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Os Judeus há aproximadamente 3.000 
anos consideram a Terra de Israel sua 

pátria como a Terra Santa e a Terra Prometida. 
A Terra de Israel guarda um lugar especial 
nas obrigações religiosas judaicas, incluindo 
as ruínas do Segundo Templo. 

 É o lugar onde tanto o Judaísmo quanto 
o Cristianismo nasceram, e contêm muitos 
outros lugares de grande significância 
espiritual no Judaísmo, Cristianismo e 
Islamismo. Uma série de História da antiga 
Israel e Judá, reinos judaicos e Estados 
existiram intermitentemente na região por 
mais de um milênio, até que o fracasso da 
Grande Revolta Judaica contra o Império 
Romano resultou em uma expulsão em 
massa dos Judeus de sua terra natal e 
amada capital, Jerusalém. Após esmagar 
a Revolta de Bar Kokhba em 135, o 
Imperador Romano renomeou a ‘Província 
Judeia’  para ‘’Província Síria Palestina’, 
um nome grego derivado de ‘’Filisteia’’.

Raízes Históricas

 Este povo que o leitor passa agora a 
conhecer, é o povo de Israel. O grande patriarca 
Abraão, vem de Ur, na Mesopotâmia, cuja 
tribo não é formada de nômades primitivos, 
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pois provém de um centro de mais alta 
cultura. Esta informação é precisa graças às 
descobertas arqueológicas. 

 A vida de Abraão pode ser subdividida 
em quatro períodos principais: (1) Sua vida 
antes da sua jornada até Canaã, à idade de 
75 anos. (2) O início da sua residência em 
Canaã até o nascimento do seu filho Isaque, 
um período de 25 anos. (3) A sua vida desde 
o nascimento de Isaque até a morte de Sara 
e o casamento de Isaque com Rebeca, cerca 
de 40 anos. (4) Os seus últimos dias, velhice 
e morte, cerca de 35 anos. 
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1. EGITO CERCA DE 4000 A.C.

Cronologia 

As principais fontes de informação 
sobre este ‘difícil’ assunto são listas 

antigas de reis, alguns dados astronômicos 
e dados históricos mencionando os anos 
de reinado dos reis ou a extensão dos seus 
reinos. De acordo com os historiadores 
a divisão em dinastias foi efetuada por 
Manetho, um sacerdote egípcio que 
escreveu a sua história sobre o Egito 
na Grécia e no início do século III a. C.
 
 Esta obra perdeu-se e só se encontram 
disponíveis algumas porções em sumários 
ou referências feitas pelo historiador 
Josefo, Africanus e Eusébio. O conseguir-se 
uma cronologia correta tem sido a tarefa 
mais difícil que os egiptólogos tomaram 
a seu cargo, desde que se conseguiram 
ler os antigos registros egípcios. 

 Os eruditos ainda não chegaram 
a conclusões unânimes e não foram 
estabelecidas datas relativas à história antiga. 
As datas fornecidas por eruditos antigos, no 
que toca ao início da história do Egito com a 
primeira dinastia (Petrie: 4777 AC), não são 
aceitas por ninguém. Este acontecimento é 
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situado pelos egiptólogos entre 3100 a.C.  e 
2800 a.C. Só a partir do Reino Central as datas 
disponíveis se tornam seguras e a primeira 
data absoluta a que se chegou, com base em 
dados astronômicos, é o ano de 1991 a.C., o 
início da 12ª dinastia. 

 No entanto, mesmo no segundo 
e primeiro milênios a.C., existem 
acontecimentos para os quais não estão 
disponíveis dados cronológicos, como 
por exemplo, para a maior parte dos 
acontecimentos que tiveram lugar durante 
as dinastias 13-17. Existem também 
incertezas cronológicas relativas às 
dinastias 21-23. Contudo, as dinastias 18-
20 estão razoavelmente bem estabelecidas 
e a cronologia das dinastias 24-30 cria 
poucos problemas. Estes vários graus de 
certeza devem ser mantidos em mente, ao 
se considerarem as datas fornecidas nos 
parágrafos seguintes. As datas fornecidas em 
ligação com a história do Egito até à 12ª dinastia 
são vulgarmente aceites pelos egiptólogos 
que aderiram à cronologia mais baixa e 
serão necessariamente as mais corretas.

PRÉ-HISTÓRIA - Praticamente nada se 
conhece sobre o Egito antes de a arte da 
escrita ter surgido na primeira dinastia.  
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 As relíquias do Egito pré-dinástico são 
compostas por algumas aldeias em ruínas, 
cerâmica, vasos de pedra, objetos utilitários, 
armas, algumas esculturas toscas e pinturas 
murais. Os eruditos dividiram o tempo 
pré-histórico em períodos aos quais deram 
nomes baseados nos locais onde os resíduos 
culturais característicos foram encontrados 
- Tasiano, Badaniano, Amraciano e Gerzeu. 
Não existe maneira de se conhecer a extensão 
destes períodos.

O REINO ANTIGO - Dinastias 1-6 (2800-
2150 a.C). No início deste período, deu-se 
a unificação do Egito sob o domínio de um 
rei a quem Manetho chama Menes, embora 
este nome não se encontre nos antigos 
registros egípcios. Existem muitas tumbas 
em Abido e Saqqârah pertencentes aos reis 
da primeira e segunda dinastias, construídas 
em tijolo e imitando o estilo de construção 
mesopotâmico. Muitas das provas apontam 
para o Vale do Eufrates e do Tigre como o 
local de origem da antiga cultura dos egípcios. 
Durante a terceira dinastia, foram erigidas as 
primeiras estruturas monumentais de pedra. 
Entre elas encontra-se a Pirâmide do Rei 
Zoser, assim como as inúmeras estruturas à 
sua volta que formam os grandes compostos 
mortuários. Depois, chegou o tempo dos 
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grandes construtores de pirâmides da 4ª 
dinastia - Khufu, Khafre e Menkaure - que 
nos deixaram três formidáveis pirâmides 
em Gîzeh. A sua mestria no tratamento da 
pedra, tal como se testemunha através de 
esculturas, estruturas monumentais (tal 
como as pirâmides) e templos mortuários, 
nunca foi ultrapassada e raramente foi 
igualada no Antigo Egito. 

 O Reino Antigo sobressaiu não somente 
em termos de Arquitetura e esculturas, mas 
também no campo das ciências, tais como 
a Matemática e Astronomia, sendo visto, 
em tempos posteriores, como um período 
clássico. Durante as dinastias 5 e 6, o poder 
real entrou em declínio, o que é revelado pelo 
menor tamanho e qualidade mais pobre das 
pirâmides e outras estruturas tumulares. 
 
 No século XXII, o Reino Antigo chegou 
ao fim e a ele se seguiu um período de caos e 
anarquia, marcado por uma grande pobreza 
entre a população e uma reavaliação da 
visão que os egípcios tinham sobre a vida. 
Os Hiksos (o seu nome significa “governante 
de países estrangeiros”), que vieram da Ásia 
para o Egito, eram em parte semitas e em 
parte hurreus. Trouxeram com eles um novo 
veículo de guerra: o cavalo e os carros, que 
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transformou a vida militar, tanto quanto o 
tanque no século XX.
 
 Não se sabe, por falta de provas 
documentais, se entraram no Egito num 
período de paz, tomando o país a uma 
administração fraca ou se o conquistaram 
pela força. Os egípcios, mais tarde, 
destruíram todas as provas que lhes 
recordavam os seus opressores estrangeiros. 
Os Hiksos estabeleceram a sua capital em 
Avanis (a grega Tanis e a Zoã bíblica), no 
Delta Oriental. Os seus reis mais fortes 
governaram provavelmente sobre todo 
o Vale do Nilo; outros não controlaram 
mais do que certas áreas restritas. Os 
governantes nativos continuaram a ser 
reconhecidos pelos egípcios e pelos hiksos 
como administradores de certos territórios.
 
 Por volta de 1600 a.C., o príncipe de 
Tebes começou a lutar pela libertação do 
Egito do domínio estrangeiro. As campanhas 
de três reis sucessivos - Sekenen-Re, Kamose 
e Ahmose - terminaram com a derrota total 
dos Hiksos, a conquista de Avanis e a expulsão 
dos opressores. Os Hiksos estabeleceram-se 
durante alguns anos em Sharuhen, no sul da 
Palestina, mas após uma campanha de três 
anos (ou três campanhas anuais; o registo é 
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ambíguo), os egípcios expulsaram os também 
dessa região, após o que desapareceram 
da história. Deste modo, por volta de 1570 
a.C., o Egito encontrou-se novamente livre, 
iniciando-se o período mais glorioso de toda 
a sua história. Persas e Últimos Reis Nativos 
- Dinastias 27-31 (525-333 a. C). Cambises, 
segundo rei do Império Persa, conquistou o 
Egito em 525 a. C., Tornando-o numa satrapia 
persa. Entretanto, o Egito encontrou-se 
novamente sob o domínio de um rei nativo, 
desde o tempo de Dario II até ao reinado de 
Artaxerxes III. 

 Nesse período, reis egípcios, 
pertencentes a três dinastias (28-30), 
ocuparam o trono dos Faraós. Os persas 
voltaram em 341 a.C., pondo fim ao 
domínio nativo. Contudo, este segundo 
domínio persa, mencionado por Manetho 
como a 31ª dinastia, não esteve no 
poder por muito tempo, terminando 
com a entrada vitoriosa de Alexandre 
no Egito em 332 a.C. Egipto Romano e 
Helenístico - Com as vitórias esmagadoras 
de Alexandre sobre os exércitos persas, 
os governadores helenísticos tomaram 
conta das áreas conquistadas, entre as 
quais se encontrava o Egito, que passou 
a ser administrado por Ptolomeu.



                                                                    23

 Vinte anos depois da morte de 
Alexandre, Ptolomeu nomeou-se rei do Egito 
e os seus descendentes reinaram durante 
quase 300 anos. Alexandria foi fundada 
como cidade grega e certas partes do Delta 
foram helenizadas, mas o resto do Egito 
continuou como antes, passando por poucas 
mudanças. Com a chegada dos romanos, o 
Egito tornou-se numa dependência desta 
poderosa república. Depois que Otaviano 
(Augusto) o conquistou, em 30 a. C., no ano 
que se seguiu à batalha de Actium, o Egito 
tornou-se numa província romana sob o 
domínio direto do Imperador. Era este 
o seu estatuto no tempo dos apóstolos.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES:
a) Hebraico Mysrain;
b) Impossível de localizar os detalhes pré-
históricos;
c) Quando Abraão chegou por lá, o Egito já 
existia há pelo menos mil anos;
d) Tem sua origem em cerca de 4.000 a.C.;
e) Mysrain irmão de Canaã e filho de Cão (Gn 
10.6);
f) De acordo com os eruditos, tinha mais 
gente no Egito Antigo do que hoje, isto se dá 
por certas expressões no contexto bíblico;
g) Jacó desceu para lá (GN 41. 54).
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2. MESOPOTÂMIA 

 Um termo tirado da LXX por algumas 
versões e que será a tradução do Heb. 
’Aram-Naharayim. Todo o vale do Tigre e 
do Eufrates, incluindo os seus tributários, 
onde Alexandre obteve grandes vitórias; 
um território que era limitado, a este, 
pelas Montanhas Zagros; a sul pelo Golfo 
Persa; a norte pelas Montanhas Taurus e 
a oeste pelo deserto. Contudo, o termo 
hebraico ’Aram-Naharayim traduzido por 
“Mesopotâmia” em (Gn 24:10; Dt 23:4; Jz 
3:8; 1Cr 19:6) designa apenas a Mesopotâmia 
Superior, uma região que se situava entre o 
Eufrates, o rio Khabur e o Tigre Superior. 
Assim, o termo “Mesopotâmia”, no Antigo 
Testamento, poderá conduzir-nos em erro. 
No Novo Testamento o nome Mesopotâmia 
é utilizado tal como o usavam os escritores 
gregos e romanos e incluía todo o país. Por 
exemplo, Estevão coloca Ur dos Caldeus na 
Mesopotâmia (At 7:2). Alguns habitantes da 
Mesopotâmia, quer judeus, quer prosélitos, 
encontravam-se presentes no dia de 
Pentecostes, quando o Espírito Santo foi 
derramado sobre os apóstolos (cap. At 2:9). 
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OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

a) Tradução emprestada da LXX;

b) Região entre os rios Eufrates e Tigre;

c) O local atual é ocupada pelo Iraque;

d) Sumérios: povos não semita, que controlou 
a região entre 2800-2400 a.C.;

 Na luta entre os vários grupos 
observamos que a maioria deles ostenta o 
nome Amoritas, consequência de grandes 
migrações que foram uma das causas da 
queda de Ur. Esta entrada em cena dos 
Amoritas (ou amorreus) assinala um fato 
fundamental na história da época. Em 
sumério são chamados de MARTU, em 
acádico AMURRU, significando “ocidentais” 
ou “povo do oeste”, cha-mados também de 
semitas do oeste.

 A caracterização dos amoritas é feita 
em uma epopeia da época que, descrevendo 
o mito do casamento do seu deus Amurru, 
diz: “É um homem que desenterra trufas 
[espécie de cogumelo comestível] no sopé 
das montanhas, que não sabe dobrar os 
joelhos para cultivar a terra, que come 
carne crua, que não tem casa durante a 
vida, e não é sepultado após a morte”. 
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 Durante muito tempo existiu certo 
consenso entre os especialistas, baseados 
em sátiras como esta dos sumérios, citada 
acima, e em uma visão romântica do 
nomadismo, típica do século XIX, de que os 
amoritas eram nômades que invadiram a 
Mesopotâmia e também a Palestina, vindos 
do deserto siro-arábico. Hoje, porém, não é 
mais possível sustentar esta posição, pois 
o que se descobriu nos últimos anos é que 
os amoritas são sedentários do norte da 
Mesopotâmia, vivendo da agricultura e da 
criação de gado. Isto é testemunhado pelas 
centenas de povoados espalhados do Eufrates 
até os vales dos rios Khabur e Balikh e datados 
pelos arqueólogos como existentes desde o 
Calcolítico. O crescimento populacional dos 
amoritas deve ter provocado a ampliação 
de seus territórios e a ocupação de várias 
cidades da região mesopotâmica. Além 
do que, muitas das mudanças ocorridas 
em todo o Antigo Oriente Médio que eram 
atribuídas a invasões mal documentadas 
de povos, podem ser explicadas, hoje, mais 
cientificamente, pelas mudanças climáticas 
na região, sujeita a períodos de secas 
prolongadas e devastadoras.
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3. DEFINIÇÃO DE ALGUNS TERMOS

a) Hebreu: Que é do outro lado. (Gn 14. 13);

b) Descendente de Heber (Gn 10. 22);

c) Ligado ao patriarca Abraão que veio da 
Mesopotâmia para Palestina;

d) Israel: que luta com Deus;

e) Nome que Deus colocou em Jacó após a 
volta da Mesopotâmia;

f) Israelitas descendentes de Jacó em geral;

g) Judeu: alguém ligado a tribo de Judá;

h) No cativeiro descendente de Abraão;

i) Seguidor do Judaísmo;
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1. A ERA PATRIARCAL 

Os patriarcas eram personagens 
históricos, o que podia ser comprovado 

pelos textos Mesopotâmicos de Nuzi, do 
século XIV a.C., em seus muitos paralelos, 
de estruturas socioeconômicas a tradições 
legais, com Gn 12-35. E a migração dos 
amoritas, que ocuparam a Mesopotâmia e a 
Palestina no final do terceiro milênio a.C., 
criava as condições ideais para a entrada 
dos patriarcas na região da Palestina e 
explicava seus nomes, sua língua e sua 
religião a Abraão (Gn 12. 1 – 25. 18).

• Abraão em Canaã;
• A espera pelo um filho (Gn 21. 1 – 14. 1);
• A sua provisão para sua posteridade (Gn 
23. 1 ss).

 Abraão vivera em Ur dos Caldeus antes 
de Ter vindo para Harã (ver GN 11. 28-31). 
A identificação mais aceita pelos os eruditos 
é que Ur dos Caldeus, é a moderna TELL- 
MUQAYAAR, localizada a uns 14 quilômetros 
do rio Eufrates ao sul do atual Iraque. O deus 
lua Nanar era adorado em Ur dos Caldeus, 
este também de acordo com os eruditos era 
uma das principais divindades de Harã.



32

Isaque e Jacó (Gn 25. 19 – 36. 43).
•A família de Isaque (GN 25).
•Isaque em Canaã (GN 26).
•A benção (GN 26. 34).
•Aventuras de Jacó (GN 28. 10- 32. 2).
•Jacó retorna para Canaã (GN 32. 3).
•Descendentes de Isaque (GN 33).

José (Gn 37. 1-50.). 
•O filho favorito (Gn 37. 1-36).
•José escravo e governador (Gn 39. 1- 41. 1).
•Os seus irmãos (GN 42. 1).
•A família de José no Egito (Gn 46. 1- 50. 28).

