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APRESENTAÇÃO DA OBRA

Mais um dicionário? Os estudantes atuais 
precisariam de um novo dicionário? Os 
atuais não seriam suficientes? Bom, a 

pergunta, claro, é oportuna, contudo, com base 
em tal indagação, deveríamos formular outra 
pergunta: O propósito que apresentarei neste 
projeto, o leitor encontrará em outro dicionário 
comum? Antes de tudo, explicarei a vocês qual 
seria o meu objetivo neste ‘simples’ trabalho.

 Em primeiro lugar, este trabalho ou 
minidicionário não tem como missão substituir 
os dicionários bíblicos completos de mil, duas mil 
palavras.

 Em segundo lugar, este trabalho ou 
minidicionário não tem como missão atender à 
expectativa de doutores em História, Geografia, 
Arqueologia e disciplinas da área.

 Por último, tenho como objetivo oferecer 
uma ferramenta rápida de temas ligados à área, 
de forma resumida e objetiva, não para doutores, 
como disse acima, mas para iniciantes na arte de 
pregar e ensinar. 

 O meu conselho é que ele seja levado na 
pasta, bolsa e até mesmo dentro da Bíblia, e de 
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repente você está ali no púlpito e precisa de uma 
consulta rápida com confiança e fidelidade. 

 Evidentemente que este não é um 
“dicionário” completo. Estou ciente desta 
realidade. Entretanto, ele será um auxílio 
indispensável para novos professores, pregadores, 
pastores e todos os estudantes da Bíblia Sagrada. 
Também estamos cientes desta realidade.  Estou 
ciente, também, de que não existe um “dicionário” 
(no nosso caso, minidicionário) desta natureza. 

 A partir destas descobertas resolvi então 
preparar este projeto. Diferente de alguns 
dicionários ‘completos’, em que se discorre 
em ordem alfabética, esta obra encontra-se 
distribuída em assuntos, por exemplo: se você 
quiser encontrar um determinado rio, como 
Jordão, deverá procurar a categoria “rios”, depois 
disto, procurar a listagem em ordem alfabética 
para que só assim encontre o rio desejado. 

 Se quiser encontrar um determinado monte, 
por exemplo o “das Oliveiras” deverá seguir a 
mesma recomendação.
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 Cada verbete estudado está classificado na 
seguinte ordem:

NOME:

DEFINIÇÃO:

HISTÓRIA:

GEOGRAFIA:

CITAÇÕES BÍBLICAS:
 Nesta ordem estudaremos a fundo cada 
verbete. Isto não significa que serão estudados 
todos os verbetes da Bíblia, mas apenas os 
principais. Tenha uma ‘boa viagem’ nesta 
emocionante viagem geográfica.
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AAava 

Nome - Vindo do hebraico:  “ awh]a;  - ’Ahawa’”.

Definição - Significado incerto. 

História - O rio está “relacionado” a Esdras. Foi 
onde ele reuniu os exilados que deveriam voltar 
com ele para Jerusalém. O ERUDITO Jonh Davis 
acha que da capital à região a distância era de oito 
dias de viagem. Nesse local Esdras apregoou um 
jejum conforme o relato de (Ed 8.15).

Geografia - Dizem que o nome “Aava” é também 
nome de um local ou uma cidade na Babilônia, 
ficando ao norte da capital. O rio “Aava” também 
pode ser identificado como um canal.

Citações bíblicas - Aparece apenas três vezes em 
toda a Bíblia: (Ed 8.15; Ed 8.21; Ed 8.31).

Resumo na atualidade - O local atual é o Iraque. 
Localizado a sudoeste da Ásia, possivelmente 
entre os rios  Eufrates e Tigre.  
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ARNOM
Nome - Vindo do hebraico: “!Anr>a; - ’Arnôn”.

Definição - Significa “o que corre rápido”.

História - A principal informação e importância 
do rio é que antigamente servia de linha divisória 
entre as terras dos amorreus (antigos povos 
vizinhos de Israel), ao norte, e a terra dos moabitas, 
claro, ao sul. A tribo de Ruben posteriormente 
passou também a fazer parte desta divisão com 
os moabitas.

Geografia - O rio nasce nos montes de Moabe e 
deságua no Mar Morto (Dt 2.24).

Citações bíblicas - (Nm 21.13, 14, 24, 26, 28; 22.36; 
Dt 2.24, 36; 3.8, 12, 16; 4.48; Js 12.1,2; 13.9, 16; Jz 
11.13, 18, 22, 26; 2 Re 10.33; Is 16.2; Jr 48.20).

Resumo na atualidade - O rio está localizado na 
Jordânia, a oeste da Ásia, com um nome árabe 
atual de Uede al Mawjib, próximo à capital Amã 
e à cidade Dhibãn.   
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EEufrates 

Nome - Em hebraico é “ת  Prath”.  Segundo - ְפָרֽ
alguns especialistas, a palavra hebraica foi 
modificada para a forma grega “Εὐφράτης, 
eufratês”.

Definição - Um dos prováveis significados é 
“doce”, “largo”, “com bons vaus”.

História - Se formos colocar todas as referências 
históricas deste rio, acredito que daria para 
elaborar uma enciclopédia. O rio tem ligação 
direta com a Babilônia ou Nabucodonosor. É 
citado pela primeira vez no livro de Gênesis. O 
curso total do rio é de mais de 3.000 quilômetros 
de extensão. É chamado na Bíblia em algumas 
partes de “o grande rio”. Servia também de limite 
natural entre o oriente e o ocidente. O rio reúne-
se ao Tigre e desemboca no Golfo Pérsico. Era um 
dos rios do paraíso relatados em (Gn 2. 14).
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Geografia - A principal e mais proeminente 
localização deste grande rio é a Mesopotâmia, 
porém isto não significa que o rio limita-se apenas 
a essa região. O rio “cortava” toda a Mesopotâmia, 
indo até a Armênia.   

Citações bíblicas - O rio aparece 54 vezes em toda 
a bíblia: (Gn 2. 14; 15. 18; 31. 21; 36. 37; Ex 23. 31; 
Nm 22. 5; Dt 1. 7; 11. 24; Js 1. 4; 24. 2, 14, 15; 2 Sm 
8. 3; 1 Rs 4. 21; 4. 24; 14. 15; 2 Rs 23. 29; 24. 7; 1 Cr 
1. 48; 5. 9; 18. 3; 2 Cr 9. 26; 5. 9; Ed 4. 10, 12, 16, 17, 
20; 5, 3, 6; 6. 6, 13; 7. 21, 25; 8. 36; Ne 2. 7, 9; 3. 7; Is 
8. 7; 11. 15; 27. 12; Jr 2. 18; 13. 4-7; 46. 2, 6, 10; 51. 
63; Mc 7. 12; Zc 9. 10; Ap 9. 14; 16.12).

Resumo na atualidade - O local atual é o Iraque, 
localizado a sudoeste da Ásia. O grande rio 
atravessa todo o Iraque, passando pelas cidades 
modernas de Al Kufar e Ar Ramadir, atravessando 
toda a Síria e chegando até a atual Turquia. 
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FFarfar

Nome - Vindo do hebraico: “rP;r>P;; - pharpar”.

Definição - Significa “rápido”. As palavras 
interligadas hebraicas estão associadas a 
“destruir”, “quebrar”, “invalidar”, etc.

História - O termo tem ligação direta com Naamã, 
o leproso. Quando este se encontrava enfermo, 
mandou um dos seus servos à procura do profeta 
Eliseu. Para tristeza dele, o profeta ordenou que  
mergulhasse sete vezes no rio Jordão. Indignado, 
Naamã então saiu dizendo algumas coisas, 
dentre as quais que “na cidade de Damasco com 
certeza existem rios mais puros que todos os rios 
de Israel”, como Abana e Farfar.

Geografia - São muitas as opiniões sobre a posição 
geográfica deste rio, uma das possíveis seria 
que nasceria nas “fontes” do monte Hermon, 
descendo para Damasco.
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Citações bíblicas - Aparece uma única vez na 
bíblia: (2 Rs 5. 12).

Resumo na atualidade - O local atual seria a 
Síria, também no sudoeste da Ásia.  Existe uma 
dificuldade para o nome atual do rio, pois na 
região existem alguns rios.  
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GGiom a 

Nome - Vindo do hebraico: “!AxyG -  Gyrrrôn”.

Definição - A palavra indica “fonte”, “rio”, 
“corrente”. As raízes hebraicas interligadas têm 
sentido de “irromper”, “sair com ímpeto”. 

História - Nome de um dos quatro rios que 
existiam no Paraíso. Deus criou um jardim no 
Éden e do jardim saía um rio que se dividia em 
quatro braços. Um desses “braços” se chamava 
Giom.

Geografia - A posição geográfica é objeto de 
discussão, mas a maioria dos eruditos acredita 
que seja no atual Iraque, a antiga Babilônia.

Citações bíblicas - Este Giom no Éden só é citado 
em (Gn 2. 4-17).
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Resumo na atualidade - Se optarmos em 
concordar com a maioria dos eruditos, o local 
atual seria mesmo o Iraque, no sudoeste da Ásia, 
ou talvez em algum outro lugar na atual Síria 
ou Turquia, já que o Eufrates e o Tigre também 
passam por esses territórios. 

     
GIOM B
Nome - Vindo do hebraico: “!AxyG -  Gyrrrôn”.

