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Cronologia Original 
por Hendrickson Rogers 

 

 

DATA Fato Histórico 

... “No princípio, criou Deus os céus e a terra” (Gn 1:1) 

Dia 1º “Disse Deus: Haja luz; e houve luz” (Gn 1:3-5) 

Dia 2 “Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do 

firmamento e águas sobre o firmamento” (Gn 1:6-8) 

Dia 3 “Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, 

e apareça a porção seca”. “E disse: Produza a terra relva, ervas que dêem 

semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie” (Gn 

1:9-13) 

Dia 4 “Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem 

separação entre o dia e a noite; e sejam eles para sinais, para estações, para 

dias e anos ” (Gn 1:14-19) 

Dia 5 “Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes 

que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies; e 

todas as aves, segundo as suas espécies” (Gn 1:20-23) 

Dia 6 “E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais 

domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a 

sua espécie”. “Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 

conforme a nossa semelhança”. “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, 

à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou” (Gn  1:24-31) 

Dia 7 “E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera, 

descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 

dia sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que, 

como Criador, fizera” (Gn 2:1-3) 

... Adão e Eva pecam, e são lançados fora do jardim do Éden (Gn 3)  

... Caim e Abel nascem (Gn 4:1 e 2) 

... Abel é assassinado por seu irmão Caim (Gn 4:3-8) 

Ano 131 (1)Sete nasce (Gn 5:3) 

Ano 236 Enos nasce e “daí se começou a invocar o nome de JAVÉ” (Gn 5:6 e 4:26) 

Ano 326 Cainã nasce (Gn 5:9) 

Ano 396 Maalaleel nasce (Gn 5:12) 

Ano 461 Jerede nasce (Gn 5:15) 

Ano 623 Enoque nasce (Gn 5:18) 

Ano 688 Metusalém nasce (Gn 5:21) 

Ano 875 Lameque nasce (Gn 5:25) 

Ano 931 Adão dorme (Gn 5:5) 

Ano 988 Enoque é trasladado! (Gn 5:24) 

Ano 1043 Sete dorme (Gn 5:8) 

Ano 1057 Noé nasce (Gn 5:28 e 29) 

Ano 1141 Enos dorme (Gn 5:11) 

Ano 1236 Cainã dorme (Gn 5:14) 

Ano 1291 Maalaleel dorme (Gn 5:17) 

Ano 1422 Jerede dorme (Gn 5:20) 

 

 

Ano 1537 

“Então, disse JAVÉ: O Meu Espírito não agirá para sempre no homem, 

pois este é carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos” (Gn 6:3). 

“A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência”. “Então, 

disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda carne, porque a terra está cheia 

da violência dos homens; eis que os farei perecer juntamente com a terra”. 

“Contigo, porém, estabelecerei a Minha aliança” (Gn 6:11-18). 

Ano 1559 (2)Sem nasce (Gn 5:32 e 11:10) 

Ano 1652 Lameque dorme (Gn 5:31) 



Perguntas    &    Respostas    –    vol. I 

 

Hendrickson Rogers 

7 

Ano 1657 Metusalém dorme (Gn 5:27) 

Ano 1657 
(10/02/600 anos 

de Noé) 

Noé e os seus, e os animais, entram na arca sete dias antes do Dilúvio! (Gn 

7:1, 4 e 10)  

Ano 1657  
(17/02/600 anos 

de Noé) 

O Dilúvio começa (Gn 7:6 e 11) 

Ano 1657 
(17/07/600 anos 

de Noé) 

A arca repousa sobre o monte Ararate (Gn 8:4) 

Ano 1657 
(1º/10/600 anos 

de Noé) 

Os cumes dos montes aparecem (Gn 8:5) 

Ano 1657 
(11/11/600 anos 

de Noé) 

Noé solta um corvo após abrir a janela da arca (Gn 8:6 e 7) 

Ano 1658 
(1º/01/601 

anos de Noé) 

