


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 02 - A história dos Hebreus 

A história dos Hebreus entre os povos ao redor 

1. A Mesopotâmia  
a. 3500 AEC (Antes da Era Comum) - a escrita cuneiforme.  

* Todas essas datas são datas aproximadas. 
b. Sumérios - 2900 a 2000 
c. 1792 - 1º Império Babilônico 
d. 1750 - Código de Hamurabi - Pode ser visto hoje no Museu de Louvre. 
e. 1350 - Império médio Assírio  

2. O Egito  
a. 3100 AEC - Primeiro Faraó 
b. 2950 - Primeira pirâmide  
c. 2600 - A Grande pirâmide de Gizé 
d. Os Hieróglifos, primeira forma escrita egípcia foram decifrados à partir de uma 

descoberta em 1799 EC (decifrada em 1822), a Pedra de Roseta: uma Estela (uma 
pedra memorial) com um decreto escrito em hieróglifos, demótico (escrita egípcia 
posterior) e grego antigo.   

e. Opiniões dividem-se quanto à data do Êxodo, portanto, quem era o Faraó do Egito. 
A. A opinião que se popularizou hoje devido a filmes de Hollywood e desenhos da 

Disney (e a novelas aqui no Brasil) é que seria Ramsés II  
1. Êxodo 1:11 

Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir 
com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as 
cidades-celeiros de Pitom e Ramessés. 

2. Muitos Faraós tiveram o nome de Ramessés. Ramessés II foi o mais famoso.  
3. É aqui que vamos começar a usar nossas ferramentas para chegarmos a uma 

conclusão. 
4. A História. 

a) Ramsés II governou o Egito de 1279 a 1213 AEC  
b) 1 Reis 6:1 

Quatrocentos e oitenta anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 
quarto ano do reinado de Salomão em Israel,  no mês de zive, o segundo 
mês), ele começou a construir o templo do Senhor. 

c) Segundo o texto acima, já que Salomão construiu o templo em torno de 
970, a data do Êxodo seria 1450 AEC. 

5. A Arqueologia 
a) Existe a múmia de Ramsés II até hoje. Então ele não morreu afogado no 

mar.  
b) Curiosidade: Egiptólogos estudando a múmia viram que estava se 

deteriorando e resolveram levar para Paris para ser estudada. Para que 
pudesse entrar na França enquanto pessoa humana, recebeu um 
passaporte egípcio, que listava sua ocupação como “rei (morto)”. Em 
1976, a múmia foi finalmente recebida no Aeroporto de Paris-Le Bourget 
com todas as honrarias militares cabidas a um rei. Os cientistas 
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atribuíram esta degradação à ação de um cogumelo que foi destruído 
com uma irradiação. As análises revelaram que Ramsés II sofria de 
doença dentária e óssea. 

c) Merneptá, seu filho que governou em seu lugar. Num achado 
arqueológico, a Estela de Merneptá conta sobre uma guerra na qual 
derrotou Israel. No texto, Israel é vista como uma nação já bem 
estabelecida em Canaã. Isso seria cronologicamente impossível, visto 
que pela narrativa bíblica, o povo passou ainda 40 anos no deserto. 

6. Tutmés III era quem governava o Egito na suposta data de 1450 AEC. 
a) Não foi o seu primogênito que o sucedeu no trono. Morreu antes disso. 
b) Seu sucessor (Amenófis II) também não teve um primogênito para o 

suceder. Também havia morrido. 
c) Há um registro desse rei ter quase se afogado quando “caçava elefantes”. 
d) Sua múmia encontrada não é a verdadeira. Foi substituída por uma outra 

30 anos mais nova.  
e) Foi a sua dinastia que derrotou e sucedeu a dinastia dos Hicsos. O que 

os deixa mais próximos da declaração: 
f) Êxodo 1:8 

Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. 

3. A História e o surgimento dos Hebreus  
a. 1850 a.e.c - Abraão 
b. Os Hebreus eram nômades, pastores e guerreiros (Gênesis 14:14). 

A. Gênesis 14:14 (Nova Versão Internacional) 
Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 
os trezentos e dezoito homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em 
perseguição aos inimigos até Dã. 

c. Os Hicsos eram povos semitas que pacificamente migraram e posteriormente 
governaram o Egito por um longo período (1785 - 1550). 
1. Chamados de “reis pastores”.  
2. Foram eles que introduziram o Cavalo no Egito. 
3. A história de José pode ter-se dado na época em que os Hicsos dominaram o 

Egito. 
4. São mostrados na arte local vestindo os mantos multicoloridos associados com 

os arqueiros e cavaleiros mercenários, dentre eles os Habirus. Suas roupas 
coloridas podem ser a origem da lenda do manto de José. 
a) Gênesis 37:3 (Almeida Corrigida)  

E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da 
sua velhice; e fez-lhe uma túnica de várias cores.  