Definição - A palavra significa “fonte”, “rio”, 
“corrente”. As raízes hebraicas interligadas têm 
sentido de “irromper”, “sair com ímpeto”. 

História - Também conhecida como uma 
fonte. De acordo com estudiosos, essa era a 
mais importante fonte que supria a cidade de 
Jerusalém. O acontecimento mais importante 
envolvendo Giom foi a constituição de Salomão 
como rei depois de ser ungido com o óleo que 
o sacerdote Zadoque pegou do tabernáculo. 
A outra citação importante é a do rei Ezequias, 
porque ele fez uma “obra” em Giom, com um 
túnel de 542 metros de comprimento, fazendo-a 
correr em direção à cidade de Jerusalém. Alguns 
estudiosos acreditam que existiam na época de 
Ezequias duas fontes, uma alta e outra baixa.
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Geografia - Estava localizado ao sul da cidade de 
Jerusalém, precisamente no vale de Cedrom.

Citações bíblicas - Veja os textos de (1 Rs 1.33, 38, 
45; 2 Cr 32. 30; 33. 14).

Resumo na atualidade - Localizado na atual 
Jerusalém, próximo ao tanque de Siloé. A cidade 
não é reconhecida como capital pela ONU, 
que reconhece Tel-Aviv, região pertencente à 
Palestina. 

GOZÃ

Nome - Do hebraico: “֖ן  .”Gôzãn – ּגֹוָז�

Definição - O termo hebraico tem significado 
incerto. Entretanto, se vier da raiz hebraica 
“guz”, de acordo com os dicionários hebraicos, 
tem sentido de “passar”, “trazer”, “separar”.

História - O rio e o distrito de Gozã têm ligação 
direta com o cativeiro de Israel perto de 722 a.C., 
onde alguns dos cidadãos exilados de Samaria 
foram instalados pelo rei assírio Sargon II, quando 
a capital caiu perante os seus exércitos em 723-
22 a.C. (2Rs 17.6; 2Rs 18.11; 2Rs 19.12; Is 37.12). 
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Algumas inscrições cuneiformes a mencionam 
com o nome Guzana, a atual Tell Halâf, que 
foi escavada por expedições conduzidas pelo 
Barão Max von Oppenheim. Essas escavações 
puseram a descoberto uma cultura anteriormente 
desconhecida. As provas arqueológicas mostram 
que foi fundada numa primeira fase da história 
da Mesopotâmia. Textos cuneiformes assírios 
de Guzana mencionam alguns israelitas, 
provavelmente exilados. “O rio Gozã” (1Cr 5.26) 
refere-se provavelmente a Khabûr, que nestes 
textos toma o nome da sua principal cidade, 
devendo, portanto, ler-se “o rio de Gozã”.

Geografia - O rio inicia-se na antiga Babilônia e 
desemborca no Mar Cáspio na região do atual Irã, 
mas esta não é uma afirmação concreta.  

Citações bíblicas - O termo é citado em (2 Rr 17. 
6; 18.11; 19.12; 1 Cr 5. 26; Is 37. 12).

Resumo na atualidade - Se for mesmo na antiga 
Babilônia, então a localização atual seria no Iraque, 
no sudoeste da Ásia, ou talvez em algum outro 
lugar na atual Síria ou até mesmo no atual Irã.
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JJaboque 

Nome - Vindo do hebraico: “ ק .”YaBôq -  ַיּבֹֽ

Definição - De acordo com o arqueólogo e grande 
mestre em geografia, Enéas Tognini, “Jaboque” 
significa “o que derrama”. Outros o definiram 
como “despejado”, “fluir fora”. Se vier da raiz 
hebraica “Baqaq”, tem o sentido de “esvaziar”, e  
alguns outros  complementos. 

História - A maior citação histórica à região 
foi com Jacó em sua profunda experiência que 
viveu ao retornar de Harã (Gn 32-33). Foi nas 
proximidades desse rio que ele lutou a noite toda 
com o anjo. 

Geografia - O rio nasce próximo a Rabá-Amon, 
nas antigas terras dos Amonitas, depois passa 
em Geleade e deságua no rio Jordão. O rio 
tem um percurso total de 135 quilômetros de 
comprimento.  
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Citações bíblicas - O termo aparece em (Gn 32. 
22; Nm 21. 24; Dt 2. 37; 3. 16; Js 12. 2; Jz 11. 13, 22).

Resumo na atualidade - Na atualidade se 
encontra na Jordânia, no sul da Ásia, nas 
proximidades da capital Amã, indo em direção 
ao Jordão, que faz divisa da Jordânia com a 
Palestina.

JORDÃO  

Nome - Vindo do hebraico: “!Der>y: - Yerdên”.

Definição - A definição mais usada é “o que desce”. 
A etimologia “yarad” significa “ir embaixo”.

História - A palavra “Jordão” aparece 
praticamente em toda a extensão da bíblia. Já 
nos dias de Josué o rio ganha ênfase histórica. 
De acordo com os especialistas, o Jordão 
tinha algumas passagens naturais. Na época 
de Josué havia a grande cheia, e o mesmo 
transbordava na cabeceira (Js 3. 15). Um 
pouco à frente Gideão convocou o povo para 
uma batalha, Jefté matou os efraimitas, o rei 
Davi atravessou o Jordão fugindo de Absalão, 
entre outros acontecimentos. Temos ainda o 
batismo do Senhor Jesus. Assim, são diversas 
as passagens que citam esse importante rio.
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Geografia - De acordo com especialistas, esse rio 
nasce em Banias, antiga cidade de Cesareia de 
Filipos, cujas águas fluem abundantemente  de 
uma caverna aberta em um penhasco elevado. 
Segue em direção ao sul, desaguando no conhecido 
Mar da Galileia, depois de 20 quilômetros. Depois 
que entra no Mar da Galileia, que tem cerca de 23 
quilômetros de comprimento, segue seu rumo, 
de maneira sinuosa, até o conhecido Mar Morto. 
A tradução mais aceitável para o “Jordão” é “o que 
desce”. Ele é o rio mais importante da bíblia. Uma 
das nascentes do rio está bem próxima ao Monte 
Hermon. A depressão geográfica do rio Jordão, 
de acordo com os visitantes, é impressionante, já 
que praticamente nas nascentes e no lago Hula, o 
Jordão está uns 70 metros acima do mar; a 16 km à 
frente do mar da Galileia, está a 210 metros abaixo 
do mar; no curso final no mar morto, o Jordão 
chega a quase 394 metros abaixo. A primeira 
citação bíblica do Jordão está em (Gn 13. 10). 
 A vida dos patriarcas está envolvida ao rio 
e, de Abraão a Jesus, temos grandes citações dele. 
 O Jordão é o rio que desce ao leste da terra 
santa (Gn 13. 10). De acordo com os geógrafos, 
ele possui 360 quilômetros de extensão e nunca 
levou uma embarcação comercial. Para saber 
mais eventos sobre o rio, conferir em: (Gn 32. 10; 
Jz 8. 4; 2 Sm 2. 29; 10. 7; Mt 3. 5).
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Citações bíblicas - Aparecem 192 na bíblia 
sagrada: (Gn 13. 10, 11; 32. 10; 50. 10, 11; Nm 13. 
29; 22. 1; 26.3, 63; 31. 12; 32. 5, 19, 21; 29.32; 33. 48, 
50, 51; 34. 12, 15; 35. 10, 14; 36. 13; 35. 14; 36. 13; 
Dt 1. 1, 5; 2. 29; 3. 8, 17, 20, 25, 27; 4. 21, 22, 26, 41, 
46, 49; 9. 1;11. 30, 31; 12. 10; 27. 2; 30. 18; 31. 2; 32. 
47; Js 1. 2, 11, 14, 15; 2. 7, 10; 3. 1, 8, 11-17; 4. 1-23; 
5. 1; 5. 1; 7.7; 9.1, 10; 13. 8, 13, 23, 27, 32; 14. 3; 15.5; 
16. 1, 7; 17.5; 18. 5, 7, 12, 19, 20; 19. 22. 33, 34; 20. 8; 
22. 4, 7, 10, 11, 25; 23. 4, 8, 11; Jz 3. 28; 5. 17; 7. 24, 
25; 8. 4; 10.8,9; 11. 13, 22; 12. 5, 6; 1 Sm 13. 7; 31. 7; 
2 Sm 10. 17; 17. 22, 24; 19. 15, 17, 18, 31, 36, 39, 41; 
20. 2; 24. 5; 1 Rs 2. 8; 7. 46; 17. 3, 5; 2 Rs 2. 6, 7, 13; 
5. 10, 14; 6. 2, 4; 7. 15; 10. 13; 1 Cr 6. 78; 12. 15, 37; 
19. 17; 26. 30. 2 Cr 4. 17; Jó 40. 23; Sl 42. 6; 114. 3, 
5; Is 9. 1; Jr 12. 5; 49. 19; 50.14; Ez 47. 18; Zc 11. 13; 
Mt 3. 5-13; 4. 15, 25; 19. 1; Mc 1. 5, 9; 3. 8; 10. 1; Lc 
3. 3; 4. 1; Jo 1. 28; 3. 26; 10.40).

Resumo na atualidade - Faz divisa entre Jordânia, 
Palestina, Síria e Israel, no oeste da Ásia.
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NNilo

Nome - do hebraico: “ ֹור ְיא� ) - Ye ’ôr”.

Definição - De forma básica, “escuro”. Este rio 
também é chamado de “rio do Egito” (Gn 41. 1-3).

