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I. Introdução às evidências arqueológicas (Parte 3)

Nesta unidade, examinaremos descobertas arqueológicas 
adicionais que podem proporcionar informações valiosas acerca 
das principais cidades do Novo Testamento. Após examinar os 
principais sítios, você será capaz de aplicar seu conhecimento 
recente ao seu trabalho final de pesquisa.

II. Palestina

Existem muitos sítios na Palestina associados a Jesus e ao Novo 
Testamento, mas analisaremos apenas três sítios arqueológicos 
principais: Cafarnaum, Cesareia de Filipe e Samaria.

A. Cafarnaum

Cafarnaum era uma das maiores das trinta vilas de pescadores 
ao redor do Mar da Galileia, localizada a cerca de quatro 
quilômetros da foz do Jordão, na direção sudoeste. Foi aqui que 
Jesus estabeleceu Sua sede para a maior parte do Seu ministério 
público (Mt 4:13). Em Mateus 9:1, Cafarnaum é denominada “sua 
própria cidade”. A recente descoberta de um marco romano em 
Cafarnaum ajuda a provar que uma estrada romana passava pela 
cidade e explica a presença de um centurião romano em uma 
cidade primariamente judaica (Mt 8:5-13; Lc 7:1-10). Como porta 
de entrada para as caravanas do rico leste, também é lógico que 
Cafarnaum abrigasse uma importante alfândega, cujo responsável 
viria a se tornar discípulo de Jesus (Lc 5:27-8; Mt 9:9).

O nome português “Cafarnaum” vem da forma grega do nome 
hebraico Kefar Nahum, que significa “aldeia de Naum”. Esse 
Naum, de quem não temos qualquer informação, pode ter sido 
o proprietário original da terra onde a vila se desenvolveu. Ele 
não deve ser confundido com o profeta do Antigo Testamento de 
mesmo nome. Tanto quanto podemos saber, a partir de fontes 
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antigas, a cidade foi fundada no século dois a.C.

Além da confusão acerca do nome, também se discute exatamente 
onde Cafarnaum ficava localizada. Nos tempos modernos, dois 
sítios distantes quatro quilômetros entre si têm sido propostos: 
Khirbet Minyeh e Tell Hum, como são chamados em árabe. Essas 
duas ruínas se encontram a noroeste do Mar da Galileia, mas 
Khirbet Minyeh fica ligeiramente mais no interior, enquanto Tell 
Hum, cujo nome lembra Kefar Nahum, se encontra imediatamente 
na margem do lago. Infelizmente, Khirbet Minyeh nunca foi 
escavado, por isso Tell Hum se estabeleceu como a escolha 
moderna, que será descrita como Cafarnaum a partir de agora.

Os franciscanos adquiriram o sítio de Tell Hum em 1894. Para 
evitar a pilhagem contínua das ruínas para a obtenção de pedras 
de construção, eles cobriram a área com terra. Parcialmente 
escavado, ele revelou uma profusão de material. Um dos mais 
importantes é a sinagoga do século três ou quatro, que pode muito 
bem estar ocupando o mesmo local que a sinagoga mencionada 
em Lucas 7:5. Ela media vinte metros de comprimento, tinha dois 
andares e era construída com calcário branco, em vez do basalto 
preto, que era abundante na área. Os assentos principais ainda 
estão em seus lugares, nas laterais. No extremo sul do edifício, há 
uma arca da lei representada em pedra.

A partir de meados do século dois, a região em torno do lago se 
tornou a cidadela do judaísmo rabínico. Devido aos cristãos não 
serem tolerados na área, houve uma grave ruptura da tradição, 
o que torna fortemente discutida a identificação específica 
de lugares como a casa de Pedro. No século quatro, grandes 
quantidades de peregrinos cristãos começaram a visitar a cidade.

B. Cesareia de Filipe

Cesareia de Filipe era uma cidade no sopé sudoeste do Monte 
Hermom, em um terraço de rocha, que ficava 350 metros acima 
do nível do mar. Uma caverna nas proximidades, contendo um 
manancial que alimenta o rio Jordão, também abrigava um 
santuário na antiguidade, que pode ter sido dedicado aos ritos de 
Baal-Gade ou Baal-Hermom, nos tempos do Antigo Testamento 
(Js 11:17). Colonos gregos na área dedicaram ao santuário a Pan e 
às ninfas; e, nos tempos do Novo Testamento, o nome da caverna 
era Paneion, sendo o território do seu entorno conhecido como 
Paneas. O nome sobrevive no moderno Banias.
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Em 20 a.C., o distrito foi dado por Augusto a Herodes, o Grande, 
que erigiu um esplêndido templo de mármore branco em 
homenagem ao imperador. Após a morte de Herodes em 4 a.C., 
a área se tornou parte da tetrarquia de Filipe, que reconstruiu e 
embelezou a cidade, dando-lhe o nome de Cesareia, como elogio 
ao imperador Augusto.

