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RESUMO

PALAVRAS CHAVE

ISRAEL, IDADE DO FERRO, ARQUEOLOGIA RELIGIÃO E JUDAÍSMO

Pesquisa Bibliográfica a respeito da Religião de Israel na Idade do Ferro, a partir das 
evidências coletadas em seis sítios, onde foram encontrados templos, santuários ou sinais de 
sua existência, a saber: Dã, Megido, Monte Êbal, Laquis, Arade e Berseba. A análise começa 
com uma exposição sítio a sítio, passando pelas referências textuais, identificação e 
escavação, estratigrafia e a culminando com descrição dos locais de culto, instalações e 
objetos neles encontrados. Ao final, as informações são cruzadas e os aspectos do culto 
Israelita são analisados um a um e é feito um panorama da evolução da religião de Israel.
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ABSTRACT

KEY WORDS

ISRAEL, IRON AGE, ARQUAEOLOGY, RELLIGION E JUDAISM

Bibliographical research on Israefs Religion by the Iron Age, based on evidences collected in 
six sites, wherever temples, sanctuaries or clues of their existence have been found: Dan, 
Megiddo, Ebal Mount, Lachish, Arad and Beerseba. The analysis begins through site 
exposition, textual references, Identification, excavation, Stratigraphy and culminates with 
cult places description, installations and objects found on the cultic site. Finally, upon 
Crossing diverse Information and Israelite Religion aspects analyzed one by one, this 
assignment aims at drawing an overview on the evolution of Israefs Religion.
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INTRODUÇÃO

O Projeto de Pesquisa original do autor era investigar a influência das Culturas Egípcia e 

Midianita na formação de Israel e, a partir dessa investigação, verificar a autenticidade das 

tradições relativas ao êxodo. Contudo, a pesquisa bibliográfica revelou que este é, no 

presente momento, um tema árido devido à falta de material suficiente para se chegar a 

qualquer conclusão. Esta área é semelhante a um túnel que começou a ser escavado de ambos 

os lados, sem que as duas equipes se tenham encontrado no centro.

Do lado de Israel, que seria o fim da migração narrada no Livro do Êxodo, o surgimento da 

monarquia Israelita na Idade do Ferro II (Cerca do Séc. X A.C.) é fartamente documentada do 

ponto de vista da arqueologia., sendo abundantes os artigos a esse respeito nos periódicos da 

área. Retrocedendo um pouco mais, até a Idade do Ferro I (Por volta do século XII A.C.) 
também é possível identificar uma cultura material uniforme nas montanhas da Judéia1, 

comumente denominada “Proto-Israelita2”. Mas as informações que se tem a respeito dessa 

cultura ainda não permitem traçar, com precisão sua origem. O Dr. Zertal propõe uma rota de 

penetração dos primeiros Israelitas, do leste para o oeste3, mas sua tese está longe de ser uma 

unanimidade.

1 STAGER. Lawrence. E. The Archaeology of The Family in Ancient Israel. Também MAZAR, Benjamim. 
The Early Israelite Settlement in the Hili Country.

2 DEVER, William G. Will The Real Israel Please Stand Up? Archeology and The Israelite Historiography: 
Part II. e DEVER, William G. Will The Real Israel Please Stand Up? Archeology and The Israelite 
Historiography: Part II.

3 ZERTHAL. Adam. Israel Enters Canaan: Following The Pottery trail
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Balizamento

' KITCHEN, K.A. Ancient Orient & Old Testament. Pp. 57-60.

A Bíblia é considerada um Livro Sagrado por três grandes grupos religiosos: Judeus Cristãos 

e Muçulmanos. Por isso, toda tentativa de pesquisar a historicidade dos eventos por ela 

narrados está sempre cercada de grandes conflitos ideológicos e metodológicos devido à 

repercussão que suas conclusões podem ter. Vem justamente daí a importância de se realizar 

estudos que partam de fatos como a ciência os apresenta e não de pressupostos de origem 

ideológica e religiosa.

Contudo, ao investigar as influências sofridas pela Religião Israelita, o autor se deparou com 

diversos lugares sagrados, desde templos oficiais até os lugares de culto mais populares. Seu 

estudo ajuda a compreender melhor a natureza e a origem da religião praticada no antigo 

Israel, em seus diversos níveis. Surgiu desta descoberta o objeto e o propósito da atual 

pesquisa: A partir das evidências fornecidas por estes lugares sagrados e, quando pertinente, 

por seus pares em outras culturas da região, reconstruir a religião dos israelitas da Idade do 

Ferro.

Do outro lado do túnel, não foi possível comprovar no Egito evidência de fatos semelhantes 

aos narrados na Bíblia, embora existam certas coincidências. A presença de elementos de 

origem asiática na sociedade egípcia é fartamente documentada e eles despenharam desde o 

papel de escravos até importantes funções no governo. Mas nenhum cataclismo semelhante 

ao provocado pelas dez pragas, nem tampouco uma fuga maciça de escravos como a que as 

segue na narrativa foi documentada. Disso resulta que, mesmo entre os autores que defendem 

que ele realmente ocorreu, poucos se atrevam a apontar uma data ou período definitivo. Em 

geral afirmam que ele possivelmente teve lugar durante a XIX dinastia, mais provavelmente 

no reinado de Ramsés II (1290-1224 A.C.)4.
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O Tema frente à historiografia contemporânea

Israel é o palco e onde tiveram lugar a maioria dos acontecimentos narrados pela Bíblia - cujo 

papel frente às três grandes religiões monoteístas já foi comentado. Ainda sob os mandato 

britânico, os primeiros arqueólogos traziam a pá em uma mão e a bíblia em outra, sendo 

principalmente oriundos da Europa e da América do Norte. Homens como Sir. Flinders Petrie 

e William Foxwell Albright, que pretendiam dar fundamento arqueológico aos fatos narrados 

na Bíblia.

Uma vez que a análise do texto bíblico não é o objetivo primário deste trabalho, apenas as 

referências textuais foram inseridas no corpo do texto, sendo as transcrições feitas nas notas 

de rodapé. A tradução adotada foi a Versão Revisada da Sociedade Bíblica do Brasil, e o 

sistema de referências bíblicas é o empregado pela mesma editora, exceto nas citações em 

língua estrangeira, quando o sistema adotado pelo autor foi mantido dentro da citação (mas 

não em sua tradução).

Quanto ao uso de textos bíblicos, a crítica textual não é tema deste trabalho, nem tampouco 

ele tem qualquer propósito apologético. Quando os trabalhos arqueológicos ou históricos 

fizerem referência a algum texto bíblico, esta referência poderá ser citada. Também podem 

ser usadas passagens que apontem para o mesmo período do sítio em questão, mas sempre 

com evidência secundária.

Sendo a pesquisa focada na religião de Israel na Idade do Ferro, cronologicamente está 

circunscrita entre o início do século XII A.C., quando começa a Idade do Ferro e a queda e 

tomada de Jerusalém pelos babilónicos em 587 A.C., quando termina o período dos dois 

reinos. O interesse primário está nos sítios positivamente identificados como sendo israelitas; 

outros sítios da região poderão ser mencionados, quando as informações fornecidas por estes 

for útil para análise dos primeiros. Locais que não sejam de natureza religiosa não serão 

analisados.
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Fontes

No entanto a partir da década de setenta a arqueologia experimentou uma verdadeira 

revolução em seus métodos, com grandes explorações de superfície e o emprego de novas 

tecnologias, que gerou resultados expressivos na descoberta de novos sítios e na capacidade 

de analisar os achados. Justamente por esse motivo a maior parte do material utilizado será 

deste período em diante.

Com a criação do estado de Israel, surgiu um novo impulso para as pesquisas arqueológicas: o 

de documentar a presença naquele território, milénios antes, do povo que agora retomava à 

sua terra de origem e com isso legitimar sua presença em bases científicas. Por isso, o estado 

de Israel foi um grande patrocinador da arqueologia em seu território, multiplicando os 

esforços dos pesquisadores europeus e norte-americanos. Mas, apesar de todos os esforços, 

durante a maior parte do século XX a arqueologia não alcançou todos os resultados que 

desejava, o que fomentou uma grande onda revisionista entre historiadores e teólogos, com 

nomes expressivos como Wellhausen, A. Alt, Martin Noth.e, mais tarde Norman K. Gotwald.

Outro grande avanço deste período foi o fato de a arqueologia ter-se libertado de sua 

dependência da Bíblia e deixar de ser Arqueologia Bíblica para ser Arqueologia de Israel 

(termo que será preferido na pesquisa em questão). Não é que a mesma tenha sido 

inteiramente deixado de lado; mas hoje toda a pesquisa arqueológica é feita de maneira 

autónoma, desde o direcionamento até a sistematização. Só depois disso é que seus resultados 

são confrontados com os estudos linguísticos e literários da Bíblia, num trabalho 

interdisciplinar.
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Metodologia

Dentre os periódicos, o Bulletin of The American Society of Oriental Research até o presente 

momento tem sido a Principal fonte, seguida pelo Israel Excavation Journal e por outros, 

citados mais eventualmente. Entre as obras de referência, a que até agora contribuiu de forma 

mais relevante foi a The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land, 

seguido pelo Anchor Bible Dictionary.

