
Os Livros das Crônicas 



Os Livros das Crônicas é uma grande revisão.  Vão relembrar 
os acontecimentos do livro dos Reis. Porém,  

não mera repetições.  

Repetem as histórias, os 
personagens, mas têm um 

outro enfoque religioso. 

 

http://dragonmountbooks.wordpress.com/


O 1º das Crônicas tem Davi como a personagem principal, e no 2º o 
personagem central Salomão. 

 

Estes livros foram escritos numa época em que os judeus estavam, a todo 
custo, procurando manter a unidade, a cultura e a própria identidade. 



Um dos fundamentos da 
religião tradicional dos 
judeus era a crença de 
que os descendentes de 
Davi seriam reis de Israel 
em todos os tempos. 
Com a chegada dos 
babilônios, dos persas e 
dos gregos, essa crença 
tinha sido brutalmente 
apagada. 
O povo desanimado não 
dava muito crédito aos 
sacerdotes e não se 
importava mais com o 
culto no Templo. 



 
A intenção do autor do Livro das 

Crônicas é mostrar que uma 
comunidade centrada no culto 

estava fundamentada na história 
passada de Israel, e que portanto, 

tinha uma raiz sólida. 
 

O livro apresenta uma 
genealogia que vai até Adão. 

Dedica uma grande parte ao Rei 
Davi, mostrando como foi que 

ele começou a organizar o culto, 
como preparou a construção do 
Templo e formou pessoas para 
trabalharem no Santuário. Isso 
tudo para mostrar a base que o 

povo tinha no culto. 



Depois, o livro ressalta a atividade de Salomão em relação ao culto: contrução 
do Templo, preparação das mobílias sagradas e festas. 
 
Por fim, traça a história do reino de Judá até o exílio, destacando  os reis que 
fizeram reformas no culto. 



Os livros das Crônicas 

mostram que o culto e 

a fidelidade à Aliança 

estão bem acima  

da política  

e de todas as  

outras atividades. 



Os estudiosos da Bíblia fazem uma séria pergunta diante destes 
dois livros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os estudiosos respondem: 
- Em primeiro lugar, poderia ter sido um levita cantor, para 
mostrar sua visão do culto religioso; 
- Ou um personagem com uma tarefa urgente, que precisava de 
um documento simples e eficaz para sua tarefa. 
 

 

- Quem teria escrito 
esta história 

estranha, 
mostrando pouco 

apreço pelas 
histórias já escritas?  



Podemos, também, 
dizer que esta obra 

histórica é uma grande 
reivindicação para a 

defesa daqueles que se 
colocam como 
defensores dos 

interesses do povo:  
enfrentando possíveis 
abusos, tanto internos 

como externos. 



Os dois livros, 
(que eram um só), 
não deixam de ser 

um resumo da 
história do Povo 
de Deus, desde 
Adão até Esdras. 

     Resumo da História do Povo de Deus 

Os dois  
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