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O QUE EXISTE NO MERCADO DA
CRONOLOGIA BÍBLICA

No Livro de Tiago, Cap. 1:5-6-7
está escrito:
“E, se alguém de vós tens falta de
sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
liberalmente, e o não lança em rosto, e serlhe-á dada’’”.
Peça, porém com fé, não
duvidando; porque o que duvida é
semelhante à onda do mar, que é levada pelo
vento e lançada de uma parte para outra.
Não pense tal homem que
receberá do Senhor alguma coisa.

Inicialmente vejamos o que disse Jerry Yang, o criador
do site mais visitado do mundo à Revista Veja, em 15 de março
de 2000 numa entrevista:
''E amanhã pode surgir alguma coisa em que ninguém
nunca pensou antes”, assim iniciaremos levantando uma
hipótese, se porventura, alguém lhe proibisse de recomendar a
leitura deste trabalho para um amigo, você respeitaria a vontade
deste? Eu acredito que não, porque a partir deste momento
proporcionaremos um caminho fantástico de que todos têm a
curiosidade de entender e conhecer assuntos sobre a Criação do
Mundo.
Vejamos o que está escrito em Marcos 7:36: “E
ordenou-lhes Jesus que a ninguém o dissessem; mas, quanto
mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam”.
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Faz-se necessário citar em primeiro lugar o que já existe
no mercado sobre o assunto cronologia bíblica.
A Bíblia Sagrada Católica, revisada por Frei João José
Pedreira de Castro, 74ª Edição, Claretiana de 1991, Editora Ave
Maria Ltda, na pág. 13 – Introdução Geral sobre a História dos
Hebreus, relata o seguinte:
Abraão emigrou para a Palestina na época em que
reinava na Caldéia o Grande Rei Hamurabi – “Antes de
Abraão é nos impossível fixar uma data para os
acontecimentos mencionados nas Escrituras”.
Pelo ano 1.250 a.C., Deus suscitou-lhes um libertador,
na pessoa de Moisés. Sob sua guia os hebreus passaram pelo
Mar Vermelho para se dirigirem à terra de Canaã. Depois de se
deterem por 40 anos no deserto, os israelitas empreenderam a
conquista da Palestina pela tomada de Jericó.
Frei João, diz que pelo ano 1250 a.C., Deus suscitoulhes um libertador na pessoa de Moisés.
Como já vimos a Bíblia Sagrada relata no Livro de
Êxodo cap. 7:7, que era Moisés da idade de 80 anos e Aarão da
idade de 83 anos quando falara a Faraó.
Se verificarmos o Sistema de Cronologia Bíblica,
encontraremos a data da saída do Egito que é o ano 2668
desde a Criação. Agora se convertermos a data da saída do
Egito o ano 2668 desde a Criação em Antes de Cristo é só
subtrairmos o ano 3728 do nascimento de Jesus, menos o ano
2668 e teremos o ano 1060 a.C., portanto uma diferença de 190
anos da data mencionada pelo Frei João.
Sobre Lamentações diz - foram compostas durante os
anos que se seguiram à destruição de Jerusalém, em 586. Não
podemos afirmar com absoluta certeza, se foi Jeremias o seu
autor, todavia não é impossível que o tenha sido.
Vejamos o que está escrito nessa mesma Bíblia no Livro
de II Crônicas, Cap. 35:23 a 25, pág. 491: “Josias foi ferido
gravemente e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi
sepultado nos sepulcros de seus pais, foi pranteado por todos os
habitantes de Judá e Jerusalém”.
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Jeremias compôs uma lamentação fúnebre sobre Josias,
estes cantos fúnebres figuram no Livro das Lamentações,
portanto a própria Escritura afirma com absoluta certeza de
que o autor do Livro de Lamentações foi Jeremias.
A Bíblia de Referência Thompson, com versículos em
cadeia temática, Almeida, Edição Contemporânea, Editora
Vida-1997, relata o seguinte, na página 1384, através de uma
nota:
“Não há um Sistema de Cronologia da Bíblia
geralmente aceito”. As datas a seguir concordam com Ussher,
mas estas são usadas somente como base de trabalho, e não
como absolutamente exatas.
Quem é Ussher?
A Revista Super Interessante, em dezembro de 1999,
publicou uma matéria sobre calendário, na pág. 30:
''Em 1650, o Arcebispo Irlandês, James Ussher, fez as
contas e concluiu que Deus criou o mundo às 15h30 do dia 23
de outubro de 4.004 a.C., e que o Apocalipse aconteceria no
mesmo dia e horário em 1996''. Bem errou, mas Ussher
inventou a expressão ''Antes de Cristo'' que usamos até hoje.
No Livro Introdução Bíblica de J. Cabral, sétima
edição, Rio de Janeiro: Universal-1997 Coleção Reino de
Deus, 123 Editora Gráfica Universal Ltda., encontramos na pág.
55 o assunto sobre Esboço da Cronologia:
''Os dados cronológicos fornecidos pela Bíblia são
insuficientes para, com eles, se elaborar a base de um
sistema exato de datas; e há divergência de opiniões entre os
eruditos''.
Segundo Ussher, a Criação de Adão se deu em 4004
a.C., o Dilúvio em 2348 a.C. e o Êxodo em 1491 a.C.
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Cita também na pág. 217 sobre o ilustre e consagrado
historiador Flávio Josefo, o mesmo citado na Revista Super
Interessante em dezembro de 1999, na matéria sobre o
calendário, Editora Abril na pág. 33: “Temos somente 22 livros
que contém a história de todo o tempo, livros que cremos serem
divinos... Da morte de Moisés até o reinado de Artaxerxes, os
profetas que sucederam Moisés escreveram a história''.
Agora veja a cronologia da Bíblia Sagrada, traduzida
por João Ferreira de Almeida, 2ª Edição-1993, Sociedade
Bíblica do Brasil, São Paulo-SP, Auxílio para o Leitor, na pág.
3 e também na Bíblia de Estudos Almeida, Sociedade Bíblica,
Barueri-SP-1999, na pág. 103:
“Não há condições para se datarem os eventos
relatados nos primeiros onze capítulos de Gênesis. Os
períodos dos Patriarcas, do Êxodo e da conquista de Canaã,
aparecem nesta cronologia com duas datas possíveis, que
constituem as posições mais representativas dos estudiosos do
Antigo Testamento, e mesmo estas são datas aproximadas. Só a
partir da época dos reis é que se pisa em terreno firme em
matéria de cronologia, sendo mínimas as discordâncias entre os
eruditos bíblicos. Nesta tabela cronológica abaixo, a abreviação
''a.C.” significa ''antes de Cristo''.
EVENTOS PRINCIPAIS

PERSONAGENS

Abraão
Isaque
Jacó e Esaú
José
Entrada no Egito
Os Israelitas são escravizados no Egito
O nascimento de Moisés
Saída dos Israelitas do Egito
Reinado de Davi
Reinado de Salomão

NASCIMENTO

2160? 1950 a.C.?
2060? 1850 a.C.?
2000? 1790 a.C?
1909? 1699 a.C.?
1870? 1650 a.C.?
1580? 1580 a.C.?
1520? 1330 a.C.?
1440? 1280 a.C.?
1010 a 970 a.C.
970 a 931 a.C.

Cronologia da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, 2ª Edição1993, Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo-SP

O que existe no mercado da Cronologia Bíblica - 7

Na Bíblia Sagrada de Referência
encontramos o seguinte sobre cronologia:

Thompson,

EVENTOS PRINCIPAIS

PERSONAGENS

NASCIMENTO

O Dilúvio
A Chamada de Abraão
A família de Jacó entra no Egito
Morte de José
Nascimento de Moisés
Êxodo (saída do Egito)
Reinado de Davi
Reinado de Salomão

2348 a.C.
1921 a.C.
1706 a.C.
1635 a.C.
1571 a.C.
1491 a.C.
1055 a 1015 a.C.
1015 a 975 a.C.

A Cronologia da Bíblia Sagrada Católica, revista por
Frei João José Pedreira de Castro, Editora Ave Maria Ltda., 74ª
Edição, pág. 8, nos mostra:
EVENTOS PRINCIPAIS

PERSONAGENS

NASCIMENTO

Abraão
Moisés
Reinos: Davi e Salomão

+ - 1850 a.C.
+ - 1250 a.C.
+ - 1000 a.C.

A Cronologia da Bíblia Sagrada Católica, Edição
Pastoral, Sociedade Bíblica Católica Internacional e Paulus1990 na pág. 1614, nos mostra:
EVENTOS PRINCIPAIS

PERSONAGENS

Abraão
Formação do Povo de Israel
Monarquia Unida em Israel

NASCIMENTO

1800 - 1300 a.C.
1300 - 1050 a.C.
1040 - 931 a.C.
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PESQUISAS NA INTERNET
Há uma Home Page na Internet sobre Cronologia
Bíblica:
.
http://www.geocities.com/ana_ligia_s/,
http://br.profiles.yahoo.com/analigia_s_francisco,
e-mail
elmisionero@msm.com, da Dra Analígia S. Francisco, médica
no Rio de Janeiro, que relata o seguinte:
TABELA COMPARATIVA
Obs: Em Fonte Itálica a Cronologia da Dra Analígia está em Concordância com o
Autor Indaléssio;
Em Fonte Negritada sua Cronologia está em Discordância com o Autor
Indaléssio.
Analígia S. Francisco
Indaléssio Costa Rodrigues
Doutora
Autor dessa Obra
Rio de Janeiro – RJ
Presidente Prudente – SP

PAIS

Adão
Sete
Enos
Cainã
Maalalel
Jarede
Enoque
Matusalém
Lameque
Noé
Sem
Arfaxade
Selá
Héber
Pelegue
Reú
Serugue
Naor

ANO QUE ANO QUE
NASCEU MORREU

0001
0130
0235
0325
0395
0460
0622
0687
0874
1056
1556
1656
1691
1721
1755
1785
1817
1847

0930
1042
1140
1235
1290
1422
0987
1656
1651
2006
2156
2094
2124
2185
1994
2024
2047
1995

ANO QUE
NASCEU

ANO QUE
MORREU

1º dia da
Criação
130
235
325
395
460
622
687
874
1056
1556
1658
1693
1723
1757
1787
1819
1849

930
1042
1140
1235
1290
1422
0987
1656
1651
2006
2158
2096
2126
2187
1996
2026
2049
1997
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Terá
Abraão
Isaque
Jacó
Egito
Moisés

1876
1946
2046
2106
Entrada
2236
2586

2081
2121
2226
2253
Saída
2666
2706

1878
1948
2048
2108
Entrada
2238
2588

2083
2123
2228
2255
Saída
2668
2708

Reinados
REIS

Saul
Davi
Salomão

INICIO

TERMINO

INICIO

TERMINO

3102
3142
3182

3142
3182
3222

3065
3104
3144

3104
3144
3183

Ao compararmos os dois Sistemas Cronológicos, logo é
possível detectar onde a Doutora Analígia, equivocou-se na sua
Cronologia Bíblica, pois de Adão até o ano do Dilúvio 1656,
ambas estão em concordância, mas a partir da morte de Sem, e
do nascimento de Arfaxade, a Doutora Analígia equivocou-se
em dois anos, por não ter observado o que está escrito no Livro
de Gênesis Cap 11:10: “Sem era da idade de cem anos e gerou
Arfaxade, dois anos depois do Dilúvio.” Quando ocorreu o
Dilúvio? Segundo a sua própria Cronologia, aponta que o
Dilúvio ocorreu no ano 1656, a qual é a data exata do evento.
Agora se somarmos 1656 + 2 anos após o Dilúvio =
(ao ano 1658), quando Sem era da idade de 102 anos, gerou
Arfaxade, e viveu Sem depois que gerou Arfaxade, 500 anos; e
gerou filhos e filhas, e morreu com 602 anos.
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Se observarmos a data do nascimento de Abraão pela
cronologia da Doutora Analígia, ela afirma que Abraão nasceu no ano
1946 desde a criação, o que contradiz o historiador Flávio Josefo, que
afirma na sua Obra completa da Historia dos Hebreus, livro Primeiro
Cap 6-20, pág 55, onde ele diz que Abraão foi o décimo desde Noé, e
que nasceu 292 anos depois do dilúvio. Conferindo: 1656 ocorreu o
dilúvio, se somarmos 292 anos, teremos a soma de (1656 + 292) =
1948, e não o ano 1946, dito pela Doutora Analígia.
O que em conseqüência deste equivoco, causou um efeito
dominó na sua Cronologia Bíblica de Sem até Moisés, em 02 anos de
erro.
A Cronologia do período dos Reinados, ela afirma que Saul
começou a reinar no ano 3102, Davi 3142 e Salomão 3182. Afirma
também que a saída do Povo do Egito ocorreu no ano 2666, portanto
deixou de observar o que está escrito no Livro de I Reis Cap 6:1 ''No
ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do
reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive (este é o mês
segundo) começou a edificar a casa do Senhor''.
A Doutora Analígia afirma que a saída do Egito foi ao ano
2666 + 480 anos após a saída = 3146, que seria o quarto ano do
reinado de Salomão pela sua Cronologia, e também é possível
sabermos que Salomão começou a reinar no ano 3142.
Portanto a sua Cronologia aponta o ano 3182 para o reinado
de Salomão, o que na sua própria Cronologia ela se contradiz, errando
por um período de 40 anos.
Concluímos que a Doutora Analígia equivocou-se de Sem até
Moisés, por apenas dois anos, e começou o período dos reinados com
uma margem de erro de trinta e oito anos da data exata do início do
reinado de Salomão o ano 3144.
O que chamou a atenção é que a sua Cronologia, embora
com datas aproximadas, é a que mais se aproximou da realidade,
quando se pesquisa o assunto desde a criação, mas usa os 400 anos
do período Interbíblico, sendo sua data para o nascimento de Jesus o
ano 4235, diferença de 507 anos a mais.
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CRONOLOGIA DO LIVRO DE MÓRMON

