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Jesus na Galileia: Popularidade e incompreensão
 

Até que ponto podemos confiar nos livros do Novo Testamento?

I. Nesta unidade, vamos discutir o desenvolvimento do texto do 
Novo Testamento, no que diz respeito às fontes textuais e sua 
canonicidade. Também começaremos a analisar os contextos do 
Novo Testamento, examinando a geografia conhecida do mundo 
da época, bem como da Palestina e de Jerusalém.

II. Desenvolvimento do texto do Novo Testamento 

Como é bem sabido, o Novo Testamento foi escrito originalmente 
em grego. O grego do Novo Testamento é o koiné (dialeto comum), 
a fase do desenvolvimento da língua ática clássica para a língua 
moderna. Ele predominou a partir de 300 a.C., até o sexto século 
d.C. O koiné era a forma da língua utilizada quando a Grécia havia 
atingido sua maior expansão territorial, como a língua franca do 
mundo mediterrâneo. O grego utilizado, em geral, pelos gentios 
no período do koiné era o mesmo em que o Novo Testamento foi 
escrito.

As evidências de provas manuscritas do texto do Novo Testamento 
são muito mais abundantes do que as de qualquer outro 
documento antigo. Os mais antigos manuscritos conhecidos das 
obras de alguns dos autores clássicos gregos são cópias feitas mil 
anos ou mais após a morte de seu autor. O número de manuscritos 
dos clássicos antigos também é limitado: cerca de cinquenta 
manuscritos das obras de Ésquilo (389—314 a.C.); cem, de Sófocles 
(496?—406 a.C.); e apenas uma cópia da Antologia grega e um 
dos Anais de Tácito (historiador romano, 55?—117?). Do Novo 
Testamento, no entanto, existem mais de cinco mil manuscritos 
de parte ou de todo o texto grego, dois mil lecionários gregos, oito 
mil manuscritos em latim, e mil manuscritos adicionais em várias 
versões antigas.
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Os Manuscritos do Novo Testamento são categorizados de acordo 
com um sistema iniciado por J. J. Wettstein (1751), que desde 
então tem sido expandido para incluir (1) os manuscritos em 
papiro; (2) os unciais (manuscritos escritos em letras maiúsculas); 
(3) os minúsculos (manuscritos escritos em letras cursivas); (4) as 
versões antigas, como siríaco, copta, etíope etc.; (5) as citações 
patrísticas (citações dos pais da igreja primitiva); e (6) lecionários 
(livros antigos de aulas para o ano litúrgico da igreja).

A. Manuscritos em papiro 

Os manuscritos em papiro do Novo Testamento são os testemunhos 
mais antigos existentes e que, portanto, são fundamentais para 
o estudo da história cristã primitiva e para a determinação do 
texto original. Foram descobertos principalmente no séc. XX, no 
Egito. Atualmente o número de papiros gira em torno de cem. 
Sob o atual sistema internacional de enumeração de manuscritos, 
eles são designados pela letra “P”, seguida de uma identificação 
numérica. O mais antigo fragmento existente (P52), encontrado 
em um sarcófago, contém uma pequena porção de João 18 e data 
de 125 d.C.

Vários manuscritos em papiro remontam aproximadamente ao ano 
200 d.C.: P32 (fragmentos de Tito), P64/67 (fragmentos de Mateus 
3, 5 e 26), P46 (seções de Romanos 5—7; Hebreus 1:1 e 2 Corítios; 
Efésios; Gálatas; Filipenses; Colossenses, 1 Tessalonicenses), e 
P66 (cerca de dois terços de João). O P75 (também de 200, agora 
na Biblioteca Bodmer, em Genebra), contém a maior parte de 
Lucas e mais da metade de João. Os P45, P46, P47 constituem os 
chamados Papiros Chester Beatty, adquiridos por Beatty no Egito, 
na década de 1930. Juntos, eles contêm fragmentos de todos os 
livros do Novo Testamento. Descobertos mais recentemente, 
os papiros Bodmer Martin (P66, P72, P74, P75 — mencionados 
anteriormente) foram publicados a partir de 1954. Todos têm 
lacunas — trechos em que falta material do manuscrito e, portanto, 
parte do texto está ausente. Há também manuscritos em papiro 
do Antigo Testamento e de muitas obras literárias da antiguidade 
(das quais Homero é o mais frequentemente certificado).