 José foi um personagem historicamente 
possível, pois havia grande quantidade de 
evidências egípcias que testemunhava os 
costumes contados em Gn 37-50. Semitas 
poderiam ter chegado a altos postos de 
governo no Egito, incluindo o de grão-
vizir, especialmente durante o governo dos 
invasores asiáticos hicsos. A escravidão 
dos hebreus no Egito e o Êxodo não podiam 
ser questionados, pois textos egípcios 
testemunham que Ramsés II utilizou hapirus 
(hebreus) na construção de fortalezas no 
delta do Nilo em regime de trabalho forçado. 
A Estrela de Merneptah, Faraó sucessor de 
Ramsés II, comprova a existência de israelitas 
na terra de Canaã na segunda metade do 
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século XIII a.C., o que nos permitia fixar a 
data do Êxodo de acordo com os eruditos, aí 
por volta de 1250 a.C. Por motivo da fome, 
Jacó desce para o Egito, junto com ele 75 
almas (At 7. 14), este número aumentou 
consideravelmente durante a escravidão 
no Egito, o povo de Israel aumentou muito, 
isto causou medo no Faraó que acabara 
de assumir o Egito, o resultado não foi 
outro a escravidão, que posteriormente 
foi terminada pela ação do Todo-Poderoso 
através de Moisés. 
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A convite de Faraó (Gn 45:17-25), Jacó 
e os seus filhos mudaram-se para o 

Egito. Esta mudança teve lugar cerca de 
350 anos antes do nascimento de Moisés. 
Alguns séculos antes de José, o Egito fora 
conquistado por uma raça semítica pastoril 
vinda da Ásia, os Hiksos, que submeteram 
cruelmente os nativos daquele país. Estes 
pertenciam a uma raça africana. Jacó e o 
seu séquito estavam acostumados à vida 
pastoril e ao chegarem ao Egito, foram 
recebidos com boa vontade pelo rei, que 
lhes deu “o melhor da terra”, a terra de 
Gosen, onde eles passaram a morar. 
O rei hiksos ou “pastor” que, assim, 
mostrou boa vontade para com José e a 
sua família foi, mais provavelmente, o 
Faraó Apopi (ou Apopis, lembre-se leitor; 
provavelmente). Assim favorecidos, os 
israelitas “multiplicaram-se muito”, 
isto fica claro no texto de (Gn 47:27) e 
estenderam-se para Oeste e para Sul.
 
 Com o tempo, a supremacia dos 
Hiksos terminou. Foi permitido aos 
israelitas manterem a terra de Gosen na 
sua possessão sem serem perturbados, mas 
após a morte de José, a posição deles deixou 
de ser tão favorável. Os egípcios começaram 
a desprezá-los e o período da sua “aflição” 
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(Gn 15:13) começou. Foram severamente 
oprimidos. Continuaram, contudo, a 
multiplicar-se e “a terra estava cheia deles” 
(Ex 1:7). Os egípcios olhavam para eles de 
um modo suspeito e o povo passou a sentir 
a dureza da luta pela sobrevivência. 

 Então “levantou-se um rei que não 
conhecia José” (Ex 1:8). As circunstâncias 
eram tais, que o rei julgou necessário 
tornar mais fracos os seus súditos 
israelitas através da opressão e, assim, 
gradualmente, reduzir o seu número. Foram 
feitos escravos e utilizados na construção 
de edifícios, em especial de templos 
e palácios. Os filhos de Israel serviam 
em condições rigorosas. As suas vidas 
tornaram-se amargas por causa daquela 
dura escravidão e “os egípcios faziam 
servir os filhos de Israel com dureza” (Ex 
1:13, 14). Mas esta cruel opressão não 
teve o resultado esperado: reduzir o seu 
número. Antes pelo contrário, “quanto 
mais os egípcios os afligiam, mais eles se 
multiplicavam e cresciam” (Ex 1:12). O rei 
tentou depois, através de um acordo feito 
com as parteiras, destruir todos os bebês 
hebreus do sexo masculino que nascessem 
a partir daquele momento. Mas o desejo 
do rei não foi rigorosamente cumprido; os 
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bebês foram poupados pelas parteiras e “o 
povo se multiplicou” mais do que nunca. 
Desta forma iludido, o rei fez sair um 
proclamação pública, apelando para que 
todo o povo egípcio matasse os bebês 
judeus do sexo masculino, deitando-os 
ao rio (Ex 1:22). Mas nem mesmo assim 
conseguiu o rei ver os seus intentos 
realizados. É evidente que esta data 
exposta por mim não é uma data definitiva. 
Veja abaixo algumas verdades históricas;

•Séculos de silêncios temos da morte de 
José ao nascimento de Moisés;

•O povo saiu do Egito após 430 anos (Ex 12. 
40);

•Um total provável de Israelitas no Egito 
depois do Êxodo era no mínimo de 600.000 
pessoas, alguns sugerem mais de um milhão. 

A EMANCIPAÇÃO DE ISRAEL  E O CONTEXTO 
DE JOSUÉ

 A conquista da Palestina pelas 
12 tribos israelitas sob o comando de 
Josué, como narrada no livro que leva 
o seu nome, conhecido e comprovado 
como um livro histórico, contava com 



40

testemunhos arqueológicos respeitáveis, 
como a destruição de importantes 
cidades cananeias na segunda metade do 
século XIII a.C., embora muitos autores 
preferissem explicar a entrada na terra 
de Canaã de outro modo, como pacífica e 
progressiva infiltração de seminômades 
pastores a partir da Transjordânia.

A DIVISÃO DE CANAÃ

Apesar dos principais reis terem sido 
categoricamente derrotados, e dentro 
deste contexto não tinha um período 
de expressa, continua paz, restaram 
muitas áreas não ocupadas na terra, 
isto fica claro com uma lida cuidadosa 
de Js 13. 1- 17, Josué foi divinamente 
comissionado para dividir o território 
conquistado entre as nove tribos e 
meia, (ver Jos 13. 8 3 Num 32). Agora, 
algumas questões importantes devo 
aqui descrevê-las, veja;  a Bíblia oferece 
muitas sugestões de que a ocupação 
israelita de Canaã foi uma operação 
de certo modo complicada e que o 
próprio Israel, era de composição mista.
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PRINCIPAIS PERSONAGENS DESTE PERÍODO

Moisés 1530-1410

 Um dos lares ao qual este édito trouxe 
grande alarme foi o de Arão, da família 
dos coatitas (Ex 6:16-20) que, com a sua 
mulher Joquebede, Míriam, uma jovem com 
cerca de quinze anos e Aarão, um rapaz de 
três anos, morava em ou perto de Menfis, 
a capital nesse tempo. Neste calmo lar, 
nasceu um jovenzinho (1571 a.C.). A sua 
mãe escondeu-o dentro de casa durante 
três meses, longe do conhecimento das 
autoridades cívicas. Mas quando esta tarefa 
se tornou mais difícil de realizar, Joquebede 
imaginou uma maneira de fazer com que 
a filha do rei prestasse atenção à criança. 
Construiu uma arca de juncos e colocou-a 
nos juncos à borda do rio, no local aonde 
a princesa ia sempre tomar banho. O seu 
plano foi bem sucedido. A filha do rei “viu o 
menino e ouviu-o chorar”.
 
 A princesa enviou Míriam, que estava 
ali por perto, a buscar uma ama. Ela foi e 
trouxe a mãe da criança, a quem a princesa 
disse: “Leva este menino e cria-mo; eu 
te darei o teu salário.” Assim, o filho de 
Joquebede, a quem a princesa chamou 
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“Moisés”, i.e., “salvo das águas” (Ex 2:10), foi-
lhe restituído. Mal o tempo para desmamar 
a criança terminou, Moisés foi transferido 
da humilde casa de seu pai para o palácio 
real, onde foi educado como filho adotivo 
da princesa. Talvez a sua mãe ainda o 
acompanhasse e cuidasse dele. Ele cresceu 
por entre todo o esplendor, grandeza e 
excitação da corte egípcia, mantendo talvez 
uma constante amizade com a sua mãe, o que 
era da maior importância tanto para as suas 
crenças religiosas como para o interesse que 
ele deveria demonstrar pelos seus “irmãos”. 
Era, sem dúvida, dada muita atenção à sua 
educação e ele gozaria de todas as vantagens 
tanto da educação espiritual como física.
 
 Com o tempo, tornou-se “instruído 
em toda a ciência dos egípcios” (At 7:22). 
O Egito possuía dois locais importantes 
de aprendizagem, ou universidades, numa 
das quais, provavelmente a de Heliópolis, 
ele terminou a sua educação. Moisés, agora 
provavelmente com vinte anos, passou 
ainda mais vinte antes de se tornar numa 
figura importante na história bíblica. Estes 
vinte anos foram possivelmente passados 
no serviço militar. Diz a tradição, registada 
por Josefo, que ele comandou a guerra entre 
os egípcios e a Etiópia, onde ficou conhecido 
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como um general habilidoso e se tornou 
“poderoso em obras” (At 7:22). 

 Então, o anjo do Senhor lhe apareceu 
na sarça ardente (Ex 3) e comissionou-o a ir 
ao Egito e “a trazer os filhos de Israel” do 
cativeiro. Primeiro, ele não se mostrou muito 
disposto a ir, mas depois obedeceu à visão 
celeste e partiu da terra de Midiã (Ex 4:18-
26). No caminho encontrou-se com Aarão e 
com os anciãos de Israel (Ex 4:27-31). Ele e 
Aarão tinham uma dura tarefa perante eles; 
mas o Senhor estava com eles (Ex 4:7-12) e o 
exército resgatado avançou triunfalmente. 

 Após uma viagem fértil em 
acontecimentos pelo deserto, vê-lo-emos 
acampados nas planícies de Moabe, prontos 
a atravessar o Jordão e a entrar na terra 
prometida. Aí chegados, Moisés falou 
com os anciãos (Dt 1:1-4; Dt 5:1-26:19; Dt 
27:11-30:20) e deu ao povo os seus últimos 
conselhos e, então, entoou o seu último 
cântico (Dt 32), vestindo com palavras 
apropriadas as profundas emoções do 
seu coração e revendo aquela maravilhosa 
história em que ele representara um papel 
tão notável.

 Depois de abençoar as tribos, ele sobe 
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“ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, que está 
defronte de Jericó” (Dt 34:1) e daí observa a 
terra. “Jeová mostrou-lhe toda a terra desde 
Gileade até Dã e todo o Naftali e a terra de 
Efraim e Manassés e toda a terra de Judá, 
até ao mar último e o sul e a campina do 
vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até 
Zoar” (Dt 34:2, 3), a magnífica herança das 
tribos de quem ele fora, por tanto tempo, o 
líder; e aí Moisés morreu com 120 anos, de 
acordo com o que Deus dissera, tendo sido 
sepultado pelo Senhor “num vale na terra de 
Moabe, defronte de Bete-Peor” (Dt 34:6). O 
povo o pranteou durante trinta dias. Assim 
morreu “Moisés, servo de Deus” (Dt 33:1; 
Js 14:6). Notabilizou-se pela sua mansidão, 
paciência e firmeza e “prosseguiu como que 
vendo o invisível”. “E nunca mais se levantou 
em Israel profeta algum como Moisés, a 
quem o Senhor conhecera cara a cara; nem 
semelhante em todos os sinais e maravilhas, 
que o Senhor o enviou para fazer na terra do 
Egipto, a Faraó e a todos os seus servos e a 
toda a sua terra; e em toda a mão forte e em 
todo o espanto grande, que obrou Moisés 
aos olhos de todo o Israel” (Dt 34:10-12).

Josué 1405-1364 a. C.



                                                                    45

 Filho de Num, da tribo de Efraim e 
sucessor de Moisés como líder de Israel. 
Em Nm 13:16, é chamado Oseias. Nasceu 
no Egito e era provavelmente da idade de 
Calebe, a quem é frequentemente associado. 
Participou em todos os acontecimentos 
relacionados com o Êxodo e ocupou a 
posição de comandante do exército israelita 
na batalha contra os amalequitas, em 
Refidim (Ex 17:8-16). Tornou-se ajudante 
de Moisés, tendo-o acompanhado parte do 
caminho, quando ele ascendeu ao Monte 
Sinai, a fim de receber as duas tábuas da 
lei (Ex 32:17). Foi também um dos doze que 
Moisés enviou a espiar a terra de Canaã (Nm 
13:16, 17) e somente ele e Calebe trouxeram 
um relatório favorável.
 
 Sob a direção de Deus, Moisés, antes 
da sua morte, investiu Josué de um modo 
solene e público, com autoridade sobre 
o povo e como seu sucessor (Dt 31:23). O 
povo estava acampado em Sitim, quando ele 
assumiu o poder (Js 1:1) e, ao atravessarem 
o Jordão, acamparam em Gilgal onde, tendo 
circuncidado o povo, festejou a Páscoa e 
foi visitado pelo capitão do exército do 
Senhor, que o encorajou na sua missão (Js 
1:1; Js 12:24). Tendo, assim, subjugado os 
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cananeus, Josué dividiu a terra pelas tribos 
e Timnate-Sera, no Monte Efraim, ficou para 
ele como herança. Tendo terminado a sua 
obra, Josué morreu com a idade de 110 anos, 
25 anos depois de ter atravessado o Jordão 
e foi sepultado na sua cidade de Timnate-
Sera (Js 24); e “a luz de Israel esmoreceu”. 

 O carácter de Josué é, assim, bem 
esboçado por Edersheim: “Nasceu escravo no 
Egito e tinha cerca de quarenta anos quando 
se deu o Êxodo. Muito ligado a Moisés, liderou 
Israel na sua primeira e decisiva batalha 
contra Amaleque (Ex 17:9, 13), enquanto 
Moisés elevava ao céu a “vara” dada por 
Deus. Foi nessa ocasião que o seu nome foi 
mudado de Oseias - “ajuda” - para Josué - “o 
Senhor ajuda” (Nm 13:16). E este nome é a 
chave da sua vida e obra. Desde a ida para 
Canaã, passando pelas suas guerras e pela 
distribuição da terra pelas tribos, incluindo 
a miraculosa travessia do Jordão e a tomada 
de Jericó, ele foi a personificação do seu 
nome: “Jeová é ajudador”. O seu carácter 
também correspondeu ao seu nome. Foi 
marcado pela singeleza de propósitos, pela 
franqueza e decisão. Tendo um objectivo 
perante ele, segue-o com firmeza.

Calebe 
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 Filho de Jefoné (Ne 13:6 e Ne 32:12; 
Js 14:6,14). Foi um dos que Moisés enviou 
a espiar a terra no segundo ano após o 
Êxodo. Era um dos chefes da tribo de 
Judá. Ele e Josué, filho de Num, foram os 
únicos, de todos os espias, a encorajar o 
povo a tomar a Terra Prometida. Só eles 
foram poupados quando se deu a praga, 
da qual todos os outros morreram. Todo 
o povo, de vinte anos para cima, pereceu 
no deserto, com excepção daqueles dois. 
A última informação que temos de Calebe 
é quando (com 85 anos), veio ter com 
Josué no campo de Gilgal, após o povo ter 
tomado possessão da terra, lembrando-
lhe a promessa que Moisés tinha feito e, 
assim, reclamando Quiriate-arba como 
sua herança (Js 14:6-15; Js 15:13-15; Js 
21:10-12; 1Sm 25:2,3 e 1Sm 30:14). Em 
Js 14:6,14 é chamado o “quenezeu”. 
Isto poderá apenas significar “filho de 
Quenez” (Ne 32:12). Alguns, contudo, 
lêem “Jefoné, o filho de Quenez”, que 
era descendente de Hezrom, filho de 
Farez, um dos netos de Judá (1Cr 2:5).
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o campo de Gilgal, após o povo ter 
tomado possessão da terra, lembrando-

1.1 Algumas questões históricas sobre a 
ocupação. O texto da Bíblia narra claramente, 
que, quando Josué assumiu o comando após 
Moisés, foi-lhe garantido todo o apoio das 
forças armadas dos rubenitas, gaditas e da 
meia tribo de Manassés, o estabelecimento 
se deu na região do Rio Jordão.  

1. O PIOR PERÍODO DA HISTÓRIA DE ISRAEL 
(VER TODO LIVRO DE JUÍZES)

 Os eventos registrados no livro dos 
juízes são intimamente relacionados 
aos vestígios dos dias de Josué, isto é, o 
contexto maldoso dos cananeus, que não 
foram desalojados completamente, e que 
a ocupação de Israel não se completara, 
condições similares continuaram por todo 
período dos juízes. A consequência disto 
foram as guerras em continuidade por todo 
este período. Para este importante período, 
veremos um gráfico abaixo;

O período de transição em Israel (do 
nascimento de Samuel a morte de Saul). Este 
período abrange um total de 115 anos. (I e II 
Samuel).



52

•Saída do domínio dos juízes para a época 
do reinado;

•Nesta época a religião estava em baixa em 
Israel;

•Eli e Samuel eram líderes;

•Eli sacerdote e juiz (I Sm 1.1-4. 22);

•Samuel grande profeta, importante neste 
contexto (1 Sm 5.1);

•A liderança para Saul (1 Sm 9.1).

2. PRINCIPAIS PERSONAGENS 

Samuel 1079-1050 a.C.

 As peculiares circunstâncias 
relacionadas com o seu nascimento estão 
registadas em 1Sm 1:20. Ana, uma das duas 
mulheres de Elcana, que viera a Siló adorar ao 
Senhor, orou a Deus para que lhe desse um 
filho. A sua oração foi respondida; e depois 
que a criança foi desmamada, ela trouxe-a a 
Siló e consagrou-a ao Senhor como nazireu 
(1Sm 1:23-2:1). Aqui, as suas necessidades 
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físicas eram satisfeitas pelas mulheres que 
serviam no templo, enquanto que Eli tomava 
conta da parte religiosa. Foi assim que se 
passaram, provavelmente, doze anos da sua 
vida. “E o mancebo Samuel ia crescendo e 
fazia-se agradável assim para com o Senhor, 
como também para com os homens” (1Sm 
2:26; comp. Lc 2:52). 