d. Os Habirus (ha ibrw) eram uma classe social mais baixa, normalmente de grupos 
de mercenários que invadiam e saqueavam as cidades-estados de Canaã. Deste 
grupo que posteriormente pode ter se juntado ao Grupo Abraâmico, deriva-se a 
origem do nome do povo Hebreu. 

e. As “Cartas de Amarna”, um conjunto de tabuinhas em escrita cuneiforme 
encontradas em Amarna, uma das várias capitais do Antigo Egito, que faziam parte 
do arquivo de correspondência do Egito com os seus reis vassalos e governadores 
em Canaã. Nessas cartas citam os problemas que vinham tendo com os Habirus.  
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1. Essas cartas foram correspondências trocadas com os Faraós Amenófis III e 
Amenófis IV (Aquenáton), entre 1390 - 1335 AEC 

2. Se está certa a nossa suposição de que o Êxodo se deu em torno de 1450 AEC, 
então, as datas das cartas correspondem exatamente às datas das ocupações 
feitas por Josué em Canaã.  

4. A História de Canaã  

A. As Cidades-Estado 
a. Era uma cidade governada por um rei. Era independente, como se fosse um 

pequeno país, cercada de muralhas, para evitar as invasões dos inimigos. 
b. Tinha uma parte alta, chamada acrópole, onde ficava o palácio do rei, o templo, e 

onde morava a classe dominante, gente da elite. Na parte baixa ficava o mercado e 
o casario de gente mais pobre, como pequenos comerciantes, artesãos e pessoal de 
segundo escalão. 

c. Ao redor da cidade havia terras cultivadas por camponeses, que aí moravam em 
casas pequenas, desprotegidas, pois estavam fora das muralhas. O rei dava certa 
proteção com soldados, mas exigia em troca completa submissão. Com seu 
trabalho e lavoura esses camponeses sustentavam os grandes, que viviam na parte 
alta, pagando a eles tributo. Na maioria das vezes, sobrava para eles muito pouco 
da colheita e, por isso, viviam como escravos e numa situação miserável.  

d. Em Canaã, essas cidades-estado faziam parte do império do Egito, e pagavam 
tributo ao Faraó. E os camponeses tinham também que arcar com parte desse 
tributo.  

B. Em Abraão começa a mentalidade da formação de uma nação justa  
a. Gênesis 12:3 

Em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. 
b. Terra agricultável. Não está falando de mundo, ou planeta terra. 
c. Está dizendo que aquele grupos de lavradores, agricultores e pastores nômades, que 

viviam se esquivando do poder opressor das grandes cidades, seriam ainda uma 
grande nação! 

d. Uma nação que protegeria os lavradores. Uma nação justa. 
e. Os acampamentos do povoado de Abraão são feitos fora das cidades, à distância de 

sua influência. 
A. Gênesis 12:8 (Nova Versão Internacional) 

Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou 
acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado 
ao Senhor e invocou o nome do Senhor. 

B. Abraão era um povoado que carregava o nome de seu patriarca, assim como os 
povoados ao derredor: Amon, Amaleque, Moabe, etc) 

f. Eles não tinham um templo.  
A. Os altares podiam ser erigidos a caminho, chegando ou saindo dos seus lugares 

de acampamentos. As suas andanças vão estabelecendo os lugares de culto. 
B. Eles falam com Deus e ouvem a Deus, em meio ao seu trabalho e suas viagens. 
C. Deus anda com eles! 

g. Tudo começa com gente inconformada  
A. A história do povo de Deus se inicia com grupos que preferiam viver como 

nômades, do que se sujeitarem a opressão das cidades-estado, às quais eles 
moravam ao redor. 
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h. Os deuses dos “reinos”   
A. Os deuses das cidades ficavam nos templos, e eram adorados somente ali. 
B. Normalmente esses templos ficavam próximos ou ao lado do Palácio do Rei.  
C. O rei era tido como uma espécie de enviado ou representante desses deuses, 

ou, como no Egito se pensava, o rei era a própria encarnação desses deuses. 
D. O povo de Deus foi formado por um povo doutrinado por um Deus avesso à 

tudo isso. 
E. Não era um Deus preso num templo; ele estava sempre junto, por toda parte 

onde iam.  
F. Um Deus livre como eles: fora da cidade e sem compromisso com nenhum 

sistema opressor estabelecido.  

Resumo 
A história está aí para nos lembrar que o povo de Deus não caiu do céu, nem viveu num 
mundo à parte, onde tudo era bonito e sem conflitos. Foi dentro do vaivém da história 
humana, entre vitórias e fracassos, que nossos irmãos na fé procuraram sempre preservar 
suas raízes implantadas nos primeiros tempos de sua existência: Um povo livre, que servia a 
um Deus bom, que se preocupava com justiça, comunhão e liberdade. 
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