Didaquê
Anésio Rodrigues
Aula 32 - O Império Romano

Introdução
Enquanto os judeus se viam independentes de outras nações e ao mesmo tempo com
muitos conflitos internos e disputa de poder entre os sacerdotes, Roma se organizava
para se tornar o grande Império da história. Mapa Cronológico
Inicialmente como república (res pública = coisas do povo), depois passa a ser liderada
por um triunvirato (três grandes generais Pompeu, Julio Cesar e Crasso - 60 aec). Crasso
morre numa batalha contra os Persas, Pompeu faz uma guerra civil para assumir o
poder, mas Julio Cesar sai vencedor.

1. Julio Cesar
a. Criou o calendário solar Juliano
1. Foi organizado pelo sábio Sosígenes de Alexandria, no ano 46 aec
2. Com 365 dias e um dia extra a cada quatro anos. A ideia de um ano solar, de
365 dias, não era nova. Já havia sido feita pelos egípcios em 2800 aec. O ideal
seria 365 dias e 6 horas - essas horas se acumulam, formando um dia a cada 4
anos, o ano bissexto. É chamado assim porque esse dia era acrescentado no 6º
dia antes de Março (24 de Fevereiro).
3. Os nomes dos meses já vinham de tradições desde os Etruscos, assumindo
nomes de deuses: Januário, refere-se a Janus; Februário, refere-se a Fébruo;
Março, a Marte.
4. O primeiro mês era Março. Assim sendo, o quinto mês, Quintilis, foi renomeado
para Julius, em homenagem a Julio Cesar. Posteriormente, Sextilis foi renomeado
para Augustus, para homenagear Cesar Augustus. Para não ser uma homenagem
menor, com 30 dias, modificou-se o calendário de Agosto para 31 dias.
b. Cleópatra
A. A última dos Ptolomeus
B. Teve um filho com Julio Cesar, chamado Cesarião. Ela tentou que este fosse o
substituto de Julio Cesar, mas o título foi para Caio Otávio
C. Julio Cesar foi morto por uma conspiração do Senado, por seu amigo Brutus.
D. Um segundo Triunvirato se forma, com Otaviano (Caio Otávio), Marco Antonio
e Lépido.
E. A poderosa Cleópatra se une a Marco Antonio num romance.
F. Um conflito surge entre os aliados de Marco Antonio contra Otaviano.
Otaviano é vencedor. Marco Antonio comete suicídio e Cleópatra também.
c. Caio Otávio (Otaviano), ao assumir o lugar de Julio Cesar tomou pra si o nome:
Caio Júlio César Octaviano. Ao ser colocado como imperador romano, o senado
lhe acrescentou o nome de Augusto (majestoso), ficando conhecido como Cesar
Augusto - O primeiro imperador Romano.
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2. Os Romanos
a. A Engenharia: aqueduto, irrigação, esgotos e as estradas
1. Via Ápia
2. Facilidade de mobilização para seu exército
3. Facilidade para se chegar a Roma: “todos os caminhos levam a Roma”
b. O direito, a arte, a literatura, a educação
c. Manter a ordem, segurança pública, e o fim das guerras

3. Situação na Palestina
a. Conflitos e disputa de poder. Com esse enfraquecimento, Pompeu conquista a
região em 66 aec, mas permite que os descendentes dos Macabeus, chamados de
Hasmoneus, continuem governando a região e mantendo a ordem.
b. Quando essa ordem se perde, os Romanos voltam a intervir na região e colocam ali
um rei biônico, o idumeu (edomita) Herodes.
c. A região se torna um território romano e passa a ser chamado de Palestina.
d. Herodes rege a Palestina, desde a Judéia até a Galiléia.