 Era um tempo de grande e crescente 
degeneração (Jz 21:19-21; 1Sm 2:12-17, 22). 
Os filisteus, que nos últimos anos tinham 
aumentado em poder e número, eram 
praticamente donos do país, mantendo o 
povo em sujeição (1Sm 10:5; 1Sm 13:3). Nessa 
altura, Deus começou a transmitir as Suas 
mensagens à pia criança. Uma voz misteriosa 
lhe chegou de noite, chamando-o pelo seu 
nome e, ensinado por Eli, ele respondeu: 
“Fala, Senhor porque o teu servo ouve”. A 
mensagem de Deus era de angústia e ruína 
para Eli e para os seus filhos libertinos. 
Samuel contou tudo a Eli, cuja única resposta 
perante aquelas terríveis denúncias (1Sm 
3:11-18) foi: “O Senhor é, faça o que bem 
parecer aos Seus olhos”, a submissão passiva 
de um carácter fraco e não, no seu caso, a 
expressão de uma confiança e fé verdadeiras.
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 O Senhor passou a revelar-se a Samuel 
de diferentes maneiras e a sua fama e 
influência aumentaram por todo o país, 
pois ele fora divinamente chamado para ser 
profeta. Começou, então, um novo período na 
história do reino de Deus.  O jugo filisteu era 
pesado e o povo, lamentando-se por causa da 
opressão largamente implantada, revoltou-se 
e “saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus”. 
Foi uma violenta e desastrosa batalha a que 
se deu em Afeca, perto de Ebenezer (1Sm 
4:1, 2). Os israelitas foram derrotados, tendo 
morrido 4.000 “no campo”. Os chefes do 
povo pensaram em emendar aquele grande 
desastre, levando com eles a arca do concerto 
como símbolo da presença de Jeová. Então, 
sem consultarem Samuel, eles foram buscá-la 
a Siló e trouxeram-na para o campo perto de 
Afeca. Ao avistar a arca, o povo “jubilou com 
grande júbilo, até que a terra estremeceu”. 
Deu-se outra batalha e novamente os filisteus 
derrotaram os israelitas, tomaram de assalto 
o acampamento deles, mataram 30.000 
homens e levaram com eles a arca sagrada. 
As novas desta batalha fatal chegaram 
rapidamente a Siló; e mal o idoso Eli ouviu 
dizer que a arca de Deus fora tomada, caiu 
da cadeira para trás, à entrada do santuário, 
partiu o pescoço e morreu. 
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 O tabernáculo, com tudo o que ele 
continha, foi, a conselho de Samuel, agora 
com cerca de vinte anos, transportado de 
Siló para um lugar seguro, sendo finalmente 
levado para Nobe, onde permaneceu 
durante vários anos (1Sm 21:1). A vitória 
sobre os filisteus foi seguida de um longo 
período de paz em Israel (1Sm 7:13, 14), 
durante o qual Samuel exerceu as funções 
de juiz, indo “de ano em ano” desde Ramá 
até Betel e Gilgal (não a que se situa no 
Vale do Jordão mas a que fica a oeste de 
Ebal e Gerizim) e regressando a Ramá 
por Mizpá. Estabeleceu serviços regulares 
em Siló, onde construiu um altar; e em 
Ramá, ele juntou à sua volta um grupo de 
jovens, criando uma escola de profetas. 

 As escolas de profetas, deste modo 
estabelecidas e mais tarde instauradas 
também em Gibeá, Betel, Gilgal e Jericó, 
exerciam uma influência importante no 
carácter e na história nacional do povo, ao 
manterem a religião pura por entre a crescente 
corrupção. Eles continuaram até ao fim do 
Estado Judaico. Passaram-se muitos anos, 
durante os quais Samuel exerceu as suas 
funções de juiz, sendo amigo e conselheiro 
do povo em todos os assuntos de interesse 
privado e público. Foi um grande homem 
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de Estado, assim como reformador e todos 
o olhavam com veneração, vendo-o como o 
“vidente”, o profeta do Senhor. 

 No fim deste período, sendo já ele 
idoso, os anciãos de Israel foram ter 
com ele a Ramá (1Sm 8:4, 5, 1Sm 19-
22); e sentindo o perigo que constituía 
para a nação o mau comportamento dos 
filhos de Samuel, que ele investira com 
funções judiciais como seus assistentes, 
colocando-os em Berseba, na fronteira 
filisteia e também por causa da eminente 
invasão dos amonitas, eles pediram um 
rei. Tal pedido foi muito desagradável 
para Samuel. Ele argumentou com os 
anciãos e avisou-os das consequências 
de tal passo. Mais tarde, porém, falando 
com Deus sobre o assunto, ele cedeu aos 
seus desejos e ungiu Saul como rei (1Sm 
11:15). Antes de se retirar da vida pública, 
ele reuniu o povo em Gilgal (cap. 12) e 
falou-lhes com solenidade sobre a sua 
relação para com eles como juiz e profeta.
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1. O REINADO DE SAUL  1050-1011 a.C. (1 Sm 13. 
1- 31. 13).

Filho de Cis, da tribo de Benjamim e 
o primeiro rei da nação israelita. As 

circunstâncias providenciais relacionadas 
com a sua eleição como rei estão registadas 
em 1Sm 8-10. As jumentas do seu pai tinham-
se perdido e Saul foi enviado, juntamente 
com um criado, para procurá-las. Deixando 
a sua casa em Gibeá (1Sm 10:5, “o outeiro de 
Deus”, V.A.; Lit., na V.R., “Gibeá de Deus”), 
Saul e o seu servo dirigiram-se para noroeste, 
para a montanha de Efraim e depois, virando 
para nordeste, chegaram “à terra de Salisa”. 
Indo, então, mais para este, dirigiram-se à 
terra de Saalim, passando depois pela terra 
de Zufe, perto da casa de Samuel em Ramá 
(1Sm 9:5-10). Nesta altura, Saúl propôs-se a 
voltar para casa, após uma busca infrutífera, 
mas o seu servo sugeriu que fossem primeiro 
consultar o “vidente”. 

 Ouvindo que ele estava prestes a 
oferecer um sacrifício, ambos se apressaram 
na direção de Ramá e “eis que Samuel lhes 
saiu ao encontro”, a caminho do “bamah”, 
i.e., o “alto”, onde iria oferecer o sacrifício. E, 
em resposta à pergunta de Saul: “Mostra-me, 
peço-te, onde está aqui a casa do vidente”, 
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Samuel deu-se a conhecer. Samuel fora 
divinamente preparado para se encontrar 
com ele (1Sm 9:15-17) e recebeu Saul como 
um convidado. Levou-o consigo para o 
sacrifício e depois da festa, “falou com Saul 
sobre o eirado”, sobre tudo o que lhe ia no 
coração.
 
 No dia seguinte, Samuel “tomou um 
vaso de azeite e lho derramou sobre a 
cabeça”, ungindo Saul como rei de Israel 
(1Sm 9:25-10:8) e dando-lhe sinais de 
confirmação do seu chamado para ser rei. 
Quando Saul chegou a sua casa em Gibeá, o 
último destes sinais cumpriu-se. O Espírito 
de Deus veio sobre ele e “Deus lhe mudou o 
coração em outro”. O simples provinciano 
transformou-se no rei de Israel. Deu-se, 
repentinamente, uma mudança notável no 
seu comportamento e o povo perguntou 
admirado, ao observar o robusto filho 
de Cis: “Está também Saul entre os 
profetas?” Um dito que se transformou 
num “provérbio” (comp. 1Sm 19:24). 

 Pouco depois disto, ao ouvir falar da 
conduta de Naás, o amonita, em Jabes-
Gileade, formou um exército de todas as 
tribos de Israel, tendo-se reunido, a seu 
pedido, em Bezeque e ele os conduziu 
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para a batalha, vencendo os invasores 
amonitas em Jabes (1Sm 11:1-11). Por 
entre a alegria geral originada por esta 
vitória, ele foi, então, completamente 
reconhecido como rei de Israel. A convite 
de Samuel, “todo o povo partiu para 
Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante 
o Senhor em Gilgal”. Samuel ungiu agora 
oficialmente a Saul como rei (1Sm 11:15). 

 Embora Samuel nunca tivesse cessado 
de ser juiz em Israel, a sua obra como tal 
praticamente terminou nesse momento. Saul 
empreendeu, então, a grande e difícil tarefa 
de libertar a terra dos seus inimigos filisteus 
e, para isso, juntou um exército de 3000 
homens (1Sm 13:1,2). Os filisteus estavam 
acampados em Geba. Saul, com 2000 homens, 
ocupou Micmás e a montanha de Betel; o seu 
filho Jónatas, com 1000 homens, ocupou 
Gibeá, a sul de Geba e, aparentemente sem 
qualquer indicação por parte do seu pai, 
“feriu” os filisteus em Geba. Derrotados, os 
filisteus, que tinham um exército de 30.000 
carros e 6000 cavaleiros e “povo em multidão 
como a areia que está à borda do mar”, 
acamparam em Micmás e Saul evacuou o seu 
exército para Gilgal. 
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 Saul permaneceu em Gilgal durante sete 
dias, sem tomar qualquer atitude, tal como 
Samuel lhe dissera para fazer (1Sm 10:8); 
mas no sétimo dia, tornou-se impaciente à 
medida que se aproximava o fim do período 
estipulado por Samuel. Saul decidiu, então, 
“oferecer ofertas pacíficas” e Samuel, quando 
chegou, avisou-o das consequências fatais da 
sua desobediência, pois ele não esperara o 
tempo suficiente (1Sm 13:13,14).

 O reinado de Saul, contudo, 
continuou a ser uma quase constante 
guerra contra os inimigos à sua volta 
(1Sm 14:47,48), saindo sempre vitorioso. 
A guerra contra os amalequitas é a 
única que está registada (1Sm 15). Estes 
inimigos antigos (Ex 17:8; Nm 14:43-45) 
de Israel ocupavam o território a sul e a 
sudoeste da Palestina. Samuel convocou 
Saul para que este banisse da terra este 
cruel e implacável inimigo de Israel, tal 
como Deus determinara (Dt 25:17-19). 
A taça da sua iniquidade estava cheia.

 Esta ordem era “o teste às suas 
qualificações morais para poder continuar 
a ser rei”. Saul propôs-se a executar a ordem 
divina; e juntando o povo, marchou desde 
Telaim (1Sm 15:4) contra os amalequitas, 
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que ele feriu “desde Havilá até chegar a Sur”, 
destruindo completamente “todo o povo ao 
fio da espada”, i.e., todos os que caíram nas 
suas mãos.
 
 Ele foi, contudo, considerado culpado de 
rebelião e desobediência, ao poupar Agague, 
o rei amalequita e ao se mostrar conivente 
com os seus soldados, que pouparam o 
melhor das ovelhas e das vacas; e Samuel, 
seguindo Saul até Gilgal, no Vale do Jordão, 
disse-lhe: “Porquanto tu rejeitaste a palavra 
do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para 
que não sejas rei” (1Sm 15:23). O reino foi 
retirado a Saul e dado a outro, a Davi, a quem 
o Senhor escolhera como sucessor de Saul e 
a quem Samuel ungiu (1Sm 16:1-13). 

 A partir desse momento, “o espírito do 
Senhor se retirou de Saul e o assombrava 
um espírito mau da parte do Senhor”. Ele e 
Samuel separaram-se para só se encontrarem 
novamente numa das escolas dos profetas. 
Davi foi mandado chamar, por ser um 
habilidoso tocador de harpa (1Sm 16:16,18), 
para que tocasse perante Saul, quando o 
espírito maligno o perturbasse e foi, assim, 
apresentado na corte de Saul. Davi tornou-se 
favorito do rei. 
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 Mais tarde, Davi voltou para casa do 
seu pai e para a sua ocupação habitual 
como pastor, durante, talvez, cerca de três 
anos. Os filisteus mais uma vez invadiram 
a terra e reuniram o seu exército entre 
Socó e Azeca, em Efes-Damim, na vertente 
sul do Vale de Elá. Saul e o povo de Israel 
saíram ao encontro deles e acamparam na 
vertente norte do mesmo vale, que agora 
se encontrava entre os dois exércitos. Foi 
aqui que Davi matou Golias de Gate, o 
campeão dos filisteus (1Sm 17:4-54), um 
empreendimento que levou à fuga e derrota 
total do exército filisteu. Saul admitiu Davi 
permanentemente ao seu serviço (1Sm 
18:2), embora se tornasse ciumento por 
causa dele (vers. 1Sm 18:9) e em muitas 
ocasiões mostrasse a sua inimizade para 
com ele (1Sm 18:10,11), inimizade essa 
que Saul levou ao extremo de tentar, 
em vão, matar Davi em várias ocasiões.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

•Primeiro rei em Israel;
•Fracassos gerais (I SAM 13. 1 – 15. 35);
•Desobediência (I SAM 27. 1- 31. 13);
•Os episódios com Davi (I SAM 26. 35);
•Conflito com os Filisteus (I SAM 31).
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2. O REINADO DE DAVI 1011-971 A.C.

 O oitavo e filho mais novo de Jessé, um 
cidadão de Belém. O seu pai parece ter levado 
uma vida simples. Não está registado o nome 
da sua mãe. Alguns pensam que é a Náas 
referida em 2Sm 17:25. Da sua aparência 
pessoal apenas sabemos que era ruivo, que 
tinha belos olhos e que era formoso (1Sm 
16:12 e 1Sm 17:42).  Tinha por ocupação 
cuidar do rebanho de seu pai, levando-o até 
às regiões montanhosas do interior de Judá. 
Do que se sabe da sua história, sem dúvida se 
distraía com a sua flauta de pastor, enquanto 
assim trabalhava, aprendendo com as lições 
que os vários incidentes que se davam à sua 
volta lhe ensinavam. Os seus primeiros feitos 
registados foram os seus encontros com as 
feras do campo. Ele menciona que matou um 
urso e um leão, quando estes tentaram atacar 
o seu rebanho (1Sm 17:34,35). Enquanto 
Davi, na frescura da sua juventude sadia, 
estava assim ocupado com os seus rebanhos, 
Samuel fez uma visita inesperada a Belém, 
tendo sido ali conduzido pela direção divina 
(1Sm 16:1-13). Aí ofereceu um sacrifício e 
chamou os anciãos de Israel e a família de 
Jessé para que a ele se  juntassem. 
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 De todos os que foram à sua presença, 
nenhum era o que Samuel procurava. 
Mandaram chamar a Davi e o profeta logo 
o reconheceu como o escolhido de Deus 
para suceder a Saul, que se afastara dos 
caminhos de Deus. Assim, em antecipação, 
ele ungiu-o e Davi voltou para a sua vida 
de pastor. Mas “o Espírito do Senhor 
se apoderou de Davi desde aquele dia 
em diante” e “o Espírito do Senhor se 
retirou de Saul” (1Sm 16:13,14).     Para 
escapar à vingança de Saul, Davi fugiu 
para Ramá (1Sm 19:12-18), para junto 
de Samuel, que o recebeu, passando 
a viver com os filhos do profeta, que 
estavam a ser ensinados pelo próprio pai. 

 Supõe-se que os Salmos 6, 7, 11 tivessem 
sido escritos nesta altura. Este lugar ficava 
apenas a 5 Km da residência de Saul, que não 
demorou a descobrir para onde tinha ido o 
fugitivo e tentou, em vão, trazê-lo de volta. 
Jónatas fez um esforço infrutífero para 
conseguir que o seu pai voltasse a relacionar-
se bem com Davi (1Sm 20:1-43) que, ficando 
ao corrente desse fato, preferiu fugir ainda 
mais para longe, pois não estava certo de ali 
se encontrar em segurança. 
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 Vamos encontrá-lo primeiro em Nobe 
(1Sm 21:1-9) e depois em Gate, a principal 
cidade dos filisteus. O rei dos filisteus não 
o admitiu ao seu serviço, como ele assim 
esperava e Davi, então, instalou-se na caverna 
de Adulão (1Sm 22:1-4; 1Cr 12:8-18). Ali em 
pouco tempo, juntaram-se-lhe 400 homens, 
que lhe deram a conhecer que o consideravam 
como seu líder. Foi nesta altura que Davi, 
por entre os tormentos e os perigos da sua 
posição, gritou: “Quem me dera beber da 
água da cisterna de Belém”; quando três 
dos seus valentes romperam pelo arraial dos 
filisteus e lhe trouxeram a água pela qual ele 
ansiava (2Sm 23:13-17), ele não a quis beber.  
Mais tarde estabeleceu-se como rei das 12 
tribos, conquistou Jerusalém, aumentou a 
extensão do território do reino vencendo 
todas as batalhas em que se empenhou. 
Apesar de erros graves cometidos durante o 
seu reinado, Davi tomou sempre o caminho 
do arrependimento e o registo dos seus 
salmos demonstram a devoção que faziam 
dele um servo de Deus.

•Filho de Jessé;
•Sua mocidade em Belém (1 Sm 16. 10, 11);
•Cuidava de ovelhas (1 Sm 16. 34);
•Davi rei em todo Israel (2  Sm 5. 1-5);
•Foi citado em diversos lugares da bíblia.
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3. O REINADO DE SALOMÃO 971-931A.C.  (I RE 1. 
1- 11. 43).

 O segundo filho de Davi e Batseba, 
i.e., o primeiro depois de estarem casados 
legalmente (2Sm 12).  Nascido por volta de 
1035 AC (1Cr 22:5; 1Cr 29:1). Sucedeu a seu 
pai já na sua juventude, provavelmente com 
cerca de dezesseis ou dezoito anos de idade. 
Natã, a quem a sua educação fora confiada, 
chamou-lhe Jedidias, i.e., “por amor do 
Senhor” (2Sm 12 “nascido na dignidade 
real”. O seu pai escolheu-o para seu sucessor, 
passando por cima das queixas dos seus filhos 
mais velhos: “Certamente, meu filho Salomão 
reinará depois de mim”. A sua história está 
registada em 1Rs 1-11 e 2Cr 1-9. Subiu ao 
trono antes de o seu pai morrer e isto foi 
rapidamente conseguido principalmente por 
Batseba e Natã, em consequência da rebelião 
de Adonias (1Rs 1:5-40). Durante o seu longo 
reinado de quarenta anos, a monarquia 
hebraica atingiu o seu mais alto esplendor. 
Este período tem sido apelidado de “Era 
Augusta” dos anais judaicos. 