B. Os unciais

“Uncial” é um termo técnico que se aplica aos códices da Bíblia 
que datam do terceiro ao décimo século, escritos em letras 
maiúsculas, em pergaminho ou couro de vitela. Tecnicamente, 
manuscritos de papiro também são unciais, mas são designados 
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pelo material em que são escritos. O estilo da escrita uncial era 
normalmente reservado a documentos formais e literários. Os 
evangelhos, Atos, e alguns outros livros do Novo Testamento foram 
escritos provavelmente em estilo literário uncial manuscrito. 
Embora os autógrafos de cartas de Paulo fossem provavelmente 
escritos na forma cursiva de correspondência privada, eles 
possivelmente foram copiados muito rapidamente em unciais 
como obras literárias. De qualquer forma, mesmo os mais antigos 
manuscritos conhecidos do Novo Testamento estão em forma 
uncial. Quatro dos unciais mais importantes do Novo Testamento 
e certos escritos não canônicos (completos ou em parte) são os 
Vaticanus — também conhecidos como (B), Sinaiticus (a), Bezae 
(D) e Alexandrinus (A).

1. O Códice Vaticanus é um manuscrito em per-
gaminho do quarto século, que se encontra 
abrigado na biblioteca do Vaticano desde, 
pelo menos, 1481. O texto é alexandrino (ou 
neutro), e, por causa da sua antiguidade, es-
tado de conservação e tipo de texto, ele é ex-
tremamente valioso como fonte textual. Infe-
lizmente, o manuscrito termina em Hebreus 
9:14. Os livros que faltam, além do restante 
de Hebreus, são Filemom, Epístolas Pastorais, 
e o Apocalipse. Também não constam do tex-
to o final mais extenso de Marcos (16:9-20) e 
a “perícope da adúltera” (Jo 7:53 — 8:11). As 
Epístolas Gerais precedem as cartas de Paulo 
e se encontram depois de Atos dos Apóstolos.

2. O Códice Sinaiticus é um manuscrito em 
couro de vitela do quarto século, que contém 
partes do Antigo Testamento e todo o Novo 
Testamento. O texto é alexandrino. No texto 
não consta o final mais extenso de Marcos e 
a “perícope da adúltera”. As Epístolas Pauli-
nas estão localizadas depois dos evangelhos, 
então seguem Hebreus, Epístolas Pastorais, 
Atos, Epístolas Gerais e o Apocalipse, seguido 
da Epístola de Barnabé e do Pastor de Hermas.

3. O Códice Bezae Cantabrigiensis é um manu-
scrito do quinto século greco-latino, dos evan-
gelhos e de Atos. Ele recebeu o nome de The-
odore Beza e da Universidade de Cambridge 
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onde este o apresentou em 1581, depois de o 
ter adquirido do mosteiro São Irineu, em Lyon, 
na França. Sua origem é desconhecida, mas é 
provável que seja do Mediterrâneo ocidental. 
O texto está repleto de erros ortográficos e 
gramaticais, mas é de interesse por causa de 
suas omissões de Lucas e seus acréscimos ao 
livro de Atos, que é um décimo maior do que o 
texto neutro.

4. O Códice Alexandrinus é um manuscrito do 
quinto século da Bíblia grega, que se encontra 
atualmente no Museu Britânico. O tipo de texto 
no Novo Testamento é bizantino (evangelhos) 
e alexandrino (Atos e Epístolas). Falta a maior 
parte de Mateus, assim como João 6:50—8:52 e 
2 Coríntios 4:13—12:6. O manuscrito inclui 1 e 
2 Clemente e contém, juntamente com o P47, 
um dos melhores textos do livro de Apocalipse.