História - Um dos principais assuntos envolvendo 
o Nilo foi o nascimento de Moisés. “E foi-se um 
varão da casa de Levi, e casou com uma filha 
de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e 
vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. 
Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou 
uma arca de juncos, e a betumou com betume e 
pez; e, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à 
borda do rio. E sua irmã postou-se de longe, para 
saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de 
Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas 
passeavam pela borda do rio; e ela 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. Então disse sua 
irmã à filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama 
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das hebreias, que crie este menino para ti? E a 
filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça, 
e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a 
filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo; eu te 
darei teu salário. E a mulher tomou o menino, e 
criou-o. 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.” (Ex 2. 1-10)

Geografia - Tem quase 7 mil quilômetros de 
extensão. O rio Nilo começa na África e segue para 
o extremo norte, indo desaguar no Mediterrâneo. 
Isto se dá por meio de sete saídas principais. No 
seu curso o rio Nilo forma um gigantesco “s” 
antes de entrar no território egípcio. Descendo, 
passa por seis grandes cataratas, escavando uma 
profunda e estreita garganta. Sem este rio alguns 
dizem que a vida na região não seria possível.

Citações bíblicas - A palavra “Nilo” só aparece 
em (Gn 41. 1, 17; Ex 1. 22; Is 19. 5-7; 23. 3, 10; Jr 2. 
18; 46. 7, 8; Am 8.9; 9. 5; Na 3. 8; Zc 10. 11).

Resumo na atualidade - Está principalmente 
no atual Egito e Sudão. Localizado no nordeste, 
centro-leste do continente Africano. O rio passa 
por diversas cidades africanas importantes, tais 
como Cairo, Alexandria, pela capital do Sudão, 
Cartum, entre outras.
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PPisom 

Nome -  Vindo do hebraico: “ !AvyPi – Pyshôn”.

Definição - Talvez o nome signifique “grande 
difusão de águas”.

História - O nome de um dos quatro rios que 
existia no paraíso. Deus criou um jardim no Éden 
e do jardim saía um rio que se dividia em quatro 
braços. Um destes “braços” chamava-se Pisom.

Geografia - A posição geográfica é objeto de 
discussão, mas a maioria dos eruditos acredita 
que seja o atual Iraque, a antiga Babilônia.

Citações bíblicas - Este Pisom no Éden só é citado 
em (Gn 2. 4-17).

Resumo na atualidade - O local atual seria o 
Iraque, no sudoeste da Ásia.



36

QQuebar 

Nome - Vindo do hebraico: “ ר  .”Qevar – .ְּכָב֑

Definição - Em hebraico existem diversas raízes 
com “rbk - KBR”. Alguns dizem que uma 
possível tradução para o termo em foco seja 
“comprimento”, outros dizem que significa 
“maior”. Tabuinhas cuneiformes encontradas 
em Nippur e que eram do tempo de Artaxerxes 
I mencionam este rio com o nome Nâru Kabaru, 
significando “grande rio”.

História - Um “rio” na Babilônia, junto ao qual 
o profeta Ezequiel teve várias visões. Era, na 
realidade, um canal que partia do Eufrates, perto 
de Babilônia, e desaguava no rio principal, perto 
de Uruk, a Ereque bíblica e a atual Warka. Passava 
por Nippur, perto do local onde Ezequiel viveu.
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Geografia - O rio estava localizado na Babilônia, 
entre os rios Tigre e Eufrates. O próprio rio Quebar 
encontrava-se com o Eufrates. Atualmente o rio 
se encontra em terras da Síria, terminando quase 
na divisa com a atual Turquia.  

Citações bíblicas - A palavra “Quebar” é 
encontrada apenas no livro do profeta Ezequiel, 
(cf. Ez 1.1, Ez 1.3; Ez 3.15, Ez 3.23; Ez 10.15; Ez 
10.20, Ez 10.22; Ez 43.3).

Resumo na atualidade - Se optarmos em 
concordar com a maioria dos eruditos, o local 
atual seria o Iraque, no sudoeste da Ásia, ou talvez 
em algum outro lugar na atual Síria ou Turquia, 
já que o Eufrates e o Tigre também passam por 
esses territórios. 
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TTigre

Nome - O termo “Tigre” não é de origem hebraica 
e sim grega: “Ti,grhj, Tigrês”, usado na versão 
grega do Antigo Testamento, conhecida como 
Septuaginta - LXX. 

Definição - O significado é incerto, já que no 
hebraico é “lq,D;xi – Rrrydaqêl”. 

História: Este rio é um dos quatros rios descritos 
no Éden. Além do acontecimento descrito acima, 
outro grande acontecimento envolvendo o rio 
foi no caso do profeta Daniel, conforme visto no 
texto: “No dia vinte e quatro do primeiro mês, 
estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei 
os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, 
cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de 
Ufaz;” (Dn 10. 4-6).

Geografia - O rio nasce nas montanhas da 
Armênia, atravessa praticamente toda a extensão 
do Iraque e corre na direção sudeste, atravessando 
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mais de 1.800 quilômetros através das planícies 
da Mesopotâmia, até acontecer seu ajuntamento 
com o Eufrates. Esta reunião acontece faltando 
64 quilômetros antes do Golfo Pérsico, conhecido 
pelas guerras já acontecidas, onde deságua. 

Citações bíblicas - Somente  (Gn 2. 13; Dn 10. 4).

Resumo na atualidade - o local atual é o Iraque, 
no sudoeste da Ásia. O grande rio atravessa todo 
o Iraque, passando pelas cidades modernas de 
Al Kufar e Ar Ramadir. Atravessa toda a Síria 
chegando até a atual Turquia. 

OUTROS RIOS E AFLUENTES
1. Bacia do mediterrâneo 

a) Belus: Js 19. 26. Era um riacho da 
época. O nome Belus foi dado pelos 
gregos.
b) Quisom: 1 Rs 18. 40.
c) Canã: Js 16. 8.
d) Gaas: 2 Sm 23. 30.
e) Sereque: Jz 14. 1-5.
f) Besor: 1 Sm 39. 9.

2. Bacia do Mar Morto
a) Zerede
b) Arnom
c) Cedrom
d) Zerca main
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Capítulo 02

OS MARES

~yMiy:     te,ssarej
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E chamou Deus à porção seca Terra; 
e ao ajuntamento das águas chamou 
Mares. E viu Deus que era bom.
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GGalileia

Nome - O mar em foco possui diversos nomes 
tanto no Antigo como no Novo Testamento. No 

Antigo Testamento vem do hebraico, “tr,N<Ki – 

Qinêrêth”, que vem da raiz hebraica “rANki – 
Qinnôr”, que é uma harpa ou cítara. 

Definição - Outros nomes: Lago de Genezaré 
(Lc 5. 1; Mc 6. 53), Mar de Tiberíades, Mar da 
Galileia (Mt 4. 18). O Mar da Galileia está situado 
ao extremo norte de Israel e faz divisa com a Síria. 
Nas épocas bíblicas o mar era cercado por diversas 
cidades, tinha do norte para o sul 26 quilômetros, 
por 10 quilômetros de leste para oeste. De acordo 
com os historiadores, um excelente mar para 
pesca. A maioria de suas citações está contida no 
Novo Testamento. 

História - Por ter uma grande abundância de 
peixes, a pesca tornou-se um trabalho muito 
lucrativo no tempo de Jesus. Tristão registra 22 
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espécies de peixes que podem ser encontradas 
nesse lago. Era inicialmente chamado Mar de 
Quinerete (Nm 34.11), e nos tempos do Novo 
Testamento, Lago de Genezaré (Lc 5.1) e também 
Mar de Tiberíades (Jo 6.1; Jo 21.1), assim como Mar 
da Galileia. O nome de Tiberíades é preservado 
na palavra árabe Bahr Tabarîyeh.

Geografia - Um lago alimentado e drenado pelo 
Rio Jordão. Tem 20,5 quilômetros de longitude e 
12 quilômetros de largura na sua maior extensão 
em Magdala. Localiza-se a cerca de 209 metros 
abaixo do nível do Mar Mediterrâneo e tem 
entre 40 a 45 metros de profundidade. A baixa 
altitude desse lago é responsável pelo seu clima 
semitropical. É rodeado por altos montes, com 
exceção do local onde o Jordão entra e sai, estando 
sujeito a tempestades repentinas e extremamente 
violentas. O mar está no norte da Palestina.

Citações Bíblicas - No Antigo Testamento, (Nm 
34. 1; Dt 3. 17; Js 11. 2; 12. 3; 13. 27; no Novo 
Testamento, Mt 8.23-27; Mt 14.24-33; Mc 4.35-41)

Resumo na atualidade - Faz divisa entre Israel 
e Síria, na região das conhecidas Colinas de 
Golã. Está localizado no sudoeste da Ásia. Nas 
proximidades, as cidades da Síria Sa’d, Na’ ram, e 
as cidades de Israel Tiverya (Tiberíades), Nazaré. 
Está de certa forma próximo à divisa de Israel 
com a Jordânia. 
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MMediterrâneo 

Nome - O termo “mediterrâneo” é um termo mais 
recente em comparação com as datas bíblicas 
antigas. O termo, portanto, não é hebraico, mas 
grego.

Definição - O mar atualmente conhecido por Mar 
Mediterrâneo (Nm 34.6; Js 1.4; Js 15.12), também 
era chamado “mar ocidental” (Dt 11.24; Jl 2.20; 
Zc 14.8), ou simplesmente “mar” (Nm 13.29; At 
10.6), uma vez que era o principal mar conhecido 
pelos hebreus.