Ao longo da pesquisa, o volume de dados tomou necessário realizar um corte epistemológico, 

limitando o número de sítios investigados a seis. Quatro deles (Dã, Laquis, Arade e Berseba) 

são santuários de fronteira, construídos nos limites territoriais dos reinos de Israel e Judá. Um 

deles (Monte Ebal) é o mais antigo sítio religioso de Israel e o último (Megido), talvez o mais 

rico em achados. Trata-se de templos, pequenos santuários e lugares altos. Cada um deles 

será estudado detalhadamente, de forma a obter o máximo de informação quanto à natureza 

do culto ali praticado. A conclusão de cada capítulo fará um resumo das informações 

levantadas. Ao final da pesquisa, todas estas informações serão reunidas para traçar um 

panorama da religião de Israel a partir destes lugares de culto. Não será abordada a religião

Este é um trabalho de arqueologia de Israel e primará pelo uso de material arqueológico. Para 

que seja atual, será baseado principalmente em publicações recentes. A análise dos locais 

sagrados será feita caso a caso. Assim, artigos sobre sítios específicos ou regiões geográficas 

serão mais abundantes que obras mais gerais de História Antiga de Israel ou do Antigo 

Testamento. Textos epigráficos e o próprio texto bíblico também poderão ser usados para 

corroborar na análise dos sítios em questão
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domestica pois este estudo demandaria uma pesquisa independente devido à abundância de 
material para análise e a especificidade deste tipo de prática.

Embora a maioria das fontes empregadas neste trabalho esteja no mesmo idioma o inglês, 
seus autores adotaram grafias diferentes para os nomes de personagens e lugares. Também 
não foi observada uma uniformidade nas datas dos eventos pertinentes à pesquisa. Para 
resolver essas discrepâncias, foi escolhida, como critério de uniformização, a grafia para 
nomes próprios e as datas adotadas pelo Atlas Bíblico, de Yohanan Aharoni (e outros), 
editado em Português pela Casa Publicadora das Assembléias de Deus. As exceções para esse 
critério são as referências aos locais onde se situam os sítios, para os quais se adota a 
transliteração do nome em hebraico. Com exemplo, se emprega Tel cArad para o local do 
sítio, mas Arade para as referências à cidadela antiga. Quando algum nome bíblico não for 
encontrado nesta obra (o Atlas Bíblico), será empregada a grafia usada na tradução bíblica 
padrão (Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil)





1. CAPÍTULO I-DÃ

LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO1.1.

Referências Bíblicas1.1.1.

Dã (Dan) aparece pela primeira vez na Bíblia como local onde Abraão e seus homens teriam 

libertado seu sobrinho Ló, que teria sido feito prisioneiro (Gn 14:14*). Na verdade, a cidade 

foi conhecida como Lais (Laish),o\i Lesém(Leshen), durante todo o período Canaeu e é com 

este nome que ela aparece no livro de Josué, na narrativa resumida de sua conquista (Js 

19:47 ). Ela volta a aparecer no Livro de Juízes como uma cidade de origem sidônia, que 

viva isolada e sem segurança (Jz 18:73), por isso foi escolhida pela tribo de Dã para ser 

conquistada, tendo sido rebatizada segundo o nome de seu patriarca. Esta mesma tradição diz 

que os danitas teriam trazido uma imagem de escultura (pesei), uma estola sacerdotal 

(}ephod), ídolos do lar (teraphím), e uma imagem de fundição (maccerkhá) que haviam 

tomado de um homem chamado Mica, da região Montanhosa de Efraim, e que teriam 

constituído para si uma família sacerdotal, oriunda da tribo de Manasés, a qual teria

1 “ Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos 
em sua casa, e os perseguiu até Dã.” (Génesis 14:14 RA)

2 “ Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dã, pelo que subiram os filhos de Dã, e pelejaram contra Lesém, 
e a tomaram, e a feriram a fio de espada; e, tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dã, segundo o 
nome de Dã, seu pai.” (Josué 19:47 RA)

3 “ Partiram os cinco homens, e chegaram a Lais, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o 
costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse; 
também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente.” (Juizes 18:7 RA)
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4

5

permanecido até os dias do exílio (Jz 18:18;27-304). Logo depois, passa a representar o limite 
norte do país, em oposição a Berseba, ao sul, até o final do reinado de Salomão(Jz 20:1; ISm 
3:20; 2Sm 3:10; 17:11; 24:2-6, 15; IRs 4:25; ICr 21;2)5. Jeroboão (Yarafram) teria

“ Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e 
a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estais fazendo?” (Juízes 18:18 RA)

“ Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Lais, a um povo em paz e 
confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto 
estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém; a cidade estava no vale junto a Bete-Reobe. 
Reedificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dã, segundo o nome de Dã, seu pai, que nascera a 
Israel; porém, outrora, o nome desta cidade era Lais. Os filhos de Dã levantaram para si aquela imagem de 
escultura; e Jônatas, filho de Gérson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos 
danitas até ao dia do cativeiro do povo.” (Juízes 18:27-30 RA)
“ Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o SENHOR em Mispa, como se fora um 

só homem, desde Dã até Berseba, como também a terra de Gileade.” (Juízes 20:1 RA)
“ Todo o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do SENHOR.” 1 
Samuel 3:20 RA)

“ transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dã até 
Berseba.” (2 Samuel 3:10 RA)

“ Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo o Israel, desde Dã até Berseba, em multidão como a 
areia do mar; e que tu em pessoa vás no meio deles.” (2 Samuel 17:11 RA)

“ Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dã até Berseba. e 
levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então, disse Joabe ao rei: Ora. multiplique o 
SENHOR, teu Deus, a este povo cem vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja; mas por que tem prazer nisto o 
rei. meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército; saiu, pois, 
Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o 
Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui 
foram a Gileade e chegaram até Cades, na terra dos heteus; seguiram a Dã-Jaã e viraram-se para Sidom;” (2 
Samuel 24:2-6 RA)

“ Então, enviou o SENHOR a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou; e, de Dã até Berseba. 
morreram setenta mil homens do povo.” (2 Samuel 24:15 RA)
“ Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dã até 
Berseba, todos os dias de Salomão.” (1 Reis 4:25 RA)

“ Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dã; e trazei-me a 
apuração para que eu saiba o seu número.” (1 Crónicas 21:2 RA)

6 “ Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez dois bezerros de ouro; e disse ao povo: Basta de subirdes a 
Jerusalém; vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito! Pôs um em Betei e o outro, em 
Dã. E isso se tomou em pecado, pois que o povo ia até Dã, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez 
também santuários nos altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma 
festa no oitavo mês. no dia décimo quinto do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar; 
semelhantemente fez em Betei e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera; também em Betei estabeleceu 
sacerdotes dos altos que levantara. No décimo quinto dia do oitavo mês, escolhido a seu bel-prazer, subiu ele 
ao altar que fizera em Betei e ordenou uma festa para os filhos de Israel; subiu para queimar incenso.” (1 Reis 
12:28-33 RA)

constituído santuários nos saltos (beyt-bamôi) em Dã e em Betei (Beyt-’el), colocado neles 
bezerros de ouro e constituído sobre eles um sacerdócio que não era da tribo de Levi, tudo 
para “evitar que o povo subisse a Jerusalém (IRs 12:28-33)6”. Durante o reinado de Baasa 
(Bcfcishã) em Israel, Bem-Hadade, de Damasco, teria atacado Dã e outras cidades da Galiléia
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O Testemunho Epigráfico1.1.2.

Segundo Biran, a cidade de Lais seria mencionada, durante o século XVIII A.E.C, nos testos 
de bnexecração egípcios e nos documentos de Mari; também o Faraó Tutmósis III (Thutmose 
III) relataria a conquista da cidade no século XV A.E.C. Depois de renomeada com Dã, a

a pedido de Asa QAsá*), de Judá(lRs 15:20: 2Cr 16:4)7. Durante o reinado de Jeú (YehiA), 
aparentemente o Bezerro de Ouro ainda estaria lá (2Rs 10:29)8. Ainda deveria ser um centro 
de culto ao tempo em que foi escrito o livro do profeta Amós, a julgar pela referência (Am 
8:14)9. Quando resolveu convocar o povo para celebrar a páscoa, o Rei Ezequias convocou-o 
desde Berseba até Dã (invertendo a antiga fórmula - 2Cr 30:5)10. A julgar pelo livro do 
Profeta Jeremias, o exército babilónico passou pela cidade em seu caminho para saquear 
Jerusalém (Jr 4; 15;8:16)1 *. E, por fim, no exílio, Ezequiel reporta que Dã exportava para Tiro 
ferro trabalhado, cássia e cálamo (Ez 27:19)12.