C. Os minúsculos

O termo “minúsculo” se refere a um manuscrito escrito em letras 
cursivas minúsculas, utilizadas pela primeira vez para códices da 
Bíblia por volta de 800 d.C. e até depois da invenção da imprensa, 
em meados do século XV. Esse estilo predominou após o século 
X e agora representa mais de noventa por cento de todos os 
manuscritos conhecidos. O mais antigo manuscrito do Novo 
Testamento é do ano 835 d.C. Os mais importantes minúsculos 
são conhecidos como Família 1 e Família 13. Os manuscritos são 
designadas por algarismos arábicos, sem um zero anterior (por 
exemplo, 1, 118, 131, 209, etc.), estendendo-se, atualmente, a 
cerca de 2700 para o Novo Testamento. A seguir estão alguns dos 
mais significativos minúsculos:

1. O Códice 1 é um códice do século XII, que ago-
ra se encontra na Basileia, e é um dos cinco ou 
seis manuscritos usados   por Erasmo na prepa-
ração de sua primeira edição do Novo Testa-
mento grego. Os manuscritos 118, 131, 209, e 
1582 têm textos muito semelhantes ao de 1, e 
os cinco manuscritos em conjunto são conhe-
cidos como Família 1.

2. O Códice 13, escrito no século XIII, está agora 
na Biblioteca Nacional de Paris. Os manuscri-
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tos estreitamente relacionadas são 13, 69, 124, 
346, 543, e são conhecidos como Família 13.

3. O Códice 33, um manuscrito do nono século, 
que também está em Paris, tem sido chamado 
de “Rainha do Cursivo” por causa da qualidade 
superior do seu texto.

4. O Códice 565, Codex Purpureus Petropolitanus 
(i.e., “o códice púrpura de São Petersburg”), é 
um manuscrito do nono ou décimo século que 
se encontra na biblioteca pública de Lenin-
grado. Ele está escrito em letras de ouro sobre 
couro de vitela em cor púrpura, tendo sido des-
tinado possivelmente à imperatriz Teodora.

D. Versões antigas

Em crítica textual, o termo “versão” denota uma tradução inicial 
do Novo Testamento do grego para outro idioma. As versões 
mais antigas do Novo Testamento estão em latim, copta, siríaco, 
armênio, árabe, etíope, persa, gótico, georgiano e eslavo. Vamos 
discutir as mais importantes.

1. Latim antigo (Vetus Latina) é o nome dado a 
cerca de trinta manuscritos que antecedem ou 
são de alguma forma independentes da Vul-
gata Latina (Sigla: vg), que Jerônimo concluiu 
em 405 d.C. Os textos latinos antigos são mui-
to divergentes, e nenhum manuscrito contém 
todo o Novo Testamento. O mais antigo, Codex 
Vercellenis (sigla: a), data do quarto século. As 
siglas para manuscritos em latim antigo são as 
letras minúsculas: a, b  , c etc.

2. Vulgata é o nome dado à versão da Bíblia Latina 
reconhecida pela igreja medieval e mais tarde, 
pelo Concílio de Trento (1546) como sendo 
o “Vetus et vulgata editio” (edição antiga e 
popular). O Concílio decretou que ela era para 
ser a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. 
A maioria dos livros dessa versão provêm de 
Jerônimo (c. 340—420), que se encarregou da 
tradução da Bíblia, a pedido do Papa Dâmaso 
(382). Essas traduções, concluídas em 405, cir-
culavam em separado até serem encadernadas 
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em um único volume, em meados do quarto 
século. As edições compiladas incluíam algu-
mas traduções que não são atribuídas a Jerôni-
mo. Todo o Antigo Testamento é de Jerônimo; 
mas dos apócrifos, apenas Tobias e Judite, e do 
Novo Testamento só os evangelhos podem ser 
atribuídos com certeza a Jerônimo. O restante 
provêm das versões latinas antigas.