Noé remove a cobertura da arca, olha e vê o solo enxuto! (Gn 8:13) 

Ano 1658 
(27/02/601 

anos de Noé) 

“A terra estava seca”! Deus diz a Noé para sair da arca com os seus e com 

todos os animais (Gn 8:14-19) 

Ano 1659 Arfaxade nasce (Gn 11:10) 

Ano 1694 Salá nasce (Gn 11:12) 

Ano 1724 Héber nasce (Gn 11:14) 

Ano 1758 Pelegue nasce (Gn 11:16) 

Ano 1788 Reú nasce (Gn 11:18) 

Ano 1820 Serugue nasce (Gn 11:20) 

Ano 1850 Naor, avô de Abraão, nasce (Gn 11:22) 

Ano 1879 Terá nasce (Gn 11:24) 

Ano 1949 (3)A partir daqui, Terá geraria “Abrão, Naor e Harã” (Gn 11:26) 

Ano 1997 (4)Pelegue dorme (Gn 11:18 e 19) 

Ano 1998 Naor, avô de Abraão, dorme (Gn 11:24 e 25) 

Ano 2007 Noé dorme (Gn 9:29) 

Ano 2027 Réu dorme (Gn 11:20 e 21) 

Ano 2050 Serugue dorme (Gn 11:22 e 23) 

≌Ano 2054 (5)Abrão nasce (Gn 11:26 e 12:4) 

Ano 2064 Sarai nasce (Gn 17:17) 

Ano 2097 Arfaxade dorme (Gn 11:10,12 e 13) 

Ano 2127 Salá dorme (Gn 11:14 e 15) 

Ano 2129 Terá dorme (Gn 11:32) 

≌Ano 2129 Abrão sai de Harã (Gn 12:4) 

≌Ano 2129 Abrão separa-se de Ló, seu sobrinho e chega em Canaã (Gn 13:12 e 16:3) 

≌Ano 2140 Ismael nasce (Gn 16:16) 

≌Ano 2153 JAVÉ aparece a Abrão, confirma Sua aliança com ele e institui a 

circuncisão (Gn 17:1-4). Os nomes de Abrão e Sarai são mudados por Deus 

(Gn 17:15). O nome do filho “da promessa” é dado por Deus e seu 

nascimento é anunciado para daqui a um ano! (Gn 17:19,21) 

... Destruição de Sodoma e Gomorra (Gn 19) 

≌Ano 2154 Isaque nasce (Gn 21:5) 

 

Ano 2159 (6)Sem dorme (Gn 11:10 e 11) 

Ano 2191 Sara dorme (Gn 23:1) 

≌Ano 2194 

 

Casamento de Isaque com Rebeca (Gn 25:20) 

... Abraão desposa Quetura e juntos têm 6 filhos! (Gn 25:1,2) 
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Ano 2214 Esaú e Jacó nascem (Gn 25:26) 

Ano 2229 Abraão dorme (Gn 25:7) 

Ano 2254 Esaú toma duas mulheres para si que eram “amargura de espírito” para os 

pais dele (Gn 26:34,35 e 27:46) 

Ano 2277 Ismael dorme (Gn 25:17) 

... Jacó sai de casa e fica com seu tio Labão (Gn 28 e 29); 

trabalha para ele durante 20 anos e tem os filhos relatados em Gn 30 (Gn 

31:38 e 41) 

≌Ano 2298 (7)Levi nasce (Gn 30:34 e Êx 6:16) 

Ano 2304 José nasce (Gn 41:46, 45:6 e 47:9) 

... Jacó com sua família foge de Labão; ele e Esaú se reencontram e há 

reconciliação! Depois habita “na terra das peregrinações de seu pai”, Canaã 

(Gn 33; 35:29 e 37:1) 

Ano 2321 (8)José é vendido pelos próprios irmãos (Gn 37:2) 

Ano 2334 Isaque dorme (Gn 35:28) e José se torna Governador no Egito! (Gn 41:46) 

Ano 2342 Início dos 7 anos de fome “gravíssima” (Gn 41:31) em todo o planeta! 