História - Na maior parte do Antigo Testamento, 
foi muito utilizado pelos fenícios, que 
mantinham relações com grande parte do mundo 
mediterrâneo. Os hebreus, que viviam num 
local sem portos naturais, não eram um povo 
marinheiro. De acordo com alguns, o rei Salomão 
até que tentou tal execução (1 Re 9. 26), assim 
como o rei Josafá (2 Cr 20. 36), mas outros povos 
da região eram mais marítimos do que o povo 
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israelita.  Os produtos que lhes chegavam de 
outros países eram-lhes trazidos pelos fenícios, tal 
como acontecia com outras nações nesse tempo. 
No tempo de Jesus, contudo, a Palestina esteve 
em contato direto com o mundo ultramarino. 
Possuía, nesta altura, portos artificiais instalados 
em Cesareia e Ptolomais, e o Mar Mediterrâneo 
tornara-se virtualmente num “mar romano”. 
Servia, assim, a um duplo propósito: o de ligar 
todas as partes do Império e o de abastecer a 
capital com os produtos alimentares essenciais 
e outros produtos vindos das províncias. Por 
causa das fortes rajadas vindas de nordeste e 
que muitas vezes varriam o Mar Mediterrâneo 
durante o inverno, e também por causa do medo 
que os marinheiros tinham dos baixos existentes 
nas praias da África, assim como dos estreitos de 
Messina, entre a Sicília, a Itália e o Cabo Malia, 
na faixa sul da Grécia, o comércio marítimo 
estagnava durante os meses de inverno.

Geografia - O termo “mar dos Filisteus”, em 
(Ex 23.31), na última sentença, é porque os 
filisteus estão na orla do Mediterrâneo. A orla 
do Mediterrâneo nos tempos bíblicos era muita 
extensa, com mais de 4000 quilômetros. É evidente 
que todo o território praiano não possuía somente 
Israel, mas tinha as divisas com os filisteus e com 
os fenícios. 



                                                                    49

Citações Bíblicas - Conforme os diversos nomes 
que aparecem na bíblia, (Nm 34:6; Js 1:4; Js 15:12; 
Dt 11:24; Jl 2:20; Zc 14:8; Nm 13:29; At 10:6).

Resumo na atualidade - Hoje o Mediterrâneo 
cobre o sul da Europa, o extremo sudoeste 
da Ásia, o litoral norte da África. Abrange a 
costa portuguesa, até a península do Sinai. 
Na antiguidade este grande mar era rota de 
navegadores de todas as partes do mundo antigo. 
Na atualidade também acontece o comércio de 
mercadorias entre a África, Europa e Ásia. 
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MORTO 
Nome - O termo “mar morto” não é hebraico. Foi 
dado por escritores gregos a partir do século II 
devido à ausência de vida no mar.

Definição - O nome atual do maior lago da 
Palestina. Na Bíblia é chamado “o mar de sal” ou 
“mar salgado” (Gn 14.3; Nm 34.3, Nm 34.12; Dt 
3.17; Js 3.16; Js 12.3, etc.), “mar de Arabá” (algumas 
versões) ou “mar da campina” (Dt 3.17).

História - O Mar Morto é o mais baixo corpo 
de água existente na terra, sendo o nível da 
sua superfície, não computado até 1837, de 396 
metros abaixo do nível do mar. O lago recebe 
uma média diária de cerca de 6 ½ milhões de 
toneladas de água vinda do Rio Jordão e outros 
cursos de água. Contudo, a evaporação é tão 
grande que o nível do lago permanece constante, 
aumentando somente 3 a 4,5 metros acima do seu 
nível normal após a época da chuva. O nível de 
água que recebe é, não obstante, um pouco maior 
do que aquele que se evapora e, deste modo, o 
seu nível aumentou levemente. Por isso, o lago é 
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agora consideravelmente maior do que o era 2000 
anos antes. Uma vez que o Mar Morto não escoa 
a água que recebe, retém todos os minerais que aí 
chegam, sendo tão salgado que um ser humano 
ou animal não poderão nunca afundar-se, daí 
o nome de “mar do sal” (Gn 14.3, etc.). Alguns 
escritores gregos chamaram-lhe Lago Asphaltitis, 
por causa do asfalto que ocasionalmente vem 
à superfície na extremidade sul. Os escritores 
gregos do século II d.C. em diante chamavam-
lhe Mar Morto, um nome apropriado, embora 
não estritamente literal. Praticamente nada pode 
viver nas suas águas salgadas, exceto uns quantos 
peixes perto das nascentes dos ribeiros. Os árabes, 
desde o século XI d.C., chamam-lhe Bahr Lût, 
“Lago de Ló”, em memória de Ló, que ali viveu.

Geografia - O Mar Morto tem aproximadamente 
75 quilômetros de longitude e 9 a 16 quilômetros 
de largura e a sua superfície tem cerca de 945 
quilômetros quadrados. Josefo não terá falado 
corretamente ao afirmar que o seu tamanho era 
de 106x18,5 quilômetros. Na realidade, era menor 
no tempo de Josefo do que o é agora. A maior 
profundidade é a da seção norte, com 405 metros. 
A profundidade diminui para sul, medindo aí 
200 metros, precisamente a norte de el-Lisan, “a 
Língua”, uma península plana que sobressai na 



52

margem oriental. Nos estreitos entre el-Lisan e a 
margem ocidental, a profundidade é de apenas 
5 metros, variando entre 1 e 6 metros a sul de el-
Lisan. O Mar Morto contém 28% de sal, quando 
comparado com os 4 a 6% da água do oceano. Os 
depósitos de sal natural, assim como a ausência 
de escoamento, estão na origem da sua situação 
tão peculiar. Cerca de metade do conteúdo do sal 
é composto pelo vulgar sal de mesa (cloreto de 
sódio). Outros sais em quantidades consideráveis 
são o cloreto de magnésio, que fornece à água 
do Mar Morto aquele seu sabor desagradável e o 
cloreto de cálcio, que faz com que a água pareça 
oleosa. A margem ocidental é formada pelos 
penhascos escarpados do deserto de Judá. Os 
poucos colonos que se instalaram nesta área - tais 
como a comunidade essênia em Qumran, onde 
foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, 
ou Masada, a última fortaleza judaica a cair nas 
mãos de Tito durante a guerra romano-judaica 
- não se estabeleceram diretamente nas suas 
margens, mas em planaltos elevados. Do mesmo 
modo, o planalto oriental eleva-se nas escarpas, 
mas alguns ribeiros, esculpindo profundos 
desfiladeiros através destes planaltos, formavam 
focos de terra habitável, onde existiram cidades 
nos tempos antigos.
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Citações bíblicas - Temos os textos de (Gn 14:3; 
19. 27; Nm 34:3, Nm 34:12; Dt 3:17; Js 3:16; Js 12:3; 
Dt 3:17; Js 3:16; 2 Re 14. 25; Ez 47. 8).

Resumo na Atualidade - Na atualidade o Mar 
Morto faz divisa entre três nações: Estado de 
Israel, Estado da Palestina e Reino Hachemita 
da Jordânia, estando no oeste da Ásia. Nas 
proximidades existem diversas cidades árabes, 
tais como As Safi, Al Mazra’ar e Ma’dabá.  
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VVermelho

Nome - O nome “mar vermelho” não é do 
hebraico. Uma das palavras hebraicas para 
vermelho é “~doa; – Adôm”, e não é o que aparece 
na expressão “vermelho” no original.

Definição - Na Bíblia, quando aparece 
“vermelho”, é a palavra hebraica “Yan - Suph”, 
que literalmente significa “junco” ou “algas”. 
Sendo assim, literalmente significa “mar de 
juncos”, também conhecido pelos hebreus como 
o “mar dos lírios roxos”. A expressão “vermelho” 
não significa que suas águas sejam vermelhas. 
As águas, na realidade, são esverdeadas. Então 
qual o motivo do nome “vermelho”? A tradução 
grega do Antigo Testamento conhecida como 
LXX (Septuaginta) usa a frase “th.n evruqra.n 
qa,lassan – tên erythran Thalassan”, literalmente, 
“o vermelho mar”. Além deste motivo, existem 
outras teorias para explicar a  razão  de o “mar” 
chamar-se “vermelho”.   
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História - O maior acontecimento envolvendo 
este mar foi o da nação de Israel. A bíblia diz 
que os israelitas foram tirados do Egito pelo 
caminho do deserto e do “yam suph”. Foi este 
“mar” que Deus fez recuar e dividiu por meio 
de um forte vento que veio do oriente. Este fato 
se deu para que Israel pudesse atravessá-lo a pé 
enxuto. Partindo deste ponto, foi em direção à 
peregrinação já conhecida de todos.

Geografia - Banhava o Egito antigo, fazendo 
divisa com Midiã. Sem contar que entre os canais 
estava a grande região do Sinai.

Citações bíblicas - Temos em (Ex 10. 19; 13. 18; 
15. 4, 22; 23. 11; Nm 14. 25; 21. 4; 33. 10, 11; Dt 1. 
1, 40; 2. 1; 11. 4; Js 2. 10; 4. 23; 24. 6; Jz 11. 16; 1 Re 
9. 26; Ne 9.9; Sl 106.7, 9, 22; 136.13, 15; Jr 49. 21).