3. Copta era a língua dos cristãos egípcios na-
tivos, escrita em um alfabeto derivado prin-
cipalmente do grego. Como o cristianismo se 
espalhou por esses círculos muito cedo, houve 
contato com o copta, a língua popular, enrique-
cida por vocábulos gregos. Existem vários di-
aletos desse idioma, por isso há muitas versões 
diferentes agrupadas sob o nome copta. A pri-
meira foi, sem dúvida, a versão Saídica do Alto 
Egito (ou seja, do sul do Egito), traduzida do 
grego em meados do terceiro século d.C., e, 
provavelmente, realizada a pedido oficial da 
igreja. Logo foi seguida pela Acmimica, que foi 
baseada na Saídica, e mais tarde, no quarto sé-
culo, pela versão Boháirica (baixo egípcio), que 
foi traduzida do grego, independentemente 
da versão Saídica. Para a crítica textual, essas 
versões são valiosas por sua antiguidade.

4. A versão peshita é a Bíblia autorizada da Igreja 
síria, que data do final do quarto século ou iní-
cio do quinto e, tradicionalmente, é atribuída 
a Rábula, bispo de Edessa (aproximadamente 
435 d.C.). Os primeiros manuscritos da peshita 
omitem 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocal-
ipse, os quais a igreja síria não aceitou como 
canônicos.

5. A versão Armênia. No início do quinto século, 
depois de um período em que a igreja armê-
nia nacional utilizou as versões grega e siríaca, 
tanto para a literatura como para a liturgia, o 
padre armênio Mesrob (361—439) inventou o 
alfabeto armênio. Isto serviu de base para a 
literatura armênia nacional, ao mesmo tempo 
em que a Bíblia foi traduzida para esse novo 
alfabeto. Segundo a tradição armênia, da qual 
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existem boas evidências, a primeira versão 
(414 a.C.) foi baseada na Peshita siríaca, a qual 
logo foi revista.

6. A versão árabe. Com a expansão do Islã, o uso 
da língua árabe se espalhou rapidamente, e 
para os judeus e cristãos em terras conquista-
das, tornou-se a linguagem de uso diário. Daí 
surgiu a necessidade de uma versão árabe, o 
que foi suprido por uma série de versões, prin-
cipalmente independentes e focadas princi-
palmente na interpretação. Apenas uma parte 
da versão de Saadia Gaon do Egito sobreviveu, 
a qual foi baseada no texto hebraico. Para os 
evangelhos, há muitas traduções; a mais an-
tiga pode ser do período pré-islâmico. O pri-
meiro códice foi o árabe Vaticano 13, cujas 
porções mais antigas são do nono século e in-
cluem porções dos evangelhos e todas as Epís-
tolas Paulinas. A prova de que a versão antiga 
síria foi a base para a versão em árabe pode ser 
encontrada em alguns de códices, por exem-
plo, árabe Vaticano 13, árabe do Sinai 82, árabe 
Vaticano 82, e Berl. ou quart. 2101.

7. A versão etíope. Em meados do quarto sécu-
lo, Ezana, rei de Axum, na Etiópia, e seu povo 
foram conquistados para o cristianismo. A 
tradução da Bíblia provavelmente foi inicia-
da logo depois, cujo tradutores trabalharam 
a partir de certa variedade de fontes, mesmo 
com passagens individuais, possivelmente 
usando o siríaco e hebraico ao lado do grego. 
Mas a conclusão da versão levou muito tempo, 
vários séculos, de acordo com alguns. Fica ab-
erta a questão, até que ponto a versão original 
é representada nos manuscritos sobreviventes, 
o mais antigo dos quais remonta ao século XIII.