7 “ Ben-Hadade deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel; e 
feriu a Ijom, a Dã, a Abel-Bete-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali ” (1 Reis 
15:20 RA)

“ Ben-Hadade deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel; e feriu 
a Ijom, a Dã, a Abel-Maim e todas as cidades-armazéns de Naftali.” (2 Crónicas 16:4 RA)

8 “ Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, 
dos bezerros de ouro que estavam em Betei e em Dã.” (2 Reis 10:29 RA)

9 “ os que, agora, juram pelo ídolo de Samaria e dizem: Como é certo viver o teu deus, ó Dã! E: Como é certo 
viver o culto de Berseba! Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais.” (Amós 8:14 RA)

10 “ e resolveram que se fizesse pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dã, para que viessem a celebrar a 
Páscoa ao SENHOR, Deus de Israel, em Jerusalém; porque não a celebravam já com grande número de 
assistentes, como prescrito.” (2 Crónicas 30:5 RA)

11 “ Uma voz se faz ouvir desde Dã e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim!” (Jeremias 
4:15 RA)

“ Desde Dã se ouve o resfolegar dos seus cavalos; toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões; e 
vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela.” (Jeremias 8:16 RA)

12 “ Também Dã e Javã, de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e 
cálamo, que assim entravam no teu comércio.” (Ezequiel 27:19 RA)
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A Identificação do Sítio1.1.3.

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA1.2.

Localização1.2.1.

13 'a village four milesfrom Panias' (ou Banias). BIRAN, Avraham. Dan. In STERN, E. NEAEHL p. 324.
14 Id. Ibid. p. 323. Também: BIRAN, Avraham. Dan: Place In FREEDMAN. David Noel. The Anchor Bible 

Dictionary. P. 12.

cidade apareceria, já no séc. IV E.C., quando Eusébio se refere a ela como ‘uma vila a quatro 

milhas de Panias’13.

Segundo o autor citado, foi E. Robinson quem primeiro propôs , em 1838, que o sítio até 

então conhecido como Tel el-Qadi fosse o local da antiga cidade de Laís-Dã e em 1955 o 

Comité para Nomes do Governo de Israel mudou seu nome para Tel Dan. A cerâmica 

recolhida nas escavações arqueológicas ao longo dos anos viria reforçando esta teoria, que 

teria sido confirmada pela descoberta, em 1976, de uma inscrição bilíngue (Aramaico - 

Grego) com expressão “ao deus que está em Dã”, sendo esta identificação hoje 

universal mente aceita (O Recinto Sagrado nos Períodos Posteriores)14.

Segundo Aharoni, Tel Dan estaria situada no vale do lago Hula, região mais a norte de Israel, 

que começaria com a cidade (bíblica) de Ijom e teria como limites, oeste, o Rio Litani, leste, o 

Monte Hermom (coberto de neve) e abaixo, Hazor, a sudoeste do lago. Seria uma região



19

1.2.2. Descrição do Terreno

ESCAVANDO TELL EL-QADI1.3.

1.3.1. História das Escavações

É A. Biran, principal escavador do sítio, quem fornece uma descrição do terreno (Ver também

Figura 1 - Vista Aérea do Sítio):

fértil, bem irrigada e de clima ameno, cujos diversos cursos de água unir-se-iam para formar o 

Rio Jordão15.

15 AHARONI, Yohanan. The Land of the Bible. P. 32.
16 Tel Dan situa-se aos pés do Monte Hermon, no coração de uma região rica e fértil (...). É um sítio grande, 

cerca de 50 a de área, na junção das rotas nacionais de caravanas de norte a sul e de leste a oeste. As fontes 
jorrando de dentro e do redor do monte são uma das três fontes do Rio Jordão. O monte tem a forma de um 
retângulo arredondado (W.F. Albright, sugeriu, em 1935, que ela deva ser uma das cidades dos Hicsos, as quais 
são reconhecidas por suas “ramparts” em aclive). Suas bordas exteriores erguem-se cerca de 20 m acima da 
planicie em redor, mas o chão afunda em direção ao interior, dando à área a forma de uma cratera. A diferença 
de altura entre o topo do aterro ao redor da cratera e seu ponto mais baixo da mesma é de cerca de 10 m. 
BIRAN, Avraham. Dan. In STERN. E. NEAEHL p. 323.

Tel Dan is situated at the foot of Mount Hermon, in the heart of a rich and 
fertile region (...). It is a large site, some 50 a. in area, at the junction of the 
country’s ancient Jordan north-south and east-west caravan routes. The 
springs flowing in and around the mound are one of the three sources of the 
Jordan River. The mound is shaped like a rounded rectangle (W.F. Albright 
suggested that it might be one of the Hyksos cities, which are distinguished b 
sloping ramparts). It ’s outer edges rises some 20 m above the surrounding 
plain, but the ground sinks toward the interior, forming a crater-shaped 
area. The difference in height between the top of the embankment 
surrounding the 'crater ’ and he latter ’s lowest point is about 10 m. 16
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Resultado das Escavações1.3.2.

Período Conteúdo

Em 1963, Z. Yeivin teria conduzido uma breve escavação introdutória em favor do 

Departamento de Antiguidade e Museus de Israel, tendo descoberto vestígios da idade do 

Bronze Antigo II, Bronze Médio II e Idade do Ferro. Escavações de salvamento teriam sido 

realizadas entre 1966 e 1967, sob a direção de A. Biran, primeiro para o mesmo departamento 

e, depois de 1974, em favor do Nelson Gluek School of Biblical Archaeology of Hebrew 

Union College - Jewish Institute of Religion in Jerusalem1'. A última contagem, registrada 

pelo autor em um artigo de 1998, menciona 31 anos de escavações, segundo ele, a escavação 

mais longa de todo Israel18.

17 Id. Inld. Id. Ibid. p. 324.
18 BIRAN, Avraham. Sacred Spaces. In Biblical Archaeology Review. 1998.
19 BIRAN. Avraham. Biblical Dan and the House of David Inscription. In GITIN, Seymour, MAZAR. Amihai e 

STERN, Ephrain. Mediterranean Peoplcs in Transition. Pp. 479-481. BIRAN, Avraham. Dan. In 
FREEDMAN, David Noel. The Anchor Bible Dictionary. Pp. 12-16. BIRAN, Avraham. Dan. In STERN. E. 
NEAEHL. pp. 323-332.

Os textos encontrados não apresentavam a estratigrafia completa de Tel Dan. Apenas os 

estratos referentes à Idade do Ferro estavam numerados, com os demais períodos apresentados 

por era. Tendo em vista estas limitações, foi elaborado um quadro que mostra o 

desenvolvimento do sítio ao longo destas eras, de forma situar o período de colonização 

Israelita, que será discutido com mais detalhes a seguir.

Tabela 1 - Os Períodos de Ocupação de Lais - Dã19

Estratos
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Apenas VestígiosNeolítico e I. +- 5.000 A.E.C.

do Cobre

Intervalo

Bronze Antigo Pelo menos 4 estratos

Entre o EBII e o EB IV

Bronze Médio

Bronze Recente Entre os e

A.E.C.

Início do 12° séc.Camada

Intermediária

Idade do Fero De Meados do

século ao 8o século.

(estratos VI a III)

Desde 732 A.E.C. até

cerca de 332 E.C.e

Persa

332 A.E.C. ao 4o Séc.e

E.C.

Grego

Romano

Assírio,

Babilónico

na ocupação

Toma-se uma próspera cidade com rica cultura 

material

15°

12°

13°

A prosperidade continua. Surge a rampart em 

aclive, que deu forma à cidade e acabou por 

limitar seu crescimento (30 a). Construído um 

peculiar portão de tijolos em arco e diversas 

tumbas. Indícios de destruição violenta.

A cidade continuou a apresentar uma rica cultura 

material, exceto pelo último estrato (VII). 

Encontrada cerâmica grega e um escaravelho 

egípcio do Reinado do Faraó Ramsés II. Sem 

indícios de destruição violenta.

Coexistência de Cerâmica do BA e do Ferro.

Desde o Início do 2o

Milénio, pelo menos 3 

níveis de ocupação 

(BM IIA-BM III)

Evidência de destruição violenta

Súbito declínio da cultura material, que 

progressivamente se recupera. São construídos o 

recinto sagrado e os portões. Estes últimos são a 

principal área destruída pelos assírios.

Apesar da ocupação assíria, 

desenvolve (inclusive o recinto sagrado) e não há 

evidência de destruição nos períodos seguintes. 

Obras de reforma e expansão do recinto sagrado. 

No período Romano, construções cobrem os 

antigos portões.

a cidade se
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ESTRATIGRAFIA DE TELL D AN1.4.

O Estrato VI1.4.1.

O Estrato V1.4.2.

Aparentemente a população da cidade do BR teria sobrevivido até o Início da Idade do Ferro, 
quando apareceriam evidências de destruição violenta em algumas áreas da cidade e de que a 
cultura material mudaria radicalmente no início do 12° século. As principais construções 
passariam a ser silos escavados, muitos deles revestidos de pedra e contendo vasos, inclusive 
pithoi dos tipos collared-rim e galileu (Figura 2 - Coleção de Vasos do Ferro I), a agricultura 
passaria a ser praticada de modo muito mais intensivo que no BA - quando a produção seria 
principalmente pastoril - e a metalurgia começaria a se desenvolver em larga escala. . As 
evidências também sugeririam que boa parte da população viveria em tendas e a cultura 
material seria muito mais pobre, com as cerâmicas grega e cipriota deixando de ser 
encontradas. Para o Autor, esta evidência corroboraria com a narrativa da conquista e 
estabelecimento na cidade da Tribo de Dã (ver nota 4) .