A seguinte Cronologia, ou lista de eventos , não é
completa, e destina-se apenas a dar ao leitor uma noção de
seqüência ou ordem dos acontecimentos ocorridos nos tempos da Bíblia e do Livro de Mórmon.
Eventos da época dos antigos patriarcas: ( Foram
omitidos as datas, por ser difícil determinar a época precisa
dos eventos desta seção. )
No Livro de Mórmon, página 49 à 52 Edição 1.995 ,
publicado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias , Salt Lake City, Utah, EUA - 1.830 – JOSEPH SMITH,
JR. , encontramos o seguinte sobre cronologia:
EVENTOS PRINCIPAIS

PERSONAGENS

Adão
Noé o Dilúvio
Nascimento de Abraão
Nascimento de Isaque
Nascimento de Jacó
Nascimento de José
Nascimento de Moisés
Êxodo (saída do Egito)
Saul é ungido rei
Davi torna-se rei por Samuel
Davi torna-se rei em Hebrom
Davi torna-se rei em Jerusalém
Reinado de Salomão
Salomão termina o Templo
Morte de Salomão

NASCIMENTO

4.000 a.C.
? a.C.
? a.C.
? a.C.
? a.C.
? a.C.
? a.C.
? a.C.
1.095 a.C.
1.063 a.C.
1.055 a.C.
1.047 a.C.
1.015 a.C.
991 a.C.
975 a.C.
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No site :
http://www.solnet.com/20fev04/pena&lap/home.htm
A MÚSICA NA ANTIGUIDADE, de autoria de CRISTIANO
SOUZA, thecloserthebetter@yahoo.ca, encontramos o seguinte
sobre Cronologia:
Todavia, no início do século XX, havia muita incerteza
entre os estudiosos acerca da cronologia bíblica.
Um dos sistemas mais usados era o de Ussher,
originado, no século XVII, com base nas afirmações bíblicas,
mas cujas inexatidões diminuíram muito seu valor hoje.
Ussher afirmou que Matusalém, avô de Jubal, nascera
em 3317 a.C..
Mais tarde, nos anos 50, o arqueólogo inglês Sir
Charles Marston afirmou que a primeira dinastia do Egito fora
fundada em 3062 a.C. e a primeira dinastia de Ur, cidade
posterior ao dilúvio, na Suméria, em 4100 a.C..
Langdon propôs 3300 a.C. para o dilúvio e M. André
Parrot forneceu a data de 3000 a.C..
Nos anos 80, o professor francês Jean Delorme, da
Universidade de Toulouse - Le Mirail, afirmou que em 3100
a.C. fora unificado o Egito e fundada a primeira dinastia; em
2700 iniciada a civilização minóica em Creta; em 2550 a.C.,
fundada a primeira dinastia de Ur. A American Bible Society e
a Sociedade Bíblica do Brasil situaram Adão, Lameque e Jubal
no período pré-histórico.
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Há mais de 140 opiniões divergentes e opostas quanto à
cronologia e o problema é insolúvel.
"Nenhuma cronologia definitiva ou certa é possível",
escreveu o doutor F. N. Peloubet, autor de "Treasury of Biblical
Information". Segundo a American Bible Society, de modo geral,
quanto mais distante a data, menos precisa a datação.
Afirmou a Sociedade Bíblica do Brasil: "Não há condições
para se datarem os eventos relatados nos primeiros onze capítulos
de Gênesis". Boyer escreveu: "O tratado das datas históricas da
Bíblia está envolvido na maior confusão.
As nações da antiguidade não tinham um sistema uniforme
de contar o tempo. Não tinham uma época que servisse como ponto
fixo, de referência a que se ligassem os fatos posteriores".
Todavia, o estudioso francês M. André Parrot, nos anos 50,
perguntou: "Pois não é admirável que neste momento já se tenha
chegado a datar com uma aproximação de uns setenta anos
acontecimentos dos quais estamos separados por mais de quatro mil
anos?"
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No Site :

http://www.editoravida.com.br/prod/produtos_leia_trecho.asp?cod
_produto=85-7367-775&trecho=1

A opinião de homens de bem pode variar em diversos
assuntos, e o mesmo vale para o campo da cronologia bíblica.
Entre os especialistas no assunto estão James Ussher, Martin
Anstey, sir Robert Anderson, Clarence Larkin, Henry Halley, Charles
Fred Lincoln, Merril Unger, Edwin Thiele, John Whitcomb, donald A.
Waite e outros.
Não há dois estudiosos que concordem em todas as datas,
como por exemplo o nascimento de Abraão: Whitcomb, 2165 a.C.;
Unger, 2161 a.C.; Lincoln, 2128 a.C.; Larkin, 2111 a.C.; Ussher, 1996
a.C.; Klassen, 1967 a.C.
No entanto, como a variação entre os diversos padrões de
datação é sempre de poucos anos, pode-se estabelecer uma
cronologia básica aceitável das Escrituras. Por exemplo, Ussher,
Lincoln e Klassen concordam que o período entre a Criação e o
nascimento de Abraão é de 2.008 anos.
Em razão das divergências entre os estudiosos, era muito
difícil decidir por um sistema de datação que satisfizesse a todos.
Há algumas décadas, no entanto, Frank R. Klassen
desenvolveu uma combinação de datas que lançou luz sobre muitos
problemas relacionados com a cronologia bíblica.
Por cerca de dez anos, Klassen dedicou-se em tempo integral
ao estudo da cronologia da Bíblia.
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No Site : http--www_jornalinfinito_com_br.htm.
Encontramos o seguinte sobre Cronologia: P John Crowe.
A história antiga, da maneira como nos é ensinada, é um
desastre.
Nada se ajusta convincentemente. O desenvolvimento das
artes, culturas e tecnologias das primeiras eras demonstra
incongruências inexplicáveis.
Historiadores das artes e arqueologistas estão em desacordo.
Por quê?
Porque a cronologia do primeiro e segundo milênios AC está
completamente errada.
Como esse desastre aconteceu?
Como os investigadores de acidentes bem sabem, a seqüência
de eventos que leva aos grandes desastres é invariavelmente uma
seqüência de acontecimentos e coincidências altamente improváveis
e inesperados.
Isso leva, freqüentemente na probabilidade de um em muitos
milhões, aos grandes desastres.
Revisionistas da história antiga acreditam que a causa disso é
a cronologia convencionada para o antigo Egito, referenciada como
CC ao longo do restante deste texto.
Ela foi tomada como correta e usada direta ou indiretamente
para datar quase todas as outras civilizações antigas da Europa e
Oriente Próximo.
Tal é o peso do controle exercido pelas instituições acadêmicas
atuais que elas não toleram nenhum possível movimento revisionista
em seu seio.
Assim, estudiosos de fora, incluindo alguns acadêmicos
brilhantes e pensadores de vanguarda, que se auto-denominam
revisionistas da história antiga, estão agindo como os investigadores
de acidentes nesse desastre.
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Estão investigando todas as evidências relevantes, em todos
os seus detalhes, no intuito de descobrir e expor todos os eventos e
desafortunadas coincidências que envolveram a adoção da CC como
parâmetro oficial.
A Sociedade para Estudos Interdisciplinares (Society for
Interdisciplinary Studies - SIS) foi fundada em 1974 para promover a
discussão e posterior estudo das idéias de Immanuel Velikovsky.
Ele foi um dos primeiros a fazer o anúncio público de que a
cronologia do antigo Egito estava, e ainda está, terrivelmente errada.
Como resultado, os faraós da 18ª Dinastia (D18), que tem
como figuras mais famosas a Rainha Hatshepsut e Tutankhamun,
foram jogados 500 anos no tempo.
Ele chegou a essa conclusão depois de comparar as primeiras
histórias dos Hebreus e Egípcios. No Velho Testamento, os antigos
hebreus registraram grandes eventos tais como a entrada no Egito, a
permanência na região, a opressão e o Êxodo do Egito, e
campanhas posteriores dos reis egípcios Shishak e Zerah contra seu
povo.
Entretanto, nenhuma referência clara a qualquer desses
eventos
pode
ser
achada
na
história
egípcia.
Desde os últimos tempos da era Vitoriana, historiadores e
arqueologistas assumiram, de uma combinação de fontes antigas,
que sua versão da cronologia egípcia é segura.
Dessa forma, artefatos egípcios achados em muitos lugares
fora do Egito foram usados para datar a arqueologia de outras
regiões em torno do Mediterrâneo que não tinham nenhum registro
histórico próprio.
Por exemplo, cerâmica de Micenas, na Grécia, foi achada no
Egito, descrita em pinturas nas paredes de tumbas de reis da décima
oitava dinastia (D18), e entre as ruínas de seus templos.
Assim, o início da era Micênica foi datado, aproximadamente,
para o início da D18, por volta de 1400 a.C .
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Acredita-se que ela tenha se encerrado no tempo da invasão
dórica do sul da Grécia, aproximadamente em 1200 AC.
A objeção de que essa avaliação é 500 anos mais antiga do
que a que é afirmada pelos historiadores gregos e romanos da
antigüidade, que viveram uns 2000 anos mais próximos do período
em questão, foi simplesmente rejeitada.
Os arqueologistas, então, começaram a descobrir cerâmicas
micênicas em várias regiões por todo o Mediterrâneo oriental.
Isso levou-os a concluir que houve focos de ocupação
espalhados na Grécia e em outras áreas depois do fim da era
Micênica, por volta do século 12 AC (12C).
As pessoas, então, parece que voltaram misteriosamente a
reaparecer em suas cidades em configurações semelhantes,
exatamente como antes, no 8º século, quando a continuidade
populacional podia ser firmemente estabelecida com o período
clássico grego e com o mais consistentemente datado império NeoAssírio.
Esses focos de ocupação, durante 4 ou 5 séculos, foram
chamados de 'Idades das Trevas', e forneceram a estudiosos uma
grande fonte de confusão e controvérsia até o presente.
Velikovsky, referindo-se a relatórios arqueológicos, citou
muitas disputas entre famosos arqueologistas que foram causados
pela súbita exigência de que se ajustassem as interpretações
arqueológicas à nova metodologia cronológica imposta pelas 'Idades
das Trevas'.
Muitas foram acirradas, carreiras foram irreparavelmente
prejudicadas.
Quase todas as disputas foram varridas para baixo do tapete,
jamais tendo sido satisfatoriamente resolvidas.
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A Arqueologia, interpretada com mente aberta, provou
realmente, além de qualquer dúvida, que as 'Idades das Trevas' não
existiram, mas a prova é ignorada.
Interesses velados do status quo ganharam a batalha.
Montanhas de dinheiro público estão sendo gastas no estudo dessa
invenção Vitoriana, centenas de livros são escritos sobre ela sem
solucionar sua historicidade.
Tristemente, ninguém do meio acadêmico teve coragem de
questionar publicamente, de maneira séria, as suposições
fundamentais sobre as quais a cronologia egípcia, base das 'Idades
das Trevas', estão firmadas.
Infelizmente a reação a pensamentos inovadores no meio
acadêmico é, freqüentemente, de tentar afogar o inovador e seu
trabalho em uma maré de ridicularizações e deturpações.
O dogma do Establishment, que controla rigidamente o que é
ensinado à geração seguinte, tem sido sempre defendido de modo
feroz.
Mas tem sido, muitas vezes, falso. Para tomarmos um exemplo
conhecido, a Igreja Católica queimou Bruno vivo em 1600 DC, por se
recusar a acreditar que a Terra fosse o centro do Universo, um
dogma que vinham ensinando sem desafios por aproximadamente
1300 anos.
O meio acadêmico, atualmente, exerce um controle até mais
rígido sobre o que é ensinado e sobre os assuntos que são
apropriados para a pesquisa.
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O politicamente aceito, apesar de falho, sistema de 'peer
review' é jogado pelos guardiões do Dogma que controlam as
publicações de pesquisa, possibilitando-lhes asfixiar as teorias
inovadoras que os contradigam.
Para o Establishment da década de 1950, Velikovsky era
tanto um radical quanto um intruso, e lhe responderam usando os
tradicionais métodos medievais de calúnia e supressão.
No entanto, fora do meio acadêmico ele recebeu apoio
considerável e as muitas anomalias e problemas óbvios causados
pela cronologia equivocada têm sido, desde então, tema de intensos
estudos e debates entre os historiadores revisionistas.
Ao aceitar que a fonte teórica da atual cronologia egípcia é
falsa, e ao aceitar as evidências arqueológicas inequívocas, todos os
problemas das 'Idades das Trevas' poderiam ser resolvidas de um
golpe.
Somas enormes do dinheiro público poderiam ser
economizadas, além das incontáveis horas de talentosos estudiosos
que desperdiçam seu tempo e habilidades tentando resolver o
irresolúvel.
A verdade sobre a história antiga e o desenvolvimento da
cultura e tecnologias poderia, então, finalmente ser bem
compreendida.
A credibilidade de muitos dos maravilhosos registros de
tempos remotos, incluindo aqueles contidos no Velho Testamento,
começaria a ser restaurada.