O valor de uma versão na determinação do texto original da Bíblia 
é limitado em certos aspectos, uma vez que, como os autógrafos do 
Novo Testamento, todos os manuscritos originais dessas versões 
foram perdidos. Os manuscritos existentes também devem ser 
submetidos à crítica textual para se determinar, tanto quanto 
possível, a redação original da versão.
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E. Citações patrísticas

A Patrística é o ramo de estudo da teologia que lida com os escritos 
dos Pais (patres). Em sentido estrito, pertence àqueles mestres 
que escreveram em algum momento entre o final do primeiro 
século (quando a redação do Novo Testamento tinha sido quase, 
se não totalmente concluída) e o fim do oitavo século. Esse é o 
período conhecido como a idade patrística.

Os principais Pais foram os autores de muitas obras vitais para o 
cristianismo. Eles defenderam o evangelho contra as heresias e 
erros de interpretação; escreveram extensos comentários sobre a 
Bíblia, desde explicativos, doutrinários até práticos, e publicaram 
inúmeros sermões; eles expuseram o significado e as implicações 
dos credos; registraram eventos passados   e presentes na história 
da igreja; e relacionaram a fé cristã com o que havia de melhor no 
pensamento de sua época.

As citações patrísticas fornecem uma base adicional para avaliar 
as leituras do Novo Testamento. Tão capazes e ativos eram os 
Pais da igreja primitiva que todo o texto do Novo Testamento 
grego provavelmente poderia ser recuperado a partir das citações 
encontradas em seus escritos. Mas, como no caso das versões, 
algumas questões e cuidados devem ser tomados no uso de 
citações patrísticas. Será que o escritor tinha por hábito fazer 
citações cuidadosamente? Teria ele copiado de um manuscrito do 
Novo Testamento ou estava citando de cabeça? Além disso, como 
no caso das versões, o fato de que um Pai da igreja teria usado um 
determinado texto é uma evidência de que o texto era conhecido 
na região onde ele morava e viveu por toda a sua vida.

F. Os lecionários

Desde muito cedo, grande parte do Novo Testamento foi dividida 
em partes designadas como leituras bíblicas para os dias do ano 
eclesiástico. Mais tarde foram elaborados manuscritos chamados 
lecionários, nos quais o Novo Testamento foi ordenado, não 
em sua forma usual de livros e capítulos, mas de acordo com 
leituras para cada dia do ano ou para cada sábado e domingo. 
Cerca de dois mil manuscritos gregos lecionários são conhecidos 
atualmente, dois terços ou mais dos quais, contendo partes do 
evangelho, alguns contendo evangelhos e Epístolas, e o restante 
contendo partes das epístolas. Um número apreciável está escrito 
em unciais e data do século X e anos posteriores. Foi somente a 
partir da metade do século XX, no entanto, que a importância dos 
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lecionários para a crítica textual foi devidamente identificada. 
Lecionários são designados por um L em letra cursiva, ou pela 
abreviação Lect., seguida de um algarismo arábico (por exemplo: 
l 25;. Lect. 299).

III. Canonicidade

O cânon do Novo Testamento é aquela coleção de vinte e sete 
livros dos primeiros escritos cristãos que, juntamente com o cânon 
do Antigo Testamento, é reconhecido pela igreja cristã como a 
Sagrada Escritura, que contém o depósito final e é fidedigno com 
a autoridade da revelação divina. Esses escritos são normativos 
para todos os aspectos da vida da Igreja, seja no credo, no culto, 
ou na vida neste mundo. O primeiro reconhecimento oficial dos 
vinte e sete livros do presente cânon como sendo o legítimo cânon 
do Novo Testamento da igreja ocorreu apenas em 367 d.C. Você 
poderia perguntar: “Como foi que a igreja veio a reconhecer esses 
vinte e sete escritos como uma unidade divina?”

A. Fontes de autoridade

Havia quatro elementos essenciais de autoridade na igreja 
primitiva, que em última análise, foram fatores importantes que 
colaboraram para produzir a substância do nosso atual cânon. 
Esses fatores incluem a posição anterior do cânon do Antigo 
Testamento, o lugar do Espírito Santo, a Palavra do Senhor, e a 
posição de autoridade dos apóstolos.