Filipe acrescentou seu próprio nome para distinguir a cidade de 
Cesareia Marítima. No tempo de Cristo, Cesareia de Filipe era 
um centro de civilização greco-romana, com uma população 
predominantemente pagã. Os arredores da cidade eram chamados 
“região” [ou bandas” na versão Revista e Atualizada] (Mt 16:13) 
ou “as aldeias” (Mc 8:27).

Agripa II deu alguma atenção à cidade no principado de Nero, 
rebatizando-a como Neronias, nome que não conseguiu 
sobreviver. Sua última utilização, segundo a cunhagem, foi no 
tempo de Marco Aurélio. Em Cesareia, Tito celebrou espetáculos 
de gladiadores após a queda de Jerusalém. Os cavaleiros das 
cruzadas tiveram ali uma fortaleza entre os anos 1130 e 1165.

C. Samaria

Além de Jerusalém e Babilônia, Samaria é mencionada com maior 
frequência na Bíblia do que qualquer outra grande cidade. Samaria 
é singular porque parece ser a única grande cidade fundada pelo 
povo de Israel. Ela foi construída especificamente como capital 
do reino do norte, por Onri (1Rs 16:24) e, como tal, contribuiu 
significativamente para a história e a cultura do antigo Israel.

Samaria se localizava sessenta e oito quilômetros ao norte de 
Jerusalém e quarenta quilômetros a leste do Mar Mediterrâneo. 
Situada cerca de 90 metros acima de um vale verdejante de vinhas 
e olivais (Is 28:1), com colinas em três lados, ela era um posto de 
observação facilmente defendido. A colina de Samaria também 
era ideal para o controle de várias rotas comerciais que passavam 
pela região. Agora, a cidade está em ruínas, com apenas a pequena 
aldeia árabe de Sebastiyeh permanecendo na extremidade leste 
do cume.

Após a anexação da Palestina por Pompeu em 63 a.C., o procônsul 
Gabínio restaurou a cidade de Samaria, que crescera até para cerca 
de 12 hectares. Herodes, o Grande, cercou toda a colina com uma 
muralha fortificada, ampliando assim a cidade até cerca de 80 
hectares. Mais imponentes eram a porta ocidental, com suas duas 
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grandes torres circulares, o templo de Augusto, com seus terraços 
e escadaria monumental, e o estádio. A cidade foi chamada Sebaste 
(Augusto, em grego) em homenagem ao imperador romano.

Quando os judeus se revoltaram em 66 d.C., Sebaste foi capturada 
e queimada pelos rebeldes. Mas, durante o reinado do imperador 
romano Septímio Severo (193-211 d.C.), a cidade atingiu a sua 
maior glória. A cidade foi renovada com uma rua com colunatas, 
um teatro, o templo de Coré, e uma basílica com um fórum 
adjacente. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do 
Império Romano, os templos pagãos de Sebaste caíram em desuso 
e a basílica do fórum foi convertida em uma catedral. No ano 634, 
os árabes conquistaram a cidade e ela caiu em ruínas.

III. As viagens de Paulo

Mais uma vez, seria instrutivo analisar as evidências arqueológicas 
de todas as cidades visitadas por Paulo, mas limitaremos nosso 
estudo a três locais principais: Éfeso, Corinto e Atenas.

A. Éfeso

Éfeso era uma importante cidade portuária da província romana 
da Ásia. O local da antiga Éfeso é ao sul do Rio Caister, cerca de 
cinco quilômetros e meio acima de sua desembocadura no mar 
Egeu, no ponto em frente à ilha de Samos. A presença do templo 
de Ártemis (Diana) se somava à importância comercial de Éfeso. 
A cidade era tão proeminente durante o período cristão primitivo, 
que a população de Éfeso pode ter excedido um quarto de milhão 
de pessoas.