2
O QUE DE MAIS MODERNO, PASSA A
EXISTIR SOBRE
CRONOLOGIA BÍBLICA.

Agora vejamos um sistema de Cronologia da Bíblia
Sagrada, criada pelo autor deste Livro, Indaléssio Costa
Rodrigues, que diante de tantas incertezas, dúvidas,
inexatidões, palpites e datas apenas aproximadas dos quadros
cronológicos do Capítulo 1, sendo estas nada convincentes,
resolveu ele próprio estudar o assunto e elaborar o Sistema de
Cronologia da Bíblia Sagrada, com datas exatas:
EVENTOS PRINCIPAIS

PERSONAGENS

NASCIMENTO

Abraão
1.948 d. criação
Isaque
2.048 d. criação
Jacó e Esaú
2.108 d. criação
José
2.199 d. criação
Entrada no Egito
2.238 d. criação
Os Israelitas no Egito: 430 anos
Do ano........... 2.238 à 2.668 d. criação
Nascimento de Moisés 2.588 d. criação
Moisés: Saída do Egito 2.668 d. criação
Davi
3.074 d. criação

1780 a.C.
1680 a.C.
1620 a.C
1529 a.C.
1490 a.C.
1490 a 1060
a.C.
1140 a.C.
1060 a.C.
654 a.C.
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CRONOLOGIA POR PERÍODOS
PERÍODO

ANOS

De Adão até o nascimento de Noé
Do nascimento de Noé até o Dilúvio
Do Dilúvio até o nascimento de Abraão
De Adão até o nascimento de Abraão
Do nascimento de Noé até Abraão
De Adão até a morte de Noé
Da morte de Adão até a morte de Noé
Da morte de Adão até a morte de Abraão
Da morte de Noé até a morte de Abraão
Do Dilúvio até a morte de Abraão

1056
600
292
1948
892
2006
1076
1193
117
467

ADÃO ( 3728 a.C )
FONTE

GERAÇÕES

ANO

Tinha Adão 130 anos quando
gerou Sete no ano 3.598 a. C
Gênesis 5:6
Passados 105 anos Sete
gerou Enos no ano 3.493 a C
Gênesis 5:9
Passados 90 anos Enos gerou
Cainã no ano 3.403 a. C
Gênesis 5:12
Passados 70 anos Cainã
gerou Maalalel ano 3333 aC
Gênesis 5:15
Passados 65 anos Maalalel
gerou Jarede ano 3.268 a.C
Gênesis 5:18
Passados 162 anos Jarede
gerou Enoque ano 3.106 a. C
Gênesis 5:21
Passados 65 anos Enoque
gerou Matusalém em 3041aC
Gênesis 5:25
Passados 187 anos ( 2854aC)
Matusalém gerou Lameque
Gênesis 5:28-29 Passados 182 anos, Lameque
gerou Noé no ano 2.672 a. C

130

Gênesis 5:3

235
325
395
460
622
687
874
1056
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NOÉ
FONTE

ACONTECIMENTOS

Gên. 5:28-29

Nasceu Noé no ano 2672 a.C
Tinha 500 anos quando Noé
gerou os trigêmeos
Sem,
Cão, Jafé no ano 2.172 a. C
Tinha 600 anos quando veio
o Dilúvio no ano 2.072 a. C
Tinha 602 anos quando
nasceu Arfaxade..2070 a. C
Tinha 637 anos quando
nasceu Selá ....... 2.035 a. C
Tinha 667 anos quando
nasceu Ebér.........2.005 a. C
Tinha 701 anos quando
nasceu Pelegue....1.971 a. C
Tinha 731 anos quando
nasceu Réu..........1.941 a. C
Tinha 763 anos quando
nasceu Serugue....1.909 a. C
Tinha 793 anos quando
nasceu Naor.........1.879 a. C
Tinha 822 anos quando
nasceu Terá..........1.850 a. C
Tinha 892 anos quando
nasceu Abraão .....1.780 a. C
Noé conheceu Abraão 58
anos, quando Morreu aos
950 anos...............1.722 a. C

Gên. 5:32
Gên. 5:6
Gên. 11:10
Gên. 11:12
Gên. 11:14
Gên. 11:16
Gên. 11:18
Gên. 11:20
Gên. 11:22
Gên. 11:24
Gên. 11:26
Gên. 9:29

d. criação

1056
1556
1656
1658
1693
1723
1757
1787
1819
1849
1878
1948

2006
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ABRAÃO
FONTE

ACONTECIMENTOS

Abrão nasceu 290
Gên. 5:28 – anos antes da entrada
29
do povo de Israel no
Egito, e 720 anos antes
da saída do povo.
Abrão tinha 58 anos
Gên. 9:29
quando morreu Noé
Abrão tinha 75 anos
Gên. 12:4
quando Deus mandou
sair da sua parentela
Abrão tinha 86 anos
Gên. 16:16 quando Agar teve um
filho chamado Ismael
Abraão tinha 99 anos
Gên. 17:24- quando Ismael tinha 13
25
anos, quando foi
Gên. 19:24- destruído Sodoma e
25
Gomorra
Abraão tinha 100 anos
Gên. 21:5
quando Sara teve um
filho chamado Isaque
Abraão tinha 140 anos
Gên. 25:20- quando Isaque casou21
se com Rebeca
Abraão tinha 160 anos
Gên. 25:26 quando nasceu os
gêmeos Jacó e Esaú
Abraão tinha 175 anos
Gên.25:7
quando morreu

ANO
DESDE A
CRIAÇÃO

ANO
ANTES DE
CRISTO

1948

1780

2006

1722

2023

1705

2034

1694

2047

1681

2048

1680

2088

1640

2108

1620

2123

1605
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SARA
FONTE

Gên. 17:17

Gên. 17:17

ACONTECIMENTOS

Sara nasceu 10 anos
após o nascimento de
Abraão.
Sara com 90 anos
gerou Isaque

Sara morreu com 127
Gên. 23:1-2 anos, sendo Isaque da
idade de 37 anos e
Abraão tinha 137 anos
Depois da morte de
Sara, Abraão casou-se
Gên. 25:17 com Quetura e viveu +
38 anos e morreu,
quando Isaque tinha 75
anos e Ismael 89 anos

ANO
DESDE A
CRIAÇÃO

ANO
ANTES DE
CRISTO

1958

1770

2048

1680

2085

1643

2123

1605
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JOSÉ
FONTE

ACONTECIMENTOS

Gên. 30:23- José nasceu, quando
24
Jacó tinha 91 anos.
José tinha 17 anos
Gên. 39:1
quando foi vendido
para o Egito, Jacó 108
José tinha 28 anos
Gên. 39:7- quando foi preso, por
20
causa da mulher de
Faraó, e Isaque 179
José tinha 30 anos
Gên. 41:29 quando foi tirado da
prisão para decifrar o
sonho de Faraó
José tinha 37 anos
Gên. 41:53 quando terminou o
período de sete anos de
fartura, Jacó 128 anos.
José tinha 39 anos
quando disse: “já
houve dois anos de
Gên. 45:6
fome” e mandou que
Jacó, que tinha 130
anos, fosse para o
Egito.
José tinha 44 anos
quando acabou os sete
anos de fome
Gên. 49:33 José tinha 56 anos , e
Jacó morreu com 147
Gên. 50:26 José tinha 110 anos
quando morreu

ANO
DESDE A
CRIAÇÃO

ANO
ANTES DE
CRISTO

2199

1529

2216

1512

2227

1501

2229

1499

2236

1492

2238

1490

2243

1485

2255

1473

2309

1419
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MOISÉS
FONTE
Êxodo 2:210

ACONTECIMENTOS

Moisés nasceu 350 anos
depois da entrada de
Jacó no Egito
Êxodo 2:11- Com 40 anos matou um
12 e Atos
Egípcio
7:23
Com 80 anos Moisés
Êxodo 3:2 tirou os filhos de Israel
do Egito com mão forte
Gen. 50:25- Depois de 359 anos da
26
morte de José ocorrida
Êxodo
no ano 2309, Moíses
13:19
tirou os ossos de José
do Egito no ano 2668.
Com 120 anos morreu
Deut. 34:7 após ter andado 40 anos
no deserto com o povo

ANO
DESDE A
CRIAÇÃO

ANO
ANTES DE
CRISTO

2588

1140

2628

1100

2668

1060

2668

1060

2708

1020
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ENTRADA NO EGITO
FONTE

ACONTECIMENTOS

Jacó desceu com 70
Gên. 46:27 pessoas ao Egito, quando
e 47:9
tinha 130 anos de vida e
José tinha 39 anos
Gên. 41:54 Jacó tinha 135 anos quando
e 45:6-11
terminou os sete anos de
fome, e José 44 anos
Jacó viveu 17 anos no
Gên. 47:28 Egito, até que veio a morrer
com 147 anos, José 56 anos
Passado 54 anos da morte
Gên. 50:26 de Jacó, veio José a falecer
com 110 anos
Êx 2:2-10
Da morte de José até o
At 7:20-35 nascimento de Moisés
foram 279 anos
Da entrada do povo de
At 7:20-35 Israel no Egito até o
nascimento de Moisés
foram 350 anos
Passados mais 80 anos,
Êx 12:40-41 Moisés tirou o povo do
Egito, após 430 anos de
escravidão

ANO
DESDE A
CRIAÇÃO

ANO
ANTES DE
CRISTO

2238

1490

2243

1485

2255

1473

2309

1419

2588

1140

2588

1140

2668

1060

2668

1060

2708

1020

O tempo que os filhos de

Êx 12:40-41 Israel habitaram no Egito foi
de 430 anos e saíram da terra
Num 33:3
do Egito no dia 15 do mês
primeiro

Êx 12:37
Deut 34:7
At 7:36

Moisés andou com o povo,
pelo deserto por 40 anos
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DEPOIS DA SAÍDA DO EGITO
FONTE

ACONTECIMENTOS

Primeiro ano da saída
Êx 12:40-41 dos filhos de Israel do
Egito
No 2º mês da saída,
Êx 18:13-16 Moisés instituiu o
e 21-26
juizado de pequenas
causas
Diz que Israel habitou
Núm 21:25 em todas as cidades dos
Amorreus em Hesbom
Diz que Aarão era
morto, e morreu no 5º
mês do ano 40º da saída
Núm 20:29 dos filhos de Israel do
e 33:38-39 Egito, no 1º dia do mês,
e tinha Aarão 123 anos
quando morreu
Diz que Moisés
Núm 21:32 mandou espiar a Jaezer,
Deut 1:3
depois veio a morrer no
Deut 34:7
mesmo ano 40º, no mês
undécimo
Diz que Israel habitou
Juizes 11:26 300 anos em Hesbom
(2708+300)

ANO
DESDE A
CRIAÇÃO

ANO
ANTES DE
CRISTO

2668

1060

2668

1060

2708

1020

2708

1020

2708

1020

3008

720

3
HISTÓRIA DOS HEBREUS PELA VISÃO
DE FLAVIUS JOSEPHUS

“Flavius Josephus ou Flávio Josefo
nasceu em 37, em Jerusalém, da aristocracia
sacerdotal. Recebeu vasta educação na cultura
judaica e grega. Foi governador da Galiléia e
comandante militar nas guerras contra Roma;
presenciou a destruição de Jerusalém. Foi
levado a Roma onde se devotou a pesquisas
literárias, escreveu quatro livros – Guerras
Judaicas, Antigüidade dos Judeus, Contra Apion e sua
Autobiografia. No livro Contra Apion escreve o seguinte:
“Temos somente 22 livros que contém a história de todo o
tempo, livros que cremos serem divinos... Da morte de Moisés
até o reinado de Artaxerxes, os profetas que sucederam Moisés,
escreveram a história...”.
Tais palavras são testemunhos indiscutíveis da crença do
povo judeu dos tempos de Cristo. Josefo cita 22 livros em vez
de 24, porque no seu tempo era comum juntar Rute com Juízes
e Lamentações com Jeremias, a fim de ficar igual ao número de
letras do alfabeto hebreu.”.
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Através dessa visão Josefo escreve no seu Livro História
dos Hebreus, Edição CPAD, 2001, no Livro Primeiro, cap. 312, pág. 51, da seguinte maneira: “Que somou na sua
cronologia desde Adão até o Dilúvio perfazendo a soma de
2.256 anos”.
Diz ele: “foi mais conveniente, para fazermos este
cálculo, citar, como eu fiz à época do nascimento desses
primeiros homens, que não a da sua morte, porque sua vida foi
tão longa que se estendia até a sua posteridade mais remota”.
Pelo que se percebe, Josefo equivocou-se ao somar o
período desde Adão até o Dilúvio, pois se examinarmos as
Escrituras Sagradas obteremos um período de Adão até o
Dilúvio de 1.656 anos. Portanto a contagem de Josefo está
equivocada em 600 anos.
Ele nota que a chuva que causou esse Dilúvio geral,
começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano 2.256, depois
da criação de Adão. O que está em discordância com as
Sagradas Escrituras, no Livro de Gênesis 7:11, que diz: “No
ano 600 de Noé que era o ano 1.656 desde a criação, no
segundo mês, aos dezessete do mês, naquele mesmo dia se
romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos
céus se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40
noites”.
Concluímos que Josefo além de errar o dia que
começou o Dilúvio por uma diferença de dez dias, erra também
o ano do Dilúvio por uma diferença de 600 anos.
Flávio Josefo diz que a Sagrada Escritura faz o cálculo
disso e anota com cuidado muito particular o nascimento e a
morte dos grandes personagens daquele tempo.
Conferindo os capítulos 3-12, vol. 1, pág. 27, Livro
Primeiro, História dos Hebreus, e o que diz a Bíblia Sagrada,
teremos algumas discordâncias entre as relações dos anos e os
acontecimentos bíblicos:
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TABELA COMPARATIVA
Em Fonte Negritada, Flávio Josefo está em Concordância com a Bíblia Sagrada;
Em Fonte Itálica, Flávio Josefo está em Discordância com a Bíblia Sagrada.
(*) LIVRO