1. O Antigo Testamento. Antes da existência da 
igreja cristã, o judaísmo já possuía o que era 
essencialmente um cânon de escritos sagra-
dos. O próprio Jesus assentou as bases para a 
aceitação da Igreja no cânon judaico, por Seu 
apelo constante ao Antigo Testamento. Sua 
afirmação básica era que o Antigo Testamento, 
como um todo e em suas partes, cumpriu-se 
nele (Mt 5:17, Cf Lc 24:27; Jo 5:39). Para o após-
tolo Paulo, a leitura do Antigo Testamento só 
poderia ter significado à luz do Jesus histórico 
(1 Coríntios 10:1-4).

2. O Espírito Santo. A igreja experimentou a pre-
sença do Espírito Santo como o “Espírito de 
Cristo” (2Co 3:17), e foi sobre Cristo que toda 
a Escritura testemunhou. De fato, o Espírito 
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Santo deu aos santos do passado a inspiração 
(2Pe 1:21, 2Tm 3:16), que levou à produção 
das partes do cânon do Antigo Testamento. 
Assim entendida, a era do Espírito deve ser 
vista como um catalisador para a produção e 
o reconhecimento das novas Escrituras. Se os 
crentes inspirados de então olhavam com ex-
pectativa para a vinda do Messias, quanto mais 
poderiam os cristãos, cheios do Espírito, usar 
a Palavra escrita para olhar em retrospectiva 
para o advento do Messias!

3. A Palavra do Senhor. A autoridade máxima 
da Igreja primitiva era a autoridade viva do 
próprio Senhor ressurreto. Em várias ocasiões, 
Paulo apela diretamente para as palavras do 
Senhor (1Ts 4:15, 1Co 7:10, 9.14; 11.23, Cf At 
20:35). Semelhante apelo direto ao ensino de 
Jesus teve continuidade na era pós-apostólica 
(cf., por exemplo, 1Clem 13:2; 46:8; Didaquê 
8:2; 9:5, Ign Smirn 3:2). O contexto histórico 
exato das palavras do Senhor é apresenta-
do nos evangelhos, e é muito importante em 
qualquer discussão sobre o cânon. Jesus está 
aí claramente retratado como o mestre de um 
seleto grupo de discípulos, que, sem dúvida, 
se lembravam de Suas palavras e ensinamen-
tos e os entesouravam muito mais do que as 
palavras de qualquer outro rabino judeu, pois 
“Jamais alguém falou como este homem “ (Jo 
7:46). Deve-se notar, também, que mesmo os 
atos de Jesus tiveram um caráter didático. Eles 
foram igualmente entesourados como parábo-
las, por assim dizer, vivas.

4. Os apóstolos. Os apóstolos constituíram uma 
quarta fonte de autoridade para a Igreja desde 
os seus primeiros dias. A autoridade dos após-
tolos já fora concedida a eles por Jesus antes 
da Páscoa (Mc 3:14; 6:7). Depois dessa ocasião, 
os apóstolos manifestaram essa autoridade ao 
testemunhar tanto da ressurreição de Jesus 
Cristo, quanto de Sua obra e palavras (Atos 
1:21-23, 1 Coríntios 9:1-3). Para desempenhar 
essa tarefa, eles receberam o dom do Espírito.
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Em última análise, foi a verificação histórica de autoria ou 
influência apostólica e o consenso universal da Igreja, guiado 
pelo Espírito Santo, que resultou na decisão final sobre quais 
livros seriam considerados canônicos e dignos de inclusão no que 
que hoje conhecemos como o Novo Testamento.