(:57) (Gn 45:6 e 47:9)  

Ano 2344 Israel se muda para o Egito! (Gn 47:9) 

Ano 2346 José compra tudo do Egito para Faraó! (Gn 47:18 e 20) 

Ano 2361 Jacó dorme e é embalsamado (Gn 47:28) 

Ano 2414 José dorme e é embalsamado (Gn 50:26) 

≌Ano 2435 Levi dorme (Êx 6:16) 

≌Ano 2691 (9)Arão nasce (Êx 7:7) 

≌Ano 2694 (9)Moisés nasce (Êx 7:7) 

≌Ano 2736 Calebe nasce (Js 14:7) 

≌Ano 2774 JAVÉ liberta Israel do Egito (Gn 15:13; Êx 12:40,41 e Gl 3:17) 

≌Ano 2776 Primeiro Censo de Israel (Nm 1:1 e 2) 

≌Ano 2814 Israel chega nos limites de Canaã (Êx 16:35) e Moisés dorme (Dt 34:7), é 

ressuscitado por Miguel (Jd 9) e ascende ao Céu! (Mt17:3) 

≌Ano 2821 Calebe recebe Hebrom como herança (Js 14:7 e 10) 

... Josué dorme (Js 24:29) 

... Tempo dos juízes registrados: Otiniel (sobrinho-genro de Calebe), Eúde 

(benjamita), Sangar, Débora (a profetiza) juntamente com Jael (esposa de 

Héber) e Baraque (de Naftali), Gideão, Abimeleque (o autodeclarado rei 

em Siquém), Tola (de Issacar) e Jair (gileadita) (Jz 1 e 3-10), perfazendo 

um total de 248 anos de ministérios muito possivelmente paralelos como o 

de Débora, Jael e Baraque! 

≌ Ano 3114 Jefté é colocado como “cabeça e chefe” dos israelitas por seis anos            

(Jz 11:11, 13, 26; 12:7 e Nm 21) 

... Após Jefté, o nono juiz registrado, julgaram Israel: Ibsã (de Belém), Elom 

(zebulonita), Abdom (de Efraim), Sansão (de Dã) e Eli, o juiz-sacerdote 

(cf. Jz 12:9, 11, 14, 15:20 e I Sm 2), somando 91 anos de ministérios 

consecutivos ou paralelos!(10) 

... (10)Último dos juízes dos hebreus – Samuel, o profeta-sacerdote-juiz! (I Sm 

2:18, 3:21 e 7:15) Samuel era levita e efraimita! (I Sm 1:1 e I Cr 6:26-28) 

Seu ministério muito possivelmente durou em torno de 45 a 55 anos  

≌ Anos 
3170/3171 

Saul, o primeiro rei humano de Israel (na verdade príncipe, I Sm 10:1!), 

começa a reinar. Ele reinou por 40 anos (At 13:21)  

≌ Anos 
3180/3281 

Davi nasce! (II Sm 5:4) 

... Saul é rejeitado por JAVÉ e Davi é ungido rei sobre Israel, mas é 

perseguido por Saul! (II Sm 15 e 16)  

≌ Anos Davi é reungido rei sobre Israel aos 30 anos de idade (I Rs 6:1; 2:11 e II 



Perguntas    &    Respostas    –    vol. I 

 

Hendrickson Rogers 

9 

3210/3211 Sm 5:3-5). Reinou 7,5 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém (II Sm 

5:5) 

≌Anos 
3250/3251 

(11)Salomão assume o trono de Israel (I Rs 6:1; 2:12) e Davi descansa aos 

70 anos (I Rs 2:10,11 e II Sm 5:4) 

≌Anos 
3254/3255 

Colocou-se o “fundamento da Casa de JAVÉ” no segundo mês, Zive (I Rs 

6:1,37) 