DE FLÁVIO
JOSEFO
Adão viveu 930 anos

BÍBLIA SAGRADA

Gênesis 5:5 – Adão morreu com
930 anos
Gênesis 5:3 – Adão viveu 130
Adão tinha 230 anos quando anos, e gerou um filho à sua
nasceu seu filho Sete
semelhança, conforme a sua
imagem, e chamou o seu nome
Sete
Sete viveu 912 anos
Gênesis 5:8 – E foram todos os
dias de Sete 912 anos, e morreu
Sete tinha 205 anos quando
Gênesis 5:3 - Sete nasceu no ano
nasceu seu filho Enos
130 de Adão, e viveu 105 anos, o
que resulta no ano 235, quando
Enos nasceu.
Enos viveu 905 anos
Gênesis 5:11 - E foram todos os
dias de Enos 905 anos e morreu
Enos tinha 190 anos quando Gênesis 5:9 – E viveu Enos 90
nasceu Cainã
anos, e gerou a Cainã
Cainã viveu 910 anos
Gênesis 5:14 – E foram todos os
dias de Cainã 910 anos e morreu
Cainã tinha 170 anos quando Gênesis 5:12 - Cainã tinha 70
nasceu seu filho Maalalel
anos quando nasceu Maalalel
Maalalel viveu 895 anos
Gênesis 5:17 – Maalalel viveu
895 anos
Maalalel tinha 165 anos Gênesis 5:15 – E viveu Maalalel
quando gerou Jarede
65 anos, e gerou Jarede
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Gênesis 5:20 E foram todos os
Jarede viveu 962 anos
dias de Jarede 962 anos, e
morreu
Jarede tinha 162 anos quando Gênesis 5:18 E viveu Jarede 162
nasceu seu filho Enoque
anos e gerou a Enoque
Enoque viveu 365 anos
Gênesis 5:23 - E foram todos os
dias de Enoque 365 anos
Enoque tinha 165 anos, Gênesis 5:21 Enoque viveu
quando nasceu seu filho 65 anos e gerou Matusalém
Matusalém
Matusalém viveu 969 anos
Gênesis 5:27 – E foram todos os
dias de Matusalém 969 anos
Matusalém tinha 187 anos Gênesis 5:25 E viveu Matusalém
quando nasceu seu filho 187 anos e gerou Lameque
Lameque
Lameque viveu 777 anos
Gênesis 5:31 – E foram todos os
dias de Lameque 777 anos
Lameque tinha 182 anos Gênesis 5:28-29 E viveu
quando nasceu seu filho Noé Lameque 182 anos e gerou um
filho e chamou Noé
Gênesis 7:11 - No ano 600 de
Noé, aconteceu o Dilúvio.
Noé viveu 950 anos
Gênesis 9:28-29 - viveu Noé,
depois do Dilúvio 350 anos e
foram todos os dias de Noé 950
anos e morreu
• Flávio Josefo – História dos Hebreus - Obra Completa - Livro Primeiro Cap. 3 –
12 - Pg. 51. Flavio Josefo era a base da cronologia bíblica
* Flávio Josefo é referencial: Bíblia de referência Tompson, Editora Vida.
- Introdução Bíblica (Como a Bíblia chegou até nós) de Norman Geisler e William
Nix, Editora Vida.
- Introdução Bíblica de J. Cabral, Editora Universal.
- A Bíblia de Jerusalém – Edição 1973 – Sociedade Bíblica Católica Internacional
e Paulus;
- Referencial da Revista Super Interessante de dezembro de 1.999, Editora Abril
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Na essência de seus escritos, Josefo, em seus estudos diz
que todos estes anos somam-se 2.256 anos até a morte de Noé,
o que é mais um equivoco da sua parte, em fazer tal afirmação,
pois pelo Sistema Cronológico da Bíblia se somarmos desde
Adão até a morte de Noé, a soma perfaz 2.006 anos desde a
Criação, portanto uma diferença de 250 anos da cronologia de
Josefo para a Cronologia Bíblica.
Flávio Josefo na sua obra completa da Historia dos
Hebreus, Livro Primeiro, cap. 6-20, pág. 55, diz que Abraão foi
o décimo desde Noé, nasceu 292 anos depois do Dilúvio.
O Dilúvio foi no ano 1.656 data esta que você encontra
na Bíblica Sagrada Católica, 74ª Edição, Revista por Frei João
José Pedreira de Castro, Editora Ave Maria Ltda, de 1.991, na
pág. 1594 – Genealogia Bíblica, escrito está:
“Desde Adão até o Dilúvio terão transcorrido 1.656
anos, segundo a Bíblia Hebraica”.
Conferindo: 1.656 + 292 = 1948
Flávio Josefo estava correto, porque Abraão nasceu no
ano de 1.948 desde a Criação, 292 anos após o Dilúvio
conforme este precioso Sistema de Cronologia da Bíblia
Sagrada.
Temos, outra matéria que foi publicada na Revista Super
Interessante de dezembro de 1999, Editora Abril, pág. 34 “que os hebreus afirmam computar os anos desde a Criação do
Universo, este é o título da matéria que assinala que o
Calendário judaico está no ano 5760 e foi calculado no século
XI por Hain Gaon, um Rabino da Babilônia, atual Iraque. Gaon
somou a duração da existência de vários personagens do Velho
Testamento. Pelos seus cálculos passaram-se 1949 anos da
Criação até o nascimento de Abraão, finaliza o texto.”
Elaboramos um breve enunciado dos descendentes
desde Adão até Abraão:
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TABELA
PAIS
Adão
Sete
Enos
Cainã
Maalalel
Jarede
Enoque
Matusalém
Lameque
Noé
Sem
Arfaxade
Selá
Héber
Pelegue
Reú
Serugue
Naor
Terá
Abraão

ANO DO
NASCIMENTO
1º dia da Criação
130
235
325
395
460
622
687
874
1056
1556
1658
1693
1723
1757
1787
1819
1849
1878
1948

IDADE QUE FILHOS
GEROU
130
Sete
105
Enos
90
Cainã
70
Maalalel
65
Jarede
162
Enoque
65
Matusalém
187
Lameque
182
Noé
500
Sem
102
Arfaxade
35
Selá
30
Héber
34
Pelegue
30
Reú
32
Serugue
30
Naor
29
Terá
70
Abraão
1948 – soma
total das idades
*****

Flávio Josefo diz no Livro Segundo, cap. 6 – 96:
Êxodo 12 – Os Israelitas saíram do Egito no mês xântico
ou nizã, a quinze da lua, quatrocentos e trinta anos depois que
Abraão, nosso pai, tinha vindo à terra de Canaã e duzentos e
quinze anos depois que Jacó veio ao Egito. Moisés tinha então
oitenta anos e Arão, seu irmão, oitenta e três.
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Agora comparando com o Sistema de Cronologia da Bíblia
Sagrada: Abraão tinha 75 anos quando Deus mandou ele sair da sua
parentela, de Harã para terra de Canaã, conforme Gênesis, Cap. 12: 4,
se Abraão nasceu no Ano 1948 desde a Criação, então quando tinha
75 anos de idade era o ano 2023 desde a Criação.
O Sistema de Cronologia mostra que a saída do povo do
Egito foi no ano 2.668 desde a Criação. Se temos a data da saída do
povo do Egito e a data de quando Abraão foi à Canaã, é só
subtrairmos 2.668 – 2023, teremos um período de 645 anos do
chamado de Abraão até a saída dos filhos de Israel do Egito, e não os
430 anos que alegou Josefo.
O Sistema de Cronologia mostra que a entrada do povo, Jacó
com 70 pessoas, se deu no ano 2.238 desde a Criação, e que passados
430 anos da entrada, se somarmos 2.238 + 430, então obteremos
2.668, ano em que o povo saiu com mão forte, tirado por Moisés que
tinha 80 anos, conforme Êxodo 3:2, e seu irmão Aarão tinha 83 anos,
o que contradiz o historiador Josefo, que afirma passados 215 anos
da chegada de Jacó ao Egito até a saída do povo.
Vejamos pelo Sistema de Cronologia que no ano 2.238 Jacó
desceu para o Egito e que, se somarmos 2.238 + 215 dito por Josefo,
seria o ano 2453 desde a Criação, 135 anos antes do nascimento de
Moisés, portanto como poderia ter Moisés 80 anos, se ele não havia
nascido. Josefo, equivocou-se nas duas datas que citou.
De acordo com o Livro de História dos Hebreus, Livro
Primeiro, Capítulo 15-42, continua Josefo: “Isaque tinha mais ou
menos 40 anos, quando Abraão pensou em casá-lo e lançou suas
vistas sobre Rebeca, filha de Betuel, que era filho de Naor, seu
irmão”.
O Sistema de Cronologia da Bíblia mostra que Isaque tinha
exatamente 40 anos quando se casou com Rebeca no ano 2.088, o que
é confirmado pelas Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis 25:20 –
“e era Isaque da idade de quarenta anos, quando tomou Rebeca, filha
de Betuel, Arameu, irmã de Labão Arameu, por sua mulher”.
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Temos no Capítulo 19-60, Livro Primeiro, pág.43 sobre
a morte de Isaque, que Jacó não teve a consolação de encontrar
Rebeca, sua mãe, ainda com vida e Isaque viveu muito pouco
depois de seu regresso.
Esaú e Jacó o enterraram perto de Rebeca, em Hebrom,
no túmulo destinado a toda a sua descendência.
Isaque, foi um homem tão ilustre em virtude, que
mereceu que Deus cumulasse de bênçãos e não tomasse menos
cuidados dele do que de Abraão, seu pai.
Viveu 185 anos, que então era uma longa idade; só teve
e mereceu louvores em todo o curso de sua vida, a sua idade é
contradita pela Bíblia Sagrada, Gênesis 35:28-29, que diz: “e
foram os dias de Isaque 180 anos”, e não 185 anos como
disse Josefo.
No Livro Oitavo, cap. 2 - 327, pág. 177, vol. 1 e na sua
obra completa no Livro Oitavo, pág. 201, cap. 2 – 327, 5ª
Edição – 2001:
I Reis 6 – “Estando assim preparada todas as coisas, o
Rei Salomão começou a construir o Templo, no quarto ano de
seu reinado e no segundo mês, que os macedônios chamam de
Artemísio e os hebreus Jar (que é o mês de Abril), 592 anos
depois da saída do Egito, 1020 anos depois que Abraão saiu da
Mesopotâmia, para vir a terra de Canaã, 1440 anos depois do
Dilúvio, 3102 anos desde a Criação do Mundo”.
A Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de
Almeida, ano 1969, Editora Sociedade Bíblica do Brasil, na
pág. 395, no Livro I Reis 6:1, diz: “e sucedeu que no ano de
480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto
do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive (este é o
mês segundo), começou a edificar a casa do Senhor”.
Josefo diz 592 anos depois da saída, Salomão começou a
construir o Templo, a Bíblia diz 480 anos depois da saída,
Salomão começou a construir o Templo, portanto uma diferença
de 112 anos da data mencionada por Flávio Josefo.
Josefo diz 1020 anos depois que Abraão saíra da
Mesopotâmia, para vir à terra de Canaã.
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Abraão tinha 75 anos quando saiu da Mesopotâmia para
a terra de Canaã, nasceu no ano 1948 desde a Criação, e quando
Abraão tinha 75 anos era o ano 2023, portanto se somarmos
1020 + 2023, teremos o ano 3043.
Salomão começou a reinar no ano 476 da saída do Egito,
portanto era o ano 3144 desde a Criação, o seu primeiro ano de
reinado, sendo que só começou a construção do Templo no
quarto ano de seu reinado, que era o ano 3148.
Portanto se subtrairmos 3148 – 3043, teremos uma
diferença de 105 anos.
Josefo diz que a construção do Templo se deu 1440 anos
depois do Dilúvio.
O Dilúvio ocorreu no ano 1656, agora se somarmos
1656 + 1440, teremos o ano 3096, ano este que Saul era rei,
reinou por um período de 40 anos, do ano 3065 a 3104,
portanto 48 anos antes do reinado de Salomão, o que confirma
novamente que ainda Salomão não havia nascido.
Josefo diz que Salomão construiu o Templo, 3102 anos
desde a Criação.
Se observarmos o Sistema Cronológico, o ano 3102 era
o 38º ano do rei Saul.
A afirmação que Josefo faz, sobre a construção do
templo feita por Salomão, que segundo ele, o templo foi
construído 3102 anos desde a criação, contradiz as Escrituras
Sagradas no livro de I Crônicas Cap 22:5-6, quando Davi diz:
Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro e a casa que se há de
edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência,
para nome e glória em todas as terras, eu pois agora lhe
prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em
abundância, antes da sua morte.
Então chamou a Salomão seu filho, e lhes ordenou que
edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel.
Sendo pois Davi já velho, e cheio de dias, fez a Salomão
seu filho rei sobre Israel. I Crônicas 23:1.
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Davi tinha setenta anos de idade, quando fez Salomão
Rei de Jerusalém, começou Davi a reinar com trinta anos de
idade e reinou quarenta anos e morreu. II Samuel 5:4.
Salomão começou a reinar no ano 476 da saída dos
filhos de Israel do Egito, que era o ano 3144 desde a criação,
sendo que no ano quarto do seu reinado, que era o ano 480 da
saída do Egito, no mês de Zive (este é o mês segundo) no ano
3148 desde a criação, começou a edificar a casa do Senhor. I
Reis 6:1.
No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor,
no mês de Zive, e no ano undécimo, no mês Bul, que é o mês
oitavo, e se acabou esta casa com todas as suas dependências e
com tudo o que lhe convinha: e a edificou em sete anos. I Reis
6:37 – 38.
Porém a sua casa edificou Salomão em treze anos e
acabou toda sua casa. I Reis 7:1.
E sucedeu ao cabo de vinte anos, nos quais Salomão
edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, terminando toda
obra no ano 500 da saída do Egito, que era o ano 3168 desde a
criação.
É necessário fazermos algumas considerações:
Considerando que Salomão começou seu reino após a
morte de Davi, seu pai, no ano 476 da saída dos filhos de Israel
do Egito, ano 3144 desde a criação;
Considerando que começou a construção do templo no
quarto ano do seu reinado, que era o ano quatrocentos e oitenta
da saída do Egito, ano 3148 desde a criação;
Considerando que terminou toda a obra da casa do
Senhor em sete anos, no ano 487 da saída dos filhos de Israel do
Egito que era o ano 3155 desde a criação;
Considerando que terminou toda a obra de sua casa em
treze anos, do ano 487 ao ano 500 da saída dos filhos de Israel
do Egito, que era o ano 3168 desde a criação, portanto um
período de 20 anos desde o começo da construção até o término
da obra.
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Após estas considerações, chegamos a conclusão de que
a data citada por Flávio Josefo, como sendo o ano 3102 desde a
criação, que Salomão construiu o templo, está com uma
diferença de 46 anos da data real do início da construção do
templo, e uma diferença de 53 anos da data real do término da
construção do templo feita por Salomão.
No livro VIII, pág. 176, História dos Hebreus, existe
uma Nota do Editor: em face desses estranhos procedimentos
atribuídos a Salomão por Flávio Josefo, cabe-nos registrar que
não os aceitamos como verdadeiros, por serem contrários aos
ensinamentos bíblicos; o autor deve tê-los extraído de algum
conjunto de tradições dos judeus, muitas vezes sujeitos a
fantasias para dar-lhes maior colorido.
Há algo estranho, duvidoso, que tem que ser revisto, a
reconstrução dos fatos bíblicos, não é uma pretensão egoísta,
para retomarmos uma ciência sobre a Criação do Homem, num
perfil de segurança sobre os períodos em que os fatos realmente
sucederam-se.
Vejamos o que diz o ilustríssimo jornalista brasileiro
que é citado no Guinness Book, 1995, Cid Moreira, no seu
Disk-Compact – CD, volume 1, As Mais Belas Histórias da
Bíblia:
“Antes de nós, milhões de pessoas procuraram na Bíblia
o sentido para a vida. E o que é melhor, encontraram nela tudo
o que procuravam, talvez seja importante parar e pensar porque
este livro fascina tanta gente, em tantos lugares, em épocas
diferentes. É porque este livro possui um segredo muito
importante, para descobrir este segredo é preciso conhecer a
Bíblia e acreditar que ela é a palavra de Deus. Toda palavra
tem a força e o valor de quem a pronuncia, se a palavra humana
pode errar e enganar, a palavra de Deus não erra, não engana,
ela é sustentáculo seguro para quem nela se agarra, pois é
através da sua palavra que Deus responde as perguntas do nosso
coração. A palavra de Deus é viva e eficaz.”
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Há cinco mil setecentos e setenta e oito anos, Deus criou
o primeiro Homem, e pôs o nome de Adão, o qual viveu cento e
trinta anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme à sua
imagem, e chamou o seu nome Sete. e foram os dias de Adão,
depois que gerou Sete, mais oitocentos anos: e gerou filhos e
filhas, e foram todos os seus dias novecentos e trinta anos e
morreu no ano 930 desde a criação - “Gên Cap 5:1-5”.
Adão