As escavações teriam demonstrado que, no início do 1 Io século A.E.C., a nova população da 
cidade teria completado a transição de um estilo do semi-nômade para o sedentário. Este 
estrato seria identificado por casas com piso de pedra revestido de reboco, assim como o teto. 
A cerâmica seria abundante e também teriam sido encontrados diversos objetos ligados à 
fundição de cobre. Existem evidências de que tenha havido uma destruição violenta em 
meados do 1 Io século A.E.C., com uma camada de cinzas que varia entre 0,6 e 1,2 m21.

20 BIRAN, A.. Dan. In STERN, E. NEAEHL. pp. 327. BIRAN, A. Dan. In FREEDMAN, David Noel. The 
Anchor Bible Dictionary. P.14. BIRAN, A.. Biblieal Dan and the House of David Inscription. In GITIN, S, 
MAZAR, A. e STERN, E. Mediterranean Peoples in Transition: p. 480.

21 BIRAN, A.. Dan. In STERN, E. NEAEHL. pp. 327. BIRAN, A. Dan. In FREEDMAN, David Noel. The 
Anchor Bible Dictionary. P. 14. BIRAN, A.. Biblieal Dan and the House of David Inscription. In GITIN, S, 
MAZAR, A. e STERN, E. Mediterranean Peoples in Transition: p. 481.
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O Estrato IV1.4.3.

O Estrato Hl1.4.4.

A despeito da destruição do estrato anterior, aparentemente, os mesmos habitantes teriam 

reconstruído a cidade, reaproveitando as paredes das casas. A cultura material começaria a se 

sofisticar, a cerâmica deixa de ser meramente funcional e a influência cultural fenícia se faria 

sentir nas duas fases do estrato. Duas grandes obras marcariam o final do 10° século 

(segunda fase): a construção, na área nomeada ‘T’, da primeira bamá da Idade do Ferro (Ver 

O Santuário do 10° Século), e o início de uma nova fase de fortificações na cidade, tendo sido 

descobertos na orla sul, na área denominada ‘A’, um pavimento de basalto inclinado subindo 

ate o alto do talude e uma fortificação ou portão, de basalto revestido de reboco branco 

(Figura 3 - Plano do Sítio com Áreas Escavadas). Biran atribui estas obras a Jeroboão, que 

segundo a Bíblia, teria tomado a cidade o principal centro de culto do norte e trazido para lá 

um bezerro de ouro (ver nota 6)22.

Um maciço sistema fortificações datado do 9o séc. foi descoberto ao sul da cidade, logo 

abaixo da Rampart (Figura 4 - Plano dos Portões). Seria composto por um muro de 4 m de 

espessura e um complexo de portões, que incluiriam um grande pátio externo pavimentado, 

um portão externo, outro pátio interno medindo 19,5 por 19,4 m (onde foi construído um 

santuário - ver A Bamá da Praça Interior), um portão interno com quatro câmaras e um 

caminho pavimentado que subiria por mais 20 m e virava para a direita, ascendendo mais por

22 BIRAN, Avraham. Dan In STERN, E. NEAEHL. pp. 327-230. BIRAN, Avraham. Dan. In FREEDMAN, 
David Noel. The Anchor Bible Dictionary. Pp. 14-15. BIRAN, Avraham. Biblical Dan and the House of 
David Inscription. In GITIN, Seymour, MAZAR, Amihai e STERN, Ephrain. Mediierranean Peoples in 
Transition. Pp. 480-81.
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0 RECINTO SAGRADO1.5.

1.5.1. O Santuário do 10° Século

23

Embora a bíblia descreva da instalação de um santuário em Dã (ver nota 4) logo no início da 

ocupação da cidade, o que, conforme foi exposto, ocorrera o estrato VI, nenhum indício de 

recinto sagrado teria encontrado neste período. A instalação religiosa mais antiga da Idade do 

Ferro teria sido atribuída ao estrato seguinte, na área ‘T’. Seus vestígios constituir-se-iam em

mais 40 m, com uma inclinação de 28°. O conjunto formaria uma via que viria do exterior da 

cidade até e levava até o alto do monte e que teria sido intensamente utilizada, como 

demonstra o desgaste das pedras do piso. Além do santuário acima descrito, três outros 

(comentados a seguir) teriam sido descobertos ao longo deste caminho, o que levou Biran a 

concluir que se tratasse de um caminho processional (Figura 5 - Via Processional). Uma nova 

bamá também teria sido construída no recinto sagrado (O Santuário do 9o Século), atribuída 

por ele ao Rei Acabe. No 8o século a prosperidade teria continuado a reinar na cidade e um 

portão superior teria sido construído no alto do talude (onde duas instalações formavam um 

novo santuário - ver A Bamá do Portão Superior) e um muro foi construído no meio da 

subida, obrigando quem vinha a tomar um desvio à direita. As escavações no pátio exterior 

demonstraram que também lá, a cerca de 40 m do portão exterior, teria sido construído outro 

santuário (ver A Bamá Exterior). Além disso, no recinto sagrado, a massevá teria sido 

ampliada e novas instalações adicionadas ao complexo. Biran atribui estas obras ao Rei 

Jeroboão II. Os portões foram destruídos na segunda metade do 8o século, provavelmente 

durante a invasão Assíria, mas o caminho pavimentado continuou a ser usado e, sobre os 

escombros de seus muros, acima da praça exterior, um novo santuário teria sido construído, 

(A Bamá Posterior à Destruição dos Muros). O restante da cidade parece ter se desenvolvido, 

inclusive com novas construções erguidas adicionadas ao redor do recinto sagrado23.

BIRAN. Id.. In STERN. Id. BIRAN, Avraham. Dan. In FREEDMAN, David Noel. The Anchor Bible 
Dictionary. Pp. 14-15.
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dois cursos de pedra lavrada, com 19 m de comprimento e largura estimada em 8 m e sua 

destruição violenta seria atestada pelas pedras queimadas, provavelmente durante uma 

invasão assíria narrada em IRs 15:20 e em 2Cr 16:4 (nota 7). Segundo ele, haveria duas 

evidências que favoreceriam a hipótese de que trataria de um recinto sagrado. A primeira 

seria que na mesma área teriam sido encontrados objetos religiosos da Idade do Bronze (o que 

foi interpretado com indício de um santuário): uma estatueta de um homem sentado com as 

pernas cruzadas e as mãos numa posição que sugeriria que estivesse rezando e outra que 

mencionaria o deus Anun, ambos de origem egípcia; uma figurine de uma deusa, adornada 

com uma peruca em estilo egípcio, datando do segundo milénio. Outra evidência seriam os 

objetos e a instalação de natureza religiosa, encontrados junto ao sítio: três grandes pithoi (c.a. 

300 1 cada) decorados com serpentes em relevo (ele destaca que a imagem da serpente seria 

associada ao culto, particularmente a Baal - Figura 6 - Pithoi Decorado com Motivo de 

Serpente), um vaso de armazenamento contendo uma lâmpada de sete pavios (ver As 

Lâmpadas de Sete Pavios), estandes de incenso decorados em relevo e pintados, estatuetas de 

faiança e diversos vasos cerâmicos atribuídos ao final do 10o e início do 9o séc. A instalação 

seria uma espécie de bacia rebocada, enterra no solo, que os escavadores atribuíam a algum 

ritual com água, mas que Stager e Wolf24 defendem que seja uma instalação para produção de 

azeite (ver Ablução ou produção de Azeite?); Também teria sido encontrada, em um pátio 

pavimentado, a sul da mencionada instalação, uma banheira de barro quebrada, medindo 0,6 

m de largura, 1,5 m de comprimento e 0,5 m de profundidade, com um assento em uma das 

pontas. O referido pátio estender-se-ia até a borda de uma piscina retangular, alimentada por 

um canal que vinha de uma fonte próxima. Aliás, um fator que poderia ter influenciado a 

escolha do local para instalação de um santuário é sua proximidade com uma das fontes que 

dão origem ao Rio Jordão25.

24 STAGER, L. E e WOLFF, S. R. Production and Commcrce in Tcmple Courtyards.. In BASOR 243, 
1981. Pp. 95-102.

’5 BIRAN, Avraham. Dan. In STERN, E. NEAEHL. pp. 328-9. BIRAN, Avraham. Sacred Spaces. In Biblical 
Archaeology Archives: September/ October 1998.
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O Santuário do 9o Século1.5.2.