≌Anos 3260 
/3261/3262 

7 anos depois de começada a construção do Templo, Salomão a conclui 

“com todas as suas dependências” no oitavo mês, bul (I Rs 6:38) 

≌Anos 3272 
/3273/3274 

Término da construção dos palácios de Salomão (do 11° ao 24° ano de seu 

reinado): Casa do Bosque do Líbano, Salão das Colunas e a Sala do Trono 

ou do Julgamento, sua casa e uma casa para sua esposa, a filha do Faraó (I 

Rs 7:1-8 e 9:10) 

≌Anos 
3289/3290 

Salomão descansa após 40 anos de reinado e Roboão, seu filho, assume o 

trono com 41 anos de idade (I Rs 11:43 e 14:21). Ocorre a Cisão – o reino 

de Israel se divide: Jeroboão, de Efraim (I Rs 11:26), reina sobre dez tribos 
e Roboão continua seu reinado sendo que, a partir daqui, sobre Judá e 

Benjamim apenas! (I Rs 12:16-21) 

≌Anos 
3306/3307 

Roboão descansa e Abias, seu filho, reina no Sul ou simplesmente em 

Judá! (I Rs 14:31 e 15:1) 

≌Anos 
3309/3310 

Abias descansa e Asa, seu filho, reina em Judá (I Rs 15:2 e 9) 

≌Anos 
3311/3312 

Jeroboão descansa e Nadabe, seu filho, reina no Norte (Israel do Norte, as 

10 tribos) (I Rs 14:20 e 15:25) 

≌Anos 
3312/3313 

Baasa, de Issacar (I Rs 15:27), reina por 24 anos após assassinar Nadabe (I 

Rs 15:28 e 33) 

≌Anos 
3335/3336 

Baasa morre e Elá, seu filho, reina em Israel (I Rs 6:6 e 8) 

≌Anos 
3336/3337 

Zinri, “comandante da metade do carros” de Elá, mata seu rei e reina em 

Israel (I Rs 16:9, 10). Após uma semana Zinri comete suicídio (I Rs 16:18). 

Israel institui Onri, outro comandante do exército, como seu rei (I Rs 16:16 

e 21). Entretanto há uma nova cisão – Tibni, filho de Ginate, também reina 

em Israel do Norte (I Rs 16:23)! 

≌Anos 
3340/3341 

Onri reina sobre todo Israel do Norte, por 12 anos (I Rs 16:23) 

... Nasce a cidade de Samaria! O nome vem de “Semer”, de quem Onri 

comprou um monte; ele construiu uma cidade sobre ele e lhe deu o nome 

de Samaria “nome oriundo de Semer, dono do monte” (I Rs 16:24) 

(12)≌Anos 
3347/3348 

Acabe, filho de Onri, começa a reinar em Israel por 22 anos (I Rs 16:29) 

≌Anos 
3350/3351 

(12)Possíveis anos da morte de Onri (I Rs 16:23). Asa descansa e Josafá, seu 

filho, começa a reinar em Judá (I Rs 22:41 e 15:10) 

... Hiel, o betelita, perde dois filhos ao tentarem reconstruir a cidade de Jericó, 

conforme a maldição de Josué, pelo visto aprovada/inspirada por Deus em 

Js 6:26 (I Rs 16:34)! Três anos e meio de seca e o início poderoso 

ministério de Elias (I Rs 17:1 e 18:1) 

≌Anos 
3366/3367 

Jeorão, filho de Josafá, começa a reinar em Judá também com seu pai ainda 

vivo (II Rs 1:17 e 8:16). Ele casou-se com Atalia, filha de Acabe! (II Rs 

8:18 e 26) 

≌Anos 
3367/3368 

Acazias, filho de Acabe começa a reinar em Samaria, no reino de Israel do 

Norte (I Rs 22:52);  