1º Dia
da
Criação

130 235

325

395

460

622

687

874

+
800

930

Deus criou também uma companheira para Adão, a qual
Adão a chamou de Eva; os quais constituíram família, com o
nascimento de Caim, Abel, Sete e algumas filhas.
Caim matou seu irmão Abel, e fugiu para a terra de
Node, e após alguns anos, veio a conhecer a sua irmã, a qual
seria sua mulher, gerando um filho chamado Enoque.
E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael e
Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque.
Lameque tomou para si duas mulheres: o nome duma
era Ada, a qual gerou Jabal e Jubal, e o nome da outra era Zilá,
a qual gerou Tubalcaim e uma filha chamada Naamã.
Lameque confessa as suas mulheres que havia matado a
Caim e Enoque.
Com a morte de Abel, posteriormente a morte de Caim,
só restou a Sete prosseguir a geração.
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Sete que havia nascido no ano cento e trinta depois da
criação de Adão, passados mais cento e cinco anos, no ano
duzentos e trinta e cinco, gerou um filho chamado Enos; e viveu
Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E
foram todos os dias de Sete 912 anos; e morreu no ano 1042 “Gên Cap 4:25-56 e Cap 5:3-8”.
+
Sete 130 105 235 ....................................... 807 912 1042

Enos que nasceu no ano duzentos e trinta e cinco desde a
criação, passados noventa anos, gerou um filho chamado
Cainã; e viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou
filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu
no ano 1140 - “Gên Cap 5:6-11”.
+
Enos 235 90 325 .......................................... 815 905 1140

Cainã que nasceu no ano trezentos e vinte e cinco, desde
a criação, passados setenta anos, gerou um filho chamado
Maalalel; e viveu Cainã 840 anos depois que gerou Maalalel, e
gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 910
anos; e morreu no ano 1235 - “Gên Cap 5:9-14”.
+
Cainã 325 70 395 ........................................ 840 910 1235
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Maalalel que nasceu no ano trezentos e noventa e cinco,
desde a criação, passados sessenta e cinco anos, gerou a Jarede;
e viveu Maalalel, depois que gerou a Jarede 830 anos e gerou
filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos; e
morreu no ano 1290 - “Gên Cap 5:12-17”.
+
Maalalel 395 65 460 ................................... 830 895 1290

Jarede que nasceu no ano quatrocentos e sessenta, desde
a criação, passados cento e sessenta e dois anos, gerou a
Enoque; e viveu Jarede depois que gerou a Enoque, 800 anos e
gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 962 anos e
morreu no ano 1422 - “Gên Cap 5:15-20”.
+
Jarede 460 162 622 .................................... 800 962 1422

Enoque que nasceu no ano seiscentos e vinte e dois,
desde a criação, passados sessenta e cinco anos gerou a
Matusalém; e andou Enoque com Deus, depois que gerou a
Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os
dias de Enoque 365 anos e Deus o levou para não ver a morte
no ano 987 - “Gên Cap 5:18-24 / Lucas 3:37 / S.Judas 1:14 /
Hebreus 11:5”.
+
Enoque 622 65 687 ........................................ 300 365 987
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Matusalém que nasceu no ano seiscentos e oitenta e sete,
desde a criação, passados cento e oitenta e sete anos gerou a
Lameque; e viveu Matusalém depois que gerou a Lameque, 782
anos; e gerou filhos e filhas. E foram todos seus dias 969 anos e
morreu no ano 1656 - “Gên Cap 5:21-25 e 27”.
+
Matusalém 687 187 874 ............................... 782 969 1656

Lameque que nasceu no ano oitocentos e setenta e
quatro, desde a criação, passados cento e oitenta e dois anos
gerou a Noé; e viveu Lameque depois que gerou a Noé, 595
anos; e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque
777 anos e morreu no ano 1651 - “Gên Cap 5:28-31”.
+
+
Lameque 874 182 1056 ............................... 595 777 1651

Noé que nasceu no ano mil e cinqüenta e seis, desde a
criação, passados quinhentos anos gerou Sem, Cão e Jafé; Era
Noé da idade de 600 anos quando veio o Dilúvio sobre a terra.
E viveu Noé 350 anos. E foram todos os seus dias 950 anos e
morreu no ano 2006 - “Gên Cap 5:28, 29-32 / Gên Cap 6:14 /
Gên Cap 7:6,11,12 e 24 / Gên Cap 8:4-5, 13-14 / Gên Cap 9:2829 / I Pedro 3:20 / II Pedro 2:5”.
+
+
+
Noé 1056 500 1556 100 1656 ................... 350 950 2006
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Sem que nasceu no ano mil quinhentos e cinqüenta e
seis, desde a criação, passados cento e dois anos gerou a
Arfaxade; dois anos após o Dilúvio, e viveu Sem depois que
gerou a Arfaxade, 500 anos; e gerou filhos e filhas. E foram
todos os seus dias 602 anos e morreu no ano 2158 – “Gên Cap
5:29 / Gên Cap 6:10 / Gên Cap 11:10-11 / Gên Cap 7:13”.
+
+
Sem 1556 102 1658 .................................... 500 602 2158

Arfaxade que nasceu no ano mil seiscentos e cinquenta e
oito, desde a criação, dois anos após o Dilúvio, que ocorreu
quando Noé tinha seiscentos anos de idade, no ano de mil
seiscentos e cinquenta e seis, e passados trinta e cinco anos
gerou a Selá; e viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403
anos; e gerou filhos e filhas. E foram todos os seus dias 438
anos e morreu no ano 2096 – “Gên Cap 11:10-13”.
+
+
Arfaxade 1658 35 1693 .............................. 403 438 2096

Selá que nasceu no ano mil seiscentos e noventa e três,
desde a criação, passados trinta anos, gerou a Éber; e viveu
Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas e
morreu com 433 anos, no ano 2126 – “Gên Cap 11:12-15”.
+
+
Selá 1693 30 1723 ....................................... 403 433 2126
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Éber que nasceu no ano mil setecentos e vinte e três,
desde a criação, passados trinta e quatro anos gerou a Pelegue;
e viveu Éber, depois que gerou a Pelegue, 430 anos e gerou
filhos e filhas e morreu com 464 anos, no ano 2187 – “Gên Cap
11:14-17”.
+
+
Éber 1723 34 1757 ....................................... 430 464 2187

Pelegue que nasceu no ano mil setecentos e cinquenta e
sete, desde a criação, passados trinta anos gerou a Reú; e viveu
Pelegue, depois que gerou a Reú, 209 anos e gerou filhos e
filhas e morreu com 239 anos, no ano 1996 – “Gên Cap 11:1619”.
+
+
Pelegue 1757 30 1787 ................................. 209 239 1996

Reú que nasceu no ano mil setecentos e oitenta e sete,
desde a criação, passados trinta e dois anos, gerou Serugue; e
viveu Reú, depois que gerou a Serugue, 207 anos e gerou filhos
e filhas e morreu com 239 anos, no ano 2026 – “Gên Cap
11:18-21”.
+
+
Reú 1787 32 1819 ....................................... 207 239 2026
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Serugue que nasceu no ano mil oitocentos e dezenove,
desde a criação, passados trinta anos gerou a Naor; e viveu
Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e
filhas e morreu com 230 anos, no ano 2049 – “Gên Cap 11:2023”.
+
+
Serugue 1819 30 1849 ................................. 200 230 2049

Naor que nasceu no ano mil oitocentos e quarenta e
nove, desde a criação, passados vinte e nove anos gerou a Terá;
e viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos
e filhas e morreu com 148 anos, no ano 1997 – “Gên Cap
11:22-25”.
+
+
Naor 1849 29 1878 ...................................... 119 148 1997

Terá que nasceu no ano mil oitocentos e setenta e oito,
desde a criação, passados setenta anos gerou Abraão; e viveu
Terá, depois que gerou a Abraão, 135 anos e morreu Terá em
Harã, com 205 anos, no ano 2083 – “Gên Cap 11:24-27 e 32”.
+
+
Terá 1878 70 1948 ....................................... 135 205 2083
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Abraão que nasceu no ano mil novecentos e quarenta e
oito, desde a criação; duzentos e noventa e dois anos após o
Dilúvio; e morreu com 175 anos de idade, no ano 2123 – “Gên
Cap 11:26 / Gên Cap 12:4 / Gên Cap 16:16 / Gên Cap 17:24-25
/ Gên Cap 21:5 / Gên Cap 25:7-8”.