Outra bamá foi descoberta na mesma área (Figura 7 - A Área do Recinto Sagrado). Seria uma 

plataforma quadrada com 19 m de lado, cuja altura exata permaneceria desconhecida, mas, 

segundo o que teria sido apurado, em seu lado sul erguer-se-ia pelo menos 3 m acima do nível 

do solo. Seus lados teriam sido construídos com pedra calcária lavrada silhar, numa 

montagem em que a face longa e a curta são expostas e fileiras alternadas (headers and 

stretchers), estilo de construção típico da Idade do Ferro em Samaria, Megido, Ramat Rahel e 

outros sítios. Vigas de madeira provavelmente seriam inseridas entre as fileiras, com sugeriria 

uma saliência recortada nas pedras de uma fileira; também teriam sido encontrados os 

soquetes nos quais as vigas eram fixadas (Biran menciona que existiriam evidências - textuais 

- de que este processo de inserir fileiras de vigas de madeira entre fileiras de pedra teria sido 

usado no templo de Jerusalém (IRs 6:36; IRs 7:12 ). Devido a estas evidências físicas e à 

expressão composta usada para definir o santuário de Dã (ainda que supostamente o do estrato 

anterior) na bíblia (beyt-bamôt ou casa dos lugares altos - IRs 12:31 ver Referências 

Bíblicas), Stager e Wolff propuseram que a plataforma servisse de base para um santuário, 

que poderia ser uma estrutura leve, como o tabernáculo, ou mesmo um templo, do qual apenas 

os alicerces teriam restado27. Dever também considera esta possibilidade plausível28. Esta 

estrutura seria rodeada a sul, leste e oeste por um piso de travertino amarelo batido, que 

funcionaria como um pátio para esta e outras instalações do recinto sagrado. A sul ficariam 

duas superfícies de silhar quadrada - a maior delas mediria 7 por 8 m - onde teriam 

encontrados um altar de pedra com quatro chifres (Figura 8-0 Altar com Quatro Chifres), o 

chifre de um altar bem maior (semelhante ao encontrado em Megido - Figura 9 - Chifre do 

Altar Maior), vestígios das bases de colunas circulares, cinco de graus de pedra silhar e

26 “ Também edificou o átrio interior de três ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro.” (1 
Reis 6:36 RA)

“ Ao redor do grande átrio, havia três ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro; assim era 
também o átrio interior da Casa do SENHOR e o pórtico daquela casa.” (1 Reis 7:12 RA)

27 STAGER, L. E e WOLFF, S. R. Production and Commerce in Temple Courtyards.. In BASOR 243, 1981. P.
99..

28 Id.
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O Santuário do 8o Século1.5.3.

29 BIRAN. Dan. In STERN, E. NEAEHL. pp. 329; BIRAN, A. Dan: Place In FREEDMAN, David Noel. The 
Anchor Bible Dictionary. P. 15; BIRAN. Sacred Spaces. In Biblical Archaeology Archives: September/ 
October 1998.

Um complexo de edifícios a oeste do barná teria sido descoberto nas temporadas de 1985-6, 
os quais Biran chamou de leshakot (escritório), nome dado às câmaras que pareciam estar 
associadas às estruturas religiosas, como o templo de Jerusalém (Ed 8:29 e ICr 9:26 entre 
outros30). Na câmara do fundo de um lishká teria sido encontrado altar fixo e baixo (Figura 10 
- Altar com Vaso Enterrado); perto dele, no chão, teriam sido encontradas duas pás de ferro 
com cabo longo (um terceira teria sido encontrada nas proximidades), usadas em carvão 
(Figura 11 - As Três Pás de Ferro). Na mesma área, foram encontrados uma jarra enterrada e 
cheia de cinzas, dois altares de incenso e a cabeça de um cetro de bronze. Também foi 
atribuída a este estrato a monumental escadaria que alcançava a plataforma pelo sul, pois ela 
fora construída sobre o piso de travertino do estrato anterior (Figura 12 - Escadria do Recinto 
Sagrado). Para Biran, o santuário teria alcançado seu zénite no 8o século, durante o governo 
de Jeroboão II31.

diversos vasos. Estas descobertas indicariam que a área pertenceria ao 9o século A.E.C., e
29Biran atribui sua construção ao reinado de Acabe .

30 “ Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes, e dos levitas, e dos cabeças de 
famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da Casa do SENHOR.” (Esdras 8:29 RA)

“ porque havia sempre, naquele oficio, quatro porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as 
câmaras e os tesouros da Casa de Deus.” (1 Crónicas 9:26 RA)

31 BIRAN. Sacred Spaces. In Biblical Archaeology Archives: September/ October 1998; BIRAN. Dan. In 
STERN, E. NEAEHL. p. 329; BIRAN, A. Dan: Place In FREEDMAN, David Noel. The Anchor Bible 
Dictionary. P. 15
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O Recinto Sagrado nos Períodos Posteriores1.5.4.

O CAMINHO PROCESSIONAL1.6.

A Bamá da Praça Interior1.6.1.

A primeira instalação da série de santuários nos portões da cidade ficaria no muro exterior 

norte (ou direito de quem entra) do portão interno (Figura 4 - Plano dos Portões: número 3). 

Tratar-se-ia de uma bancada de pedras silhar, ao redor da qual ficariam quatro colunas, 

provavelmente as bases de uma estrutura em dossel. As bases de duas destas colunas teriam 

sido encontradas no local, e uma terceira junto aos escombros (Figura 14 - Base da Estrutura 

do Dossel com Bancada ao fundo). Inicialmente, teriam sido levantadas duas hipóteses: que 

se tratasse de uma base sobre a qual o trono do rei deveria ser colocado (como em

Biran apresenta evidências de que a área T não teria deixado de ser considerada sagrada nos 

períodos posteriores A destruição dos portões da cidade. No Período Grego tanto a bamá foi 

expandida quanto novas instalações foram adicionadas ao complexo. Seria originária deste 

período que uma inscrição dedicatória que teria se tomado uma das peças chave para a 

identificação do sítio, pois nela estaria inscrito (em grego e aramaico) ‘ao deus que está em 

Dã’ (Figura 13 - Inscrição Dedicatória ). Também no Período Romano, novas obras teriam 

sido realizadas, só tendo sido abandonadas lá pelo 3o ou 4o séculos32.

32 BIRAN. Dan In STERN, E. NEAEHL. pp. 330-2.
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2Sm 19:933), ou da plataforma para um ídolo, indicando que no local talvez houvesse um 

bamá (como em 2Rs 23:834). À direita desta instalação haveria uma outra bancada, estreita e 

longa35, e um grande monólito de basalto na vertical, possivelmente uma massevá. À medida 

que os destroços da destruição do muro no final do oitavo século (atribuídas a Tiglate 

Pileser II) foram sendo retirados, uma nova descoberta ajudou a elucidar o uso da área. Junto 

ao muro da cidade, uma nova instalação com cinco monólitos de basalto, erguidos e de 

diferentes tamanhos, fronteados por com uma bancada teria sido encontrada. No extremo 

oeste do conjunto, outra grande pedra criaria uma espécie de nicho para as cinco primeiras. O 

fato de ambas as instalações serem ladeadas por grandes monólitos, deveria ter algum 

significado especial, uma vez que, conforme Uzi Avner, grandes massevot normalmente 

representam as divindades, ao passo que as menores, os ancestrais36. Na área próxima também 

teriam sido encontrados vasos votivos, inclusive lâmpadas de sete pavios e tigelas de incenso. 

Ossos de ovelha e cabrito também teriam sido desenterrados nas proximidades, demonstrando 

que animais seriam oferecidos e comidos naquele local. Isso levou Biran a concluir que o 

monólito encontrado junto á base do dossel também seria uma massevá e que o conjunto - o 

dossel, a massevá isolada e as cinco massevot juntas - formasse um santuário junto aos 

portões da cidade. Estas evidências juntas indicam ser esta área, de fato, ele lembra que o rei 

Josias teria eliminado os lugares altos (bamot) dos portões durante sua reforma religiosas (ver 
nota 34)37.

3j “ Então, o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está 
assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora. Israel havia fugido, cada um para a 
sua tenda.” (2 Samuel 19:8 RA)

34 “ A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, 
desde Geba até Berseba; e derribou os altares das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, governador 
da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela.” (2 Reis 23:8 RA)

35 BIRAN. Dan. In STERN, E. NEAEHL. P. 329.
36 Uzi Avner, comunicação pessoal ao autor em 31 de julho e 1994. In METTINGER, T. N. D. No Graven 

Image? P. 166.
37 BIRAN. SacredSpaces. In Biblical Archaeology Archives: Septcmber/ October 1998.
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A Bamá Exterior1.6.2.

A Bamá do Portão Superior1.6.3.

Com já foi mencionado, o portão superior teria sido construído na última fase do estrato III, 

ou no 8o século. Nele Biran descreve a descoberta de um novo complexo de santuários muito 

semelhante ao santuário da praça interior (Figura 4 - Plano dos Portões: número 2). Sua 

primeira instalação (Figura 17 - Instalação à Esquerda do Porão Superior) ficaria à frente de 

quem subisse pelo novo desvio (ou á esquerda, depois que esta pessoa fizesse a curva 

obrigatória para a direita). Ele a descreve como uma estrutura de 4,50 por 2,4 m (15 por 8 

pés), com um púlpito á sua esquerda. Dentro dela haveria um bloco de pedra calcária silhar

Os escavadores observaram que a área pavimentada fora dos portões, chamada de pátio 

externo pavimentado, estender-se-ia ao longo do muro para leste e então começaram a 

explorar uma faixa de cinco metros nesta direção. A cerca de 40 m dos portões, teria sido 

descoberta uma nova instalação (Figura 4 - Plano dos Portões: número 4): composta de cinco 

mcissevot (Figura 15 -Massevôt da Bamá Exterior). Uma sondagem mostrou que estas teriam 

sido construídas junto á base do muro, 0,40 m abaixo do calçamento, cujas lajes de pedra 

teriam sido cuidadosamente assentadas contra elas (Figura 16 - Sondagem Junta à Base das 

Esteias). Aliás, a cerâmica encontrada sob este piso teria sido datada entre o final do 9o e 

início do 8o séculos A.E.C., o que indicaria que a sua construção provavelmente teria ocorrido
TO

neste último .