Resumo na atualidade - Contando todos 
os canais, de Suez ao golfo de Ácaba, o Mar 
Vermelho dividiu diversos países. Ele está entre 
o Egito, Sudão e Etiópia, na África. Também 
banha a Arábia Saudita. Nas proximidades do 
Mar Vermelho estão grandes cidades árabes, 
tais como Meca, Ra’is e As Sabya. O Mar 
Vermelho também banha a república do Iêmen 
no sul do oriente médio, boa parte da Etiópia 
no leste da África, uma pequena parte do 
desconhecido Djibuti, também no leste da África. 
O Mar Vermelho junta-se com o Golfo de Aden.  
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 Os montes e outeiros 
devastarei e toda a sua erva 
farei secar; tornarei os rios 
em terra firme e secarei os 
lagos.
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MMerom ou   Hula

Nome - O termo “merom” vem do hebraico 
“~Arme – Mérôm”, indicando desta forma apenas 
o lugar. Entretanto, quando está “~Arme ymE – Mei 
Mérôm”, tem sentido de “águas de Merom”. A 
palavra “lagos” em hebraico é “Agamim”.
 
Definição - Literalmente significa “superior”. 
Os eruditos têm sugerido que isto se dê pela sua 
posição geográfica. 

História - Durante dois séculos, as “águas de 
Merom” foram identificadas com o Lago Hula, 
no Jordão Superior, ao qual Josefo chama Lago 
Semechonitis. Este lago (que atualmente se 
encontra drenado) tinha cerca de 5 quilômetros de 
extensão e 3 quilômetros de largura na sua parte 
norte, com uma profundidade máxima de 5 metros 
e uma superfície de cerca de 210 metros acima do 
Mar da Galileia, que se situava a somente cerca 
de 16 quilômetros a sul do lago. Esta identificação 
com o Lago Huleh foi tão geralmente aceita pelos 
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intérpretes, que alguns mapas passaram a conter 
o nome de Merom como uma referência ao Lago 
Huleh. 

Geografia - Em anos recentes, muitos eruditos 
puseram de lado esta identificação. Eles 
declararam que Merom, que surge na lista de 
cidades palestinas conquistadas por Thutmose 
III (nessa lista surge com o nome de Mrm), é 
uma forma arcaica de Meron (LXX Maron), um 
local atualmente conhecido por Meirôn, no Wâdi 
Meirôn, 17 quilômetros a noroeste de Cafarnaum. 
Uma nascente provê água abundante que flui 
através do Wâdi Meirôn até ao Mar da Galileia. 
Isto identificaria o campo da batalha de Josué com 
a planície que se situa nas proximidades destas 
águas de Meirôn.

Citações bíblicas - Na bíblia encontramos 
somente em (Js 11. 5, 7).

Resumo na atualidade - na atualidade o lago 
praticamente não existe mais. Na região existem 
as “famosas” Colinas de Golã, entre Israel e Síria.



                                                                    65





                                                                    67



Os campos cobrem-se de 
rebanhos, e os vales vestem-
se de espigas; exultam de 
alegria e cantam.
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AAcor

Nome - Vindo do hebraico: “rAk[; – ‘aKhôr”. 

Definição - As palavras hebraicas interligadas 
“AKhar” e outras raízes indicam “mexer”, 
“perturbação” ou “problemas”, então “vale de 
Acor” pode significar “vale da perturbação”. 

História - Vale em que Acã e a sua família foram 
apedrejados, por terem ficado com alguns dos 
despojos de Jericó, despojos esses que deveriam 
ter sido dedicados a Deus (Js 7.24-26; cf. Is 65.10; 
Os 2.15). Ficava perto de Jericó e formava parte 
da fronteira norte de Judá (Js 15.7).

Geografia - Localizado ao sul da cidade de 
Jericó. Alguns especialistas identificaram, 
conclusivamente, este vale com a planície El-
Buqê‘ah, que se inicia a cerca de 5 quilômetros a 
sudoeste de Khirbet Qumrâm, na parte nordeste 
do deserto da Judeia. A planície tem cerca de 8 
por 3 quilômetros.
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Citações bíblicas - Aparece cinco vezes na bíblia, 
(Js 7.24-26; 15. 7; cf. Is 65.10; Os 2:15).

Resumo na atualidade - Na atualidade, na região 
está a cidade de Ariha, no Estado da Palestina, 
próximo à barragem Shueib, no Jordão. A 
localização é o oeste da Ásia.
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AIJALOM

Nome - do hebraico: “ ַאָּיֽלֹון - ‘ayialôn”.

Definição - Em hebraico: “ןֹוֽלָּיַא qm,[eBE – 
Beé’meq  ‘ayialôn”, significa “vale dos veados ou 
cervos”, ou talvez “lugar onde existem veados”.  

História - A situação mais conhecida do ponto 
de vista histórico foi a luta de Josué contra a 
confederação Cananeia, onde se deu a conhecida 
batalha em que a lua e sol pararam (sem entrar 
em discussão astronômica). Alguns anos se 
passaram, precisamente até 200 a.C., quando 
aconteceu no vale a batalha dos Macabeus contra 
os Sírios. 

Geografia - O vale tem cerca de 18 quilômetros 
de comprimento, por 9 de largura. O vale estava 
localizado entre a cidade de Jope e o vale de 
Hinom, em Jerusalém, em uma colina. Aparece 
em (Js 10. 12; 19. 42; 21. 24; Jz 1. 35; 12. 12; 1 Sm 14. 
31; 1 Cr 6. 69; 8. 13; 2 Cr 11. 10; 28.18).
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Resumo na atualidade - Localizado no território 
do estado de Israel, próximo à capital Tel-Aviv 
(onde possui a maioria das embaixadas), em 
sentido sul existem várias cidades modernas.  
Está localizado no oeste da Ásia. 
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BBeraca
Nome - Vindo do hebraico: “ ה   .”VeraKhah - ) ְבָרָכ֕

Definição: O termo em hebraico significa 
“benção”. Então seria “vale da benção”. 

História - O nome, na forma “BRK”, aparece em 
selos aramaicos antigos. Um vale em Judá, perto 
de Tecoa. O rei Josafá reuniu lá, uma vez, o exército 
para agradecer a Deus a vitória obtida sobre os 
amonitas, moabitas e edomitas (2Cr 20.26) e, como 
consequência, chamou-lhe Berakhah, “bênção”. 

Geografia - O vale foi identificado com a depressão 
atualmente conhecida ao sul da antiga cidade de 
Tecoa, da qual nasceu o profeta Amós, que corre 
desde as cordilheiras montanhosas da Judeia em 
direção ao sul.

Citações bíblicas - Na versão Atualizada, somente 
em 1 Cr 12. 3; na versão Corrigida, em 2 Cr 20. 26.

Resumo na atualidade - Na atualidade está 
na região de Jerusalém, em Israel. Local exato 
desconhecido.
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CCedrom

Nome - Vindo do hebraico: “ !Ard>qi - Qidrôm”. 

Definição - O termo em hebraico significa 
“escuro”, “túrbido”. Todos os outros termos têm 
intimamente o mesmo sentido, isto é, “escuro”, 
“obscuro”, “sujo”, “tristeza”, etc. 

História - Este vale também é conhecido como 
“vale de Josafá” no texto de Joel. A palavra Josafá 
também pode ser traduzida por “Deus julgou”; a 
partir daí, temos também o nome “vale do juízo 
final”, isto dado ao vale. Do século V em diante o 
vale ficou conhecido como “vale de fogo”. 

Geografia - Um vale ou curso de água entre 
Jerusalém e o Monte das Oliveiras (Jo 18.1). Vários 
vales a noroeste de Jerusalém convergem para 
formar o Cedrom, que depois passa por Jerusalém, 
a oriente, volta para este a sul de Jerusalém e 
deságua no Mar Morto depois de ter atravessado 
o Deserto de Judá (ver 2Sm 15.23). É chamado 
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“um ribeiro” (Heb. nachal, “barranco”) em 
(2Sm 15:23; 1Rs 15:13); etc. O “ribeiro” (algumas 
versões, “vale”) de Jo 18.1 é uma transliteração do 
Gr. Cheimarros, com um significado semelhante 
ao de nakhal. O vale é agora chamado Wâdi en-
Nâr. 

Citações bíblicas - O termo aparece também no 
Antigo Testamento: (2 Sm 15. 23; 1 Re 2. 37; 15. 
13; 2 Re 23. 4, 6, 12; 15. 16; 29. 14; Jr 31. 40; Jo 18. 
1). É evidente que nem todas as citações do termo 
“cedrom” referem-se propriamente ao vale de 
Cedrom, mas ao termo de forma geral.

Resumo na atualidade - Localizado na cidade de 
Jerusalém, no oeste da Ásia, junta-se com o vale 
de Hinom na Palestina. 
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EEscol
Nome - Vindo do hebraico: “ lKov.a, - ’eshikôl”.

Definição - A palavra em hebraico significa 
cacho. Não confundir os dois sentidos dos nomes 
mencionados no Antigo Testamento. Um está 
relacionado a Abraão, e o outro, ao vale.

História -  Um vale perto de Hebrom, de onde os 
espias enviados por Moisés trouxeram um ramo 
de vide com um cacho de uvas (Nm 13.22, 23; Dt 
1.24, 25).  Atualmente é famoso pelas suas uvas 
suculentas. O nome deste vale pode ter derivado 
do nome de Escol, o Amorreu, que viveu nessa 
área no tempo de Abraão.