Abraão

1948

+
+
+
+
2023
2034
2047
2048 175 2123
75
86
99
100

Abraão que no ano dois mil e vinte e três, desde a
criação, com setenta e cinco anos de idade, atendeu o chamado
de Deus e saiu de Harã, para a terra de Canaã, onde o Senhor
Deus apareceu a Abrão, e disse: à tua semente darei esta terra.
E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe
aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente
de Betel ao ocidente, e Ai ao oriente; e edificou ali um altar ao
Senhor e invocou o nome do Senhor.
Como havia fome naquela terra, Abrão desceu para o
Egito e voltou, juntamente com sua mulher e com tudo o que
tinha, acompanhado de Ló.
Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro, não
possuía herdeiro, então veio a palavra do Senhor a ele em visão;
dizendo: “não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu
grandíssimo galardão.”
Então disse Abrão: “Senhor Jeová; que me hás de dar,
pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o
damasceno Eliézer?”
Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e
eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro.
E veio a palavra do Senhor a Abrão, dizendo: este não
será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse
será o teu herdeiro.
Então o levou fora, e disse: olha agora para os céus, e
conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a
tua semente.
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E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça.
Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de sua parentela e
ao fim de dez anos que Abrão habitara na terra de Canaã.
No início do décimo primeiro ano depois de ter saído de
Harã para a terra de Canaã, com oitenta e seis anos de idade,
Abrão teve um filho de Hagar, o qual recebeu o nome de
Ismael, que nasceu, no ano dois mil e trinta e quatro desde a
Criação.
Sendo Abrão da idade de noventa e nove anos apareceu
o Senhor a Abrão no Ano dois mil e quarenta e sete desde a
criação, e, disse-lhe. Eu sou o Deus todo-poderoso ande em
minha presença e sê perfeito.
Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com
ele, dizendo:
Quanto a mim, eis que meu concerto contigo é, e serás o
pai de uma multidão de Nações.
E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão
será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho
posto.
E era Abraão da idade de noventa e nove anos, quando
lhe foi circundada a carne de seu prepúcio.
E Ismael, seu filho, era da idade de treze anos, quando
lhe foi circundada a carne de seu prepúcio – “Gên Cap 16:16 /
Gên Cap 17:24-25 / Gên Cap 21:1-21 / Gên Cap 23:1-2 / Gên
Cap 25:17”.

Nasceu

Tinha 13
anos quando
foi
circuncidado

Tinha 14
anos
quando
nasceu
Isaque

Tinha 51
anos quando
morreu Sara

Tinha 89
anos
quando
morreu
Abraão

Tinha 137
anos quando
morreu

2034

2047

2048

2085

2123

2171

Ismael
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Neste mesmo dia foi circundado Abraão e Ismael seu
filho, ambos foram circundados no Ano dois mil e quarenta e
sete desde a Criação.
Abraão com cem anos de idade, no Ano dois mil e
quarenta e oito desde a Criação, gerou a Isaque, o filho da
velhice de Sara e Abraão – “Gên Cap 21:5 / Gên Cap 25:20-21,
26 / Gên Cap 35:28-29”.

Nasceu

Isaque
2048

Tinha 37
anos
quando
Sara
morreu

Tinha 40
anos
quando
casou-se
com
Rebeca

Tinha 60
anos
quando
nasceu
Jacó e
Esaú

Tinha 75
anos
quando
morreu
Abraão

Tinha
151 anos
quando
nasceu
José

Tinha
180 anos
quando
morreu

2085

2088

2108

2123

2199

2228

E Abraão circuncidou a Isaque, quando era da idade de
oito dias, como Deus lhe tinha ordenado.
E peregrinou Abraão na terra dos Filisteus muitos dias.
E aconteceu que Deus provou a Abraão, mandando que
ele sacrificasse seu filho Isaque, o qual já sabia falar, pois
Isaque falou a seu pai: Meu pai! Eis aqui o fogo e a lenha, mas
onde está o cordeiro para o holocausto?
E disse Abraão a Isaque: Deus proverá, para si o
Cordeiro para o holocausto, meu filho.
Abraão em obediência a Deus, levou seu filho para
sacrificar, mas pela ação de Abraão por não ter negado seu
único filho, demonstrou ser um homem temente a Deus, e o
Senhor proveu o cordeiro para o holocausto.
E o nome daquele lugar passou a chamar o Senhor
proverá.
Abraão tinha cento e quarenta anos de vida quando
Isaque que tinha quarenta anos veio a tomar Rebeca por sua
mulher, no ano dois mil e oitenta e oito desde a criação.
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Isaque era da idade de sessenta anos, quando sua
mulher, Rebeca, que por um período de vinte anos foi estéril,
gerou a gêmeos: Jacó e Esaú, que nasceram no ano dois mil
cento e oito desde a Criação. Jacó tinha noventa e um anos de
idade, quando gerou a José que nasceu no ano dois mil cento e
noventa e nove desde a criação.
Jacó tinha cento e trinta anos de idade, quando desceu ao
Egito, sendo José de trinta e nove anos, no ano dois mil
duzentos e trinta e oito desde a criação.

Nasceu

Jacó

Tinha 91 anos Tinha 130 anos
Tinha 147
quando gerou quando desceu
quando morreu
a José
para o Egito

2108

2199

2238

2255

José que nasceu no ano dois mil cento e noventa e nove
desde a Criação, com dezessete anos de idade foi vendido pelos
seus irmãos no ano dois mil duzentos e dezesseis desde a
criação – “Gên Cap 30:23-24 / Gên Cap 39:1 / Atos 7:9 / Gên
Cap 39:7,20 / Gên Cap 41:29 / Gên Cap 41:1,14,16 / Atos 7:10
/ Gên Cap 45:6 / Atos 7:11-15 / Gên Cap 47:9 / Gên Cap 30:2324 / Gên Cap 45:6 / Hebreus 11:22”.

José

Tinha
17
anos
Nasceu quan
do foi
vendi
do ao
Egito

Tinha 28
anos
quando
foi preso
p/ causa
da
mulher
de
Faraó

2199 2216 2227

Tinha 30
anos
quando
iniciou a
grande
fartura
no Egito

2229

Terminou
Tinha
os 7
Tinha 39
44 anos
anos de
anos,
quando
fartura
quando
terminou
no Egito
havia
os 7
e iniciou passados
os 7
02 anos anos de
anos de
de fome fome no
Egito
fome

2236

2238

Morreu
com
110
anos

2243 2309
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José com vinte e oito anos de idade foi preso por causa
da mulher de Faraó, no ano dois mil duzentos e vinte e sete,
ficando preso por dois anos até o ano dois mil duzentos e vinte
e nove, quando José interpretou o sonho de Faraó, que haveria
sete anos de fartura e sete anos de fome, Faraó o constituiu
governador do Egito.
No ano dois mil duzentos e vinte e nove começou os
sete anos de fartura que perdurou até o ano dois mil duzentos e
trinta e seis desde a criação, no ano dois mil duzentos e trinta e
oito, após dois anos de fome, José mandou chamar a Jacó, seu
pai, que estava com 130 anos de idade, e José era da idade de
39 anos.
Jacó desceu ao Egito com 70 pessoas e entrou com seu
povo no ano dois mil duzentos em trinta e oito desde a criação.
Jacó viveu dezessete anos no Egito e morreu, com cento
e quarenta e sete anos de idade, no ano dois mil duzentos e
cinquenta e cinco desde a criação.
José tinha cinquenta e seis anos, quando seu pai morreu,
e após a morte de Jacó, José viveu ainda mais cinquenta e
quatro anos, e morreu com cento e dez anos no ano dois mil
trezentos e nove desde a criação.
Passados trezentos e cinquenta anos da entrada do povo
de Israel no Egito, nasceu Moisés no ano dois mil quinhentos e
oitenta e oito desde a criação – “Êx Cap 2:2,10 / Atos
7:20,23,35 / Êx Cap 2:11-12 / Êx Cap 7:7 / Êx Cap 12:40-41 /
Deut 34:7”.

Com 40
anos
Nasceu matou um
egípcio.
Moisés

2588

2628

Com 80
Com 120 anos
anos
após ter andado
tirou o
40 anos com o
Povo do povo pelo deserto,
Egito.
Moisés Morreu.
2668

2708
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Moisés era filho de Anrão e sua mãe chamava
Joquebede, e quando Moisés nasceu, vendo que ele era formoso
escondeu-o três meses, e não podendo mais escondê-lo, tomou
uma arca de juncos e a betumou, e pôs nela Moisés, colocandoo no rio, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e viu a arca
no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou.
E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava,
e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos
Hebreus é este.
E a própria mãe do menino, Joquebede, criou a Moisés.
E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de
Faraó, a qual o adotou; e chamou o seu nome Moisés, e disse:
Porque das Águas o tenho tirado.
Passados quarenta anos Moisés matou um Egípcio, e
escondeu-o na areia, no ano dois mil seiscentos e vinte oito
desde a criação.
Passados mais quarenta anos, Moisés estava com oitenta
anos de idade, quando apareceu o Anjo do Senhor em uma
chama de fogo do meio duma sarça e olhou, e eis que a sarça
ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
Deus fala a Moisés do meio da sarça:
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está
no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus
exatores, porque conheci as suas dores.
E o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também
tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Vem agora, pois e eu te enviarei a Faraó, para que tires o
meu povo (os filhos de Israel) do Egito.
Então Moisés disse a Deus : Quem sou eu, que vá a
Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
E Deus disse: certamente serei contigo : e isto te será por
sinal de que eu te enviei: Quando houveres tirado este povo do
Egito, servireis a Deus, neste monte.
Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos
filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a
vós, e eles me disserem:
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Qual o seu nome? Que lhes direi?
E disse Deus a Moisés: Eu Sou o que sou.
Disse Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou
me enviou a vós.
E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de
Israel; O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaque, e o Deus de Jacó me enviou a vós, e este é meu
nome eternamente, e este é meu memorial de geração em
geração.
E Moisés tirou o povo do Egito, após um período de
quatrocentos e trinta anos de habitação no Egito.
Passados quatrocentos e trinta anos da entrada no Egito
no ano dois mil duzentos e trinta e oito, naquele mesmo dia,
todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito no ano
dois mil seiscentos e sessenta e oito desde a criação, e andaram
pelo deserto por quarenta anos até a morte de Moisés no ano
dois mil setecentos e oito desde a criação, quando Moisés
morreu com 120 anos de idade, no quadragésimo ano da saída
do povo de Israel do Egito.
No quadragésimo primeiro ano da saída dos filhos de
Israel do Egito, após a morte de Moisés, Josué assume o
comando, e após ter passado a seco o Rio Jordão, Josué
circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os varões,
todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo
caminho, depois que saíram do Egito – “Gên Cap 46:26-27 / Êx
Cap 2:2,10 / Êx Cap 12:37,40-41 / Atos 7:36 / Deut 34:7”.

Entrada +
2238 350

Moisés
Nasceu
2588

+ Saída Deserto Moisés
80 2668
+
Morreu
40
2708

Porque todo o povo que saíra estava circundado, mas a
nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois
de terem saído do Egito, haviam circuncidado.
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Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo
deserto, até se acabar toda a Nação, os homens de guerra, que
saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor.
Josué repartiu a terra que havia conquistado e veio a
morrer com cento e dez anos de idade.
Israel habitou trezentos anos em Hebrom, do
quadragésimo ano até o ano trezentos e quarenta da saída do
Egito.
Do ano trezentos e quarenta da saída até o ano trezentos
e noventa e sete da saída dos filhos de Israel do Egito, o povo
viveu sob opressão dos filisteus.
E os homens de Israel saíram de Mizpá, e perseguiram
os filisteus, e os feriram até abaixo de Bete-Car.
Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mizpá e
Sem, e chamou o seu nome Ebenézer, e disse: Até aqui nos
ajudou o Senhor.
Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram
aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os
filisteus todos os dias de Samuel.
E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel
foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus
termos Israel arrebatou de mão dos filisteus, e houve paz entre
Israel e entre os amorreus.
E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida.
E sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu a
seus filhos por juízes sobre Israel, porém seus filhos não
andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram a avareza, e
tomaram presentes e perverteram o juízo.
Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e
vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás
velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos: constituinos pois agora um Rei sobre nós, para que ele nos julgue, como
o tem todas as nações.
Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel,
quando disseram: Dá-nos um Rei, para que nos julgue.
E Samuel orou ao Senhor.
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E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo
quanto te disseram, pois não têm rejeitado a ti, antes a mim me
tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles.
O povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não,
mas haverá sobre nós um Rei – “I Samuel 8:19”.
Então tomou Samuel um vaso de Azeite, e lhe derramou
sobre a cabeça de Saul e o ungiu Rei, no ano trezentos e
noventa e sete da saída do Egito, que era o ano três mil e
sessenta e cinco desde a criação – “Atos 13:21 / I Samuel 10:1”.

Saul

Reinou
40 anos

Saída do Egito
397 a 436

Desde a criação
3065 a 3104

Saul reinou por quarenta anos, até o ano três mil cento e
quatro desde a criação.
E sucedeu que depois da morte de Saul, ungiram a Davi
rei sobre à casa de Judá.
Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, sete anos
e seis meses, e em Jerusalém reinou trinta e três anos sobre todo
o Israel e Judá.
Davi tinha trinta anos de idade quando começou a reinar
no ano três mil cento e quatro desde a criação, e reinou
quarenta anos até o ano três mil cento e quarenta e quatro desde
a criação – “I Crônicas 3:4 / II Samuel 5:4-5”.

Davi

Reinou
40 anos

Saída do Egito
436 a 476

Desde a criação
3104 a 3144

Davi: morreu com setenta anos de idade, no ano
quatrocentos e setenta e seis da saída do Egito.
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Com a morte do Rei Davi, Salomão, começou a reinar
no ano quatrocentos e setenta e seis da saída dos filhos de Israel
do Egito, que era o ano três mil cento e quarenta e quatro desde
a criação – “I Reis 6:1 / I Reis 11:42” .

Salomão

Reinou
40 anos

Saída do Egito
476 a 515

Desde a criação
3144 a 3183

E sucedeu que no ano quatrocentos e oitenta, depois de
saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de
Salomão sobre Israel, no mês de Zive (este é o mês segundo),
começou a edificar a casa do Senhor, no ano três mil cento e
quarenta e oito desde a criação.
Salomão reinou quarenta anos, até o ano três mil cento
e oitenta e três desde a criação.
Com a morte de Salomão, Roboão começou a reinar, e
reinou dezessete anos, do ano três mil cento e oitenta e três
desde a criação até o ano três mil cento e noventa e nove desde
a criação – “I Reis 14:21,31”.