38 BIRAN. A. e NAVEH, J. The TelDan Inscription. In IEJ, 45-1, 1995. Pp. 3-5.
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A Bamá Posterior à Destruição dos Muros1.6.4.

Durante a escavação da área da praça pavimentada exterior, acima dos escombros da 

destruição das muralhas (Figura 4 - Plano dos Portões: número 1), atribuída por Biran à 

invasão assíria ao Norte de Israel, teria sido descoberta outra instalação religiosa. Mediria 

4,50 por 2,50 m e possuiria três monólitos, cujas alturas seriam de 1, 17 m, 0,73 m e 0,50 m, 

respectivamente (Figura 18 - Bamá Posterior à Destruição dos Muros). Em frente ao maior 

haveria uma tigela de basalto sobre um capitel decorado, que por sua vez estava sobre uma 

base chata (Figura 19 - Tigela de Pedra Sobre Capitel). Uma grande quantidade de cinzas 

também teria sido encontrada ao redor das pedras e existiriam traços de fogo dentro da tigela 

de pedra. As pedras teriam sido identificadas como massevot e a instalação como uma bamá 

e Biran conclui que, embora os muros e seus santuários estivessem em ruínas, a tradição dos 

habitantes quanto ao culto naquele lugar teria permanecido (o que teria motivado a construção 

deste novo santuário)40.

quebrado em dois, que teria sido desvirado, revelando uma depressão esculpida e uma valeta 

que iria da depressão ao limite da borda, formato que os teria levado à conclusão de que esta 

pedra fosse usada em algum ritual de libação. Do lado oposto, à direita de quem subia, foram 

encontradas novamente cinco pedras fixadas a uma construção de pedra, quatro erguidas e 

uma deitada .

39 BIRAN. SacredSpaces. In Biblical Archaeology Archives: Septembcr/ October 1998.
40 BIRAN. A. e NAVEH, J. Op. cit. In IEJ, 45-1, 1995. Pp. 1-2. BIRAN. Sacred Spaces. In Biblical 

Archaeology Archives: September/ October 1998.
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DISCUSSÃO DE ALGUNS OBJETOS E INSTALAÇÕES

As Lâmpadas de Sete Pavios1.7.1.

Ablução ou produção de Azeite?1.7.2.

Quanto à lâmpada encontrada no recinto sagrado (ver O Santuário do 10° Século), Stager e 

Wolff acrescentam que a tradição de uso religioso de lâmpadas de sete pavios remontaria ao 

santuário do BM II no sítio de Nahariya. Lembram também que teria sido encontrado um 

paralelo no ‘edifício oeste’, situado a norte da estrutura cultual que Lapp teria descoberto em 

Tanaque (Ta’anakh)41, dentro de pilha de detritos que também incluiria uma figurine de 

Astarte e um vaso zoomórfico. Eles também mencionam que a própria bíblia descreve as sete 

nèrôt na tradição do tabernáculo (Nm 8:1-4; Ex 25:3742)43. A descoberta posterior de outra 

lâmpada de sete pavios, no santuário da praça interior (ver A Bamá da Praça Interior), só 

serve para reforçar a existência desta tradição na cidade.

A já mencionada bacia na entrada da O Santuário do 10° Século, que foi originalmente 

interpretada por Biran como uma instalação relacionada a rituais de libação, recebeu uma

41 SELLIN, E. Tell Tcfannek. Denkschriften der Kaisrlichen Akademie der Wissenschsften 50. Viena: [N.E.], 
1904. In STAGER e WOLFF. Op. Cit pp. 100 n. 2.

42 “ Disse o SENHOR a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que 
venham as sete a alumiar defronte do candelabro. E Arão fez assim; colocou as lâmpadas para que alumiassem 
defronte do candelabro, como o SENHOR ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o 
seu pedestal até às suas flores; segundo o modelo que o SENHOR mostrara a Moisés, assim ele fez o 
candelabro.” (Números 8:1-4 RA)

“ Também lhe farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele.” (Êxodo 25:37 RA)
43 STAGER E WOLFF. Op. Cit pp. 97 e 100.
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44 MACALISTER, R.A.S. The Escavation of Gezer. Londres: John Murray, 1912. pp. 62-65. ALBRIGHT, 
W.F. The Excavation of Tell Beit Mirsim. Vol III. In The Iron Age Annual of the American Schools of 
Oriental Reserach 21-22. New Haven: American Schools of Oriental Research, 1943. Pis. 11b e 62 b. 
GRANT, E. e WRIGHT, G.E. Ain Shems Escavations, Part I. Haverford: Haverford College, 138. Todos em 
STAGERE WOLFF. Op. Cit. p.97.

45 “ Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão; tocaram a trombeta, e 
todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão!” (1 Reis 1:39 RA)

“ Então, farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água; 
depois, tomarás as vestes, e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o 
cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal; pôr-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra, a 
coroa sagrada. Então, tomarás o óleo da unção e lho derramarás sobre a cabeça; assim o ungirás. Farás, 
depois, que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus 
filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus 
filhos.” (Êxodo 29:4-9 RA)

“ Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes.” (Êxodo 30:30 
RA)

“ Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Vestirás Arão 
das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar 
seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes; 
sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações.” (Êxodo 40:12-15 RA)

“ Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias: de mirra fluida quinhentos siclos, de cinamomo odoroso a 
metade, a saber, duzentos e cinquenta siclos, e de cálamo aromático duzentos e cinquenta siclos, e de cássia 
quinhentos siclos, segundo o siclo do santuário, e de azeite de oliveira um him. Disto farás o óleo sagrado para 
a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista; este será o óleo sagrado da unção.” (Êxodo 30:23- 
25 RA)

nova análise por parte de Stager e Wolff Eles a descrevem como uma bacia enterrada e 
rebocada, com o fundo forrado de lajes de pedra (Figura 20 - Lagar de Azeite no Recinto 
Sagrado). Teria uma capacidade máxima de 1,5 m3 e seria flanqueada em dois lados opostos 
por duas lajes de basalto, levemente inclinadas para fora, na direção de dois vasos de 
armazenamento enterrados. A estrutura seria cercada por paredes de pedra em três lados e 
ficaria ao fundo de um cômodo ou pátio. Pelo menos dez pedras perfuradas teriam sido 
encontradas próximas ao vaso e respectiva laje que ficavam a norte. Para os autores, tratar-se- 
ia de uma instalação para produção de azeite, na qual as azeitonas seriam primeiro prensadas 
dentro da bacia, que seria então enchida de água, expulsando primeiro o azeite mais fino. Em 
seguida, a massa seria recolhida em cestos e novamente prensada sobre as lajes, com a ajuda 
dos pesos de pedra, que seriam fixados às paredes, escorrendo o azeite pelas frestas sobre as 
ranhuras das lajes de basalto, que conduziriam o liquido para os vasos de armazenamento. 
Eles citam instalações semelhantes, no 7o e no 8o séculos, em Gezer, Tell Beit Misrim e Beth 
Shemesh44 e lembram que o uso de azeite é prescrito na Bíblia: em rituais de unção (rei: IRs 
1:39; sacerdote Ex 29:4-9; 30:30; 40:12-15; utensílios Ex 30:23-2545), como combustível para
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e

A Esteia de Dã1.7.3.

In Israel

as lâmpadas do tabernáculo (Ex 27:20; Lv 24:246), como componente de libação e prescrita 

nas Ofertas de cereais (justamente por ser combustível - Jz 13:19,23; ISm 3:14; 2Rs 16:12- 

13; Nm 28:4-5; Ez 46:13-1547). Eles ainda demonstram que a produção de bens ligado ao 

culto nas dependências do templo estaria bem documentada, citando, entre outros exemplos, a 

produção de figiirines no templo de Nahariya (BM II)48 e a produção de cerâmica em um 

forno no templo da área A de Hazor (BR I), entre outros exemplos. Assim, eles consideram 

que a instalação tenha sido colocada lá para suprir a necessidade de azeite do santuário, tanto 

internas quanto de seus frequentadores49. Dever apóia esta hipótese, pois menciona a referida 

instalação como especificamente destinada á produção de azeite50.

