
 

Em Gênesis 35:23-26 os filhos de Jacó eram doze em número e seus nomes eram os seguintes: Ruben, Simeão, Levi, Judá, 

Issacar, Zebulon, José, Benjamin, Dã e Naftali, Gade e Aser.  

Dentre estes doze filhos, onze deram origem aos nomes de tribos de Israel, pois na época da divisão das terras entre as 

tribos, José não teve uma tribo com o seu nome, mas os seus dois filhos receberam a honra de formarem a décima 

segunda e a décima terceira tribos: Efraim e Manassés. Enquanto que a tribo de Levi, filho de Jacó, foi separado para o 

sacerdócio, e não recebeu um território próprio. 

Portanto, os filhos de José: Manassés e Efraim, foram considerados parte das tribos de Israel, estes ficaram no lugar de 

Levi e José na posse de terras, pois o seu avô Jacó os considerou como seus próprios filhos. 

Todavia, é importante observar que em Apocalipse 7:4-8 as doze tribos de Israel dos 144 mil selados são: Judá, Rúbem, 

Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulom, José e Benjamim. Ou seja, Dã e Efraim foram excluídos, 

enquanto que o nome de José (pai de Efraim e Manassés) foi incluído. (Levi está no lugar de Dã, e José no lugar de 

Efraim). 

“Apesar desta suposta irmandade as tribos não teriam sido sempre aliadas, o que ficaria manifesto na cisão do reino após 

a morte do rei Salomão. Com a extinção do Reino de Israel ao norte, as dez tribos desapareceriam exiladas por Sancheriv 

(Senaqueribe) rei Assírio. As outras tribos restantes (Judá, Benjamim e Levi) constituiriam o que hoje chama-se de judeus 

e serviria de base para sua divisão comunitária (Yisrael, Levi e Cohen).”  

FONTE: Wikipédia - https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribos_de_Israel  

 

Nº Gênesis 35:23 a 26 Livro de Josué, a partir do cap. 13 Apocalipse 7:4 a 8 

Os Filhos de Jacó: A divisão das terras: As 12 Tribos dos 144 mil selados: 

1 Rúbem  Rúbem 2 - Rúbem  
2 Simeão  Simeão 7 - Simeão 

3 Levi (Separado para o sacerdócio. Dt. 18:1,2) Não recebeu território (Cf. Josué 13:14) 8 - Levi 

4 Judá Judá  1 - Judá 

5 Issacar  Issacar 9 - Issacar 

6 Zebulom Zebulom 10 - Zebulom 

7 (José) *Os dois filhos de José receberam terras. 11 - José 

8 Benjamim Benjamim 12 - Benjamim 

9 Dã Dã                                                   foi excluído   1Reis15:25-30; Oséias4:17; Dt.29:14-29 

10 Naftali Naftali 5 - Naftali 

11 Gade  Gade 3 - Gade 

12 Aser Aser 4 - Aser 

13  *Manassés (filho de José) 6 – Manassés 

14  *Efraim (filho de José)                    foi excluído   1Reis15:25-30; Oséias4:17; Dt.29:14-29 

 

Dan e Ephraim 

“Podemos apenas especular por que Dan e Ephraim estão faltando na lista em Apocalipse capítulo 7. 

Em Juízes capítulos 17 a 21, temos duas histórias de apostasia em Israel. Ambas as histórias se centram nas tribos de Dã 

e Efraim e na cidade de Belém, o local de nascimento de Davi, a escolha de Deus para o rei de Israel. O escritor de Juízes 

enfatiza nesses capítulos que esses dias foram antes de Israel ter um rei. 

Nesses capítulos de Juízes, Dan pecou ao ver a terra que Deus designou a eles como inaceitável, então eles a 

abandonaram. Ao passar por Efraim, eles roubaram ídolos de uma casa e recrutaram um levita para servir em um falso 

templo no novo território. Como resultado, Dan se tornou a primeira tribo em Israel a abraçar a adoração de ídolos em 

Israel. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Senaqueribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribos_de_Israel


Enquanto isso, a tribo de Efraim, a fonte dos ídolos, assumiu o controle da terra originalmente destinada a Dan. Eles 

ajudaram e incitaram os danitas a trazer idolatria para a terra de Israel. Esses pecados dão justa causa para Deus excluí-

los do privilégio de preparar Israel e o mundo para a volta do Messias. 

Além disso, visto que a tribo de Manassés já está incluída na lista de Apocalipse 7, então sabemos que a tribo de José não 

pode representar seus dois filhos, como geralmente é o caso nas escrituras. Em vez disso, José ainda representa duas 

tribos, mas, neste caso, José substitui Dã e Efraim, tribos histórica e geograficamente ligadas por sua conspiração para 

introduzir rebelião e idolatria em Israel. Portanto, eles foram excluídos dessa lista pelo nome, com o nome de José em seu 

lugar. 

Tal substituição permitiu ao Senhor reter a simetria de doze tribos enquanto chamava a atenção para a contribuição 

conjunta dessas tribos para a idolatria em Israel.” 

Fonte: https://www.versebyverseministry.org/bible-answers/why-is-the-tribe-of-dan-missing-in-revelation-7  

 

 
1Reis 15:25-30; Oséias 4:17; Dt.29:14-29 

 

 

Oséias 4:17 

Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. 

 

Deuteronômio 29:14 a 29 

14. Não é somente convosco que faço este pacto e este juramento; 

15. mas com aquele que está aqui hoje conosco diante do SENHOR nosso Deus, e também com aquele que hoje 

não está aqui conosco, 

16. (porque sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos entre as nações pelas quais passastes; 

17.e vistes as suas abominações, e os seus ídolos, madeira e pedra, ouro e prata, que estavam entre eles),  

18. para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie hoje do 

SENHOR nosso Deus, para ir e servir os deuses dessas nações; para que não haja entre vós, uma raiz que produza 

fel e absinto;  

19. e se acontecer que, quando ouvir as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: Terei paz, 

embora ande na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede;  

20. o SENHOR não o poupará, mas a ira do SENHOR e o seu ciúme fumegarão contra o tal homem, e todas as 

maldições que estão escritas neste livro estarão sobre ele, e o SENHOR apagará o seu nome de debaixo dos céus.  

21. E o SENHOR o separará para o mal, de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do pacto, que 

estão escritas neste livro da lei,  

22. assim dirá à geração que vier dos vossos filhos, que se levantará depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma 

terra distante, quando virem as pragas daquela terra, e as enfermidades que o SENHOR lançou sobre ela,  

23. e toda a sua terra for enxofre e sal, e abrasada, que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva 

alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o SENHOR destruiu na 

sua ira e no seu furor,  

https://www.versebyverseministry.org/bible-answers/why-is-the-tribe-of-dan-missing-in-revelation-7


24. e todas as nações dirão: Por que o SENHOR fez isto a esta terra? O que significa o calor desta grande ira?  

25. Então, os homens dirão: Porque eles abandonaram o pacto do SENHOR Deus de seus pais, que ele fez com 

eles, quando os tirou da terra do Egito,  

26. porque foram e serviram a outros deuses, e os adoraram, a deuses a quem não conheciam e que lhes não 

foram dados;  

27. e a ira do SENHOR se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas 

neste livro;  

28. e o SENHOR os arrancou de sua terra com ira, e com furor, e com grande indignação, e os lançou a outra 

terra, como é neste dia. 

29. As coisas secretas pertencem ao SENHOR nosso Deus; mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos 

nossos filhos para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