Roboão

Reinou
17 anos

Saída do Egito
515 a 531

Desde a criação
3183 a 3199
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Com a morte de Roboão, começou a reinar Abião, e
reinou três anos, do ano três mil cento e noventa e nove, até o
ano três mil duzentos e um desde a criação – “I Reis 15:2 / II
Crônicas 13:1-2”.

Abião

Reinou
3 anos

Saída do Egito
531 a 533

Desde a criação
3199 a 3201

Com a morte de Abião, começou a reinar Asa, e reinou
quarenta e um anos, do ano três mil duzentos e um desde a
criação até o ano três mil duzentos e quarenta e um desde a
criação – “I Reis 15:9-11”.

Asa

Reinou
41 anos

Saída do Egito
533 a 573

Desde a criação
3201 a 3241

Com a morte de Asa, começou a reinar Josafá, e reinou
vinte e cinco anos, do ano três mil duzentos e quarenta e dois,
até o ano três mil duzentos e sessenta e seis desde a criação – “I
Reis 22:41-42 / II Crônicas 20:31”.

Josafá

Reinou
25 anos

Saída do Egito
574 a 598

Desde a criação
3242 a 3266
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Jorão começou a reinar, reinando ainda seu Pai, Josafá,
no ano três mil duzentos e sessenta e três desde a criação e
reinou oito anos, até o ano três mil duzentos e setenta desde a
criação – “II Reis 8:16-17”.

Jorão

Reinou
8 anos

Saída do Egito
595 a 602

Desde a criação
3263 a 3270

Com a morte de Jorão, Acazias seu filho, reinou em seu
lugar, e reinou somente um ano, o ano três mil duzentos e
setenta desde a criação – “II Reis 8:25-26”.

Acazias

Reinou
1 ano

Saída do Egito
602

Desde a criação
3270

Com a morte de Acazias, Atália mãe de Acazias,
começou a reinar, e reinou sete anos, do ano três mil duzentos e
setenta, até o ano três mil duzentos e setenta e seis desde a
criação – “II Reis 11:3-4”.

Atália

Reinou
7 anos

Saída do Egito
602 a 608

Desde a criação
3270 a 3276
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Com a morte de Atália, Joás começou a reinar e reinou
quarenta anos, do ano três mil duzentos e setenta e seis, até o
ano três mil trezentos e quinze desde a criação – “II Reis 12:1 /
II Crônicas 24:1-2,27”.

Joás

Reinou
40 anos

Saída do Egito
608 a 647

Desde a criação
3276 a 3315

Com a morte de Joás, Amazias começou a reinar e
reinou vinte e nove anos, do ano três mil trezentos e quinze, até
o ano três mil trezentos e quarenta e três desde a criação – “II
Reis 14:1-2,23”.

Amazias

Reinou
29 anos

Saída do Egito
647 a 675

Desde a criação
3315 a 3343

Com a morte de Amazias, começou a reinar Uzias, e
reinou cinquenta e dois anos, do ano três mil trezentos e
quarenta e três, até o ano três mil trezentos e noventa e quatro
desde a criação – “II Reis 15:2”.

Uzias ou
Azarias

Reinou
52 anos

Saída do Egito
675 a 726

Desde a criação
3343 a 3394
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Com a morte de Uzias, começou a reinar Jotão, e reinou
dezesseis anos, do ano três mil trezentos e noventa e quatro, até
o ano três mil quatrocentos e nove desde a criação.

Jotão

Reinou
16 anos

Saída do Egito
726 a 741

Desde a criação
3394 a 3409

Com a morte de Jotão, começou a reinar Acaz, e reinou
dezesseis anos, do ano três mil quatrocentos e nove, até o ano
três mil quatrocentos e vinte e quatro desde a criação – “II Reis
16:1-2”.

Acaz

Reinou
16 anos

Saída do Egito
741 a 756

Desde a criação
3409 a 3424

Com a morte de Acaz, começou a reinar Ezequias, e
reinou vinte e nove anos, do ano três mil quatrocentos e vinte e
quatro, até o ano três mil quatrocentos e cinquenta e dois desde
a criação – “II Reis 18:1-2”.

Ezequias

Reinou
29 anos

Saída do Egito
756 a 784

Desde a criação
3424 a 3452
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Com a morte de Ezequias, começou a reinar Manassés, e
reinou cinquenta e cinco anos, do ano três mil quatrocentos e
cinquenta e dois, até o ano três mil quinhentos e seis desde a
criação – “II Reis 21:1-2”.

Manassés

Reinou
55 anos

Saída do Egito
784 a 838

Desde a criação
3452 a 3506

Com a morte de Manassés, começou a reinar Amom, e
reinou dois anos, do ano três mil quinhentos e seis até o ano três
mil quinhentos e sete desde a criação – “II Reis 21:19”.

Amom

Reinou
2 anos

Saída do Egito
838 a 839

Desde a criação
3506 a 3507

Com a morte de Amom, começou a reinar Josias, e
reinou trinta e um anos, do ano três mil quinhentos e sete ao ano
três mil quinhentos e trinta e sete desde a criação – “II Reis 22:1
/ II Reis 23:23-30”.

Josias

Reinou
31 anos

Saída do Egito
839 a 869

Desde a criação
3507 a 3537

Josias começou a reinar com oito anos de idade e com
dezesseis anos começou a buscar a Deus, e celebrou a Páscoa
no ano décimo oitavo do seu Reinado, que era o ano três mil
quinhentos e vinte e cinco, Josias morreu no ano três mil
quinhentos e trinta e sete desde a criação, com trinta e nove
anos de idade.
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Com a morte de Josias, começou e reinar Joacaz, e
reinou três meses do ano três mil quinhentos e trinta e sete
desde a criação – “II Reis 23:31 / II Crônicas 36:1-2”.

Joacaz

Reinou
3 meses

Saída do Egito
869

Desde a criação
3537

Com a morte de Joacaz, começou a reinar Eliaquim ou
Joaquim, e reinou onze anos, do ano três mil quinhentos e trinta
e sete até o ano três mil quinhentos e quarenta e sete desde a
criação – “II Reis 23:36”.
Eliaquim
ou
Joaquim

Reinou
11 anos

Saída do Egito
869 a 879

Desde a criação
3537 a 3547
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Com a morte de Eliaquim ou Joaquim, começou a reinar
Joaquim, seu filho, e reinou três meses, em Jerusalém, Joaquim
era da idade de dezoito anos, quando começou a reinar no ano
três mil quinhentos e quarenta e sete desde a criação – “II Reis
24:8”.

Joaquim

Reinou
3 meses

Nabucodonozor
871 – 1º ano
872 – ano 1º
873 – ano 2º
874 – ano 3º
875 – ano 4º
876 – ano 5º
877 – ano 6º
878 – ano 7º
879 – ano 8º
* II Reis 24:12

Desde a criação
3547

*E o Rei da Babilônia, Nabucodonozor, cercou a cidade
e a sitiou, e levou preso a Joaquim no ano oitavo do seu
reinado.
E tirou dali todos os tesouros da cada do Senhor, e os
tesouros da casa do Rei : e vendeu todos os vasos de ouro, que
fizera Salomão, Rei de Israel, no Templo do Senhor, como o
Senhor tinha dito.
E transportou a todos a Jerusalém, como também a todos
os príncipes, e a todos os homens valorosos, dez mil presos, e a
todos os carpinteiros e ferreiros : ninguém ficou senão o povo
pobre da Terra.
Assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a
mãe do Rei, e as mulheres do Rei, e os seus eunucos, e os
poderosos da terra levaram presos para Babilônia.
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O Rei Nabucodonozor, Rei da Babilônia, estabeleceu a
Matanias, seu tio, Rei em seu lugar : e lhe mudou o nome em
Zedequias.
Tinha Zedequias vinte e um anos de idade quando
começou a reinar, e reinou onze anos, do ano três mil
quinhentos e quarenta e sete até o ano três mil quinhentos e
cinquenta e sete desde a criação – “II Reis 24:18”.

Zedequias

Reinou
11 anos

Saída do Egito
879 a 889

Desde a criação
3547 a 3557

Nabucodonozor, Rei da Babilônia, começou a reinar no
ano oitocentos e setenta e um da saída dos filhos de Israel do
Egito, que era o ano três mil quinhentos e trinta e nove desde a
criação – “II Reis 25:27 / II Crônicas 36:20 / Ezequiel 29:17 /
Jeremias 52:31”.

Nabucodonozor

Reinou
45 anos

Saída do Egito
871 a 915

Desde a criação
3539 a 3583
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Reinou quarenta e cinco anos, sendo que no oitavo ano
do seu Reinado levou Joaquim preso para Babilônia, e no
trigésimo sétimo ano do cativeiro de Joaquim, Evil Merodaque
começou a reinar com a morte de seu pai, Nabucodonozor, no
ano novecentos e quinze da saída dos filhos de Israel do Egito,
que era o ano três mil quinhentos e oitenta e três desde a criação
– “II Reis 25:27 / II Crônicas 36:20 / Jeremias 52:31”.

Evil
Merodaque

Reinou
27 anos

Saída do Egito
915 a 941

Desde a criação
3583 a 3609

E, Evil Merodaque, reinou vinte e sete anos, até o ano
três mil seiscentos e nove desde a criação.
Belsazar, filho de Nabucodonozor, começou a reinar no
ano três mil seiscentos e dez desde a criação e reinou quatro
anos, até o ano três mil seiscentos e treze desde a criação –
“Daniel 8:1”.

Belsazar

Reinou
4 anos

Saída do Egito
942 a 945

Desde a criação
3610 a 3613

Dario, Rei da Babilônia começou a reinar no ano três
mil seiscentos e treze, e reinou quatro anos, até o ano três mil
seiscentos e dezesseis desde a criação – “Zacarias 7:1”.

Dario

Reinou
4 anos

Saída do Egito
945 a 948

Desde a criação
3613 a 3616

Esboço histórico da humanidade em ordem cronológica - 66

Ciro, Rei da Pérsia, reinou quatro anos, do ano três mil
seiscentos e dezesseis, até o ano três mil seiscentos e dezenove
– “Esdras 4:5 / Daniel 10:1”.

Ciro

Reinou
4 anos

Saída do Egito
*948 a 951

Desde a criação
3616 a 3619

*Do ano em que o Rei Joaquim, foi levado cativo, pelo
Rei da Babilônia, Nabucodonozor, ano oitocentos e setenta e
nove, ao ano novecentos e quarenta e oito da saída do Egito, foi
um período de setenta anos.
Dario, Rei da Pérsia, reinou seis anos, do ano três mil
seiscentos e dezenove ao ano três mil seiscentos e vinte e quatro
desde a criação – “Esdras 6:15”.

Dario

Reinou
6 anos

Saída do Egito
951 a 956

Desde a criação
3619 a 3624

Assuero, Rei da Média Pérsia, reinou treze anos, do ano
três mil seiscentos e vinte e quatro até o ano três mil seiscentos
e trinta e seis desde a criação – “Ester 3:7”.

Assuero

Reinou
13 anos

Saída do Egito
956 a 968

Desde a criação
3624 a 3636
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Artaxerxes, rei da Pérsia, reinou trinta e três anos, do
ano três mil seiscentos e trinta e seis ao ano três mil seiscentos e
sessenta e oito desde a criação – “Neemias 5:14 / Neemias
13:6”.

Artaxerxes

Reinou
33 anos

Saída do Egito
968 a 1000

Desde a criação
3636 a 3668
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SISTEMA CRONOLÓGICO BÍBLICO
TABELA CRONOLÓGICA ‘‘INDALÉSSIO’’
DOS PERSONAGENS BÍBLICOS
Datas do Nascimento e Morte desde a Criação
Adão

1º
Dia

129

Sete

130

Enos

235

Cainã

Maalalel

Jarede

Enoque

Matusalém

Lameque

325
395
460
622
687
874

130

235

325

395

460

622

687

874

+
800

+
105

235

......................................

807

912

+
90

325

......................................

815

905

+
70

395

......................................

840

910

+
65

460

......................................

830

895

+
162

622

......................................

800

962

+
65

687

......................................

300

365

+
187

874

......................................

782

969

......................................

+
595

777

+
350

950

+
182

1056

1056

+
500

1556

Sem

1556

+
0102

1658

......................................

Arfaxade

1658

+
35

1693

......................................

+
403

438

Selá

1693

+
30

1723

......................................

+
403

433

1723

+
34

......................................

+
430

464

Noé

Éber

1757

+
100

1656

+
0500

602

930
1042
1140
1235
1290
1422
987
1656
1651
2006
2158

2096
2126
2187
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Pelegue

1757

+
30

1787

......................................

+
209

239

Reú

1787

+
32

1819

......................................

+
207

239

Serugue

1819

+
30

1849

......................................

+
200

230

1849

+
29

......................................

+
119

148

Terá

1878

+
70

1948

......................................