 A primeira metade do seu reinado, 
contudo, foi a mais brilhante e próspera; a 
última parte foi nublada pela idolatria em 
que caíra, principalmente por causa dos seus 
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casamentos pagãos (1Rs 11:1-8; 1Rs 14:21, 
31). Antes da sua morte, Davi deu ao seu filho 
as últimas instruções (1Rs 2:1-9; 1Cr 22:7-
16; 28). Mal se instalou no trono e resolveu 
os assuntos do seu vasto império, aliou-
se ao Egito através do seu casamento com 
a filha de Faraó (1Rs 3:1), da qual, contudo, 
nada mais está registado. Rodeou-se de 
todos os luxos e grandeza externa de um 
monarca oriental e o seu governo prosperou. 
Aliou-se a Hirão, rei de Tiro, que o ajudou 
grandemente e de várias formas nos seus 
inúmeros empreendimentos. 

 Salomão também construiu grandes 
empreendimentos com o fim de garantir o 
pleno suprimento de água à cidade (Ec 2:4-
6). Construiu, depois, Milo (LXX, “Acra”), 
para defender a cidade, completando uma 
linha de plataformas à volta dela (1Rs 9:15, 
24; 1Rs 11:27). Construiu também muitas 
outras fortificações para defesa do seu reino 
em vários pontos, esses que se encontravam 
expostos aos ataques dos inimigos (1Rs 
9:15-19; 2Cr 8:2-6). Entre os seus grandes 
empreendimentos deve também ser 
mencionada a construção de Tadmor no 
deserto, servindo de entreposto comercial e 
avançado posto militar.  
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 O reinado de Salomão foi não somente 
um período de grande prosperidade material 
mas também de uma notável atividade 
intelectual. Ele era o líder do seu povo também 
relativamente à instauração, entre eles, de 
uma nova vida intelectual. “E disse três mil 
provérbios e foram os seus cânticos mil e 
cinco. Também falou das árvores, desde o 
cedro que está no Líbano até ao hissopo que 
nasce na parede; também falou dos animais 
e das aves e dos répteis e dos peixes” (1Re 
4:32, 33).

 A sua fama espalhou-se pelo estrangeiro 
e vieram homens de longe e de perto “a 
fim de ouvirem a sabedoria de Salomão”. 
Entre os que, deste modo, foram atraídos a 
Jerusalém, estava a “rainha do sul” (Mt 12:42), 
a rainha de Sabá. “A sua ânsia deve ter sido 
realmente profunda e grande a fama que 
induziu a rainha de lugares tão longínquos a 
quebrar costumes imemoráveis da sua terra 
sonhadora e a reunir toda a energia requerida 
para enfrentar os fardos e os perigos de 
uma tão longa viagem pelo deserto. No 
entanto, ela empreendeu-a e levou-a a cabo 
em segurança” (1Rs 10:1-13; 2Cr 9:1-12). Ela 
ficou espantada com o que viu e ouviu: “o 
seu espírito deixou-a”. Depois de uma troca 
de presentes, ela voltou para a sua terra 
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natal. Não deixou de oferecer os habituais 
sacrifícios no templo por altura das festas. 
Mas o seu coração não estava com Deus; a 
sua adoração tornou-se formal; a sua alma, 
esvaziada do verdadeiro fervor religioso, 
procurou encher-se com qualquer excitação 
religiosa que a si oferecera. Agora, pela 
primeira vez, foi estabelecido publicamente 
um culto que era não só irregular e proibido, 
tal como o de Gideão (Jz 8:27) ou o dos danitas 
(Jz 18:30, 31) mas era também idolátrico” 
(1Rs 11:7; 2Rs 23:13). Isto trouxe sobre ele 
a desaprovação divina. Os seus inimigos 
prevaleceram contra ele (1Rs 11:14-22, 23-25, 
26-40) e os juízos caíram sobre a terra. Então 
chegou o fim e ele morreu após um reinado 
de quarenta anos, tendo sido sepultado na 
cidade de Davi. “Com ele foi sepultada a 
glória e a unidade de pouca duração em 
Israel”. “Ele deixa para trás um filho fraco 
e sem valor, que desmembrará o reino e 
desgraçará o seu nome”.

•O reinado (I RE 1. 1 ss);
•Oração para sabedoria (I RE 3. 1-15);
•O programa da construção (I RE  1-3);
•O palácio (I RE 7. 1-8);
•Apostasia e morte (I RE 11. 1-8).
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1. REINO DIVIDIDO NO NORTE 931-722 a.C.

• Em Israel quase todos os reis foram ruins;

•Já em Judá uns bons outros ruins;

•Dinastia, série de soberanos ou reis 
pertencentes a sua família;

•Veja abaixo uma tábua dos reis de Judá e 
de Israel.

A)  A QUEDA DE ISRAEL

 Por volta de 730 a .C., depois da guerra 
contra TLIGLATE-PILESER, a administração de 
Israel foi dividida entre a Assíria e Israel. As 
regiões do norte e do leste conquistada pelo 
o rei citadas acima tornaram-se províncias 
Assírias. Megido foi reconstruído e tornou-
se o centro administrativo. O sul de Israel 
obteve permissão para continuar pagando 
tributos como Estado semiautônomo, com 
o seu rei próprio (neste momento Oseias), 
enquanto permanecesse leal a Assíria. 
Entretanto, Oseias tentou aliviar seu povo de 
carga pesada de impostos, isto se deu, que 
ele foi buscar aliança política com o Egito, 
contra a Assíria. Isto provocou um, novo 
ataque do outro rei da Assíria Salmeneser V 
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em 724 a .C. neste contexto encontramos o 
aprisionamento de Oseias (Oseias rei, e não 
profeta), e Samaria ficou cercada pelo espaço 
de 3 anos, ao fim dos quais caiu (2 RE 17. 
5,6). Os moradores foram deportados para 
diferentes regiões do Império Assírio.

2. REINO DIVIDIDO NO SUL 931-586 a.C.

A) A QUEDA DE JUDÁ

 Quando Judá entrou na fase crítica de 
enfrentamento com o poderio estrangeiro, 
balançando entre o enfraquecido Egito 
e a fortalecida Babilônia, a nação estava 
totalmente despreparada para a crise. Não 
estou falando de forças militares, pois por 
aí é que o país não acharia mesmo nenhuma 
saída. Enquanto as maiores potências 
da época mantinham grandes exércitos 
regulares e, principalmente, financiavam, 
a peso de ouro, exércitos mercenários, os 
pequenos reinos tinham que contar, em boa 
parte, com voluntários despreparados para 
guerras prolongadas. Mas estou falando de 
outro despreparo. Despreparo gerado pelas 
atitudes políticas falhas e pela ideologia 
dominante enganosa de Judá. 

 Desde a época de Davi vinha sendo 
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elaborada uma crença específica, a da 
invencibilidade de Jerusalém, associada 
à crença na perpetuidade da dinastia 
davídica. Quando Davi conquistou 
Jerusalém e estabeleceu ali a sua capital, 
algumas providências significativas foram 
tomadas. Tais como: a transferência da Arca 
da Aliança para a nova sede, a constituição 
de um sacerdócio associado e submisso 
ao Estado e a tentativa de construção 
de um Templo, o que, de fato, foi feito 
por Salomão. Jerusalém, antiga cidade-
fortaleza jebuseia, carecia de legitimidade 
javista. Os tradicionais santuários do povo 
de Israel estavam mais ao norte, eram 
Siquém, Silo, Betel, Guilgal. A transferência 
da Arca, espécie de trono móvel de 
Iahweh, foi uma manobra davídica para 
dar legitimidade à sua cidade (cf. 2Sm 6). 

 Outro dado interessante é a associação 
do sacerdócio à nova ordem real que se 
estabeleceu com Davi. Ele tinha, como 
sabemos através de 2Sm 8,15-18, uma curiosa 
dualidade tanto no comando do exército 
quanto na chefia do sacerdócio. Ou seja: 
dois generais, Joab e Banaías, comandam o 
exército, enquanto dois sacerdotes, Abiatar 
e Sadoc, comandam o sacerdócio. Esta 
dualidade poderia significar que o general 



78

Joab e o sacerdote Abiatar representavam 
as forças tradicionais de Israel, enquanto 
o general Banaías e o sacerdote Sadoc 
representavam a nova ordem monárquica, 
sem ligação com as tradições tribais. Ora, 
sabemos que, sob Salomão, Joab foi morto 
e Abiatar desterrado, assumindo os seus 
cargos Banaías e Sadoc, respectivamente (cf. 
1Rs 2,26-35). Foi a vitória da nova ordem 
monárquica. 

 O erudito G. BETTENZOLI, em 
interessante artigo, distingue dois tipos 
de líderes judaítas desde a época de Davi. 
Há os “anciãos de Judá” (ziqnê y’hûdâh), 
líderes tribais das várias cidades e aldeias 
judaítas e os “anciãos da casa” (ziqnê bayit), 
representantes do poder da corte davídica de 
Jerusalém. Diferente do norte, onde o poder 
real se constitui a partir das lideranças tribais, 
o poder de Jerusalém constrói sua própria 
base, independente dos líderes tradicionais. 
Ou seja: “Enquanto nas tribos do norte esta 
[a instituição monárquica] é inserida no 
direito sagrado javista, no território de Judá 
a monarquia é vista como uma realidade 
estranha à ordem sagrada, como um 
fenômeno estritamente dependente de uma 
oportunidade política”.  Bettenzoli assinala 
que, com o tempo, os “anciãos de Judá” 
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vão perdendo sua liderança, gradualmente 
absorvidos pela monarquia e pela corte de 
Jerusalém. É neste contexto que se desenvolve 
uma teologia da perpetuidade da dinastia 
davídica, referendada pelo profeta Natã 
(2Sm 7), e da sacralidade de Sião, moradia 
de Iahweh, que garante a inviolabilidade de 
Jerusalém. 

 Esta teologia pode ser vista também 
em vários salmos, como o 2, o 89 e o 132. 
Elaborada pelos sacerdotes associados ao 
poder real de Jerusalém, obviamente esta 
teologia apareceria nos salmos, pois estes 
representam também orações e celebrações 
do Templo. Diz J. PIXLEY: “Essa nova teologia 
não foi, provavelmente, toda elaborada 
no tempo de Davi. Foi ele, porém, quem a 
iniciou. Os Salmos, por exemplo, expressão 
máxima desta teologia até o dia de hoje, são 
atribuídos majoritariamente à autoria de 
Davi. Para uma leitura a partir dos pobres 
a teologia davídica é muito ambígua, 
podendo servir, como aconteceu, para 
amparar e legitimar sua opressão”. Como 
vimos, com a morte de Josias quase tudo se 
perdeu: o poder real sob Joaquim tornou-
se extremamente despótico e o Templo, 
fortalecido pela centralização do culto, 
associou-se, mais uma vez, aos desmandos 
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da classe dominante enquanto a legitimava e 
ocultava suas práticas através da religião.

 Quanto mais próximo estava o 
desenlace da crise, mais a nação se 
apegava ao dogma da inviolabilidade da 
cidade, especialmente do Templo. Isto 
interessava aos poderes dominantes, pois 
garantia seus privilégios em curto prazo. 
Judá sabia, observando os acontecimentos, 
que enfrentaria, mais cedo ou mais 
tarde, a ameaça sem limites do poderio 
babilônico. Podemos acompanhar, acerca 
desta época, os testemunhos dramáticos 
dos profetas Habacuc, que pregou entre 
605 e 600 a.C., e Jeremias, que atuou 
incansavelmente desde 627 a.C., vendo, 
angustiado, o fim de seu país e indo 
morrer no Egito por volta de 580 a.C.

•Este tempo foi iniciado historicamente em 
586 a.C.;
•Foi a invasão Babilônia definitiva sobre a 
cidade santa;
•O termo citado é cativeiro Babilônico;
•O novo lar de Judá foi a Babilônia;
•Para estes eventos ver os livros dos reis de 
Israel e de Judá; 
•O cativeiro dura 70 anos.

1. SÍNTESE SOBRE O PERÍODO INTER BÍBLICO
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IMPÉRIO BABILÔNICO

 Como base para o início deste estudo, 
tomaremos os textos de Daniel 2.1-40 e Daniel 
7.1-10, onde a essência profética é a seguinte: 
Deus dá uma tremenda revelação sobre o fim 
de cada império. Quanto aos babilônicos, o 
Senhor revela que o seu reino seria passado 
para outro povo. O período do Antigo 
Testamento, até o início das retomadas, 
abrange a reconstrução de Jerusalém e coloca 
em evidência Josué e Zorobabel, entre outros. 
Devemos observar que, nessa ocasião, o 
reinado não pertencia mais aos babilônicos, 
já havia passado aos medos-persas.

 Quando Ciro estava no poder, teve 
conhecimento da profecia de Isaías 45.1-
8. Então, imediatamente, permitiu que o 
abençoado povo de Deus retornasse à sua 
terra natal. Uma vez em “casa”, os israelitas 
começam a construção, mas tiveram de 
enfrentar uma grande oposição. Foi um período 
difícil e, por conta disso, a obra tem uma pausa, 
sendo retomada depois, e a todo o vapor. E 
foi exatamente nesse período que se fecham 
as cortinas proféticas do Antigo testamento 
e, também, o próprio Antigo Testamento.
Observe, na figura abaixo, que o Antigo 
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Testamento termina durante o reinado de 
Dario. E é aqui que daremos início ao nosso 
estudo, ou seja, no período interbíblico. 
Então, vamos lá!

BABILÔNIA (539-605 A.C.)

 Uma cidade no vale mesopotâmico e 
uma das primeiras a ser fundada. Pouco se 
conhece da sua história e características no 
que se refere ao período pré-imperial, uma vez 
que as escavações só puseram a descoberto 
os níveis mais à superfície, que incluíam o 
do reino neo-babilónico. Uma vez que o nível 
das águas está agora mais alto do que nos 
tempos antigos, o que resta das cidades 
mais antigas encontra-se debaixo da água.

IMPÉRIO MEDO-PERSA
Pérsia (539-331 a.C.)

 O fim do império babilônico foi 
profetizado por Daniel, o que aconteceu na 
mesma noite em que a profecia foi falada, 
conforme registro capítulo 5 de Daniel. E 
quem assumiu o controle foram os medos-
persas. O medo era o natural ou habitante da 
Média (Et 1.19; Dn 5.28), que ficava na região 
que hoje é a Armênia. A Em 539 a.C., a Média 
se aliou à Babilônia para conquistar a Assíria. 
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Mas Ciro invadiu a Babilônia e Dário, o medo, 
torna-se rei de Babilônia, conforme Daniel 
5.31. Já a Pérsia, aparece no cenário histórico 
em, pelo menos, 700 a.C. como aliada de Elã. 
Então, os descendentes dos conquistadores 
de Elã se dividiram em dois ramos. Um 
desses ramos reinou em Azã (na Média). O 
outro permaneceu em Susã (na Pérsia).

 O neto de um desses descendentes 
(que no grego é teispes), Ciro II, uniu os dois 
ramos, que passou a se chamar medo-persa. 
Uma vez unidos, Ciro conquista a Babilônia, 
em 539 a.C. O historiador grego Heródato 
conta com alguns detalhes como isso se deu.

OS JUDEUS REGRESSAM DO CATIVEIRO 
(538-433 a.C.)

 Tudo começou com a entrada do 
segundo reino mundial, o que, como já 
vimos, foi revelado ao profeta Daniel 
mediante um sonho de Nabucodonosor, 
conforme registrado em Daniel 2. O profeta 
Isaías também esteve no contexto dessa 
revelação. O texto se encontra em todo o 
capítulo 41 de Isaías. Nesse relato, Ciro ainda 
não é nomeado, o que acontece somente em 
Isaías 44.28 e 45.1. Nos versículos 2 e 25 de 
Isaías 41, são registradas, respectivamente, 
as expressões, “quem suscitou do Oriente” e 
“suscito a um do norte”. Diz a história que 
os exércitos vindos do Oriente entravam na 
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Palestina pelo Norte.

 O profeta Isaías morreu, 
aproximadamente, 150 anos antes da época 
de Ciro. Mas antes de sua morte, Isaías 
recebeu uma visão sobre a rápida conquista 
de Ciro, quando Ciro viesse ao mundo. É 
verdade que essa conquista foi possível 
devido à providência divina (Is 41.4). Foi uma 
ação extraordinária do próprio Senhor. E foi 
justamente durante o período do império 
medo-persa que se encerram as cortinas do 
Antigo Testamento.
 Para que possamos compreender melhor 
o que aconteceu, devemos ler atentamente 
os livros de Neemias, Ester e Esdras, que 
foram escritos em um período chamado 
“pós-exílio”. Nessa ocasião, Deus levantou, 
como profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. E 
foi durante o ministério desses profetas que 
Deus ordenou a reconstrução da cidade e do 
templo.