Éfeso ficava no cruzamento de duas principais rotas terrestres: 
a estrada costeira para Trôade (próxima à antiga Tróia), que se 
dirigia para o norte, passando por Esmirna e Pérgamo; e a rota 
ocidental para Colossos, Hierápolis, Laodiceia, e regiões da Frigia 
e além. Éfeso também pode ser vista como o ponto de partida de 
um tipo de rota postal (a ordem das sete cidades de Apocalipse 
2-3), dirigindo-se para o norte, em direção a Pérgamo, e para 
sudoeste, em direção a Laodiceia, passando por Sardes.

As ruínas de Éfeso, um dos   locais clássicos e atrações turísticas mais 
notáveis da Turquia, se encontram perto de Selcuk, cerca de setenta 
e cinco quilômetros ao sul de Izmir. A cidade ficava posicionada 
entre duas cordilheiras que se dirigem aproximadamente para 
noroeste. O cume ocidental forma o cenário para o porto de 
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Éfeso, enquanto o cume oriental constitui a base sobre a qual 
foi construído um teatro (At 19:29). Esse teatro abrigava mais de 
24.000 pessoas em sessenta e seis fileiras de assentos, com um 
grande palco medindo 35 metros por 21 metros. Embora o teatro 
esteja hoje em ruínas, sua acústica ainda é excelente.

A norte do teatro estão as ruínas de um grande estádio, que 
provavelmente servia para diversos eventos esportivos. A 
extremidade oriental pode também ter sido usada para batalhas 
de gladiadores e combates com feras.

A grande rua principal de mármore de Éfeso, a Arkadiane, se 
dirigia para noroeste, do teatro ao porto e apresentava, em ambos 
os lados, uma elaborada colunata. Incluem-se entre as ruínas, 
as de grandes balneários, da então magnífica Fonte de Trajano, 
de uma biblioteca e de uma grande ágora ou mercado. O templo 
de Ártemis ficava localizado aproximadamente um quilômetro e 
meio a nordeste da cidade. O adornamento da cidade continuou 
até os dias da invasão gótica em 263 d.C. Parece que Éfeso foi um 
dos centros estratégicos do mundo conhecido.

B. Corinto

A antiga cidade de Corinto estava situada na extremidade 
sudoeste do estreito istmo que liga a parte sul da península grega 
ao continente. Ela era o centro de um complexo que se estendia 
por dois quilômetros e meio para o norte, Lequeu, no Golfo de 
Corinto; e dez quilômetros para o leste, Cencreia, no Golfo de 
Salônica. Sua localização estratégica explica a sua importância. 
Uma viagem por mar em torno da extremidade da península era 
longa e perigosa. Os riscos eram tão grandes, que os armadores 
preferiam ter as cargas dos navios maiores desembarcadas e 
transportadas, atravessando o istmo, a uma distância inferior a 
oito quilômetros, onde outros navios estariam à espera. Além 
de seus portos, Corinto também controlava a rota terrestre 
proveniente do Peloponeso e do continente, o que fazia dela uma 
das grandes encruzilhadas do mundo antigo.

Corinto foi destruída em 146 a.C. pelo general romano Lúcio 
Múmio, em represália a um levante antirromano na cidade. Júlio 
César reconstruiu a cidade em 46 a.C. como uma colônia romana e 
estabeleceu ali muitos cidadãos romanos. Augusto fez de Corinto 
a capital da província da Acaia, e sua beleza foi realçada por 
muitas obras públicas do imperador Adriano.



Transcrição - NT227 Tiago – Judas: Cartas para todos – Epístolas gerais e joaninas  
© 2021 Our Daily Bread University. Todos os direitos reservados.

Arqueologia e cidades no Novo Testamento

6 De 7

Lição 3 DE 3

O marco mais eminente em Corinto era a Acrópole de Corinto, a 
575 metros de altitude na montanha ao sul da cidade. O templo 
de Afrodite ficava em seu pico mais alto. As mil prostitutas 
que serviam ali contribuíram para a reputação de imoralidade 
de Corinto. A praça central da cidade era uma das maiores do 
Império Romano. Ela era dividida em dois níveis por uma fileira 
incompleta de edificações. A elevação do trecho sul, que ficava 
cerca de dois metros acima da parte norte, identificava-se como 
a ágora superior. Ela era reservada primariamente para funções 
civis e administrativas, enquanto a ágora inferior, que cobria uma 
área do dobro do seu tamanho, servia aos interesses comerciais da 
cidade. Segundo W. L. Lane, em Major Cities of the Biblical World:

Do ponto de vista de Paulo, Corinto era admiravelmente adequada 
como base para a missão cristã. Na ausência de um serviço 
postal geral, era uma grande vantagem residir em um próspero 
centro comercial e de transporte marítimo a partir do qual havia 
disponibilidade de transportes e comunicação para qualquer 
ponto do Império. (p. 94)

A cidade romana foi devastada por hordas góticas nos séculos 
três e quatro. Sua destruição pelos godos em 521 levou Procópio a 
observar que Deus estava abandonando o Império Romano. Ela foi 
refundada pelo Imperador Justiniano, e seu controle foi detido, na 
Idade Média, por normandos, venezianos e turcos. O antigo local 
foi abandonado em 1858, devido a um forte terremoto. Uma nova 
cidade foi construída perto do golfo e mais a leste.

C. Atenas

A deusa Atena pertence mais intimamente, pelo nome e pela 
esfera de influência, a Atenas, a cidade que ainda é dominada pelo 
dormitório de suas donzelas, o Parthenon, que viria a se tornar o 
ápice de toda a arte grega. Discute-se desde os tempos mais antigos, 
se a deusa tem o nome da cidade; ou a cidade, o nome da deusa. 
Para os atenienses, ela era simplesmente a deusa, a theos. Atenas 
foi a cidade mais importante da Ática na antiguidade, a capital do 
distrito de mesmo nome nos tempos do Novo Testamento, e é a 
capital da República da Grécia na Era Moderna.

A cidade se localiza a cerca de oito quilômetros do Mar 
Egeu, na estreita planície entre o Monte Parnaso, ao norte; o 
Monte Pentélico, a leste; e o Monte Himeto, a sudeste. Ela foi 
originalmente colonizada por povos neolíticos, devido à sua 
Acrópole ser facilmente defendida e ter um suprimento acessível 
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de água. A Ática é uma das regiões mais secas da Grécia, mas a 
precipitação é suficiente para [a plantação de] olivais e vinhas. 
A exportação de azeite e vinho era uma das principais fontes da 
prosperidade da Atenas clássica. Além disso, havia excelentes 
leitos de barro nas proximidades para a fabricação de utensílios 
de cerâmica, e prata e chumbo eram minerados no Láurio, na 
extremidade sul da Ática. O Monte Pentélico fornecia um belo 
mármore para uso local e para exportação.

A ágora era um grande espaço aberto, cercado por edifícios cívicos 
e religiosos. Aqui, assim como na sinagoga, Paulo se envolvia 
em discussão com as pessoas, dentre os quais se destacavam os 
estoicos e os epicuristas. O Areópago ficava diretamente ao sul da 
ágora (At 17:15-34), e a Acrópole ficava a sudeste.

A Acrópole, uma colina predominante de quase 160 metros de 
altura, era habitualmente abordada pelo lado oeste, através 
de um portão ornamental conhecido como Propileia. O topo 
da colina era dominado pelo Parthenon, que continha uma 
estátua de ouro e marfim de Atena feita por Fídias, o escultor de 
Péricles. O Erecteu ficava a norte. Ele era um templo erigido em 
homenagem a Erecteu, o herói semidivino que tem a fama de ter 
sido o primeiro rei de Atenas. O Pritaneu, ou Câmara Municipal, 
onde o fogo sagrado da cidade era sempre mantido aceso, ficava 
na encosta norte da Acrópole, a leste da ágora.

Esse é o cenário para o discurso de Paulo aos atenienses, feito 
em uma visita à região. Como tão apropriadamente afirma G. R. 
Osborne, em Major Cities of the Biblical World:

O discurso de Paulo (At 17:22-31) é um modelo para a 
compreensão de como o contexto influencia o conteúdo, e 
deve ser examinado brevemente no tocante à história e cultura 
de Atenas. A preocupação de Atenas com os ídolos se torna o 
ponto de contato de Paulo, pois ele usou a religiosidade deles 
de maneira positiva em vez de negativa… Essa mensagem, tanto 
quanto qualquer outra da Escritura, mostra quão culturalmente 
relevante e intelectualmente consciente o Evangelho vivo precisa 
e pode ser. (pp. 30-31)

Concluímos agora essa parte de palestras, para que você possa ter 
a oportunidade de aplicar o que aprendeu até agora.