+
135

205

Abraão

1948

+
75

2023

+
86

Naor

Nasceu
Isaque

1878

2199

175

1997
2083
2123

Tinha 60
anos
quando
nasceu
Jacó e
Esaú

Tinha 75
anos
quando
morreu
Abraão

Tinha 151
anos
quando
nasceu
José

Tinha
180 anos
quando
morreu

2085

2088

2108

2123

2199

2228

Gerou José

Tinha 130 anos
quando entrou no
Egito

Tinha 147 anos
quando morreu

2199

2238

2255

2108

José

2048

2049

Tinha 40
anos
quando
casou-se
com
Rebeca

Nasceu

N
a
s
c
e
u

2047

2026

Tinha 37
anos
quando
Sara
morreu

2048

Jacó

+
99

2034

1996

Tinha
17 anos
quando foi
vendido
ao
Egito

Tinha 28
anos
quando
foi preso
p/ causa
da mulher de
Faraó

Tinha 30
anos
quando
iniciou a
grande
fartura no
Egito

2216

2227

2229

TermiTinha
Tinha 44
nou os 7
39 anos,
anos
anos de
quando
quando
fartura no
havia
terminou
Egito e
passado os 7 anos
iniciou os
02 anos de fome
7 anos de
de fome. no Egito.
fome
2236

2238

2243

Morreu
com
110
anos

2309

Sistema Cronológico Bíblico - 70
Entrada

2238

+
350

Nasceu Moisés
2588

Nasceu
Moisés

+
80

Saída

2668

Com 40 anos
matou um
egípicio.

Com 80 anos tirou o
Povo do Egito.

2628

2668

2588

Saul

Reinou
40 anos

Desde a Saída do Egito

Davi

Reinou
40 anos

Desde a Saída do Egito

Reinou
40 anos

Desde a Saída do Egito

Salomão

397 a 436

436 a 476

476 a 515
* I Reis 6:1

Roboão

Reinou
17 anos

Desde a Saída do Egito

Abião

Reinou
3 anos

Desde a Saída do Egito

Asa

Reinou
41 anos

Desde a Saída do Egito

Josafá

Reinou
25 anos

Desde a Saída do Egito

Jorão

Reinou
8 anos

Desde a Saída do Egito

Acazias

Reinou
1 ano

Desde a Saída do Egito

515 a 531

531 a 533

533 a 573

574 a 598

595 a 602

602

Deserto
+
40

Morreu
2708

Com 120 anos após ter
andado 40 anos com o povo
pelo deserto, Moisés
Morreu.

2708

Desde a criação
3065 a 3104
Desde a criação
3104 a 3144
Desde a criação
3144 a 3183
Desde a criação
3183 a 3199
Desde a criação
3199 a 3201
Desde a criação
3201 a 3241
Desde a criação
3242 a 3266
Desde a criação
3263 a 3270
Desde a criação
3270
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Atália

Reinou
7 anos

Desde a Saída do Egito

Desde a criação

602 a 608

3270 a 3276

Joás

Reinou
40 anos

Desde a Saída do Egito

Desde a criação

608 a 647

3276 a 3315

Amazias

Reinou
29 anos

Desde a Saída do Egito

Desde a criação

647 a 675

3315 a 3343

Uzias ou
Azarias

Reinou
52 anos

Desde a Saída do Egito

Desde a criação

675 a 726

3343 a 3394

Jotão

Reinou
16 anos

Desde a Saída do
Egito

Desde a criação

3394 a 3409

726 a 741
Acaz

Reinou
16 anos

Desde a Saída do
Egito

Desde a criação

3409 a 3424

741 a 756
Ezequias

Reinou
29 anos

Desde a Saída do
Egito

Desde a criação

3424 a 3452

756 a 784
Manassés

Reinou
55 anos

Desde a Saída do
Egito

Desde a criação

3452 a 3506

784 a 838
Amom

Reinou
2 anos

Desde a Saída do
Egito

Desde a criação

3506 a 3507

838 a 839
Josias

Reinou
31 anos

Desde a Saída do
Egito

839 a 869
Joacaz

Reinou
3 meses

Desde a Saída do
Egito

Desde a criação

3507 a 3537
Desde a criação

3537

869
Eliaquim
ou Joaquim

Reinou
11 anos

Desde a Saída do
Egito

869 a 879

Desde a criação

3537 a 3547

Sistema Cronológico Bíblico - 72
Nabucodonozor
871 – 1º ano
872 – ano 1º
873 – ano 2º
874 – ano 3º
875 – ano 4º
876 – ano 5º
877 – ano 6º
878 – ano 7º
Reinou
3 meses

879 – ano 8º
* II Reis 24:12

Desde a criação
3547

Zedequias

Reinou
11 anos

Saída do Egito
879 a 889
* II Crônicas 36:19-21

Desde a criação
3547 a 3557

Nabucodonozor

Reinou
45 anos

Saída do Egito
871 a 915

Desde a criação
3539 a 3583

Evil –
Merodaque

Reinou
27 anos

Saída do Egito
915 a 941

Desde a criação
3583 a 3609

Belsazar

Reinou
4 anos

Saída do Egito
942 a 945

Desde a criação
3610 a 3613

Dario

Reinou
4 anos

Saída do Egito
945 a 948

Desde a criação
3613 a 3616

Ciro

Reinou
4 anos

Saída do Egito
948 a 951
* II Crônicas 36:22

Desde a criação
3616 a 3619

Dario

Reinou
6 anos

Desde a Saída do Egito
951 a 956

Desde a criação
3619 a 3624

Assuero

Reinou
13 anos

Desde a Saída do Egito
956 a 968

Desde a criação
3624 a 3636

Joaquim

P
E
R
I
O
D
O
DE
70
ANOS
DE
C
A
T
I
V
E
I
R
O
Até o 1º ano
de Ciro
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Artaxerxes

Reinou
33 anos

Desde a Desde a Saída
do Egito
968 a 1000

3636 a 3668

Desde a criação

Rei
Herodes

Reinou
60 anos

Desde a Desde a Saída
do Egito
1000 a 1060

3668 a 3728

Jesus

Viveu
33 anos

1060 a 1093

Ano atual do
Calendário
Gregoriano

Ano atual do Calendário
Hebraico

Desde
a criação

2018

5778/5779

3761 a 5778/5779

Desde a criação

Desde a Saída do Egito

Depois da
morte de
Jesus

Desde a criação

3728 a 3761

Somando os Períodos
De Adão até o dilúvio
Do dilúvio ao Nascimento de Abraão
Do nascimento de Abraão até o Nascimento de
Moisés
Do nascimento de Moisés até a Saída do Egito

1656 anos
292 anos
640 anos
80 anos
(Êxodo 7:7)

Da Saída do Egito até Davi

450 anos
(Atos 13:20)

De Davi ao Rei Zedequias
Do Rei Zedequias ao Rei Nabucodonozor
Do Rei Evil Merodaque ao Rei Ciro
Do Rei Dario ao Rei Artaxerxes

439 anos
27 anos
35 anos
49 anos

Soma de Adão até o Rei Artaxerxes
Tempo do Rei Herodes
Tempo de Jesus
Tempo depois da morte de Cristo

3668 anos
60 anos
33 anos
2018 anos

De Adão até hoje
Do Nascimento de Jesus até hoje

5779 anos
2051 anos
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TABELA CRONOLÓGICA ‘‘INDALÉSSIO’’
DOS PROFETAS
Fonte

Profetas

Ano
antes de
Cristo

Reis

Reinado

I Samuel
3:20
10:1

Samuel

663 a 624

Saul

Reinou
40 anos

I Samuel
16:12,13
I Reis l:8
I Crônicas
11:3
21:19
29:29

Samuel
Natã
e Gade

624 a 584

Davi

Reinou
40 anos

I Reis
l:32-34
II Crônicas
10:15

Natã
Aías

I Reis l4:218
II Crônicas
10:15
11:2

Aías
Semaías

545 a 529

Roboão

Reinou
17 anos

I Reis l5:29
II Crônicas
11:2

Aías
Semaías

529 a 527

Abião

Reinou
3 anos

I Reis l6:1
II Crônicas
15:1,2-8

Jeú
Azarias

527 a 487

Asa

Reinou
41 anos

II Reis 3:11
II Crônicas
18:6-7
21:12

Elias
Eliseu
Mica

II Reis
8:7-16
9:36
II Crônicas
21:5-12

Elias
Eliseu

II Reis
1:2-17
8:7-24
9:1

Elias
Eliseu

II Reis
9:1

Eliseu

II Reis
13:10-20

Eliseu

584 a 545

486 a 462

465 a 458

458

458 a 452
452 a 413

Salomão

Josafá

Jorão

Reinou
40 anos

Reinou
25 anos

Reinou
8 anos

Acazias

Reinou
1 ano

Atália

Reinou
7 anos

Joás

Reinou
40 anos

75 -Cronologia Bíblica Comentada com datas exatas desde a criação do Mundo
Fonte

Profetas

Ano
antes de
Cristo

Reis

Reinado

II Reis
14:25
Jonas 1:1

Jonas

413 a 385

Amazias

Reinou
29 anos

II Reis
14:25
Oséias 1:1
Amós 1:1
Isaías 6:1

Jonas
Oséias
Amós
Isaías

385 a 334

Uzias ou Azarias

Reinou
52 anos

334 a 319

Jotão

Reinou
16 anos

319 a 304

Acaz

Reinou
16 anos

304 a 276

Ezequias

Reinou
29 anos

276 a 222

Manassés

(anônimos)

222 a 221

Amom

Reinou
2 anos

Sofonias
Jeremias

221 a 191

Josias

Reinou
31 anos

Jeremias

191

Jeremias

191 a 181

Jeremias

181

Oséias 1:1
Amós 1:1
Isaías 1:1
Miquéias
1:1
Oséias 1:1
Amós 1:1
Isaías 1:1
Miquéias
1:1
Oséias 1:1
Amós 1:1
Isaías 1:1
Miquéias
1:1
Jeremias
26:18
II Reis
21:1-10
II Reis
21:10
21:18-19
II Crônicas
35:25
Sofonias 1:1
Jeremias
25:3
Jeremias
Jeremias
25:1
27:1
36:1
Jeremias
24:1

Oséias
Amós
Isaías
Miquéias
Oséias
Amós
Isaías
Miquéias

Oséias
Amós
Isaías
Miquéias

Profetas

(anônimos)

Reinou
55 anos

Profetas

Joacaz

Reinou
3 meses

Eliaquim ou Joaquim

Reinou
11 anos

Joaquim

Reinou
3 meses

Tabela Cronológica Indaléssio dos Profetas -
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Ano
antes de
Cristo

Reis

Reinado

Ezequiel
Jeremias

181 a 171

Zedequias

Reinou
11 anos

Ezequiel
Daniel

189 a 145

Ezequiel
Daniel

145 a 119

Daniel
1:1-6
7:1

Daniel

118 a 115

Ageu 1:1
Daniel
1:21
6:1-2

Ageu
Daniel

115 a 112

II Crônicas
36:21-22
Esdras 1:1-2
Daniel 1:21

Ageu
Daniel

112 a 109

Fonte
II Crônicas
36:12
Ezequiel 1:1
Jeremias
32:1-2
Ezequiel
8:1
20:1
24:1
II Reis
25:27
Ezequiel
26:1 / 29:1
32:1 / 40:1

Esdras
5:1
6:1-15
Zacarias
1:1-7
7:1

Profetas

Nabucodonozor

Evil-Merodaque

Belsazar

Reinou
45 anos

Reinou
27 anos
Reinou
3 anos

Dario

Reinou
4 anos

Ciro

Reinou
4 anos

Dario

Reinou
6 anos

Esdras
Ageu
Zacarias

109 a 104

Esdras
Ageu
Zacarias

104 a 92

Assuero

Reinou
13 anos

Esdras
5:1
6:14-15
Neemias
8:1-8

Esdras
Ageu
Zacarias

92 a 60

Artaxerxes

Reinou
33 anos

Malaquias
3:1
Mateus
11:10
Lucas 1:76

Malaquias

60 ao
Nascimento de
Jesus

Rei Herodes

Reinou
60 anos

João Batista

Tempo de
Cristo
(33 anos)

Jesus

Viveu
33 anos

Esdras
5:1

Lucas 1:76
3:23 / 16:16
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Antes vamos relembrar algumas datas:
Adão: 1º dia da criação, ou 2.668 anos antes da Saída do Egito
, ou 3.728 anos a.C, ou há 5.779 anos atrás.
Noé: nasceu no ano 1.056 desde a criação, ou 1.612 anos antes
da Saída do Egito, ou 2.672 a.C, ou há 4.723 anos atrás.
Ano do Dilúvio: 1.656 desde a criação, ou 1.013 anos antes
da saída do Egito, ou 2.073 anos a. C, ou há 4.122 anos atrás.
Ano que nasceu Abraão: 1.948 desde a criação, ou 720 anos
antes da Saída do Egito, ou 1.780 a.C, ou há 3.831 anos atrás.
Ano que nasceu Isaque: 2.048 desde a criação, ou 620 anos
antes da Saída do Egito, ou 1.680 a.C, ou há 3.731 anos atrás.
Ano que nasceu Jacó: 2.108 desde a criação, ou 560 anos antes
da Saída do Egito, ou 1.620 anos a.C, ou há 3.671 anos atrás.
Ano que nasceu José: 2.199 desde a criação, ou 469 anos antes
da Saída do Egito, ou 1.529 a.C, ou há 3.580 anos atrás.
Ano que Jacó entrou no Egito : 2.238 desde a criação, ou 430
anos antes da Saída , ou 1.490 a.C, ou há 3.541 anos atrás.
Ano que nasceu Moíses: 2.588 desde a criação, ou 80 antes da
Saída do povo do Egito, ou 1.140 a.C, ou há 3.191 anos atrás.
Ano da Saída do Povo do Egito: 2.668 desde a criação
1.060 anos antes de Cristo, ou há 3.111 anos atrás.
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