Geografia - É habitualmente situado a norte de 
Hebrom, um pouco mais ao norte do vale de 
Aijalom.

Citações bíblicas - Aparece sete vezes no Antigo 
Testamento: (Gn 14. 13, 24; Nm 13. 23, 24; 32. 9; Dt 
1. 24; Et 1. 3).

Resumo na atualidade - Localizado na Palestina, 
próximo ao Mar Morto e à cidade de Si’ir. 
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HHebrom

Nome - Vindo do hebraico: “!Arb.x, - KheVrôm”. 

Definição - O termo hebraico não se aplica 
exclusivamente ao vale, mas a um homem levita 
relatado em (Ex 6. 18) e, na maioria das vezes, a 
uma cidade com o mesmo nome.

História - Uma importante cidade no Sul de Judá 
(Js 15.48,54), que foi fundada 7 anos antes de Zoã 
(Tanis) no Egito (Nm 13.22). O seu nome original 
era Kiriath-Arba (Gn 23.2; Js 20.7, etc). A cidade 
existia já no tempo de Abraão, que durante algum 
tempo viveu nos seus arredores e onde comprou 
um campo para instalar as sepulturas da sua 
família (a cova de Macpela, cf. Gn 13.18; Gn 23.2-
20). Isaque e Jacó também residiram em Hebrom 
durante algum tempo (Gn 35.27; Gn 37.13,14). 
Os seus habitantes originais eram os gigantes 
Enaquins (Nm 13.22; Js 11.21, etc.), mas os hititas 
são também mencionados com tendo estado 
estabelecidos ali (Gn 23.3-16). Hebrom foi uma das 
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cidades que impressionaram os espias de Israel no 
tempo de Moisés (Nm 13.22, 28, 29, 32, 33). O seu 
rei, Oam, lutou contra Josué, mas foi derrotado e 
morto e a sua cidade capturada (Js 10.1-27, 36, 37). 
No entanto, um remanescente da sua população 
parece ter retornado, pois a cidade teve de ser 
recapturada por Calebe, a quem a cidade tinha 
sido destinada quando o país foi dividido entre 
as tribos (Js 14.12-15; Js 15.13; Jz 1.20). A cidade 
foi também destinada aos sacerdotes e designada 
como cidade de refúgio (Js 20.7; Js 21.8-13; 1Cr 
6.54-57). Após a morte de Saul, Davi tornou-se 
amigo do povo de Hebrom ao enviar-lhes parte 
do despojo tirado dos amalequitas que tinham 
destruído Siclague (1Sm 30:26, 31). Quando Davi 
foi coroado rei sobre Judá, ele reinou em Hebrom 
durante sete anos e meio, depois dos quais 
capturou Jerusalém e tornou essa cidade a capital 
do reino unido (2Sm 2.1-3, 11, 32; 2Sm 5.1-5; 1Rs 
2.11; 1Cr 29.27). Hebrom era a sede da revolta 
de Absalão contra Davi (2Sm 15.7-10). Hebrom é 
mencionada uma vez mais na Bíblia, como uma 
das cidades que Roboão fortificou (2Cr 11.5, 10). 
Mais tarde Hebrom caiu nas mãos dos edomitas, 
e não é mencionada como uma das cidades de 
Judá reocupada depois do exílio. Judas Macabeu 
recapturou a cidade, que estava grandemente 
fortificada, aos edomitas (1 Mac 5.65). A cidade 
é agora chamada elKhalîl, que significa “o amigo 
(de Deus)”, uma referência a Abraão.
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Geografia - Situa-se parcialmente num vale, e 
outra porção na colina adjacente a uma elevação 
de 927 metros acima do nível das águas do mar, 
cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, 
na estrada principal de Jerusalém para Beer-
sheba. A sua população é de mais de 38.000. A 
sua principal atração é Haram, que inclui uma 
mesquita construída sobre a gruta de Macpela, 
onde se julga que existam os túmulos de vários 
patriarcas juntamente com as suas mulheres. 
Algumas escavações foram conduzidas sob a 
direção de P.C. Hammond, de 1964 a 1966, em 
Djebel erRumeith, um local adjacente à moderna 
Hebrom, e identificado pelo escavador como a 
antiga Hebrom. As escavações demonstraram 
que o local tinha sido ocupado a partir dos tempos 
patriarcais.

Resumo na Atualidade - Localizado na Palestina, 
próximo às cidades de Si ‘ir e Du ‘ra. 
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HINOM
Nome - Vindo do hebraico: “~NOhi-!b, yG - Gei 
Ben Hinôm”.

Definição - “ben”, em hebraico, é “filho”, e 
“Gei”, é vale. Já “hinom” é objeto de discussão. É 
possível que seja um nome de origem estrangeira. 
A identidade de Hinom, de onde derivou o nome 
do vale, não é conhecida. Se o vale já tinha este 
nome quando da sua invasão sob as ordens de 
Josué, tratar-se-ia provavelmente de um cananeu.

História - É também chamado “vale do filho de 
Hinom” (Js 18:16); “vale dos filhos de Hinom” 
(2Rs 23:10). O local é identificado com Wâdi er-
Rabâbeh, o extenso vale que cerca Jerusalém 
a oeste e a sul. Foi neste vale que os israelitas 
sacrificaram os seus filhos a Moloque nos dias 
de Manassés (2Rs 16.3; 2Rs 21.6; 2Cr 28.3; 2Cr 
33.6). Jeremias predisse que este grande pecado 
traria um castigo severo sobre o povo e que o 
vale se tornaria conhecido por “vale da matança” 
(Jr 7.31-34; Jr 19.2, 6; Jr 32.35). Em ligação com 
a sua reforma religiosa, o rei Josias profanou o 
local talvez queimando ossos no altar pagão, tal 
como fizera em Betel (2Rs 23.10), um local de 
repugnância, castigo e vergonha. 
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Geografia - Um vale a sul de Jerusalém, 
mencionado como fronteira entre Judá e 
Benjamim no período dos Juízes (Js 15.8; Js 
18.16), deixando esta cidade completamente 
no território de Benjamim (cf. Jr 6.1).

Citações bíblicas - (Js 15. 8; 18. 16; 2 Re 23. 10; 28. 
3; 33. 6; Ne 11. 30; Jr 7. 31, 32; 19. 2, 6; 32. 35).

Resumo na atualidade - Localizado na cidade de 
Jerusalém, no oeste da Ásia, juntando com o vale 
de Cedrom na Palestina.
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E as águas prevaleceram 
excessivamente sobre a 
terra; e todos os altos montes 
que havia debaixo de todo o 
céu foram cobertos.
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AAbarim

Nome - Vindo do hebraico: “ים .”Avraym’ – ֲעָבִר�

Definição - Ao pé da letra, a palavra hebraica 
indica “terras do outro lado”, ou “partes além”.

História - A ligação imediata deste monte é Moisés. 
A bíblia diz que os israelitas, antes de chegarem 
à cidade de Jericó, descansaram um pouco antes 
das Planícies de Moabe. Este descanso se deu na 
região do Abarim. 

Geografia - O monte está localizado nas terras de 
Moabe, nas proximidades do Mar Morto. Estando 
na Palestina, ficava além do Mar Morto. 

Citações bíblicas - Temos em (Nm 27. 12; 33. 47, 
48; Dt 32. 48; Jr 22. 20).

Resumo na atualidade - O local na atualidade é 
o Reino Hachemita da Jordânia, no oeste da Ásia. 
Indo para o sul, chega às proximidades da capital 
Amã. Também nas proximidades está a cidade 
jordaniana de Ma ‘ dabá.  
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CCornus de Hattim

Nome - O nome não se encontra na bíblia.

Definição - O nome não se encontra na bíblia.

História - Para sintonizar o monte com alguma 
relação bíblica, os especialistas citam a passagem 
de (Mt 5. 1-12). É bem provável que o monte 
citado em Mateus 5. 1 seja o Cornus.

Geografia – Localiza-se a noroeste do Mar da 
Galileia. Este monte se encontra entre o monte 
Tabor (vide) e a cidade de Cafarnaum. O monte 
estava a 205 metros acima do mar. Ao pé da 
letra, não aparece nunca na bíblia, mas algumas 
citações podem perfeitamente e ele se referir (Mc 
6. 28; Lc 6. 17).

Citações bíblicas - Talvez citado em (Mt 5. 1)?.

Resumo na atualidade - Localizado no norte de 
Israel, próximo ao Mar da Galileia, no oeste da 
Ásia. 
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CARMELO
Nome - Vindo do hebraico: “lm,r>K; - Karmêl”.

Definição - A palavra do hebraico significa 
“plantação de frutas”, “jardim”, “campo fértil”. 

História - Os egípcios chamavam o Carmelo de 
“promontório sagrado” e os cananeus parecem ter 
tido ali um santuário ao ar livre, que Elias escolheu 
para demonstrar a impotência de Baal e o poder 
de Jeová (1Rs 18.17-46). Elias parece ter vivido 
no Monte Carmelo durante algum tempo (2Rs 
4.23-25). No século IV a.C., os gregos chamaram 
o Carmelo de “o monte sagrado de Zeus”, e na 
base de uma estátua datada por volta do século II 
a.C., recentemente descoberta, lê se: “(Dedicada) 
ao Zeus Heliopolitano (do Monte) Carmelo, por 
G. Julius Eutychas, um colono de Cesareia”. Isto 
mostra quão tenazmente o culto de um deus pagão 
se colou à imagem da montanha. O nome atual 
do Carmelo é Jebel Karmel ou Jeber Mâr Elyâs.