46 “ Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja 
lâmpada acesa continuamente.” (Êxodo 27:20 RA)

“ Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja 
lâmpada acesa continuamente.” (Levítico 24:2 RA)

47 “ Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao SENHOR; e o 
Anjo do SENHOR se houve maravilhosamente. Manoâ e sua mulher estavam observando.” (Juízes 13:19 RA)

“ Porém sua mulher lhe disse: Se o SENHOR nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a 
oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas.” (Juízes 13:23 RA)

“ Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de 
manjares.” (1 Samuel 3:14 RA)

“ Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a 
sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar.” (2 
Reis 16:12-13 RA)

“ um cordeiro ofereceras pela manhã, e o outro, ao crepúsculo da tarde; e a décima parte de um efa de flor de 
farinha, em oferta de manjares, amassada com a quarta parte de um him de azeite batido.” (Números 28:4-5 
RA)

“ Prepararás um cordeiro de um ano, sem defeito, em holocausto ao SENHOR, cada dia; manhã após manhã, o 
prepararás. Juntamente com ele, prepararás, manhã após manhã, uma oferta de manjares para o SENHOR, a 
sexta parte de um efa e, de azeite, a terça parte de um him, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto 
perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, e a oferta de manjares, e o azeite, manhã após manhã, em 
holocausto contínuo.” (Ezequiel 46:13-15 RA)

48 DOTHAN, M. The Excavatinons at Nahariyah: Preliminary report (seasons 1954-55).
Exploration Journal 6. pp. 20-21. In STAGER E WOLFF. Op. Cit. p.97

49 STAGER E WOLFF. Op. Cit pp, 95-98.
50 DEVER. William G. Recent Archaeological Discoveries and Biblical Research. PP. 133-4.
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO1.8.

É relevante mencionar que teria sido a dois metros ao sul e logo abaixo do santuário posterior 

á destruição dos muros que teria sido encontrado o primeiro fragmento (chamado de ‘A’) da 

Esteia de Dã. Trata-se de uma esteia comemorativa, erguida por um rei estrangeiro 

(provavelmente Arameu, de Damasco) para celebrar sua conquista da cidade, e que foi 

posteriormente quebrada e seus pedaços usados como material de construção no calçamento 

do pátio. O que torna o achado tão importante é que ele menciona a casa de Davi em sua 9a 

linha. A partir da camada em que foi encontrada, das circunstâncias históricas que a cercam e 

de evidências e textuais, Biran atribui sua confecção a Hazael (Final do 8o séc)31, com o que 

concorda Schnidewind .

51 BIRAN, A. e NAVEH, J. The Tel Dan Inscription. In IEJ, 45-1, 1995. Pp. 18-9.
52 SCHNIEDEWIND, William. Te) Dan Stela: New Light on Aramaic and Jchifs Revolt. In Bulletin of The 

American Schools of Oriental Research 302, 1996. Pp. 85-6.

Biran observou, com muita propriedade, que as duas áreas sagradas de Dã provavelmente 

representavam dois aspectos da Religião. No Recinto Sagrado, na área T, teria lugar a 

religião oficial, praticada pelo estado e pelas elites. Uma série de lugares altos, 

provavelmente encimados por tabernáculos ou mesmo templos e dotados de estruturas anexas 

sucederam-se naquele lugar durante a Idade do Ferro II. Aliás, a insistência em reconstruí-los 

e expandi-los, mesmo nos períodos posteriores às invasões, demonstra que este local gozava 

de grande prestígio. A escolha de um sítio próximo a uma fonte, a banheira encontrada junto 

a uma piscina e menos provavelmente a bacia rebocada do 10° século, tomam provável que 

seus ritos envolvessem abluções. Mas, no último caso, a evidência mais forte é de que a 

instalação fosse uma prensa de azeite, sugerindo que o produto fosse considerado muito 

importante para os rituais ali praticados. A presença de um altar esculpido de quatro chifres, 

do chifre de um altar maior e posteriormente de um altar fixo, assim como as cinzas no vaso e
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as pás, testemunham a realização de sacrifícios. A representação de uma serpente em um 

pithoi sugere que Baal também era invocado naquele lugar, embora o texto da inscrição 

dedicatória pareça sugerir que, pelo menos posteriormente, o culto na cidade fosse dirigido a 

um deus específico (assim como o texto de Amós 8:14 - nota 9) . Também se pode concluir, 

devido à presença de estandes e altares de incenso, que o culto envolvia a queima deste tipo 

de substância. Ao longo da via de acesso à cidade, uma série de bamôt representaria a 

religião mais popular, praticada pelo povo da cidade e pelos visitantes. Na primeira delas está 

bem documentada a prática do aniconismo (inclusive com a presença de pedras maiores, 

talvez representando uma divindade) e possivelmente a idolatria, em um ídolo instalado sob o 

dossel (uma vez que ambos não são necessariamente incompatíveis). Os vasos votivos 

indicam que sua oferta era comum, assim como os ossos de animais sugerem que seu 

sacrifício fazia parte dos rituais e a presença de uma tigela de incenso, que sua queima 

realizada. A segunda, fora dos portões, junto ao muro, apresentava apenas cinco massevot. A 

Terceira, no portão superior, apresentava o mesmo número de massevot que as outras duas 

(cinco), embora uma delas estivesse deitada e, do lado oposto - a única instalação do conjunto 

que ficava á esquerda - um púlpito e uma pedra, provavelmente destinada a libações. 

Repetição do número de massevot indica que o número cinco tinha um significado especial 

para aqueles que ás ergueram, assim como o fato de serem instaladas sempre à direita. A 

conclusão de Biran, de que se tratasse de uma via processional, parece estar correta. A 

construção do último santuário quando os três primeiros já estavam desativados mostra que de 

fato o local continuava a ser considerado sagrado e a tigela de oferendas, juntos com as 

cinzas, testemunha a prática de sacrifícios queimados, mas o número de pedras ficou reduzido 

a três. A julgar pela abundância de casos, o aniconismo parece ter sido muito popular na 

cidade. Um último dado a ser levado em conta é que nas duas áreas foram encontradas 

lanternas de sete pavios, o que mostra que ambas as manifestações religiosas às empregavam.
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FIGURAS DO CAPÍTULO I

53Figura 1 - Vista Aérea do Sítio:

Figura 2 - Coleção de Vasos do Ferro I54

53 BIRAN. Dan. In STERN. E. NEAEHL. pp. 323.
54 BIRAN. A. Dan In STERN. E. NEAEHL V. 1. p. 327.
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Figura 4 - Plano dos Portões56

Figura 3 - Plano do Sítio com Áreas Escavadas5’
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Figura 6 - Pithoi Decorado com Motivo de Serpente’8

Figura 5 - Via Processional57

?t> BIRAN. SacredSpaces. In Biblical Archaeology Archives: September/ October 1998.
5‘ BIRAN. Dan In STERN. E. NEAEHL pp. 330.
58 BIRAN. Dan. In STERN, E. NEAEHL. pp. 327.
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Figura 7 - A Área do Recinto Sagrado
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59 BIRAN. Dan In STERN. E. NEAEHL. pp. 328.
60 Id.

Figura 8-0 Altar com Quatro Chifres60
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Figura 9 - Chifre do Altar Maior61
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Figura 10 - Altar com Vaso Enterrado61
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Figura 12 - Escadria do Recinto Sagrado

62 Id.
63 BIRAN, A. Dan. InFREEDMAN, D. N. The Anchor Bible Dictionary. P 15 
M BIRAN. Dan. In STERN. E. NEAEHL. pp. 329.

Figura 11 - As Três Pás de Ferro63

1

■



43

Figura 13 - Inscrição Dedicatória Bilíngue

Figura 14 - Base da Estrutura do Dossel com Bancada ao fundo

65 BIRAN. Dan In STERN, E. NEAEHL. pp. 330.
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Figura 15 -Massevôt da Bamá Exterior

Mis

66 BIRAN. A. eNAVEH. J. The Tel Dan Inscription. In IEJ, 45-1, 1995. P.6.
67 Id.

Figura 16 - Sondagem Junta à Base das Esteias67
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.68Figura 17 - Instalação à Esquerda do Porão Superior

68 BIRAN. Sacred Spaces. In Biblical Archaeology Archives: Septcmber/ October 1998.
69 BIRAN. A. e NAVEH. J. The Tel Dan Inscriptíon In IEJ, 45-1, 1995. Pp. 2.

Figura 18 - Bania Posterior à Destruição dos Muros69
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Figura 20 - Lagar de Azeite no Recinto Sagrado71
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Figura 19 - Tigela de Pedra Sobre Capitel70

70 BIRAN. A. e NAVEH, J. The Tel Dan Inscription In IEJ, 45-1, 1995. Pp. 3
71 STAGER E WOLFF. Op. Cit P. 95
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Figura 21 - A Esteia de Dan72

" BIRAN, A. e NAVEH. J. An Aramaic Stele Fragment from Tel Dan. In IEJ, 43:2-3, 1993. P. 88.



2. CAPÍTULO II - MEGIDO

LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO2.1.

Referências Bíblicas2.1.1.

mas, no período do Reino Unido, ela aparece entre as cidades fortificadas por Salomão (1 Rs

Segundo Aharoni, Megido seria uma das maiores cidades cananéias durante o período dos 
juízes, sendo mencionado no cântico de Débora (Jz 5:19; conforme Js 12:21’). Apareceria 
também na lista das cidades não conquistadas pela tribo de Manasés (Js 17:11-13; Jz 1:27-28 
e 1 Cr 7:292). Não se sabe claramente quando a cidade teria caído nas mãos dos israelitas,

“ do lado dos filhos de Manasses, Bete-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias. Dor e 
suas aldeias; nestas, habitaram os filhos de José, filho de Israel.” (1 Crónicas 7:29 RA)

“ Manasses não expulsou os habitantes de Bete-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, 
nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias; pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma 
terra. Quando, porém, Israel se tomou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou 
de todo.” (Juízes 1:27-28 RA)

“ o rei de Taanaque, outro; o de Megido, outro;” (Josué 12:21 RA)

2 “ Porque, em Issacar e em Aser, tinha Manassés a Bete-Seã e suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de 
Dor e suas vilas, os habitantes de En-Dor e suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas e os habitantes 
de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os 
habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, 
tomando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram 
de todo.” (Josué 17:11-13 RA)

1 “ Vieram reis e pelejaram; pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido; porém não 
levaram nenhum despojo de prata.” (Juízes 5:19 RA)
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O Testemunho Epigráfico2.1.2.