B. Desenvolvimento do Cânon

Aparentemente, as epístolas de Paulo foram coletadas pela 
primeira vez por líderes da igreja de Éfeso. Depois dessa coleção 
seguiram-se os evangelhos, algum tempo depois do início do 
segundo século. O chamado cânon Muratoriano, descoberto por 
Lodovico A. Muratori (1672—1750) e alojado agora na Biblioteca 
Ambrosiana de Milão, foi datado em cerca de 180 d.C. Vinte e dois 
livros do Novo Testamento foram considerados canônicos.

Eusébio (cerca de 324) pensava que pelo menos vinte livros do 
Novo Testamento eram aceitáveis   no mesmo nível que os livros 
do Antigo Testamento. Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas, Hebreus 
e Apocalipse estavam entre os livros, cujo lugar no cânon ainda 
estava sob análise. O atraso no reconhecimento desses livros foi 
causado principalmente pela incerteza sobre questões de autoria.

Atanásio, entretanto, em sua carta de Páscoa, datada de 367, para 
as igrejas sob sua jurisdição como bispo de Alexandria, listou 
como canônicos os mesmos vinte e sete livros que temos agora 
no cânon do Novo Testamento. Concílios posteriores, como o de 
Cartago, em 397, apenas aprovaram e outorgaram uma expressão 
uniforme para o que já era um fato consumado, que foi aceito pela 
igreja em geral, por um longo período de tempo. A demora para 
a Igreja aceitar Hebreus e Apocalipse como canônicos indica o 
cuidado e a dedicação com que se lidou com essa questão.

IV. Cenários do Novo Testamento (Parte 1)

Para se ter uma compreensão completa e adequada do Novo 
Testamento, é preciso ter um conhecimento prático dos últimos 
anos reino de Israel, dos 70 anos do exílio babilônico, da era 
posterior ao exílio e ao período intertestamentário. Nos últimos 
200 anos de história canônica de Israel e o intervalo subsequente 
de 400 anos, muitas mudanças políticas e religiosas significativas 
ocorreram dentro do mundo bíblico. A localização geográfica 
da Bíblia é uma das melhores lembranças para nós de que a sua 
mensagem versa sobre pessoas reais, que viviam em lugares reais, 
em um tempo real. É por isso que o conhecimento da geografia é 
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um ingrediente chave para se ter uma verdadeira compreensão do 
contexto bíblico. O mundo do Novo Testamento era um mundo 
romano. A localização geográfica da Palestina nos tempos antigos 
era estratégico, e Jerusalém estava no coração da Palestina.

A. Um mundo romano

O mundo mediterrâneo do primeiro século era um mundo romano. 
O império se estendia desde a Babilônia, ao leste, até a Espanha, ao 
oeste; e do norte da Europa, até o Norte de África. Desde 265 a.C., 
quando Roma assumiu o controle da Itália, o império procurou 
estender sua influência política. Quando Aníbal foi destituído 
(247—183 a.C.) e houve a conquista do Império cartaginês, Roma 
absorveu a Espanha e o Norte de África. Movendo-se para o oriente, 
por meio de guerras e rendição voluntária, o império foi capaz 
de anexar a Macedónia, a Acaia, a Ásia Menor, a Síria e a Judeia. 
A sua fronteira norte foi ampliada com a conquista da Gália. No 
ano do nascimento de César Augusto, o general romano Pompeu 
tomou a fortaleza supostamente inconquistável de Jerusalém. Até 
o ano de 14 a.C., Jerusalém passava a fazer parte de uma província 
governada por um prefeito romano, cuja capital foi chamada de 
Cesareia (Marítima).

B. Palestina

A localização geográfica da Palestina nos tempos bíblicos era 
estratégica. Em relação a isso, G. T. Manley escreve: “A Palestina 
estava situada em uma encruzilhada da antiga civilização. A 
estrada do Egito para além da Síria, que passava pela Palestina, 
era uma das estradas mais importantes do mundo antigo, tanto 
comercial quanto estrategicamente, e sua importância ainda não 
desapareceu” (The New Bible Handbook, p. 425).