VEJAMOS ABAIXO AS FASES EM QUE SE 
DEU A RECONSTRUÇÃO:

 a) Em 538 a.C. Sob a liderança de 
Zorobabel, nomeado pelo império persa para 
ser governador da Judéia (Ed 1.8; Ag 2.21). 
Zorobabel possuía outro nome babilônico: 
Sesbazar ou Sassabazar. Nessa época, o 
sacerdote da Judéia era Jesua. Não podemos 
confundir esse nome com os vários nomes 
Jesua que aparecem no Antigo Testamento 
(Ne 8.7; 9.3-5). As profecias desse período 
estavam a cargo de Ageu e Zacarias. Cerca de 
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50 mil pessoas retornaram à Judá (Ed 1.63-
68). A reconstrução do templo foi concluída 
em 516 a.C.

 b) Em 457 a.C. Agora, sob o comando 
de Esdras, “que subiu de Babilônia” (Ed 7-9). 
Esdras era um escriba

hábil na lei de Moisés (Ed 7.1-14), ou seja, na 
lei de Deus (Ed 10.1-6). Ao subir a Jerusalém, 
Esdras levou consigo quase dois mil homens.

 c) Em 444 a.C. O terceiro e último 
momento do retorno e das reconstruções 
(da cidade e do templo) foi liderado por 
Neemias. Ele era governador e, na ocasião, 
retornou a Jerusalém para que os muros 
da cidade fossem restaurados (Ne 2.15-
17). Neemias é aceito por todos os eruditos 
daquele período, conforme profetizou 
Malaquias. Esdras, por sua vez, faz menção, 
em sua narrativa, dos dois períodos, que 
foram divididos em três etapas. Em seus 
ralatos, Neemias menciona apenas o 
segundo período, que se deu em 433 a.C. 
Depois disso, Neemias retorna à Pérsia.

IMPÉRIO GREGO (331-167 a.C.)

 Muitos pensam que a Grécia foi criada 
nesse período. Ledo engano! Enquanto 
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as grandes potências mundiais estavam 
todas concentradas na Ásia, a Grécia já 
existia. Na realidade, o início contextual 
e histórico da Grécia está repleto de 
mitos. De acordo com o testemunho dos 
historiadores, principalmente de Heródato, 
a história da Grécia teve início lá pelo 
século 12 a.C. De acordo com as Escrituras 
Sagradas, foi exatamente nesse período, 
quando da época dos juízes em Israel, 
que tudo começou. Depois disso, entra 
em cena a história de Tróia e Homero, 
aproximadamente mil anos a.C. Todavia, 
a mais autêntica história grega começa em 
776 a.C. Com o início das Olimpíadas, em 
490-331 a.C., entraram também em cena as 
batalhas, as maratonas, as salaminas, etc!

ALEXANDRE MAGNO (331-323 A.C.)
 
 Depois de duzentos anos de 
“soberania” persa, que durou até 331 a.C., 
surge mais uma potência mundial: o império 
alexandrino. De acordo com os historiadores, 
os colonizadores persas e medos vieram, por 
meio das margens do Mar Egeu, e causaram 
as guerras já citadas.
 Alexandre morreu aos 32 anos de idade, 
em 323 a.C. O reino, então, passa para quatro 
generais gregos.
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 Os ptolomeus Reis gregos no Egito 
(323-117 a.C.).
 Os selêucidas Reis gregos na Síria e 
Babilônia (312-129 a.C.).
 Lisimaco Troácia e Bitínia.
 Cassandro Grécia e Macedônia.

UM POUCO SOBRE OS PTOLOMEUS

 É importante citar que, a essa altura do 
contexto histórico, a Palestina ficou, até 198 
a.C., sob o controle dos ptolomeus, que eram 
os reis gregos no Egito. Nessa ocasião, dizem 
os historiadores, que a situação era pacífica. 
Em 198 a.C., Antíoco, o Grande, reconquistou a 
Palestina, que voltou para as mãos dos reis da 
Siría, ou seja, para as mãos dos selêucidas. 

RESUMO HISTÓRICO SOBRE OS MACABEUS
ASMONEU

 O termo em hebraico significa 
“opulento”. Os asmoneus eram descendentes 
de Hasmã. De acordo com o historiador 
judeu Josefo, Hasmã foi sacerdote da família 
de Joaribe.

 Comparemos, agora, o texto de 
1Macabeus 2.1, que diz: “Naqueles dias 
Matatias, filho de João, filho de Joarib, saiu 
de Jerusalém e habitou sobre modim”, com 
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o texto de 1Crônicas 24.7: “Saiu a primeira 
sorte a Jeoaribe”. Jeoaribe foi antecessor 
dos macabeus. Mas, em verdade, quando se 
fala em asmoneus, na literatura judaica, a 
evidência peculiar é dada a Matatias, em cuja 
árvore genealógica existe algo mais antigo.

MACABEU

 A origem exata do termo é objeto de 
muita discussão. Em verdade, o termo se 
deriva do vocábulo hebraico makkabah, 
que quer dizer “martelo”. Segundo alguns 
historiadores, essa terminação ocorreu 
por causa das pancadas que Judas e seus 
companheiros davam nos inimigos. Outros, 
ainda, dizem que se refere ao capacete usado 
na época, que tinha o formato de um grande 
martelo. Bem, seja como for, as pessoas que 
recebiam este nome tinham uma grande 
coragem. Em primeira instância, o nome 
“macabeu” pertencia ao terceiro filho de 
Matatias, que se chamava Judas. Depois, 
passou a designar toda a família.

A ORIGEM DA REVOLTA
 A revolta se iniciou em 167 a.C., quando 
Matatias se rebelou abertamente contra as 
autoridades selêucidas.
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 Após a invasão e a blasfêmia de Antíoco 
Epifâneo, a alma do velho sacerdote se irou 
terminantemente e, por conta dessa ira, matou 
um judeu que tinha a ordem Síria em sua 
mão. Como se não bastasse, o velho sacerdote 
derrubou o altar de Júpiter, o Olimpo, e destruiu 
todo e qualquer culto aos deuses estranhos. 
Depois disso, matou, ainda, todos os profanos 
que se rebelaram contra o judaísmo e o Deus 
verdadeiro. Meses depois, o velho e corajoso 
sacerdote morreu e Judas, seu filho, assumiu 
seu lugar.

 Toda a ira expressada pelo velho sacerdote 
foi por causa da helenização da Judéia e Samaria, 
onde o culto pagão estava sendo infiltrado. Foi 
assim que se deu a origem da festa da dedicação, 
citada em João 10.22. A família dos macabeus 
era perita na guerra. Diz a história que tudo 
que os macabeus faziam eram em prol do zelo 
a Deus. Antes de o sacerdote Jônatas assumir 
o comando do exército, em 160 a.C., seu irmão 
mais novo morre. Segundo o historiador judeu 
Flávio Josefo, durante o comando de Jônatas 
a Judeia gozava de paz e tranquilidade. Diz a 
história que, na época, alguns judeus foram 
favorecidos.
1. CRONOLOGIA DA JUDEIA DE 63-04 a.C.

Fim do reino dos Macabeus 63 a.C.
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A Palestina torna-se Província Romana 
63 a.C.

Antipater (pai de Herodes Magno), auxilia 
Cesah no Egito 
48 a.C.

Antipater e Hircano controlam a Judeia 
44 a.C.

Herodes Magno governador da Galileia 
43-42 a.C.

Herodes Magno rei de todos os Judeus 
37 a.C.

Herodes reconstroi  o templo 
17 a.C.

Nascimento de João Batista 
06 a.C.

Nascimento de Jesus  
05 a.C.

Morte de Herodes Magno 
04 a.C.

3. O REINO DE HERODES MAGNO É ASSIM 
DIVIDIDO APÓS A SUA MORTE:
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•Arquelau ( 4 a.C.- 6 d.C.) é nomeado etnarca 
da Judeia, Samaria e Idumeia. 

•Herodes Antipas (4 a.C.- 39 d.C.) herdou, 
como tetrarca, a Galileia e a Pereia. 

•Felipe (4 a.C.- 34 d.C.) recebeu como 
tetrarca, a Gaulanítide, Bataneia, Traconítide, 
Auranítide e Itureia. 
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1. A JUDEIA SOB OS PROCURADORES EM 06-64 
d.C.

Arquelau é deposto por Augusto no 
ano 6 d.C., por causa das numerosas 

arbitrariedades que comete, entre elas 
a troca indevida de sumos sacerdotes. 
Uma delegação de judeus influentes vai a 
Roma falar com o Imperador e é atendida. 
A Judeia, a Samaria e a Idumeia passam, 
então, a ser governadas diretamente 
por procuradores romanos. A capital 
da província passa a ser Cesareia. 

 Herodes Antipas constrói, no ano 17 
d.C., a capital de sua tetrarquia às margens do 
lago de Genezaré e chama-a de Tiberíades, em 
homenagem ao Imperador Tibério. É muito 
amigo dos romanos e parecido com o pai. 
Casado com uma filha do rei nabateu Aretas 
IV, Herodes Antipas acaba por repudiá-la e 
casa-se com Herodíades, mulher de seu irmão 
Felipe. Isto lhe custa uma represália do rei 
nabateu Aretas IV, que, para vingar a filha, 
ataca Antipas, derrotando-o em 36 d.C. João 
Batista paga com a vida a denúncia que faz 
desta união ilegítima. É preso e decapitado 
no começo do ano 29 d.C. 
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 Conhecemos deste episódio, em geral, 
a versão de (Mc 6.17-29). Mas há também 
a de Flávio Josefo, que diz: “Herodes o 
mandara executar, embora este fosse uma 
figura nobre, que exortava os judeus à busca 
da perfeição. Aconselhava-os a praticar 
a justiça uns para com os outros e, em 
seguida, a fazer-se batizar (...) Seus discursos 
possuíam extraordinária força de atração. 
Por isso, Herodes temia que o prestígio 
deste homem, cujos conselhos pareciam ser 
observados universalmente, levasse o povo 
à revolta. Por isso achou melhor eliminá-
lo, enquanto ainda era tempo, do que, 
depois, cair sob a ameaça de mudanças da 
situação, e arrepender-se, quando já fosse 
demasiado  tarde. Levado por esta suspeita, 
Herodes mandou prendê-lo e levá-lo para a 
fortaleza de Maqueronte (...) e aí executá-lo”. 

 É a Herodes Antipas que Pilatos manda 
o preso Jesus, segundo (Lc 23.8-12).  Herodes 
Antipas é acusado por Herodes Agripa I, 
irmão de Herodíades, de preparar um golpe 
contra os romanos. O Imperador Calígula o 
depõe no ano 39 d.C. e o bane para a Gália. 
Sua tetrarquia passa para Herodes Agripa I. 
Felipe é um bom governante. Transforma a 
aldeia de Betsaida em capital e lhe dá o nome 
de Julias, em homenagem à filha de Augusto. 
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Reedifica Paneias e lhe dá o nome de Cesareia 
(de Felipe) em honra de Augusto. Morre 
sem herdeiros e sua tetrarquia é anexada à 
província da Síria. 

 Felipe é casado com Salomé III, a de 
Mc 6,22-28. Herodes Agripa I, amigo de 
juventude de Calígula (37-41 d.C.), recebe 
deste a tetrarquia de Felipe, com o título 
de rei (37-44 d.C.). Dois anos depois, ao ser 
desterrado Antipas, recebe sua tetrarquia e 
as terras de Abilene, tetrarquia de Lisânias. 
Em 41, quando Calígula é feito Imperador, 
Herodes Agripa I torna-se também rei da 
Judeia, Samaria e Idumeia. Torna-se, assim, 
rei de um território tão grande quanto o de 
seu avô, Herodes Magno.

 É judeu observante e piedoso, amigo 
dos fariseus. Começa a construção da terceira 
muralha de Jerusalém, que tornaria a cidade 
simplesmente inexpugnável. Contudo, não 
pôde concluí-la, pois o Imperador, alertado 
pelo governador da Síria, proíbe-o de 
continuar a obra. Morre repentinamente no 
ano 44 d.C., em Cesareia.
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Copônio     6-8 d.C.

Marcos Ambívio  8-12 (?)

Ânio Rufo    2-15 (?)

Valério Grato   15-26

Pôncio Pilatos    26-36

Marcelo    36-37

Marulo    37-41 (?)

Cúspio Fado   44-46

Tibério Alexandre   46-48

Ventídio Cumano  48-52

Antônio Félix    52-60

Pórcio Festo   60-62

Lucéio Albino    62-64 

Géssio Floro    64-66 
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 O procurador ou prefeito era um 
administrador em ligação com o legado que 
governava a província romana da Síria e 
dependia dele. Residia em Cesareia, mas subia 
a Jerusalém e podia lá permanecer conforme 
as circunstâncias ou as necessidades. Por 
causa de Flávio Josefo se pensava que a Judeia 
fora governada por procuradores (epítropos, 
em grego, procurator, latim), mas hoje se 
sabe, graças a uma inscrição sobre Pilatos 
encontrada em Cesareia, que, até Cláudio, os 
governadores romanos da Judeia tinham o 
título de éparchos ou praefectus = prefeito. 
Após Cláudio, que se tornou Imperador no 
ano 41, podemos falar de  “procuradores”, 
portanto, a partir de Cúspio Fado (44-
46). Entretanto, os dois títulos, para as 
províncias imperiais, como era o caso da 
Judeia, eram equivalentes, tendo perdido o 
significado original da época da República. 
Tanto o prefeito como o procurador tinham 
funções fiscais, militares e judiciais. Pôncio 
Pilatos, prefeito da Judeia, que pronuncia a 
sentença de morte contra Jesus de Nazaré, 
é um governante duro e decidido, que 
nunca simpatizou com os judeus. Herodes 
Agripa I, escrevendo ao Imperador Calígula, 
descreve-o como inflexível por natureza e 
cruel por causa de sua obstinação. Acusa-o 
de venal, violento, extorsivo e tirânico. 
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Pertence à ordem dos cavaleiros, classe de 
pessoas ricas, muitos de origem humilde e 
até descendentes de escravos, que fizeram 
fortuna das mais variadas maneiras.
            
 Pilatos é nomeado procurador por 
Tibério, graças à influência de Sejano, o 
poderoso prefeito da guarda pretoriana em 
Roma que é realmente quem manobra o poder. 
Sejano faz de tudo para prejudicar os judeus. 
E consegue. Sob um pretexto qualquer, faz 
com que Tibério tome decisões antijudaicas. 
Pilatos faz muitas coisas contrárias aos 
costumes judeus, desrespeitando-os 
deliberadamente, para irritá-los e reprimi-
los. Embora saiba que os judeus abominam a 
reprodução de imagens de qualquer espécie, 
ele manda cunhar moedas com símbolos 
gentios. Símbolos como o lituus “um bastão 
recurvado numa das extremidades, em forma 
de chifre, que servia para demarcar o recinto 
onde os sacerdotes pagãos observavam as 
aves do sacrifício”, e o simpulum, espécie de 
concha sagrada. Pilatos é o único governante 
romano que tem tal ousadia. 

 Certa vez, Pilatos manda que seus 
soldados entrem em Jerusalém, à noite, 
levando efígies do Imperador nos estandartes. 
Quando amanhece, o povo se revolta com tal 
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afronta, e ele tenta reprimi-lo. Mas tem que 
ceder diante da grande coragem dos judeus 
que preferem morrer a transgredir a Lei. Nas 
palavras de Flávio Josefo: “Certa feita, Pilatos 
mandou levar, de noite, para Jerusalém, 
certo número de imagens veladas do 
César, que os romanos chamavam de 
‘estandartes’. Mal o dia clareou, uma 
grande agitação tomou conta da cidade. 
Todos quantos chegavam perto, enchiam-
se de indignação com o espetáculo, que eles 
tomaram como uma zombaria grave à lei 
que proibia colocar qualquer imagem que 
fosse no interior da cidade. Pouco a pouco 
a exacerbação dos habitantes da cidade 
atraiu grandes multidões de pessoas que 
moravam no campo. E todos se dirigiram 
a Cesareia, para falar com Pilatos. 
Suplicavam-lhe que mandasse tirar as 
imagens de Jerusalém e desistisse de agir 
contra as normas da religião judaica. Pilatos 
recusou-se a atender ao pedido deles. Então 
os judeus se lançaram por terra e ficaram 
imóveis, no lugar, durante cinco dias e 
cinco noites. No sexto dia Pilatos sentou-
se numa tribuna, no grande hipódromo da 
cidade, e convocou o povo, como se quisesse 
comunicar-lhe uma notícia. Em seguida, 
porém, fez aos soldados o sinal antes 
combinado, para cercarem os judeus, de 



102

armas na mão. Envolvidos por três fileiras 
de homens armados, os judeus foram 
tomados de violenta comoção diante do fato 
inesperado. Pilatos mandou massacrá-los, 
caso não admitissem a presença de imagens 
do Imperador em seu meio. Fez então novo 
sinal aos soldados para desembainharem 
as espadas. Os judeus, à uma, jogaram-
se por terra, como se tivessem combinado 
entre  si, e ofereceram o pescoço desnudo, 
declarando em alta voz que preferiam 
deixar-se matar a transgredir a Lei. Esta 
atitude heroica do povo em defesa de sua 
religião causou grande espanto em Pilatos. 
Ele ordenou, então, que as insígnias do 
Imperador fossem retiradas de Jerusalém”. 

 Quando morre Herodes Agripa I (44 
d.C.), os romanos não quiseram entregar logo 
o governo para seu filho Agripa II que é apenas 
um garoto de 17 anos e vive em Roma. O país 
é governado, então, pelos procuradores. Mas 
em 48 d.C. Agripa II recebe o governo de 
Cálcis, território antes dirigido por seu tio. 
Em 52 d.C. Agripa recebe também a antiga 
tetrarquia de Felipe e partes da Galileia e da 
Pereia. Já antes, em 49 d.C., ele havia sido 
nomeado Inspetor do Templo, com direito 
de designar o sumo sacerdote, embora a 
Judeia continue governada por procuradores 
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romanos. Agripa II é o último governante da 
família herodiana.
 