Geografia - Uma cordilheira montanhosa 
com 24 quilômetros de extensão, entre o Mar 
Mediterrâneo (Jr 46.18) e a Planície de Esdraelon 
(cf. 1 Rs 18.42-46). Ao longo do seu limite norte 
corre o rio Quisom (1Rs 18.40). A cordilheira 



90

formava antigamente a fronteira sul de Aser (Js 
19.26). O Carmelo situa-se entre as planícies de 
Esdraelon e Aco, a norte, e a de Sharon, a sul. O 
ponto mais alto situa-se a 531 metros acima do 
nível do mar, mas o promontório ocidental eleva-
se a somente 170 metros. Em algumas cavernas 
situadas nas vertentes das formações calcárias 
encontraram-se esqueletos e outras relíquias dos 
primeiros colonos. O Carmelo é árido e seco no 
verão, mas cobre-se de bonitas flores e plantas 
no inverno e é muito elogiado pelos escritores 
bíblicos (Ct 7.5; Am 1.2). Podem ser encontrados 
nas suas encostas carvalhos anões, oliveiras 
bravias e zimbros e as muitas cisternas e prensas 
de óleo e vinho que lá se podem ver falam da sua 
antiga fertilidade. Um Carmelo árido e estéril 
era, portanto, um sinal de grande necessidade e 
destruição (Is 33.9; Am 1.2; Na 1.4).

Citações bíblicas - Temos em (Js 12. 22; 15. 55; 19. 
26; 1 Sm 15. 12; 25. 2-7; 1 Re 18. 19, 20; 2 Re 2. 25; 
4. 25; Is 33. 9; 35. 2; Jr 46. 18; Am 1. 2; 9. 3; Na 1. 4). 

Resumo na atualidade - Localizado ao norte do 
estado de Israel, tendo como paisagem principal 
o Mediterrâneo. Várias são as cidades nas 
proximidades do monte, tais como a moderna 
Haifa, Kefar, Tirat Karmel. Está localizado no 
oeste da Ásia. 
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EEbal

Nome - Vindo do hebraico: “ ל .”eyval’ - ֵעיָבֽ

Definição - O termo em hebraico tem significado 
incerto. Alguns dizem que significa “pedra”, 
outros apostam em “desnudo” ou “careca”, 
enfim, terminologia de difícil significado. 

História - Um dos principais acontecimentos 
envolvendo este monte foi quando Moisés 
conduziu os israelitas para este local depois de 
atravessarem o Jordão. Aí erigiram um altar e umas 
grandes pedras caiadas com cal, onde a lei deveria 
ser escrita (Dt 27.1-8). Moisés ordenou que seis das 
tribos hebraicas (Rúben, Gade, Aser, Zebulom, Dã 
e Naftali) permanecessem nas encostas do Monte 
Ebal, tendo depois pronunciado as maldições 
que recairiam sobre os transgressores da Lei (Dt 
27.13-26; Dt 28.15-68; etc.). As outras seis tribos 
permaneceriam nas encostas do Monte Gerezim 
enquanto ele pronunciaria as bênçãos (Dt 11.29; 
Dt 27.11, Dt 27.12; Dt 28.1-15). Pouco depois de os 
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israelitas terem invadido Canaã, cumpriram estas 
ordens (Js 8.30-35). O Pentateuco Samaritano lê 
“Gerizim” em vez de “Ebal”, em Dt 27.4, uma 
vez que Gerizim era a montanha sagrada dos 
samaritanos.

Geografia - Uma das mais altas montanhas da 
Palestina central (940 metros). Situa-se a norte 
do Monte Gerizim, do qual está separada por 
um estreito vale. Na saída deste vale situa-se a 
importante cidade de Siquém. O Monte Ebal 
(atualmente Jebel Eslamîyeh) é escarpado e 
rochoso e hoje em dia está quase desprovido de 
vegetação.

Citações bíblicas - Temos em  (Gn 36. 33; Dt 11. 
29; 27. 4, 13; Js 8. 30, 33; 1 Cr 1. 22, 40).

Resumo na atualidade - Localizado hoje em 
território palestino.
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GGerizim

Nome - Vindo do hebraico: “~yzIrIG> - Gerizyim”. 

Definição - Outro termo de significado incerto. 
A palavra é plural, mas de que raiz? Se vier de 
“garaz”, significa “cortar”, “afastar”, etc. Mesmo 
assim é incerto. 

História - Para os samaritanos, o Monte Gerizim 
era sagrado e quando os judeus regressaram do 
exílio, os samaritanos construíram aí um templo. 
Josefo declara que este templo foi construído no 
tempo de Alexandre, o Grande. Terá sido erigido 
por Sambalate para o seu genro Manassés, que 
fora expulso do sacerdócio pelo seu irmão 
Jadua, sumo sacerdote em Jerusalém. Ou Josefo 
confunde o tempo, dizendo que os dois homens 
mencionados e que viveram nos dias de Neemias 
(Ne 4.7; Ne 12.22) foram contemporâneos de 
Alexandre, o Grande (tendo este vivido cem anos 
depois), ou devemos presumir que existe uma 
coincidência de nomes e ocupações. João Hircano 
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destruiu este templo de Gerizim em 128 a.C., mas 
os samaritanos continuaram a utilizar este monte 
como o seu local de sacrifício e adoração, ainda o 
usando hoje em dia. Este culto foi mencionado pela 
mulher samaritana na conversa com Jesus junto 
ao poço de Jacó (Jo 4.20, 21). Escavações levadas a 
cabo por M. A. Schneider no local tradicional do 
templo samaritano, que se situa no mais alto pico 
do Monte, só puseram a descoberto uma igreja 
octogonal cristã, construída pelo Imperador Zeno 
em 485 d.C. e a fortificação à sua volta, construída 
no século VI por Justiniano. Contudo, foi 
descoberta uma grande plataforma de pedras não 
talhadas, construída no período helenístico. Uma 
expedição americana descobriu-a em Tell er-Râs, 
o pico do Monte Gerizim mais a norte, durante as 
escavações conduzidas por R. J. Bull, entre 1964 
e 1968. Esta estrutura poderá ser considerada 
como a fundação do templo samaritano. Por cima 
desta plataforma encontrava-se o que restou de 
um templo romano dedicado a Zeus Hipsisto, 
tendo sido construído pelo Imperador Adriano, 
no século II d.C. Um conjunto de portas de 
bronze, que se diz terem pertencido ao templo 
de Jerusalém, foram utilizadas nesta estrutura 
romana, de acordo com fontes antigas. Uma 
escada com mais de 1500 degraus de mármore 
ia desde o vale até ao templo. O templo, assim 
como as escadas, está impresso em moedas desse 
tempo.
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Geografia - Uma das mais altas montanhas da 
Palestina Central, com uma elevação de 881 
metros. Situa-se a sul do Monte Ebal, do qual 
está separado por um vale estreito. Na saída 
ocidental deste vale situa-se a importante cidade 
de Siquém. O Monte Ebal chama-se agora Jebel 
et-Tôr e é uma montanha parcialmente estéril. Os 
Montes Gerizim e Ebal não possuíam qualquer 
tipo de arvoredo até 1920, altura em que o 
governo britânico plantou algumas árvores nas 
encostas a norte do Monte Gerizim. Deste modo, 
esta montanha parece agora mais fértil do que o 
árido Ebal. Moisés ordenou que, depois que os 
israelitas atravessassem o Jordão, se dirigissem aos 
Montes Ebal e Gerizim e que seis das suas tribos 
(Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim) 
permanecessem nas encostas do Monte Gerizim, 
pronunciando-se, a seguir, as bênçãos para aqueles 
que guardassem a Lei de Deus (Dt 11:29; Dt 27:12, 
13). Depois que os Israelitas invadiram Canaã, 
cumpriram esta ordem de Moisés (Js 8:33-35).

Citações bíblicas - Temos em (Dt 11. 29; 27. 12; Js 
8. 33; Jz 9. 7).

Resumo na atualidade - Local habitado hoje pelo 
território palestino.
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HHermom

Nome - Vindo do hebraico: “!Amr>x, - Hermôn”.  

Definição - Se vier da raiz “Haram”, tem o sentido 
de “dedicado”, “proibido”. 

História - Esta majestosa cordilheira montanhosa, 
que tem mais ou menos 24 quilômetros de extensão 
e se eleva a cerca de 2815 metros acima do nível 
do mar, encontra-se coberta de neve a maior 
parte do ano e pode ser vista de muitas zonas do 
norte da Palestina. O seu cume fornece uma vista 
maravilhosa do Líbano, da Galileia, do Vale do 
Jordão com o seu Lago da Galileia, do Haurã e 
da área à volta de Damasco. Era o limite nordeste 
de Canaã por altura das conquistas israelitas sob 
a direção de Moisés e Josué (Dt 3.8, 9; Js 11.3, 17; 
Js 12.1; Js 13.5, 11; 1Cr 5.23). Os poetas hebraicos 
mencionam-no juntamente com o Monte Tabor (Sl 
89.12), com o Monte Sião (Sl 133.3) e com o Líbano 
(Ct 4.8). No Sl 42.6, encontramos a forma plural 
hebraica desta palavra (Khermônîm), literalmente 
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“os hermonitas”, provavelmente uma referência 
aos três picos principais do Monte Hermom e não 
aos habitantes do Monte Hermom. Nas encostas 
do Monte Hermom situam-se as nascentes dos 
vários ribeiros que formam o rio Jordão.

