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“Eu Sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do 

Egito” (Êx 20:2; veja também Dt 5:6). 
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A Bíblia é constituída na História. A história bíblica se move em uma direção 

linear de um início definido, quando Deus criou todas as coisas, para um objetivo 

final, quando Ele restaurará a Terra em Sua segunda vinda. A natureza histórica 

das Escrituras é uma característica que as distinguem dos livros “sagrados” de 

outras religiões.  

Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo ao mundo, dividindo assim a História para 

sempre. 

 

1 DAVI, SALOMÃO E A MONARQUIA 

 

A história, como se lê nas Escrituras, é precisamente o que dá a Israel e à 

igreja sua função e missão singulares. 

Em 1993, escavações na cidade de Tel Dan, no Norte, descobriram uma 

inscrição enorme escrita pelo rei Hazael de Damasco, que registrou sua vitória 

sobre o “rei de Israel” e o rei da “casa de Davi”. A dinastia de Davi foi descrita na 

Bíblia dessa mesma maneira, o que acrescenta evidências arqueológicas 

poderosas de que Davi existiu historicamente, exatamente como a Bíblia declara. 

Imagine se o rei Davi realmente não tivesse existido, como alguns afirmam. 

Quais seriam as implicações disso para a nossa fé? 

 

2 ISAÍAS, EZEQUIAS E SENAQUERIBE 

 

Em 701 a.C., Senaqueribe atacou Judá. O relato foi registrado nas Escrituras. 

Essa história também foi relatada de várias maneiras pelo próprio Senaqueribe. 

Em seus anais históricos, descobertos na capital de Nínive, ele se vangloriou. 

Escavações recentes em Laquis descobriram os escombros da imensa 

destruição da cidade, que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. 

Como você pode se lembrar de que o Deus que tão miraculosamente libertou 

Israel naquele tempo é o mesmo Deus a quem você ora, em quem você confia e de 

quem você depende? 
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3 DANIEL, NABUCODONOSOR E BABILÔNIA 

 

Em julho de 2007, um estudioso da Universidade de Viena estava trabalhando 

em um projeto no Museu Britânico quando encontrou um tablete da época de 

Nabucodonosor, rei de Babilônia. No tablete, ele encontrou o nome “Sarsequim” 

[Nebo-Sarsequim, NVI], o nome de um oficial babilônico mencionado em Jeremias 

39:3. Sarsequim foi um dos muitos indivíduos, tanto reis como oficiais, que (graças 

à arqueologia) foram redescobertos da época de Daniel e Nabucodonosor. 

O rei era filho de Nabopolassar. Juntos, eles construíram uma cidade gloriosa, 

insuperável no mundo antigo (Dn 4:30). A cidade de Babilônia era enorme, com 

mais de 300 templos, um palácio espetacular e cercada por enormes muros duplos 

com cerca de 4 e 7 metros de espessura. Os muros eram intercalados por oito 

portões principais, todos nomeados em homenagem às principais divindades 

babilônicas. O mais famoso é o portão de Ishtar, escavado pelos alemães e 

reconstruído no Museu de Pérgamo, em Berlim. 

Você acredita que a História é confirmada pela Bíblia? 

 

4 O JESUS HISTÓRICO 

 

Caifás foi um sumo sacerdote e instigou uma conspiração para buscar a morte 

de Jesus. Sua existência foi registrada também por Josefo, o historiador judeu que 

escreveu em nome dos romanos. “Além disso, ele também privou José, que também 

era chamado Caifás, do sumo sacerdócio  e nomeou Jônatas, filho de Ananus, 

sumo sacerdote, para sucedê-lo” (Josephus Complete Works; Grand Rapids, MI: 

Kregel Publications, 1969, livro 18, capítulo 4, p. 381). 

Em 1990, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém, contendo 

doze ossuários, ou caixas de ossos. As moedas e a cerâmica da tumba datam de 

meados do primeiro século d.C. O ossuário mais ornamentado, com vários 

conjuntos de ossos, contém o nome “José, filho de Caifás”. Muitos estudiosos 

acreditam que essa tenha sido a tumba e caixa de ossos de Caifás, o sumo 

sacerdote tão diretamente envolvido na morte de Jesus. 

Em 1961, uma inscrição com o nome de Pôncio Pilatos, governador da Judeia 

sob o imperador Tibério César, foi encontrada em uma pedra no teatro de Cesareia 

Marítima.  
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Assim, em ambos os casos, algumas das principais figuras que envolvem 

a morte de Cristo foram confirmadas pela História. Historiadores seculares dos 

dois primeiros séculos também falam sobre Jesus de Nazaré. Tácito, historiador 

romano, escreveu sobre Cristo, Sua execução por Pôncio Pilatos no reinado de 

Tibério César e acerca dos primeiros cristãos em Roma. Plínio, o Jovem, governador 

romano, escreveu em 112–113 d.C. ao imperador Trajano 

Embora seja sempre bom ter evidências arqueológicas que apoiem nossa fé, por 

que nossa fé não deve depender dessas provas, por mais úteis que elas possam ser? 

 

5 FÉ E HISTÓRIA 

 

Fé não é simplesmente uma crença em algo ou alguém; é agir em resposta a 

essa crença. É uma fé que atua; e isso é considerado como justiça. 

Esses atos de fé mudam a História. Cada um deles depende da confiança na 

Palavra de Deus. Exemplo: Abraão, então chamado Abrão, deixou Ur no sul da 

Mesopotâmia, a cidade mais sofisticada do mundo naquela época, e saiu, sem 

saber aonde Deus o levaria. Mas ele escolheu agir de acordo com a Palavra do 

Senhor. 

Não vivemos isolados. Nossas escolhas influenciam não apenas a nós mesmos, 

mas a outros também. 

 

6 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) Ele não enviou profetas e juízos. Chamou o povo a viver e compartilhar 

Sua Lei divina e o plano da salvação com outras nações. Por fim, Ele enviou Seu 

Filho Jesus Cristo ao mundo, dividindo assim a História para sempre. 

(____) A história israelita precisaria ser completamente escrita. No entanto, 

essa história, como se lê nas Escrituras, é precisamente o que dá a Israel e à igreja 

sua função e missão singulares. 

(____) Escavações recentes em Laquis descobriram os escombros da imensa 

destruição da cidade, que ocorreu quando ela foi queimada por Senaqueribe. 
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(____) Daniel resolveu firmemente (Dn 1:8) permanecer fiel a Deus em relação 

à sua alimentação e às suas orações. Esses bons hábitos, formados no início de 

sua experiência, tornaram-se o padrão que lhe daria força para sua longa vida. 

(____) Historiadores seculares dos dois primeiros séculos também falam sobre 

Jesus de Nazaré. Tácito, historiador romano, escreveu sobre Cristo, Sua execução 

por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério César e acerca dos primeiros cristãos em 

Roma. 

(____) Noé agiu com fé quando construiu a arca, confiando na Palavra de Deus 

acima da experiência e da razão. Em virtude de nunca ter chovido, a experiência e 

a razão sugeriam que um dilúvio não tinha absolutamente nenhum sentido. Mas 

Noé obedeceu a Deus, e a humanidade sobreviveu. 

(____) Somente na Palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os 

fundamentos da Terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato 

autêntico da origem das nações. Apenas ali se apresenta a história de nossa 

humanidade, não maculada por orgulho e preconceito humanos. 

 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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