 Quando Jerusalém é destruída em 70 
d.C., ele muda-se para Roma, onde morre após 
o ano 93 d.C. Agripa II vive incestuosamente, 
dizem, com sua irmã Berenice e não é bem 
visto pelos judeus, especialmente pelos 
sacerdotes, graças às mudanças arbitrárias 
de sumos sacerdotes que sempre fez. Teve 
pouca influência sobre a comunidade judaica. 
É diante de Agripa II e Berenice que Paulo 
comparece, quando prisioneiro em Cesareia, 
segundo (At 25. 23-26,3).
 
 A crescente revolta judaica contra 
a ocupação romana é, com frequência, 
atribuída ao sempre vivo espírito nacionalista 
judaico e à sua imorredoura fé na 
libertação messiânica, mas historicamente é 
condicionada e ocasionada pela inabilidade 
dos procuradores e até mesmo de alguns 
Imperadores. Vimos como Pilatos cometera 
arbitrariedades sem conta, muitas delas com 
o deliberado propósito de irritar os judeus, 
julgados  totalmente impotentes frente ao 
poderio romano. E esta atitude prepotente 
não para com Pilatos, que afinal é punido 
pelo que fizera, sendo destituído por Tibério 
e chamado a Roma, onde tem que se explicar. 
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O Imperador seguinte, Calígula, proclama-se 
deus e obriga todas as províncias, inclusive a 
Judeia, a cultuá-lo, oferecendo-lhe sacrifícios. 
Quando os judeus se recusam a cultuá-
lo, são perseguidos tanto na diáspora (em 
Alexandria, por exemplo) como na Judeia e 
demais províncias. Calígula chega a exigir que 
uma estátua do Imperador seja colocada no 
Templo, contra todo o bom senso. Petrônio, 
legado da Síria, tenta demover o Imperador 
de seus propósitos: é condenado à morte, 
ou seja, recebe ordem do Imperador para 
se suicidar. Só que assassinam Calígula em 
41 d.C., e Cláudio, seu sucessor, dispensa 
os judeus do culto ao Imperador, salvando 
também a vida de Petrônio.
 O erudito Douglas E. Oakman, em 
um estudo sobre as condições de vida dos 
camponeses palestinos da época de Jesus, 
mostra que a violência que sofriam era 
brutal. Fraudes, roubos, trabalho forçado, 
endividamento, perda da terra através da 
manipulação das dívidas atingiam a muitos. 
Existia uma violência epidêmica na Palestina. 
Quando Vitélio Cumano (48-52 d.C.) é 
procurador, acontece violenta revolta dos 
judeus durante a festa da Páscoa, por causa 
de um ultraje cometido por um soldado 
romano. Cumano reprime o tumulto e vinte 
mil judeus perdem a vida. No tempo de seu 
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sucessor Antônio Félix (52-60 d.C.) a tensão 
aumenta perigosamente. É no seu tempo que 
surge o grupo dos sicários, assim chamados 
por usarem em suas ações uma adaga curva 
e curta chamada “sica”. Sua tática é provocar 
tumultos e desestabilizar o governo através 
de assassinatos inesperados de personagens 
importantes. Escondem a sica sob as vestes 
e misturados na multidão eliminam não só 
romanos, mas também quem colabora com a 
ocupação estrangeira.
 
 Um dos assassinados neste tempo 
pelos sicários é o sumo sacerdote Jônatas. 
Outros grupos tentam despertar no povo 
os sentimentos messiânicos, proclamando-
se profetas e fazendo promessas utópicas.  
Tais grupos são duramente reprimidos pelos 
romanos através de grandes matanças. Félix 
manda crucificar inúmeros zelotas durante o 
seu mandato. Outro procurador terrivelmente 
corrupto e repressor é Lucéio Albino (62-64 
d.C.). Seu sucessor Géssio Floro (64-66 d.C.) 
consegue então jogar a gota d’água para que 
o ódio acumulado pelos judeus derrame. 

 Quando, após muitas arbitrariedades, 
G. Floro requisita 17 talentos do tesouro 
do Templo, a revolução estoura. Os judeus 
escarnecem do procurador, fazendo uma 
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coleta para o “pobrezinho” Floro. Resultado: 
Floro entrega para os seus soldados uma 
parte de Jerusalém, para que seja saqueada 
e crucifica alguns homens importantes da 
comunidade judaica. 

 O povo, em supremo desprezo, não 
reage diante do saque, e o desprezo é 
vingado: há uma carnificina geral. Então, os 
revolucionários chefiados por Eleazar, filho 
do sumo sacerdote, ocupam o Templo e a 
fortaleza Antônia. Agripa II tenta conter a 
revolta e não consegue. Céstio Galo, legado da 
Síria, ataca com uma legião, mas é rechaçado 
com pesadas perdas, assim como antes 
Floro teve que se retirar para Cesareia ao ser 
derrotado. É a guerra definitiva. Começam 
os preparativos para o que der e vier. A 
Galileia é entregue ao sacerdote fariseu 
Josefo, o nosso conhecido historiador Flávio 
Josefo. Josefo fortifica várias cidades e se 
prepara. Também as fortalezas de Massada 
e Heródion são ocupadas pelos rebeldes. 

2. ISRAEL E O CERCO DA DESTRUIÇÃO DE 70 d.C.

“...caia sobre nós o seu sangue...” (Mt 27. 25).
“...não ficará pedra sobre pedra...” (Mt 24. 2; 
MC 13.2).
 Poucos anos faltavam para o 
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cumprimento de “doloroso” dia de 70 d.C. 
na Judeia, enquanto isto, todos os Judeus 
veem-se obrigados a cumprir toda sorte de 
arbitrariedade de Roma e de seus antagônicos 
Imperadores, o governador citado na lista 
acima Gesius Floro 64-66 d.C., assume o 
governo local e com ele um caminhão de 
preconceitos, este carrasco quebrava as leis 
do Judaísmo de forma assustadora. 

 Mais ou menos nesta época entra 
também em cena a revolta dos Zelotes, 
por motivo deste levante o governador da 
Síria vai a Jerusalém para ver o que estava 
acontecendo, com a sua chegada a situação 
se agravou mais ainda. Neste contexto o 
imperador de Roma era Nero que soube 
do levante, este envia para Palestina um 
de seus brilhantes generais, Vaspasiano, 
este começa a tomar as vilas e povoados 
Judaicos, mas quando então estava 
pronto para entrar em Jerusalém, teve 
que voltar imediatamente para Roma para 
assumir o Império por motivo da morte de 
Nero, a tarefa de tomar a cidade então é 
passada para seu filho Tito. Com a mesma 
determinação do pai, este General sai em 
direção para destruição e tomada da cidade. 

3.  SEQUÊNCIAS DO CERCO PELO GENERAL 
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ROMANO

a) Tito monta o acampamento primeiro fora 
da cidade;

b) Chega um grupo vindo de Emaús e unir-se 
a Tito;

c) Chega outro grupo para ajudá-lo vindos de 
Jericó;

d) Tito monta o acampamento dentro da 
terceira muralha;

e) Tito conquista a torre Antônia;

f) Tito queima os pórticos do templo e o 
templo em agosto de 70 d.C.;

g) Os Romanos capturam a cidade alta e a 
baixa em agosto de 70.

4.  RESUMO FINAL SOBRE A DESTRUIÇÃO DA 
CIDADE

a) Após o primeiro cerco a fome se 
alastrava em Jerusalém;

b) Os ricos entregavam suas propriedades 
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em troca de um pedaço de pão;

c) Foram dias terríveis aqueles dias;

d) As ruas ficaram repletas de cadáveres;

e) Não existia tempo para enterrar os mortos;

f) O ar foi contaminado pelo mau cheiro;

g) O templo foi totalmente queimado pelos 
soldados romanos;

h) O candelabro, a mesa sagrada e um rolo 
do tora não foi destruído, Tito mandou que 
levasse de volta para marca do triunfo;

i) Entre 66-70 d.C., cerca de um milhão de 
Judeus foram mortos em guerra com os 
romanos, e aproximadamente uns cem mil 
prisioneiros;

j) Os Judeus foram humilhados literalmente;

k) Nas comemorações romanas os Judeus 
eram lançados a prêmios na festa dos 
gladiadores.
 Outra guerra envolvendo Judeus e 
romanos aconteceu em Masada em 73 d.C.





                                                                    111





                                                                    113

1. A ÉPOCA DOS RABINOS

Graças à sábia ação do Rabi Jocanán Ben 
Sakai, apresentou-se ao povo israelita, 

no clímax da catástrofe nacional, uma 
nova orientação espiritual, transplantável, 
de forma a conservar a Nação sem Estado. 
Seguindo o exemplo de Jabne, em um século 
fundaram-se mais colégios do mesmo 
tipo às margens do lago de Kinnéret. Os 
mais conhecidos foram dois: os de Rabi 
Meir e do Rabi Aki-ba. A Nação Israelita 
transformou-se em uma comunidade do 
Judaísmo, as quais com os seus códigos 
e ensinamentos, coube o mérito de ter 
conservado os judeus com a sua tradição 
espiritual a quase dois milênios de dispersão.

 O ensinamento verbal do Talmud em 
hebraico interpreta o ensinamento escrito, 
a Torah. Desde os dias de Esdras quando a 
Torah se tornou constituição provou-se a 
necessidade de interpretar o verbo escrito 
e adaptá-lo a situação das mais diversas. 
As explicações já naquele tempo eram 
tão antigas que se costumava chamá-la de 
“Ordem verbal dada a Moisés no Sinai”. 
Centenas de sábios, entre outros, Shimon 
Ben Shétac, Hillel e Shammai Akiba e Meir, 
Gamliel I e II, estudaram e discutiram a Lei. 
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O material destas controvérsias é imenso, de 
tal maneira que se teria perdido grande parte 
se fosse só conservada a tradição verbal.

 Assim em 200 da Era Civil, o Rabi 
Jehuda Há-Nassi, o príncipe, sábio amigo 
entusiasta dos estudos, redigiu uma coleção 
sistemática das sentenças, baseando-se 
em obras preliminares de outros mestres, 
especificamente nas de Rabi Akiba e Meir. Esse 
código foi chamado de Mishna, recapitulação 
daqueles estudados.

 Poucas sentenças ficaram fora de 
codificação, sendo estas chamadas de 
Baraita (sentença não codificada). Os sábios 
que com as suas contribuições fizeram 
nascer a Mishna, foram chamados Tanaim, 
o mesmo que preceptores.  A Mishna não 
é comentário que acompanhe verso por 
verso a Bíblia, mas sim um código em que 
se reuniram as opiniões dos Tanaim, em 
seis livros intitulados: Sementes, Épocas 
Festivas, Mulheres, Indenizações, Holocausto 
e Higiene.

 Após o fracasso do levante de Bar 
Cochva, a situação ficou mais delicada para 
a coletividade judaica da Palestina que fez 
com que se transferisse o centro da vida e 
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da ciência israelita para a Babilônia, onde 
existia um colônia  bem organizada desde 
o dia do primeiro exílio. Dois discípulos de 
Rabi Jehuda Há-Nassi, chamados na tradição 
Rav e Samuel, levaram a Mishna para Babel, 
fundando ali colégios que durante séculos, 
funcionaram em Sura, Nahardea e Pombedita. 
Sendo muito natural que também, na Palestina 
e na Babilônia que se baseiam na Mishna, 
não se fechassem os colégios enquanto havia 
comunidades organizadas.

 Os estudos feitos na Palestina e na 
Babilônia que foram baseados na Mishna 
com fim de discuti-la e interpretá-la, são 
chamadas Guemára, estudos finais. A Mishna 
e a Guemára que acompanha a mesma, de 
sentença unidas constituem o Talmud, isto 
é, estudo e ciência. Mishna foi estudada 
nos colégios palestinos, é chamada Talmud 
Palestinense e a babilônica.

 O Talmud de Jerusalém foi redigido 
apressadamente em vista da opressão no País 
no século V. Já na Babilônia, apesar de uma 
época perigosa, inclusive durante o regime 
da dinastia dos Sassanidos, no século III, a 
situação dos judeus ainda era melhor do que 
na Palestina, pelo menos gozavam regalias o 
que não acontecia em relação à Palestina.
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 O Talmud da Babilônia é muito mais 
extenso do que o “Jerushalaim” pois foi 
redigido dois séculos mais tarde do que este, 
gozando assim, de maior prestígio.

 O vasto texto da Guemára é somente 
um estenograma abreviadíssimo de 
discussões vivas de milhares de sábios e de 
controvérsias que se estendem cada uma 
sobre séculos, feitas muitas vezes em regiões 
diferentes, situações das mais variadas. Os 
debates passam de um assunto para outro 
procurando paralelos em resumo. Ainda 
muito controvertido.

 O Talmud foi comparado ao mar tal a 
sua profundidade. Não se pode ler como um 
livro e sim se faz necessário um estudo de voz 
alta, em cantilena, retransformando palavras 
isoladas em uma discussão viva e impulsiva. 
Não se pode dizer: O Talmud afirma isso ou 
aquilo, pois ele é o estenograma de milhares 
de pessoas de diversos temperamentos, de 
trinta gerações de inúmeras escolas cujos 
mestres viviam nas mais diversas situações. 

 O Talmud tornou-se o livro do judeu. 
Tempo houve em que ameaçou sufocar 
os estudos da Bíblia.    O seu conteúdo é 
qualificado como sendo o Halaca que quer 
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dizer caminho ou tudo que determina o 
caminho da vida das pessoas. Ela abrange as 
leis da religião, do culto, do matrimônio, lei 
civil, lei social, lei de higiene. O seu idioma é 
o Aramaico. 

2. OS JUDEUS EM BAGDAD E EM CÓRDOVA

 Esse mundo atraente dos árabes 
e concentrou-se no século dez, em 
dois pontos – em Bagdad, no Oriente e 
em Córdova, na Espanha, onde foram 
criados colégios e academias. Em toda 
parte aonde chegava um Islam os 
judeus recebiam os invasores como 
libertadores. No Oriente, vieram libertá-
lo do jugo dos adoradores do fogo e 
no Ocidente, da intolerância da igreja. 
Foi sem dúvida graças ao encontro 
com o mundo apresentado pelo Islam, 
que a cultura israelita recebeu novas 
ideias, novo estímulo, novo horizonte e 
conseguiu  produzir na época um dos 
mais ricos florescimentos desde os 
tempos bíblicos.

 Em Bagdá, centro Leste, com sua vida 
espiritual, existia uma grande comunidade que 
falaram e escreveram o árabe. A autonomia 
dos judeus ficou respeitada, o Chefe do exílio 
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gozou de maior prestígio do que então é, 
assim, os colégios rabínicos receberam novos 
impulsos. Os seus presidentes, chamados de 
Gaón (excelência), tornaram-se autoridades 
absolutas no mundo inteiro do Judaísmo. 
As suas afamadas respostas às perguntas a 
eles dirigidas e as suas cartas, chegaram aos 
países mais remotos. 

 Essa posição moral dos  Gaonim foi 
enfraquecida quando em meados do século 
oito, se formou a seita  dos Kareus Anam Ben 
David que uniu a oposição contra os rabinos, 
nessa doutrina do Karaísmo, que reconheceu 
as Leis de Tora ao pé da letra, recusando-se   
ao Talmud e as suas interpretações. O grupo 
dos Karaitas, nos dois séculos seguintes, 
chegou a certo florescimento, que aumentou 
ainda mais em vista da pressão dos rabinos. 
No século dez chegou ao clímax em virtude do 
seu desenvolvimento. A observação obstinada 
da letra, sem adaptação talmúdica, dificultou 
a vida de seus adeptos, de forma que o seu 
progresso, enfim, estacionou, reduzindo-se a 
seguir, a uma seita insignificante com poucos 
fiéis que inclusive, ainda no nosso século se 
encontravam na Kriméia e nos Balcans antes 
da invasão dos nazistas.

 A época gaónica atingiu seu ponto alto 
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na personalidade do grande Gaón Saadia de 
892 a 942 de Faium, no Egito, em 933, foi 
eleito Presidente do Colégio Rabínico de 
Sura, na Babilônia. Foi ele o primeiro Sábio 
israelita que escreveu sobre os problemas 
da religião israelita e da sua filosofia, e que   
se utilizou do idioma árabe. Nas academias 
islamitas em Bagdá e de Basra da região 
árabe, herdeira da filosofia grega. Saadia, com 
os métodos do Kalam, escreveu uma obra 
filosófica em que apresentou o Judaísmo ao 
mundo contemporâneo. Este livro, tem na 
sua tradução hebraica o título de  “Emunet 
ve-Deot” (crenças e opiniões). 

 Com isso, Saadia abriu caminho a uma 
filosofia própria e a ciência metódica da 
religião israelita. A sua personalidade traduz 
o ponto máximo da época gaônica, entretanto, 
não foi o único dos vultos do  Gaonim. Até o 
seu fim em 1040, essa instituição espiritual 
dedicou-se às mais variadas tarefas, entre 
outras, à fixação da liturgia. Gaon  Amaran 
redigiu o primeiro livro de reza (Sidur) que 
conhecemos. Dedicou-se também nesta 
época, a estudos linguísticos, à determinação 
da Massora, sistema que fixa até os   últimos 
pormenores as letras e acentuações dos textos 
sagrados da Bíblia. Destes tempos chegaram 
as mais usadas traduções arcaicas da Bíblia 
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(Targumin), coleções das explicações da Bíblia 
na Midash, poesias religiosas dedicadas  aos 
mais variados motivos de serviços Divino, 
as quais se denominaram, com uma palavra 
emprestada do latim, de Piutim.  