Geografia - A porção a sul das montanhas do 
Líbano, que forma a mais oriental das duas 
cadeias montanhosas da Síria. A sete quilômetros 
apenas estava a cidade de Cesareia de Filipe.

Citações bíblicas - Temos os textos (Dt 3. 8,9; 4. 
48; Js 11. 3, 17; 12. 1; 13. 5, 11; 1 Cr 5. 5. 23; Sl 42. 6; 
89.6; 133. 3; Am 4.2).

Resumo na atualidade - Na atualidade o monte 
pertence à região da Síria, no sudoeste da 
Ásia, fazendo divisa com o atual Líbano, nas 
proximidades da capital da Síria, Damasco, e não 
tão longe da capital do Líbano, Beirute. 
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MMoriá 

Nome - Vindo do hebraico: “h;YrIMo – Môriah”.

Definição - É provável que o termo “Moriá” 
signifique “escolhido por YHWH”, (Jeová). 
Outros dizem que vem da palavra hebraica 
“mora”, isto é, temor, outros ainda afirmam que 
vem de “ora”, que significa “luz”. 

História - No contexto geral foi na terra de Moriá 
que o soberano Deus mandou o Patriarca Abraão 
sacrificar a Isaque em holocausto (Gn 22. 2). Nesse 
mesmo monte Davi levantou um altar ao Senhor 
(II Sm 24. 18), e a casa do Senhor foi erguida por 
Salomão (II Cr 3. 1). Jerusalém está sobre este 
rochedo.

Geografia - O monte corre do norte para o sul. Um 
vale o separa de outro monte importante, Sião. 
Também, na parte sul deste monte, encontrava-se 
a antiga fortaleza dos jebuseus, a qual fora tomada 
por Davi. Neste monte está localizada atualmente 
a grande mesquita de Omar. 
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Citações bíblicas - Temos em (Gn 22. 2; 2 Cr 3. 1).

Resumo na atualidade - Localizado na cidade de 
Jerusalém, na Palestina, a oeste da Ásia.
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NNebo

Nome - Como a palavra também indica um nome 
de uma divindade babilônica, tem origem do 
babilônico. No hebraico é “Abn> - Nevô”.

Definição - Como existia uma divindade com 
este nome, é provável que se adore a mesma. 
Com referência à palavra hebraica que aparece 
no Antigo testamento, “Abn> - Nevô”, o termo 
significa “profeta”. 

História - Como divindade, um deus caldeu cuja 
adoração foi introduzida na Assíria por Pul (Is 
46.1; Jr 48.1). Foi-lhe dedicado um templo cujas 
ruínas ainda podem ser vistas em Birs Nimrud. 
Foi encontrada uma estátua de Nebo em Calá, 
onde fora colocada por Pul, rei da Assíria, e que 
se encontra agora no Museu Britânico. A Bíblia 
diz que Moisés esteve neste monte com a nação 
israelita antes de entrarem na terra prometida. 
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Geografia - Também pertencia à terra de Moabe, 
na mesma região do Abarim. Na realidade esta 
região possui diversas montanhas. A própria 
Bíblia às vezes intercala os nomes “Abarim”, 
“Pisga”, “Nebo”, etc. 

Citações bíblicas - Temos os textos em (Nm 32. 3, 
38; 33.47; Dt 32.49; 34. 1; 1 Cr 5. 8; Ez 2. 29; 10. 43; 
Ne 7. 33; Is 15. 2; 46. 1; 48. 1, 22).

Resumo na atualidade - O local na atualidade é 
o Reino Hachemita da Jordânia, no oeste da Ásia. 
Indo para o sul, chega às proximidades da capital 
Amã. Nas proximidades está a cidade jordaniana 
de Ma ‘ dabá.  
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OOliveiras

Nome - Vindo do hebraico: “~ytiZEh; rh; - Har 
Hazeytim”, no singular, “Zayth”. 

Definição - O termo “zayth” significa “árvore de 
azeitona”. A origem da raiz possui significado 
incerto. 

História - Por estar muito associado à cidade de 
Jerusalém, são muitas as evidências envolvendo 
este monte importante na história geográfica. 
Um exemplo é o caso de Davi, que quando fugia 
de Absalão percorreu certo espaço deste monte 
(2 Sm 15. 32). Também existem outros casos no 
Antigo Testamento, tendo como mais importante 
a citação escatológica de Zacarias 14. 1. A 
notoriedade de citações é no Novo Testamento, já 
que o próprio Jesus se dirigiu várias vezes a este 
monte, basta olhar nos evangelhos (Lc 21. 31). 
Quando foi ascendido aos céus, qual foi o monte 
em evidência? (At 1. 11).
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Geografia - O Monte das Oliveiras está separado 
do Moriá pelo vale de Cedrom, a uns 2000 metros 
de Jerusalém. A cidade (aldeia) de Betânia 
localizava-se neste monte. Possui mais de 800 
metros de altura, acima do mar. Estava localizado 
ao leste da cidade de Jerusalém, próximo ao vale 
de Cedrom. De acordo com os especialistas, mede 
mais de 1 quilômetro de comprimento. Quem já 
foi ao monte testemunha que do seu alto dá para 
ver perfeitamente a cidade de Jerusalém, e ele é 
citado diversas vezes em toda a Bíblia (II Sm 13. 
30; I Rs 11. 7).

Citações bíblicas - Temos em (Zc 14. 4; Mt 21. 1; 
24. 3; 26. 30; Mc 11. 1; 13. 3; 14. 26; Lc 19. 29; 19. 37; 
21. 37; 22. 39; Jo 8. 1).

Resumo na atualidade - Localizado na cidade de 
Jerusalém, na Palestina,  no oeste da Ásia.
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SSião (Dt 4. 48).

 O termo no hebraico significa fortaleza, 
e o Antigo Testamento traz inúmeras citações. 
A cidade de Jerusalém está assentada sobre 
este monte. A primeira citação a ele está  como 
fortaleza dos jebuseus, na qual Davi apoderou-se 
dela e mudou-lhe o nome para cidade de Davi (II 
Sm 5. 7).

Monte da Congregação
 Heb. Har-mô‘ed, “montanha da assembleia”. 
Um local descrito em Is 14:13, 14 como sendo 
uma montanha sobre a qual o rei de Babilônia 
desejava sentar-se (cf. Is 14:4). A passagem 
assenta sobre conceitos mitológicos babilônicos. 
Os babilônios acreditavam que os deuses reuniam 
os seus concílios numa alta montanha do norte. 
A profecia refere-se simbolicamente a Lúcifer, ou 
Satanás, de quem o rei de Babilônia era um tipo. 
Satanás desejava controlar o concílio do céu e ser 
igual a Deus.
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Monte da Corrupção

 Heb. Har-Hammashchîth, literalmente, 
“monte da destruição”.

 O local onde Salomão construiu altares aos 
deuses pagãos adorados pelas suas mulheres 
estrangeiras (2Rs 23:13; cf. 1Rs 11:7). É geralmente 
identificado com a zona sul do Monte das 
Oliveiras e tradicionalmente apelidado de Monte 
da Ofensa.
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 E aos reis que estavam ao 
norte, na região montanhosa, 
na Arabá, ao sul de Quinerete, 
nas planícies e nos planaltos 
de Dor, do lado do mar.
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1. Planície dos Filisteus

 É a parte plana que pertence ao território 
dos filisteus, hoje conhecido como faixa de Gaza, 
as planícies desde a cidade de Jope até a cidade 
de Gaza. Os filisteus, além dessas cidades, tinham  
outras cidades principais, como Dor (Js 11. 12),  
Askalom e outras. A planície dos Filisteus media 
mais 100 quilômetros de extensão por uns 30 de 
largura.

2. Planície de Sarom

 O termo Sarom indica um território plano 
compreendido entre as cidades de Jope até a 
divisa com a cidade dos Filisteus, Gaza, e o monte 
Carmelo. A Bíblia indica que era uma terra fértil 
(Is 35. 5). Existem provas bíblicas de que os gados 
na planície se davam bem (I Cr 27. 29; Is 65. 10), as 
terras somente se tornaram negativas quando os 
inimigos avançaram, considerando-as um pó (Is 
33. 9). O termo conhecido como “rosa de Sarom” 
era a particularidade do local.  De acordo com o 
mestre em geografia Enéas Tognini, que esteve 
na Palestina várias vezes, a planície de Sarom 
distava do sul ao norte 85 quilômetrosd. A cidade 
de Lídia, citada em At 9. 35, estava localizada na 
planície. Existem várias citações na Bíblia. A Bíblia 
também cita outras planícies, que neste momento 
não precisamos aprofundar. Veja abaixo a mais 
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comentada, Jezreel, onde acontecerá a batalha do 
Armagedom.

3. Planície de Moabe 

Aquela zona do vale do Jordão que se situa entre 
as montanhas da Transjordânia e o rio Jordão, 
a nordeste do Mar Morto, em oposição a Jericó 
(Nm 22:1; Nm 26:3, 63; Nm 31:12; Nm 33:48-50; 
Nm 35:1; Nm 36:13; Dt 34:1, 8; Js 13:32). Tem este 
nome provavelmente por ter pertencido a Moabe, 
antes de Seom, o rei amorreu, a ter arrebatado aos 
moabitas (Nm 21:26).
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