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• O povo hebreu estabeleceu-se
na Palestina, região do atual
território de Israel, às margens
do rio Jordão.

REGISTRO HISTÓRICO: Bíblia, 
mais especificamente o 

Antigo Testamento.
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• A palavra hebreu significa de
maneira literal: “povo do
outro lado do rio”, referindo-
se ao Rio Eufrates, uma vez
que a base de seu povoado
deu-se após realizarem a
travessia do rio e se fixarem
na chamada “terra de Canaã”

(atual Estado de Israel).
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Economia
• Pastoreio: caprinos e ovinos;
• Crescimento do comércio.

Sociedade
•Originalmente nômades (oriundos da Mesopotâmia);
•Processo de sedentarização em Canaã (surgimento da propriedade privada e das
classes sociais).

Religião e Cultura
•Religião monoteísta;
•Iavé ou Jeová é a denominação que foi dada a Deus;
•A religião foi estruturada por Moisés, que divulgou o Decálogo (Dez Mandamentos) e
escreveu o Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento).



1. PATRIARCAS:
• Líder religioso, jurídico e militar;

• Abraão: primeiro patriarca dos Hebreus e responsável de guiar o povo hebreu para a
terra prometida (parte de Ur para Canaã);

• durante um período de grande escassez na Palestina, os hebreus migraram para o
Egito onde após uma etapa de prosperidade, foram transformados em escravos;

• Moisés: liderou o ÊXODO - retorno dos hebreus do Egito, para a Palestina depois de
400 anos de escravidão;

• OS DEZ MANDAMENTOS
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2. JUÍSES:

• Juízes = líderes militares e religiosos.

• a principal fonte histórica para esse período é o livro bíblico de juízes,
onde se conhece a história de certos líderes militares (Débora, Gedeão,
Otoniel, Sansão, etc.) cujos atos são relembrados de forma heroica
pelos hebreus;

• as 12 tribos de Israel – OS FILHOS DE JACÓ
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3. REIS:

• Centralização política p/ derrotar os filisteus;

• 1º rei = Saul;

• 2º rei = Davi (derrotou os filisteus e transformou Jerusalém em capital);

• 3º rei = Salomão (apogeu dos hebreus, construção do Templo de Jerusalém e
consolidação da monarquia);

• 70 d.C. = Diáspora (destruição de Jerusalém pelos romanos e dispersão dos judeus pelo
mundo. Eles se espalharam pelo continente asiático, africano e europeu. A partir desse
momento, começaram a viver em pequenas comunidades que preservaram os pontos
fundamentais de sua cultura religiosa.
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• A perseguição e os horrores sofridos pela comunidade judaica durante o
Holocausto Nazista (1939-1945- II Guerra Mundial) deram suporte para que seus
líderes exigissem a criação de um novo Estado de Israel na região da
Palestina.

• OBS.: Mais de 7 milhões de judeus foram mortos durante a guerra.

• ONU cria em 1948 o Estado de Israel ;

• Consequência:

conflito entre israelenses e palestinos.
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ATENÇÃO:

• ÊXODO: fuga dos judeus do Egito Antigo, segundo aponta a tradição da Torá,
sendo que eles foram conduzidos por seu líder, Moisés, e vagaram pelo
deserto por 4 décadas até chegarem à Terra de Canaã.

• CISMA: processo de divisão dos reinos de Israel e Judá, quando da morte do
rei Salomão, responsável por manter a paz e a unidade dentre o povo hebreu.

• DIÁSPORA: diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo e da
consequente formação das comunidades judaicas fora do que hoje é
conhecido como Israel.
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