≌Anos 
3368/3369 

Acabe morre (I Rs 16:29 e 22:40) e seu filho Acazias também morre de 

uma grave doença, por ter consultado a Baal-Zebube em vez de JAVÉ (II 

Rs 1:1-17); Jorão, seu irmão, reina em Samaria (II Rs 1:17 e 3:1).  Elias é 

arrebatado (II Rs 2) 

≌Anos 
3372/3373 

Jeorão, filho de Josafá, reina possivelmente oficialmente em Judá; talvez 

seu pai tenha se aposentado por aqui, embora o registro bíblico lhe dê 25 
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anos de trono (I Rs 22:42; II Rs 8:16 e 1:17)  

≌Anos 
3374/3375 

Josafá descansa (I Rs 22:41,42; 15:10 e 51) 

(13)≌Ano 
3377-3381 

Acazias (neto de Acabe) começa areinar com Jeorão, seu pai, ainda vivo (II 

Rs 8:25 e 9:29).  Jeorão descansa e Acazias, seu filho (e neto de Acabe), 

reina oficialmente em Judá por “um ano” (II Rs 8:24,26).  Jeú mata ambos 

os reis Jorão e Acazias, assumindo o trono samaritano e deixando vazio o 

trono de Judá! (II 3:1; 8:25 e 9:24)  

≌Anos 
3378/3379 

Atalia (filha de Acabe, finado rei de Israel), esposa do finado rei de Judá 

(Jeorão) e mãe do finado rei de Judá (Acazias) usurpa o trono e mata todos 

os candidatos reais – possivelmente netos, sobrinhos e talvez até filhos (II 

Rs 11:3)! Ela reinou 7 anos em Judá  

≌Anos 
3384-3386 

O sacerdote Joiada fez aliança com capitães mercenários da Ásia Menor 

(“cários”), com os capitães da guarda real, mostra-lhes ao menino Joás 

(neto sobrevivente de Atalia, filho de Acazias e Ziba, protegido por 

Jeoseba, sua tia). Eles tornam rei a Joás de 7 anos de idade, em Judá e os 

soldados matam Atalia (II Rs 11:2,4,12,16 e 12:1) 

≌Anos 
3406-3408 

Jeocaz, filho de Jeú, começa a reinar em Israel (II Rs 13:1) 

≌Anos 
3414-3416 

Jeoás, filho de Jeoacaz, começa a reinar em Israel (II Rs 

13:10) 

Eliseu 

descansa (II 

Rs 13:14-21) ≌Anos 
3422-3424 

Jeoacaz, filho de Jeú, descansa (II Rs 13:9) 

≌Anos 
3429-3431 

Jeoás, rei de Israel, descansa (II Rs 13:13) 

≌Anos 
3430-3432 

Jozacar e Jozabade matam o rei de Judá, Joás. Amazias, 

seu filho, inicia seu reinado (II Rs 14:1; 12:20,21) 

≌Anos 
3444-3446 

Jeroboão II começa a reinar em Israel mais de 10 anos depois da morte de 

seu pai, o rei Jeoás! (II Rs 14:23) 

≌Anos 
3459-3461 

Amazias é assassinado em Laquis (II Rs 14:2 e 19) 

≌Anos 
3470-3472 

Uzias também chamado Azarias começa a reinar 10 anos depois da morte 

de seu pai, o rei Amazias, de Judá (II Rs 14:19,21 e 15:1,2) 

≌Anos 
3484-3486 

Fim do reinado de Jeroboão II em Samaria de Israel (II Rs 14:23) 

≌Anos 
3507-3510 

Zacarias, filho de Jeroboão II, começa a reinar em Samaria de Israel, mais 

de 20 anos após a morte de seu pai (II Rs 15:8). Seis meses depois Salum, 

filho de Jabes, fora da descendência do rei Jeú, mata o rei Zacarias e 

assume o trono de Samaria (II Rs 15:10-13). Um mês depois, Menaém, 

filho de Gadi, assassina o rei Salum e assume o trono (II Rs 15:14-16) 