A Palestina encontra-se na região situada entre o Mar Mediterrâneo 
e o deserto da Arábia (34o - 36o de longitude leste), e entre Sinai 
e as montanhas do Líbano (29o30’ - 33o30’ de latitude norte), 
na porção sul da zona temperada. Situada no extremo leste do 
Mar Mediterrâneo, é parte do Levante (os estados do Levante 
são geralmente considerados como sendo a Síria, o Líbano e 
a Palestina ou Israel). A Palestina está localizada no extremo 
sudoeste do Crescente Fértil, as terras férteis que se estendem ao 
longo do vale do Tigre-Eufrates e do Levante.

C. Jerusalém
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Jerusalém está situada na região montanhosa da Palestina central, 
quase exatamente do lado oposto da ponta norte do Mar Morto, 
a 57 quilômetros a leste do Mar Mediterrâneo e a cerca de 25 
quilômetros a oeste do Mar Morto (em linha reta). A altitude da 
cidade está entre 640 e 770 metros acima do nível do mar. Ao norte 
da cidade ergue-se o Monte Scopus com cerca de 820 metros de 
altitude, e ao sul da cidade de Jebel Mukabbir (colina do Conselho 
do Mal), ergue-se à altura de 890 metros. A leste de Jerusalém, 
cruzando do vale de Cédron, está o Monte das Oliveiras, que 
atinge uma altitude de 820 metros.

A área básica da cidade se assemelha a um quadrado sem nenhuma 
borda superior definida. O lado oriental é marcado pela ravina do 
vale do Cédron. Os lados oeste e sul do quadrado são formados 
pelo vale de Hinom. A área retangular entre os vales é marcada 
por ravinas profundas ao leste e ao sul, e mais rasas, a oeste. 
Assim, qualquer ataque à cidade, normalmente teria que vir do 
norte, e todo o crescimento da cidade tinha que ser para o norte 
e noroeste.

É extremamente difícil para os visitantes modernos imaginar 
como era Jerusalém antes e durante o período de Herodes (na 
época de Cristo). (1) Em primeiro lugar, os muros da Cidade Velha 
não estão onde estavam naquele tempo; pelo menos o muro sul 
ficava muito mais ao norte, e o muro norte ficava, provavelmente, 
também muito mais ao norte. Consequentemente, a Cidade Velha 
migrou entre 500 e 1.000 metros a norte do local da cidade de 
Herodes. 

(2) Em segundo lugar, Haram (área sagrada islâmica) não oferece 
uma imagem real da área do templo. Ela é maior, ocupando a 
plataforma ampliada do templo construído por Herodes, e muito 
mais aberta do que era quando Herodes começou a sua construção. 
(3) Em terceiro lugar, o vale central foi quase completamente 
preenchido. Sua localização ainda é identificada como el-Wad, 
uma rua com lojas, que atravessa a cidade, a partir do Portão de 
Damasco até a porta Dung.

(4) Em quarto lugar, o nível moderno é consideravelmente superior 
ao que era no primeiro século. No canto sudoeste de Haram, o 
nível do solo moderno é de cerca de 30 metros acima do nível da 
rua de Herodes, e o leito original do vale central (onde o muro da 
Cidade Velha apoia-se na parede sul de Haram), ficava cerca de 
50 metros abaixo. Consequentemente, não se pode ter nenhuma 
imagem nítida da Cidade Alta a oeste, e da ravina profunda que a 
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separava da Cidade Baixa (Cidade de Davi), a leste.

(5) Em quinto lugar, o preenchimento do Vale de Santa Ana (feito 
para completar a forma retangular da plataforma do templo), 
a alteração da topografia ao redor de Antônia, e a extração de 
pedras, mudou o extremo nordeste da Cidade Velha. A melhor 
maneira de ter uma ideia clara do como era a cidade de Herodes é 
visitando a maquete de Avi-Yonah nas instalações do Hotel Holy 
Land, no subúrbio de Jerusalém.

Continuaremos aprendendo mais sobre a geografia do Novo 
Testamento em nossa próxima unidade.