3. OS JUDEUS NA PENÍNSULA IBÉRICA 

 Conta-nos a Bíblia que a armada do Rei 
Salomão chegara até a Tarshih provavelmente, 
a cidade de Tartessos, na Espanha meridional. 
Onde por certo já havia judeus na Península 
desde os tempos dos romanos.

 Na época dos Visigodos, a colônia 
israelita, ao que tudo indica, não deve ter 
sido insignificante, foi oprimida. Realmente, 
é impressionante, como de um modo geral, os 
judeus quando todos pensam que eles estão 
prestes a serem engolidos pelos inimigos, 
como no caso, pela legislação clerical, aparece 
como por encanto, uma força sobrenatural, 
abraça este povo libertando-o do golpe 
fatal. É, como se tivesse junto deles um anjo 
protetor para determinadas ocasiões! 

 Mas, voltando à História, os árabes, 
estão longe da sua pátria, num mundo 
totalmente diferente do seu e apegaram-
se aos judeus encontrando nos mesmos 
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um povo parente. Assim se uniram e para 
os árabes não poderia ser melhor, pois 
os judeus muito lhes favoreceram e, por 
conseguinte foram beneficiados. Passaram 
a participar de todas as atividades. Durante 
séculos os israelitas tiveram acesso a todos 
os ramos da vida pública do país, onde se 
destacaram não só na Agricultura, mas, no 
Comércio, Indústria e      principalmente, 
na expansão de tecelagem de seda. Mas, não 
ficou aí a sua extraordinária  capacidade: 
como não podia deixar de ser, destacaram-
se na Diplomacia  e em outros altos 
cargos, que com o seu valor galgaram.
 
 O centro da vida israelita cristalizou-
se em Andaluzia, no Sul, onde existia o mais 
importante Califado, instalado em Córdova, 
com Abd’ur Rahman II de 912 a 961, que 
governou com esplendor de um oriental, 
construindo a famosa Mesquita e o velho 
aqueduto do Guadalquivir, as artes e a ciência 
prosperaram, bem como em Sevilha, Málaga 
e Granada.
 
 No ambiente culto de Andaluzia, rico e 
livre de opressão, radicou-se a comunidade 
israelita da Espanha árabe. Na corte do Califa, 
vivia o judeu Casdai Ibn Shaprut, conselheiro 
e diplomata do Califa, protetor das ciências 
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judaicas e de seu povo. Com ele, teve início 
a era do judeu diplomata ser representante 
do Judaísmo. No colégio rabinico de Córdova 
ensinou Rabi Moisés Ben Chanoc, herdeiro 
da obra dos Gaonim da Babilônia. Eles e seus 
sucessores transferiram a autoridade das 
escolas orientais para o ocidente. 

 Este desenvolvimento foi incentivado 
pelo seu conselheiro Casdai que teve ação 
direta com os judeus da Alemanha por meio 
de uma delegação que recebeu o imperador 
alemão Otto Magno. Suas relações se 
estenderam até Constantinopla e o mar 
Cáspio, onde vivia a tribo não israelita dos 
Czares, com quem o príncipe manteve 
correspondência a respeito do desejo do 
mesmo se converter ao judaísmo. Em todas 
as cortes de Andaluzia viviam conselheiros 
hebreus, sendo um dos mais conhecidos, um 
modesto comerciante de alto valor, Samuel 
Há-Naguid que em 1050 foi escolhido 
para ministro (Vizir) da corte de Granada.

 O desenvolvimento cultural do 
ambiente árabe exerceu grande influência 
e estímulo sobre a literatura dos judeus, 
surgindo, inclusive, comentários sobre a 
Bíblia, trabalhos linguísticos, introdução 
ao Talmud, obras filosóficas, escritas em 
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hebraico ou em árabe (neste tempo árabes e 
judeus se “namoravam”). 

 Após um milênio de intervalo, refloriu 
a poesia hebraica. Este florescimento     
estendeu-se para muito além dos Pirineus, 
atingindo e despertando o Judaísmo   da 
França meridional, por intermédio do mundo 
cristão. Viviam ali até o  século XIII as afamadas 
famílias dos Kimchi e Ibn Tibbon, natos da 
Espanha, que verteram para o hebraico as 
obras israelitas em árabe, especialmente as 
filosóficas. Tendo transmitido sua literatura 
para o mundo europeu. Inclusive os monges 
castelhanos traduziram os livros filosóficos 
do Islam para o latim, notadamente os 
do filósofo Ibn Roshd e Ibn Sina, os quais 
influíram decisivamente na filosofia da Idade 
Média, destacando-se também pelas ideias e 
tradição filosófica que manifestaram as obras 
dos israelitas Salomo Ibn Gabirol e Moisés 
Maimonides. Os dois autores árabes ficaram 
conhecidos como Averroes e  Avicena.

 O auge da cultura do Judaísmo espanhol 
apresenta-se nas três personalidades de 
Salomo Ibn Gabriol, Jehuda Há-Levi e Moisés. 
Ben Maimon conhecido em hebraico como 
Rambam e nos idiomas europeus como 
Maimonides; nenhum dos três se conheciam 
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pessoalmente. Quando um faleceu o outro 
quase ainda não nascera. O infeliz Gabirol, 
1020-10-70, numa vida áspera e trágica fez 
renascer a poesia israelita, após um milênio 
de silêncio. Escreveu o livro Keter Malcut 
que significa a coroa real, cujos versos são 
dedicados à glorificação de Deus e rezados 
no fim do serviço inicial do grande dia 
da Expiação. Existe de sua autoria uma 
obra filosófica, inspirada pela filosofia 
neoplatonismo, chamada Me-kor Chayim 
(fonte de vida). Durante toda a Idade Média foi 
citado o livro “Fons Vitae” era simplesmente 
tradução latina, feita por monges do Mekor 
Chayim, de Gabirol.

 De 1080 a 1140, aproximadamente, 
viveu Jehuda Há-Levi, mais conhecido do que 
Gabirol, como poeta hebraico. A sua vida, 
da qual se sabe muito pouco, não parece ter 
sido tão triste como a história, ou como de 
Ibn Gabirol. Dizem que era médico. A poesia 
do jovem testemunha a sua alegria de viver. 
A não ser que procurasse demonstrar aos 
outros uma falsa alegria que na realidade não 
possuía. A obra mestra do homem maduro 
são as Sionidas, hinos escritos com o coração 
que transborda no seu profundo entusiasmo 
pelo povo de Israel e na grande saudade de 
Sion, que o impediu a fazer uma peregrinação  
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à Terra Santa, onde, aliás,  se perderam os 
vestígios de sua vida. 

 Conta a lenda que o árabe, não vendo 
Jehuda Há-Levi ajoelhado, rezando nos 
destroços do Templo, passou a cavalo em 
cima dele matando-o. Parte das “Sionidas”    
integram a liturgia do 9 de AV, dia de luto 
israelita pela destruição do Templo  de 
Jerusalém. De autoria de Jehuda Há-Levi, 
possuía um livro filosófico  escrito em árabe, 
o “Kusari”. Referindo-se a correspondência 
Casdai Ibn Shaprut com o príncipe do Czares 
que queriam converter-se em israelita, Jehuda 
Há-Levi  desenvolve, em um diálogo daquele 
príncipe com um rabino e representante de 
outras religiões e filosofias as suas ideias 
sobre Israel e sua religião.

 Todo século XII é dominado pelo vulto 
de Moisés Maimonides de 1135 a 1204. 
Nascido em Córdova, centro espiritual do 
Islam e do Judaísmo daqueles dias estudou 
ele na grande universidade árabe e nos 
grandes colégios rabínicos de sua cidade 
natal. Durante a invasão dos Almohadas, 
tribo meio selvagem que veio do norte da 
África para a Espanha, tendo se refugiado 
em Fez, nos Marrocos, passando mais tarde a 
residir em Fostat, subúrbio do Cairo, onde se 
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estabeleceu como médico da corte em vista 
da sua grande competência.

 Naqueles dias, escreveu ele a Samuel Ibu 
Tibbon, tradutor das suas obras árabes para 
o hebraico: em sua carta como se encontra 
no Cairo como médico do Sultão. Relata ao 
amigo a vida que leva como médico da família 
da corte, e sua vida na cidade.

 Este médico muito ocupado conforme 
descreve em carta a Samuel, tornou-se o 
maior rabino de todos os tempos. Existem 
cartas e respostas de sua autoria sobre os 
mais variados assuntos da sua vida religiosa 
e médica. Numa obra de quatorze volumes, 
escritos em hebraico, esmerado, chamada 
“Mishne Torá”, recapitulação da lei, ou jad 
Hachasaca (a mão forte), este grande homem 
deu a codificação toda a lei rabínica do 
Talmud, seguindo o exemplo preliminar feito 
pelo seu mestre Rabi Isac Alfassi (RIF) de Fez, 
falecido em 1103, em Lucena.

 Ainda hoje, a Mishne Torá é a obra 
básica para orientar na tradição rabínica; 
Moisés Maimonides, aliás, não era a 
grande autoridade teológica;  ele pertence 
ao meio daquelas personalidades raras, 
escolhidas, cujo trabalho filosófico influi 
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profundamente durante séculos, até a 
época moderna, no  desenvolvimento do 
espírito filosófico europeu. Foi sem dúvida 
um dos mais brilhantes homens do mundo 
judaico. Depois do seu desaparecimento 
houve muitas controvérsias no seio 
da comunidade israelita. Não estavam 
preparados para entender a compreensão 
do vulto deste grande homem e de sua 
obra. O atraso era tanto que chegaram 
ao limite da excomunhão e a denúncia de  
suas  publicações perante a igreja, bem 
como a queima de todos os seus livros.   

 Finalmente, um dos seus discípulos, 
Rabi Moisés Bem Nachan conseguiu acalmar 
os ânimos e finalmente consentiram 
em conhecer o “MOREH”, na condição 
de só lerem os maiores de vinte e cinco 
anos. Assim, só os estudantes maiores 
de vinte e cinco anos podiam com Moisés 
Maimonides. O Judaísmo atingiu o seu 
apogeu no Islam. O enfraquecimento 
do poder disso, a intolerância cada 
vez mais  aguda, fizeram com que os 
judeus do Oriente, nos séculos seguintes 
não produzissem mais obras de vulto, 
entrando assim em estagnação espiritual.

4. OS JUDEUS SOB O DOMÍNIO DOS 
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IMPERADORES E PAPAS

 Recomeça aqui os altos e baixos dos 
judeus. Em companhia das legiões romanas 
no primeiro século da nossa era, os judeus 
chegaram à Renania e à Gália. Escavações 
realizadas nos lugares onde existiam 
castelos romanos provaram sua presença nos 
mesmos, especialmente na cidade alemã de 
Trier.   No ano 321, o imperador Constantino, 
o Grande, assinou decreto que diz respeito 
aos israelitas da cidade de Colônia sendo 
este o mais velho documento que se refere 
aos judeus da Alemanha. A situação dos 
judeus até o século onze não parece ter sido 
de dificuldades.

 Alternavam-se tendências antijudaicas 
provocadas pela Igreja com a política de 
conceder privilégios, com objetivo de que 
os judeus intensificassem o comércio e ao 
tráfego nos territórios do Leste Europeu. 
Em 800, Carlos Magno criou a instituição 
do bispado dos judeus estabelecendo desta 
forma, uma  representação oficial dos 
israelitas no seu Império que abrangeu os 
territórios   da Alemanha, França e Itália.

 Com a morte de Carlos Magno, 
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desmembrou-se tudo, e desde então, nos 
séculos que se seguiam, a Europa tremeu 
com as guerras e perturbações. As desordens 
foram tantas, que príncipes viraram-se contra 
príncipes, o Imperador contra o Papa, este 
ameaçou os insubmissos de excomunhão, a 
Igreja rivalizou-se com a Latina, até que se 
efetuou em definitivo a ruptura em 1504.   
Mesclado com essa desordem generalizada 
cresceu o poder dos Papas. O Imperador 
Henrique IV foi em 1077 a Canossa subjugar-
se com os pés nus do Papa Gregório VII. Tendo 
o poder central do Imperador, se desfez em 
favor dos príncipes territoriais.

 Neste mundo de total desequilíbrio, 
no auge das dificuldades, empregou-se a 
proclamação das cruzadas para congregar 
as massas descontentes e unir os príncipes 
e os estados discordes. Com o surgimento 
das Cruzadas, o florescimento das colônias 
judaicas foi brutalmente sufocado. A miséria 
os  apanhou quase que de sopetão. Poucos 
anos antes de 1096, data em que surgiu a 
primeira Cruzada, o Bispo da cidade de Speir, 
na Renania, orgulhava-se de ter prestado um 
bom serviço a sua cidade, anexando-a à vila 
dos judeus com bastante privilégios para 
que os mesmo incrementassem o comércio e 
o tráfego no    Rio Reno.

5. NAS TREVAS DA IDADE MÉDIA



130

 A legislação clerical que em toda parte 
determinou a atitude dos Estados para com 
os judeus, foi orientada entre dois pontos 
de vista. A Igreja tolerou-os protegendo-os 
em geral, contra a calúnia e a opressão, ao 
mesmo tempo, porém, a Igreja se considerava 
conservadora da tradição eclesiástica, estava 
em oposição ao judeu e à religião israelita. 
O Papa Gregório Magno de 590 a 604, 
orientador desta política papal, era contra 
qualquer violência, e em favor da garantia 
aos israelitas, da sua segurança, da sua vida e 
da sua propriedade.   Infelizmente com tudo 
isso, a desgraça voltou ao povo de Moisés. 
Com o quarto concílio do Latrão de XII a XV, 
introduziram as mais horríveis restrições   
aos judeus chegando à desumanidade de ser 
aplicado um distintivo “amarelo” antigamente 
símbolo da peste, nas vestes especiais dos 
judeus (como abusavam do nome de Deus 
para praticarem tanta falta de humanidade!). 
Assim, no século XIII, encontramos a página 
negra da “Santa Inquisição”, aplicada aos 
livros hebraicos e às disputas públicas de 
fé, bem como uma espécie de prédica cristã 
dedicada à conversão dos judeus, (como se 
fosse possível mudar de religião como quem 
muda de roupa). A execução dos desejos 
papais era primeiro lugar, confiada às Ordens 
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dos monges dominicanos e franciscanos.

 Devemos nos lembrar de que o estado 
medieval era organizado em corporações, 
e somente aos que faziam partes destas 
corporações era possível exercer qualquer 
profissão. Estas corporações aceitavam 
representações de várias camadas sociais, 
mas somente aqueles que eram cristãos, 
excluindo, portanto, os judeus de todos os 
direitos civis, inclusive qualquer tipo de 
atividades profissionais.

 Diante disso, não foi difícil compreender 
a situação dos judeus. Esta organização, 
primeiramente de influência benéfica, 
tornou-se uma praga, quando no decorrer 
dos séculos os Imperadores começaram 
a considerar os judeus com todas as suas 
posses, quase seus escravos, à mercê da 
coroa. Situação que se agravou mais quando 
na Alemanha se enfraquecia o poder do 
Imperador a tal ponto que não teve forças 
para proteger os servos de sua “Câmara”. 
Enfim em 1356, na Bula Áurea, todos os 
príncipes e municipalidades das cidades 
livres foram autorizados a introduzir um 
sem números de taxas especiais a serem 
cobradas dos judeus. No fim da Idade Média, 
os Imperadores débeis não conseguiram 
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mais impor sua autoridade nem às cidades 
nem aos príncipes.

 Muitas vezes entre as condições que 
puseram fim à briga e à guerra doméstica, 
havia uma que permitia serem canceladas 
em nome do imperador  todas as grandes 
dívidas  de príncipes, e das cidades contraídas 
com os judeus. A comunidade Israelita teve 
a sua administração própria com direito 
a residências, restritos a um bairro a eles 
destinado. Isso, em si, a princípio, não 
era estranho, pois era então costume que 
cada corporação vivesse em bairros a ela 
conservados, mas o quartel judeu chamado 
de Gueto, era em   geral, pequenos demais, 
escuro e com falta absoluta de higiene em 
vista da super povoação.

 Outra discriminação horrível imposta 
aos judeus: quando um israelita viajava, a 
cada um dos territórios semiautônomos da 
Europa Medieval cobravam-lhe uma taxa 
de salvo-conduto. Quando tinham que sair 
à noite ou para ir a procissões da Igreja, 
tinham que pagar uma licença especial.  
Quando havia coroação de um rei, os judeus 
eram trancados no Gueto como verdadeiros 
animais ou escravos. (Agora, para pagar 
alguma coisa ou tudo com era o caso, eram 
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considerados como gente).

 Nos primeiros séculos, na França, Itália 
e Espanha, sempre houve judeus entre os 
agricultores, mesmo contra a posição da 
Igreja. Também na Alemanha de início podiam 
os israelitas comprar imóveis para a lavoura. 
Ainda em 1200, muitos deles possuíam até 
propriedades urbanas. O “Livro dos Fiéis”, 
livro religioso e educativo do Judaísmo 
medieval, pronuncia-se muito em favor dos 
que praticam a agricultura. Desde o século 
14, o direito de comprar e possuir imóveis 
foi se tornando mais difícil aos judeus. 

 Nos primeiros séculos da Idade Média, 
os judeus do Mediterrâneo dedicavam-se 
a navegação e ao comércio internacional, 
falavam muitas línguas, dispunham de 
relações econômicas, trafegavam nas grandes 
estradas internacionais, eram inclusive 
muitos espertos nas transações comerciais, 
principalmente mercadorias, importavam do   
Ocidente sedas, peles, sapatos, importavam 
jóias, tapete. Isso tirando o lado da grande 
inteligência e da mais profunda sabedoria 
que muitos possuíam nas áreas da Ciência, 
Teologia, Educação, Filosofia, Psicologia, 
Psicanálise, Medicina, Tecnologia, enfim, em 
tudo que se propõe a fazer ou realizar ou 
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inventar em benefício da humanidade. Isso 
não esquecendo sua bravura e tino militar.