≌Anos 
3517-3521 

Fim do reinado de Menaém (II Rs 15:17). Pecaías, seu filho, começa a 

reinar em Israel (II Rs 15:23) 

≌Anos 
3520-3522 

Assassinato de Pecaías por seu capitão Peca e mais 50 homens. Peca, filho 

de Remalias, reina em Samaria (II Rs 15:25 e 27) 

... Tiglate-Pileser, rei assírio, toma toda a terra de Naftali dentre outros 

territórios israelitas! (II Rs 15:29) 

≌Anos 
3521-3523 

Fim do reinado de Uzias (Azarias), de Judá (II Rs 15:2). Seu filho Jotão 

reina em Jerusalém de Judá (II Rs 15:32,33) 

≌Anos 
3536-3538 

Acaz, filho de Jotão, começa a reinar em Judá. Assim como seu pai, reinou 

16 anos! (II Rs 16:1,2) 

≌Anos 
3540-3542 

Oséias, filho de Elá, mata Peca e assume o trono de Israel (II Rs15:30) 

≌Anos 
3547-3549 

Oséias começa a reinar (oficialmente?) em Samaria por 9 anos (II Rs 17:1) 

≌Anos Início da monarquia de Ezequias em Judá, filho de Acaz (18:1,2) 
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Notas explicativas 

O símbolo ≌ significa “aproximadamente”.  

(1) Sete nasceu no 131º ano* da criação do ser humano, ou seja, tomando como 

primeiro dia a “sexta-feira” da semana da criação, esquecendo-se dos 5 primeiros 

dias! Adão já possuía a idade de 130 anos, o que confirma o raciocínio matemático 

do “ano seguinte”, vamos chamar assim. 

3549-3551 

≌Anos 
3552-3554 

Início do sítio assírio sobre Samaria (II Rs 18:9) 

≌Anos 
3555-3557 

Fim da monarquia israelita! Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra 

Oséias, lhe prendeu e transportou o povo para Hala e para as cidades dos 

medos (da Média) (II Rs 17:6) 

≌Anos 
3562-3564 

Senaqueribe, rei da Assíria, toma as cidades fortificadas de Judá! (II Rs 

18:13) Ocorre o livramento de JAVÉ contra a blasfêmia de Rabsaqué e a 

destruição numa só noite de 185.000 soldados assírios, pelo guerreiro Anjo 

de JAVÉ (Jesus) (II Rs 19:35) 

≌Anos 
3577-3579 

Início da maior monarquia (tempo), a de Manassés em Judá, filho de 

Ezequias, por 55 anos (II Rs 18:1,2 e 21:1) 

≌Anos 
3631-3633 

Amom, filho de Manassés, reina em Judá (II Rs 21:19) 

≌Anos 
3632-3634 

O rei Amom é assassinado por seus servos em sua própria residência (II Rs 

21:23) e Josias, seu filho, com 8 anos de idade, “assume” o trono de Judá 

(II Rs 21:24 e 22:1)  

≌Anos 
3649-3651 

O rei Josias (com 25 ou 26 anos de idade) envia Safã à Casa de JAVÉ; 

envia o sumo sacerdote Hilquias para contar o dinheiro e pagar os 

trabalhadores da reforma do Templo (II Rs 22:3-5)! O rei ainda acabou 

com a idolatria em Judá e no remanescente de Israel e celebrou a Páscoa de 

um jeito que só tinha acontecido nos dias dos juízes (mais de meio milênio 

atrás!) (II Rs 23:1-23) 

≌Anos 
3672-3674 

O grande rei Josias morre na desnecessária guerra contra o “Faraó-Neco”. 