4. A Geografia na Palestina
a. Judéia.
1. Assim é chamada porque corresponde, em sua grande parte, ao antigo território
da tribo de Judá. Depois do exílio na Babilônia, foi nessa região que os israelitas
reorganizaram a sua vida e passaram a ser conhecidos como judeus.
2. Sem dúvida, se tornou a principal, pois dentro dela ficava a cidade de Jerusalém
e o Templo.
b. Samaria.
1. O nome provém da antiga capital do Reino do Norte, destruída pelos Assírios.
2. Eles seguem o Pentateuco Samaritano, e não aceitam os outros escritos do
Antigo Testamento, nem freqüentam o Templo de Jerusalém.
3. Para eles, o único lugar legítimo de culto é o monte Gerizim, que fica perto de
Siquém.
4. Os samaritanos são considerados raça impura pelos judeus, por serem
descendentes da população misturada com estrangeiros .
c. Galiléia.
1. O nome significa círculo, distrito.
2. É uma encruzilhada de importantes rotas que se dirigem para várias direções.
3. Com uma população mista, era chamada a “região das nações” ou “galiléia dos
gentios” .
4. No tempo do Novo Testamento, a Galiléia era habitada por gente misturada de
muitos povos, tanto assim que os judeus viam com desprezo alguém que
morasse ou tivesse nascido nessa região.
5. Enquanto que a Palestina representava a periferia do Império Romano, a Galiléia
era a periferia da periferia.
6. Jesus passou na Galiléia a maior parte de sua vida: foi aí que ele morou,
exerceu grande parte de sua atividade, onde escolheu os seus apóstolos. Tanto
que, Jesus, era considerado como galileu.
d. Decápolis e a Siro-Fenícia eram considerados territórios pagãos.
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5. Herodes
a. Herodes, o Grande (Herodes Magno)
1. Governava a Judéia quando Jesus nasceu. Herodes morreu no ano 4 aec.
2. Construiu a fortaleza de Massada, Cesaréia Marítima, o Heródio e o Templo
3. Teve 10 mulheres e 15 filhos, ou mais.
4. Além de matar 3 de seus filhos, ele matou também uma de suas mulheres e
ficava chamando por seu nome pela casa.
5. Não é de se duvidar da história bíblica que, ao saber do Nascimento de Jesus
através da visita dos sábios do oriente, tenha mandado matar crianças do
vilarejo de Belém.
6. Mateus 2:16
Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso
e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém
e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos.
7. Pelo tamanho do vilarejo, seria algo em torno de umas 25 crianças no máximo,
talvez por isso, não foi algo relevante para historiadores futuros que não
registraram tal atrocidade. Apenas o evangelho de Mateus tem essa narrativa.
8. Deserdou Filipe I, que era casado com Herodias, a qual veio a adulterar com
Antipas II (Marcos 6:17)
9. Após a morte de Herodes Magno, seu reino foi dividido entre três de seus filhos:
a) Arquelau recebeu a Judéia, Samaria e Iduméia.
b) Antipas II passou a governar a Galiléia e a Peréia.
c) Filipe II recebeu os territórios do nordeste: Ituréia, Tracomites, Gaulanites,
Auranites e Batanéia.
b. Herodes Arquelau
1. Mateus 2:19-23
Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no
Egito, e disse: “Levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel,
pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino”.
Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel.
Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai
Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para
a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se
o que fora dito pelos profetas: “Ele será chamado Nazareno”.
2. Foi deposto pelos Romanos no ano 6 d.C.
3. A Judéia passou então a ser governada por procuradores romanos.
4. Um desses procuradores foi Pôncio Pilatos (de 26 a 36 d.C.)
c. Herodes Antipas II (o Tetrarca)
1. Governou a Galiléia durante todo o ministério de Jesus.
2. Foi ele quem mandou degolar João Batista (Mateus 14:1-12)
3. À sua presença Jesus foi encaminhado por Pilatos.
d. Herodes Agripa I
1. Foi ele quem mandou matar o apóstolo Tiago (irmão de João), e morreu comido
por vermes (Atos 12)
2. Atos 12:1-2
Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a
intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João.
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e. Herodes Agripa II
1. Tinha uma relação incestuosa com sua irmã Berenice.
2. Foi perante Agripa II que Paulo se apresentou - Atos 25:23.
f.

Herodes - resumo
1. Herodes Magno (Herodes, o Grande) - Nascimento de Jesus
2. Herodes Antipas II (o Tetrarca)- Matou João Batista, Governou a Galiléia durante
o Ministério de Jesus
3. Herodes Agripa I - Mandou matar a Tiago (irmão de João), Mandou prender a
Pedro
4. Herodes Agripa II - Julgou a Paulo

Comunidade Carisma - Didaquê - pág. 4