 Apesar dos estreitos Guetos a eles 
destinados, não perdem o ânimo nem a 
fé em Deus, pois do contrário, já teriam 
enlouquecido. Ao contrário, no meio de 
tantos sofrimentos, de tantas discriminações, 
portas piedosos enriquecem a liturgia dos 
serviços religiosos ao lado da sinagoga 
chamada Bet-Haknesset, lar da Comunidade, 
lá construíram-se casa de dança, salão para 
casamento e festividades sociais.

  Com o correr dos séculos, naturalmente 
a vida espiritual do bairro foi se tornando 
triste e seus habitantes desatualizados por 
falta de educação adequada, assim como na 
área da saúde e da cultura, tornando-se um 
povo humilhado, envolvidos em superstições 
e medo. Mas, apesar de todos estes entraves, 
os judeus não perderam o ânimo pela vida. 
Por mais incrível que possa parecer, havia 
sempre um judeu em íntimo contato com a 
língua e a literatura do país, em cujo meio 
viviam, falando o seu idioma. Enriquecendo 
a sua literatura, como por exemplo: na 
Alemanha, os judeus alemães tiveram seus 
poetas Suess-king von Trimberg em 1200, 
contemporâneo de Walter von der Vogelweide 
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em 1300, e em 1350, no meio espanhol, 
Santob de Carrion,  e muitos outros, em 
vários séculos.
 Em cinco direções, nem sempre 
claramente distinguidas uma das outras, 
ramificaram-se, na Idade Média, as atividades 
culturais israelitas. Nos domínios da Ciência 
Rabínica, nas obras de grandes comentários 
e códigos na Poesia Litúrgica, na Filosofia e 
na Música. 

6. MASSACRE DE SEVILHA EM 1391

 Muitas vezes se esforçavam as 
autoridades para impedir ou tentar restringir 
o fluxo em massa de estudantes israelitas, que 
para lá iam à procura da cultura e do saber do 
seu povo. A Itália era a ponte entre o mundo 
Oriental e o Ocidental. Lá se encontravam os 
primeiros judeus que trouxeram a ciência 
rabínica à Europa.

 A família de Colanimos de Lucas que 
na batalha de Controne, em  982, salvou 
a vida do Imperador Ott (11) levou a 
Maguença (Mainz), na Renania, os estudos 
dos rabinos. Rabi Guerson Ben Jehuda de 
Metz, de 960 a 1040, mestre na ciência 
Talmúdica, viveu em Maguença, gozando 
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de tal fama foi cognominado de “Luz do 
Exílio”. Por meio das Takanot (decreto), 
por ele estabelecidas leis israelitas, até 
então, lei oriental, tendo sido adaptada no 
Ocidente, introduziu Rabi Guerson, por 
exemplo, o segredo da correspondência 
e o segredo da monogamia absoluta.

 Em 1290 os judeus foram expulsos da 
Inglaterra, em 1394 da França e depois de 
terem sido expulsos três vezes e trazidos de 
volta, em 1400, aproximadamente, efetuou-
se a retirada quase integral do povo judeu da 
Alemanha.

 Enquanto isso se verifica, também 
o Judaísmo na Espanha que chegava a seu 
ponto final a exemplo do tempo das Cruzadas 
(página negra da Igreja), findou a época de 
encantamento sob o império árabe. A luta dos 
cristãos contra o Islam teve como resultado 
profundos desentendimentos no próprio 
mundo maometano. Os fanáticos chegaram 
ao poder e a tribo radical dos berberes 
norte-africanos instituíram o Governo dos 
“fanáticos” e antisemitas Almohadas. As 
comunidades de Sevilha e de Córdoba foram 
aniquiladas, assim como as sinagogas. 

 A situação se tornou semelhante como 
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antes da chegada dos árabes. Novamente os 
judeus não têm pátria, outra vez, o martírio 
volta a “visitar” os israelitas outra vez sofrem 
o ódio, o saque; outra vez a expulsão e o 
massacre! O palco iluminado se transforma 
em palco de dor, de humilhação, de luto. 
As luzes se apagam, o pano cai e com ele 
mais uma vez, as esperanças do heroico 
povo! Outra vez ficam sem trabalho, sem 
tranquilidade. Neste clima se aproximam 
eles dos soberanos cristãos castelhanos, que 
os recebem amigavelmente, aproveitando-
os como instrumento para reconquista dos 
territórios espanhois.
 
 O segundo quartel do século XII, durante 
o reinado de Afonso VIII de 1166 a 1214, para 
eles, é outra fase feliz. Não há restrições de 
liberdade, o povo volta a viver normalmente. 
Por outro lado as cruzadas aniquilam em 
toda parte da Europa comunidades israelitas 
inteiras, em 1212 lutam os judeus ao lado 
dos cristãos na reconquista da Espanha e os 
príncipes castelhanos protegem-nos contra 
os cruzados que vêm da França Meridional 
ávidos de novos massacres. 

 Em 1236, depois da reconquista 
de Córdoba, em ato solene e simbólico, 
receberam os judeus algumas Mesquitas 
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com fim de transformá-la em sinagogas. 
Contra a opinião da Igreja e até contrariando 
as ordens papais, os israelitas não somente 
ficaram isentos de usarem vestes distintivas, 
bem como diplomatas e Ministros judeus. 
Em 1247, é dada a seus irmãos de Molorca, 
Catalunha e Valência a promessa de 
receberem a cidadania.

 Depois das conquistas obtém eles sua 
porcentagem de bens e imóveis, tomados aos 
inimigos. Depois destas conquistas voltam 
efemeramente a brilhar nos “palcos” da vida.

 Mas, infelizmente, mais uma vez o clero 
com a sua agitação e seu tumulto produz 
seu fruto, assim a comunidade judaica 
volta a ser assaltada, seus lares violentados 
e finalmente o massacre em 1391. Sevilha 
teve uma baixa de quatro mil mortos, e 
outros forçosamente batizados. Sacerdotes 
fanáticos percorriam o país pregando contra 
os judeus, com as suas eternas influências. 
Este ano de verdadeiro horror de 1391, 
inicia um século dos mais vergonhosos.  
Judeus forçados ao batismo tornam-se 
Marranos Anussim que significa homem 
forçado ao batismo (o que não adianta 
nada, ninguém manda no  pensamento dos 
outros nem em suas convicções religiosas). 
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Das lutas a mais conhecida foi a de 
Tortosa, com sua extensão por um ano 
inteiro, de 1413 a 1414, marcando o auge 
do terror, até que em 1480 são instalados 
os tribunais de inquisição, contendo sido 
o primeiro inquisidor-mor um monge 
possuído de um ódio infernal, consegue 
dominar o casal real Fernão de Aragão e 
Isabel de Castela.  Floresceram e foram 
compensadas as denúncias e calúnias; as 
famílias judias e dos novos cristãos foram 
dizimadas e suas posses confiscadas. Isso 
em meio à época do Renascimento que 
deu à Europa a luz de uma nova cultura. 
Justamente nesta época apareceram os 
inquisidores com sua crueldade como 
fantasmas vindos da Idade Média; culpando 
inocentes, levando à fogueira milhares de 
seres humanos considerados pelas suas 
cabeças “doentes” como “feiticeiros”, 
traidores. Religiosos como os israelitas 
que não professavam a religião cristã eram 
monstruosamente castigados em nome de 
Deus. Como abusavam desse Santo Nome!
 
 A maioria dos que foram expulsos 
da Espanha naquele trágico ano de 1492, 
dirigiram-se para Portugal onde residiam 
desde os primeiros séculos. Inclusive alguns 
judeus ajudaram Afonso Henrique, fundador 
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da nacionalidade portuguesa, nas suas guerras 
de conquista. Depois da expulsão dos árabes 
D. Sancho I, no intuito de repovoar seu país 
deu autorização ao judeu Josef Yahia para 
estabelecer em Lisboa uma colônia hebraica 
e nela fundar uma sinagoga.

 Com Afonso II, foi introduzida uma 
legislação antissemita inspirada pelas 
leis canônicas da Igreja, mas com os seus 
sucessores tolerantes, apesar das queixas do 
clero, os judeus atingiram altos postos. Em 
1492, nos dias da tragédia dos israelitas na 
Espanha, o rei D. João II, reuniu o conselho 
em Cintra cuja maioria se mostrou contrária 
à admissão dos refugiados, o rei, mesmo 
assim,  permitiu com as seguintes condições: 
que a entrada dos fugitivos fossem dirigidas 
a pontos designados, que eles pagassem 
uma taxa de entrada, recebendo  pela mesma 
salvo-conduto, que lhes desse livre trânsito e 
direito de residência no reino, pelo prazo de 
oito meses, ao término dos quais eles seriam     
transportados para onde quisessem por 
navios portugueses pagando no embarque as 
respectivas passagens.

 Don Isac Aboab, vindo da Espanha 
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pediu licença para residir no Porto com 
trinta famílias, o que lhe foi concedido. Um 
membro desta pequena colônia foi Abraão 
Zacuto, antigo professor da universidade de 
Salamanca que por meio dos instrumentos 
náuticos por ele construídos e fornecidos, 
ajudou os portugueses a fazeres seus 
descobrimentos marítimos. Grande número 
de pobres imigrados clandestinos foi 
embarcado e, contrariando as cláusulas 
do contrato de passagem, levados à 
África até Tanger e Arzila, sendo muitos 
infelizes assassinados pelos marroquinos. 
Regressando outros a Portugal,   cujos os reis 
alternavam entre a aplicação da tolerância e 
o suplício da  escravidão  para os mesmos.
Em 1536, como não podia deixar de ser, a 
Inquisição em Portugal foi um desastre.

 Finalmente, a maior parte dos judeus 
exilados da Península Ibérica encontrou 
refúgio no Mediterrâneo, que era ainda 
domínio do florescente comércio do Levante, 
com seus dois centros a Turquia e a Itália. 
Nos Países Baixos, ponto nevrálgico do então 
novo comércio transatlântico colonial, na 
própria colônia fundada no território recém-
descoberto, especialmente das Américas.

7. OS SEFARADIM E SUA HISTÓRIA
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 Vamos encontrar este bravo povo judeu 
reflorescendo no novo mundo. Falemos um 
pouco da história dos Sefaradim, que, no 
além-mar encontraram seus novos lares. 
Participaram ativamente no descobrimento 
marítimo ao lado dos portugueses. Nos 
séculos XII e XV houve muitos astrônomos 
e matemáticos israelitas que traduziram e 
comentaram obras escritas por seus colegas 
árabes. A junta de matemáticos era dirigida 
pelo judeu José Vizinho, quando inventou o 
astrolábio náutico. 

 No começo do século XV foi o judeu 
Jahuda Cresques de Mallorca a ensinar a arte 
náutica aos oficiais lusos. O antigo professor 
da Universidade de Salamanca, Abraão 
Zacudo, redator de um almanaque náutico, 
perpétuo e inventor de instrumentos náuticos. 
Residente em Lisboa foi chamado por Dom 
Manoel para ajudar nos preparativos para 
viagem de Vasco da Gama, que descobriu 
o caminho marítimo para as Índias. Existe 
uma vaga teoria de que o próprio Cristóvão 
Colombo seria de origem judaica.

 De qualquer forma, teve colaboradores 
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israelitas e marranos, sendo estes chamados 
em português de cristãos novos. Como 
podem observar,  os israelitas em todos 
os lugares por onde andaram, prestaram 
magnífica colaboração mesmo que em troca 
recebessem a ingratidão dos não judeus.

 Os cristãos novos no Brasil e na América 
Latina no período colonial não têm muito 
a contar. Assim vamos às migrações dos 
Ashkenasim. No auge da miséria, durante 
as Cruzadas e as perseguições que as elas 
se seguiram  até 1450 aproximadamente, 
transferiu-se em um movimento ininterrupto, 
ao leste da Europa, o grosso dos judeus que 
em séculos haviam cooperado  ativamente 
na expansão do Império Germânico.
 
 Na Polônia e nos territórios que mais 
tarde vieram a pertencer ao  reino moscovita, 
foram eles bem recebidos pelos duques  e 
príncipes que sabiam   aproveitar-se da 
sua capacidade de comerciantes, fiscais de 
impostos,  administradores das imensas 
fazendas e arrendatários dos monopólios de 
álcool, sal, etc. Com o decorrer dos séculos, 
estabeleceram a sua vida coletiva nas 
organizações comunais, chamadas de Kahal 
(comunidade), chefiadas por sínodos,  com 
autonomia de administração e jurisdição. 
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Assistimos naqueles países, até os meados 
do século XVII a uma vida próspera daqueles 
judeus do leste, chamados de “Ostjuden”, 
vindos da Alemanha não esqueceram o seu 
país de origem.
 
 Levaram para o Leste as suas vestes 
de burguês alemão, o Kaftan que  significa 
manto e seu grande chapéu. Conservaram 
os costumes religiosos, tais como estes 
se tinham desenvolvidos na Alemanha. 
Dedicaram-se devotadamente aos estudos do 
Talmud, transferindo-se os grandes colégios 
rabínicos da Renânia e da França Oriental 
para o Leste Europeu. Na própria Alemanha 
reinavam a miséria e a tragédia. Poucas 
comunidades puderam subsistir, e somente 
com um número reduzido de famílias com as 
de Frankfurt sobre o Main,  Viena e Praga.
 
 Com o desmembramento do Império 
Alemão, em alguns territórios os judeus 
receberam certos privilégios da resistência, 
os quais foram concedidos sob taxas 
elevadíssimas (de graça, mesmo, jamais). 
O Rabi Joselman de Rosheim, no século 
XVI tornou-se o protótipo do SHTADLAN, 
representante e interventor por seus irmãos 
desabrigados; em toda a parte estava este 
pequeno e ativo comerciante alsaciano, 



                                                                    145

intervindo com calúnias, decretos e expulsões 
perante os príncipes, e, até empreendendo 
uma caminhada ao encontro do Imperador 
para se avistar com ele antes dos Reichstag 
abrirem e tomarem resoluções à respeito da 
sorte de uma gente. Nos seus dias viviam 
David Reubeni e Salomo Molcho, aventureiros 
que se consideravam Messias, o Salvador  
do povo judaico, causando preocupações a 
Joselman pois suas atividades  tornaram-se 
nocivas à reputação da coletividade israelita. 
O primeiro foi recebido em audiência pelo 
Papa e pelo Imperador, apresentando-se como 
delegado   de um longínquo Império Hebreu, 
chamado Habor. O outro fazia propaganda 
veemente para uma guerra contra os turcos 
donos da Terra Santa, na forma de Cruzada. 
Ambos sofreram finalmente a morte pelo 
fogo, executados pelas autoridades imperiais.
 
 Na época da Reforma desaparece o 
grande interesse público pelos judeus, sendo 
o mesmo consumido pelas lutas contra a nova 
religião protestante, cujo fundador, Martinho 
Lutero, que se fingindo ser amigo dos 
israelitas, se tornou antissemita grosseiro, 
depois que verificou que não conseguia 
converter os mesmos ao seu novo credo.
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1897 

 Aconteceu o primeiro congresso 
sionista, na Suíça. Convocado pelo sábio 
Dr. Teodor Herzl. Nascido em Budapeste 
em 1860, dizem que era um homem 
elegante, de grande cultura e eloquência, 
educado nos ideais de dois desenvolvidos 
centros: o de Viena e Paris. O movimento 
tinha o objetivo de estabelecer uma 
pátria para o povo judeu na terra de 
Israel, sendo isto assegurado por lei. 

1901

 O congresso sionista cria o Fundo 
Nacional Judaico, também conhecido pelas 
siglas FNJ. O objetivo era levantar recursos 
para aquisição de terras em Israel. 
 
1909

 Aconteceu a fundação da cidade de 
Tell Aviv. Cidade que abriga a maioria das 
embaixadas internacionais. 
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1939

 O “famoso” gueto de Varsóvia. Bairro 
judeu onde aconteceu uma das maiores 
barbaridades com os descendentes de 
Abraão. No mês de setembro deste mesmo 
ano, os soldados alemães conquistaram esta 
cidade Polonesa. De acordo com historiadores 
modernos, no mês de maio de 1938, morriam 
nesta cidade quase 460 judeus. Dois anos 
depois, morriam quase 900, agora, em 1941 
quase 4000 judeus morreram debaixo da 
fúria dos soldados Alemães. 
 
1947
 A Grã-Bretanha decidiu levar o caso 
Palestina para que as Nações Unidas. Foi 
montado um comitê especial envolvendo 
especialistas, Juristas na própria Palestina.  
Foi então recomendado que a área do mandato 
Britânico em dois Estados independentes: 
árabe e judeu. A cidade de Jerusalém ficou 
sob domínio internacional. Até que em 
novembro deste ano a assembleia geral 
da ONU presidida pelo estadista Brasileiro 
Osvaldo Aranha, aprovou a resolução com 
mais de dois terços dos votos que determinou 
que fosse estabelecido o estado judeu em 
Eretz-Israel. 
 



                                                                    151

1948

 Precisamente no mês de junho, 
aconteceu uma guerra no deserto de Negueve, 
no extremo sul de Israel. A partir daí, surgiu 
uma grande onda de outras grandes guerras, 
a razão peculiar, era que uma grande maioria 
de árabes não queria aceitar um Estado 
judeu. Como escritor, pergunto; e a profecia 
de Ezequiel 37-39 como fica?
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