Jeoacaz, seu filho é ungido rei de Judá (II Rs 23:29,30). Após 3 meses de 

reinado, Jeoacaz é deposto por Faraó-Neco e é levado cativo para o Egito 

até sua morte (II Rs 23:31-35). O Faraó escolhe outro filho de Josias para 

reinar – Eliaquim, e muda seu nome para “Jeoaquim”. Ele reinou 11 anos 

em Jerusalém (II Rs 23:36)  

≌Anos 
3682-3684 

Joaquim, filho de Eliaquim (“Jeoaquim”), começa a reinar em Jerusalém 

por 3 meses (II Rs 23:36 e 24:8). Nabucodonosor, rei da Babilônia, em seu 

oitavo ano de monarquia, leva Joaquim para lá e mais 10.000 outros judeus 

(II Rs 24:12-16)! Matanias, outro filho de Josias, é colocado por 

Nabucodonosor sobre Jerusalém como rei no lugar de seu sobrinho 

Joaquim; seu nome é mudado para Zedequias e ele “reina” por 11 anos (II 

Rs 24:17,18) 

≌Anos 
3690-3692 

Nabucodonosor veio contra Jerusalém e a sitia (II Rs 25:1,2) 

≌Anos 
3692-3694 

Zedequias tenta fugir do sítio babilônico, mas é pego, vê seus filhos serem 

assassinados e depois tem seus olhos furados e é levado cativo para a 

Babilônia (II Rs 25:7)! Nebuzaradã queima a Casa de JAVÉ e a casa do rei 

de Judá, bem como todas as demais casas de Jerusalém e derruba os muros 

daquela grande cidade! Ele levou o povo só deixando alguns dos mais 

pobres para vinheiros e lavradores! Isto no 19° ano de reinado de 

Nabucodonosor (II Rs 25:8-12) 

≌Anos 
3718-3720 

Evil-Merodaque começa a reinar em Babilônia (II Rs 25:27), liberta o ex-

rei Joaquim e lhe mantém o resto de sua vida honrando-o na Babilônia! (II 

Rs 25:28-30) 
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(2) Analisando os textos de Gênesis 5:32 e 11:10, fica claro que Sem, Jafé e Cam não 

nasceram quando Noé tinha exatamente 500 anos. Eles nasceram depois de 

completado o 5º século de existência de seu pai! Sem, o primogênito, completou 

100 anos apenas dois anos depois do Dilúvio, o que determina seu nascimento no 

ano 1559 (Noé já tinha 502 anos)! Por outro lado, observando a ambiguidade* do 

texto hebraico em Gn 10:21 (cf. a Nova Versão Internacional), Jafé pode ter sido o 

primogênito e pode ter nascido quando Noé tinha 500 anos! De qualquer modo, 

Sem nasceu em 1559, segundo Gn 11:10. (*Carlos Bitencourt, leitor de nosso blog, 

me ajudou a enxergar essas verdades! Muito obrigado querido irmão leitor, como 

ele mesmo se identifica!) 

(3) Harã ou Naor pode ter nascido nesse ano. Harã morreu em Ur, estando Terá ainda 

vivo. Agora é improvável que Abrão tenha nascido em 1949! 

(4) Provavelmente esse é o ano exato da morte de Pelegue, já que o texto de Gn 11:17 

(assim como vários outros nesse capítulo) é semelhante aos textos em Gn 5, que 

precediam o anúncio da morte de um indivíduo (por exemplo: 5:4,7,10,...)! 

(5) Isto é verdade apenas se Abrão partiu de Harã (Gn 12:4) no ano da morte de seu 

pai. Se ele partiu depois da morte de Terá certamente seu nascimento foi posterior 

ao ano 2054! Agora, se Abrão deixou seu pai em Harã e partiu dali antes da morte 

de Terá, seu nascimento obrigatoriamente aconteceu antes de 2054. De qualquer 

forma é evidente que ele não nasceu em 1949, a menos que tenha saído de Harã em 

2024, isto é, 105 anos antes da morte de Terá! Estevão afirma em Atos 7:2 e 3 que 

Abrão recebeu o chamado de Deus em Ur dos Caldeus (Mesopotâmia). Assim 

sendo é improvável que ele deixasse seu pai vivo em Harã e continuasse sua 

peregrinação, já que Terá o acompanhou desde o início da mesma (Gn 11:31)! 

