas. A violência foi tanta que até
culto a Zeus foi introduzido no interior do Templo. Mas DEUS nunca abandona os
seus e mesmo na transgressão ELE trabalha no silencio.
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Um homem chamado MATATIAS que tinha 05 filhos, inicia uma reação,
fazendo emboscadas aos gregos e destruindo altares. E a coisa foi crescendo, ate
que uma revolta aconteceu que ficou conhecida como a revolta dos MACABEUS, e
o Império Grego foram enfraquecendo devidas as revoltas, as disputas internas e
emboscadas, até que no ano 63 a.C o Império Romano conquista a Judeia e toda a
região e novamente o povo judeu troca de dono.
Este era o senário no qual CRISTO chegou, domínio Romano, povos
estranhos vivendo na terra a séculos, a maioria da população não falava o hebraico,
classe sacerdotal corrupta, povo dividido em diferentes grupos e um povo
totalmente descrente em DEUS.
Devido aos sucessivos cativeiros, e deportações, o povo Judeu perdeu
totalmente a identidade, apenas um remanescente preservava os costumes e as
praticas da Lei.
Quando da ocupação das terras dos judeus pelos gregos e do decreto que
obrigava a helenizarão, um grupo de 70 judeus eruditos foi nomeado a fazer a
tradução dos livros (rolos) sagrados dos judeus para o grego, esta tradução ficou
então conhecida pelo nome de SEPTUAGINTA, era a Biblia que se usava nos
tempo de JESUS.
Muitas outras literaturas surgiram, todas consideradas APOCRIFAS como já
dissemos. As mais comuns e usadas como Livros históricos são:
Tobias, Juditi, I,II Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiastico, Baruque e a
Carta de Jeremias, foram também acrescidos os Livros do Pf Daniel e de Ester.
Acredita-se que foi neste periodo que surgiu a força da sinagoga, devido as
proibições, judeus dedicados se reuniam em algum lugar para estudar e ensinar da
Lei. Também surgiu neste periodo dois forte grupos judaico:
FARIZEU: homens extremamente zelosos pela Lei e costumes.
SADUCEUS: um grupo mais ligado ao sacerdócio e ao governo
ECENIOS; grupo que viviam isolados em comunidades próprias e eram
extremamente zelosos com a Lei.
ZELOTIS: grupos urbanos que tinham como meta derrubar o governo Romano pela
força.
Este era o senário que CRISTO encontrou.
Em tempo:
A respeito dos 07 anos que estão faltando nas profecias de Jeremias, nós veremos quando
estudarmos o Período da TRIBULACAO.
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