Portanto, aproximar o nascimento de Abrão ao ano 2054 é uma aproximação 

razoável! 

(6) Sem descansou precisamente nesse ano! Possivelmente viveu até Abraão ter seus 

105 anos de vida e Isaque ter seus 5 anos! Porém, o livro Patriarcas e Profetas, em 

seu Apêndice na p.837, Nota 2, afirma: “Sem deve ter vivido 150 anos depois do 

nascimento de Abraão, e 50 depois do nascimento de Isaque”. Se isto for verdade, 

Abrão teria nascido em 2009... Porém, não encontrei nada no relato bíblico que, 

sequer, sugira essa data! 

(7) Está correto se Moisés escreveu Gn 37:2 em diante como tendo acontecido tudo no 

mesmo ano! 

(8) “Com grandes lutas tenho competido com minha irmã” (Gn 30:8), palavras de 

Raquel que, para competir com Lia deu Bila a Jacó para que lhe desse filhos como 

se fossem da própria Raquel. Bom, se era competição, Lia, Raquel, Bila e Zilpa 

possivelmente não esperavam o filho da rival nascer para que Jacó tivesse outro, ou 

seja, as idades dos 12 filhos mencionados nesse capítulo diferenciavam-se de 

meses, em sua maioria! Por exemplo, enquanto Lia esperava Rúben, talvez Bila já 

tivesse esperando Dã!, e por aí vai. Entretanto, Gn 30:1 pode ter ocorrido após o 

nascimento de Judá... De qualquer forma, de Levi (o terceiro) para José (o 12°), não 

se passaram 9 x 9 meses (nove gestações!), seis anos e nove meses, mas certamente 

se passaram pelo menos 6 gestações, 4 anos e meio! Logo, a diferença das idades 

de Levi talvez não chegue a 6 anos, claro, com base na competição das grávidas! 

(9) Só é verdade se JAVÉ libertou Israel no mesmo ano em que chamou Moisés e 

Arão, isto é, quando eles tinham 80 e 83 anos de idade, respectivamente. 

Possivelmente as pragas duraram poucos meses (Êx 7:25, 10:22). 

(10) A diferença entre o ano do início do reinado de Saul e o tempo total dos 14 

juízes anteriores a Samuel é de 54 anos! Mas, talvez, os juízes não tenham exercido 

seus ministérios consecutivamente; talvez paralelamente nalguns anos (como por 

exemplo os ministérios de Débora, Jael e Baraque!), o que altera para mais essa 

diferença, a qual tem muito a ver com a duração do ministério profético-jurídico-

sacerdotal de Samuel! 

(11) Jeremias, o possível autor de I e II Reis, contou os anos de modo 

questionável. Por exemplo: Abias começou a reinar no 18° ano de Jeroboão (I Rs 

15:1,2 e 9). Para o profeta (ou para seu escriba, talvez Baruque, Jr 36:32) no 20° 
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ano de Jeroboão, Abias já possuía três anos de reinado! Perceba que isto é 

matematicamente impossível, já que um ano é um conjunto e não somente uma 

unidade de tempo (no 19° ano de Jeroboão, Abias completaria um ano de reinado; 

no 20° ano, dois anos de reinado e por aí vai!). 

(12) Mesmo Onri estando vivo, e em seu 7° ano de reinado (de um total de 12 

anos), seu filho Acabe começou a reinar. Mas, o escritor bíblico considerou o 

governo de Onri tanto quanto o de Acabe! Cf. I Rs 16:23 e 29. 

(13) Textos trabalhosos: II Rs 8:17,24 e 25 e 9:29. 

 

 

 

 

 

        