4

5

6

a

3

8 AHARONL Y., YADIN, Y. SHILOH, Y. Megiddo. In STERN, E. NEAEHL. P. 1004.

9:153) e como uma das cidades de seu quinto distrito administrativo (1 Rs 4:124). A cidade é 
mencionada como local da morte do rei Acazias, de Judá, durante a revolta de Jeú (2 Rs 
9:275). Volta a ser mencionada como local da batalha entre o faraó Neco II e o rei Josias, de 
Judá, no ano de 609 A.E.C, ocasião em que este último teria sido morto (2 Rs 23:29; 
2 Cr 35:226). Tendo sido campo de grandes batalhas desde a antiguidade, o Armagedom (Har 
Meguido), o Monte de Megido, é mencionado no Apocalipse de João com o local onde todos 
os reis da terra travariam a última batalha no final dos tempos (Ap. 16:12-16 ss ) .

Porém Josias não tomou atrás; antes, se disfarçou para pelejar contra ele e, não dando ouvidos às palavras que 
Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido.” (2 Crónicas 35:22 RA)

“ Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o 
caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e 
da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs; porque eles são espíritos de demónios, 
operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande 
Dia do Deus Todo-Poderoso. (Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda 
as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha.) Então, os ajuntaram no lugar que em 
hebraico se chama Armagedom.(...)” (Apocalipse 16:12-16 RA)

A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a Casa do SENHOR, e a sua própria casa, 
e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Hazor, e Megido, e Gezer,” (1 Reis 9:15 RA)

3 «

“ À vista disto, Acazias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bete-Hagã; porém Jeú o perseguiu e disse: Feri 
também a este; e o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido, onde 
morreu.” (2 Reis 9:27 RA)

“ Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque, e a Megido, e a toda a Bete-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de 
Jezreel, desde Bete-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeão.” (1 Reis 4:12 RA)

“ Nos dias de Josias, subiu Faraó-Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates; e, tendo saído 
contra ele o rei Josias, Neco o matou, em Megido, no primeiro encontro.” (2 Reis 23:29 RA)

Aharoni também descreve as referências epigráftcas à cidade. Ele comenta que, embora as 
escavações conduzidas no monte tenham revelado que a cidade já fosse fortificada e
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importante desde a Idade do Bronze Antigo e Médio, as referências mais antigas a ela 

datariam do século quinze a.C, nos anais do Faraó Tutmósis III. Nestes estaria o relato de que 

Megido teria liderado - junto com Cades, no Orontes - uma confederação de cidades 

cananéias que teriam tentado subverter o domínio Egípcio em Canaã e na Síria. O exército 

egípcio e as carruagens cananéias teriam travado uma batalha decisiva no Ribeiro de Quina 

(Wadi Lejjun), perto de Megido, sendo esta a mais antiga batalha cujos detalhes foram 

preservados. Depois de perseguir as forças de Canaã, o exército do faraó teria recolhido um 

rico butim, que incluiria 924 carruagens e, de acordo com a Esteia de Jebel Barkal, o sítio à 

cidade de Megido teria durado sete meses, durante os quais os Egípcios teriam colhido nos 

campos em redor 207.300 kor de trigo (fora o que os soldados conservaram para si). Após 

esta vitória, o faraó teria retomado para o Egito, tomando a cidade sua base no vale de 

Jezreel. Evidências de sua importância e força teriam sido encontradas em outros três 

documentos: em uma das cartas de Tanaque, nas quais o rei de Tanaque teria recebido ordens 

para mandar homens e tributos a Megido; na descrição da segunda campanha de Amenotepe 

II (1430 A.E.C), a qual teria terminado na vizinhança de Megido; em uma das cartas de el- 

Amarna (EA-2440), na qual o rei de Megido pede ao faraó para retomar a sua cidade uma das 

guarnições que teriam estado nela estacionadas. Megido também seria mencionada na lista 

de cidades de Tutmósis III e Seti I - na lista de emissários cananeus de Tutmósis III (Papiro 

Leningrado 1116-A). Entre as cartas de el-Amama, cinco teriam sido enviadas pelo Rei 

Biridiya (um nome Indo-Ariano), de Megido, ao faraó. Elas mostram que Megido era uma 

das cidades mais importantes no Vale de Jezreel e que suas maiores rivais seriam Siquém e 

Aco. Em uma delas, Biridiya diz ter trazido trabalhadores de corvéia de Yapu (Jáfia?) para 

ceifar os campos de Shunem, uma cidade que, de acordo com a missiva, haveria sido 

anteriormente destruída. No Papiro Anastasi, datando do reinado de Ramsés II, Megido é 

mencionada em uma descrição detalhada de uma estrada que sairia da cidade para a Planície 

Costeira, seguindo o curso do Ribeiro cIron. No ano de 946 A.E.C, ascendeu a trono do Egito 

o faraó Sisaque (Sheshonq) I, fundador da vigésima segunda dinastia, que reinou até 913 

A.E.C. No vigésimo ano de seu reinado (926 A.E.C), ele teria lançado uma ofensiva contra 

os territórios de Israel e Judá, cujo relato foi preservado no “Portal Bubástida”, a sudoeste do 

templo de Amon em Luxor9. Neste texto ele menciona Megido entre as cidades conquistadas

9 AHARONI. Y. et Al. Atlas Bíblico. Pp. 91-92.
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A Identificação do Sítio2.1.3.

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA2.2.

Localização2.2.1.

em sua campanha no ano de 926 A.E.C. Entre 733 e 732, Tiglate-Pileser III, rei da Assíria, 

teria conquistado o norte de Israel e feito de Megido capital da província assíria de 

Magiddu0.

Segundo Ussishkin, a identificação de Megido com Lejun, cerca de 1,5 km ao sul de tel 

Megiddo, teria sido proposta já no ano de 1322 E.C. pelo escritor judeu Eshtori Haparchi em 

seu livro Caphtor Waperah e independentemente por E. Robinson durante sua primeira 

viagem a Palestina (no século XIX E.C.). Na verdade, a cidade teria originado o monte 

próximo, conhecido em hebraico como Tel Megiddo e em árabe com Tel el-Mutteselim (tel do 

governador), conforme comprovaram as escavações11.

10 Id.
11 USSISHKIN. David. Megiddo: Place. In FREEDMAN, David Nocl. The Anchor Bible Dictionary. V. 4. P. 

666. Também AHARONI et. Al. Op. cit.
12 (...)é o maior vale dividindo a cadeia central de montanhas e o único que conecta a área costeira ao Vale do 

Jordão AHARON, Yohanan. The Land of the Bible. Pp. 23-4.

O sítio de Megido se localiza no vale de Jezreel o qual, segundo Aharoni: “(■••) *s the largest 

valley bisecting the central mountain range and the only one which connects the Coastal area 

with the Jordan Valley.12 ”. A respeito da importância do vale, ele comenta que:
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E, quanto ao papel estratégico de Megido, ele comenta que:

Ussishkin concorda que seu posicionamento estratégico e a riqueza do solo tenham sido 

importantes para que a cidade se tomasse um dos mais importantes centros do país. Contudo,

líThe passes of the Via Maris from the Sharon to the plain of 
Jezreel through the ravines of the northern Ephraimite hill 
country were the most sensitive points on this route because they 
were easily blocked. The main pass followed Wadi 'Ara (N. 
'Iron, pronounced ee-rón) between 'Aruna (Khirbet 'Ara) e 
Megiddo. It had the advantage of being the shortest, along with 
the disadvantage that in places it passed through narrow defdes 
between ranges of hills covered with thick forest in antiquity. 
Herein lies the special importance of Megiddo at the entrance of 
the Via Maris into the Jezreel Plain from the whence its various 
benches separate from one another and continue northward14

“ The importance of the Jezreel Valley lies in its rich alluvial soil and 
the principal branches of the Via Maris which crossed it in several 
directions (...). Its main cities were along the western side, guarding 
the various passes from the Sharon: Jokenam, Megiddo, Taanach and 
Ibleam. Between Megiddo and Mount Tabor many crucial battles 
were fought during the long history of Palestine, and the control of 
The Valley was always a major objective of the rival powers. .

13 (...) repousa em seu rico solo aluvial e nos ramos principais da Via Maris, os quais o cruzam em várias 
direções (...). Suas principais cidades ficavam ao longo do lado oeste, guardando as várias passagens a partir 
de Saron: Jocneã. Megido, Tanaque e Ibleã. Entre Megido e o Monte Tabor, muitas batalhas cruciais foram 
travadas durante alonga história da Palestina, e o controle do Vale foi sempre o maior objetivo dos poderes 
rivais. Id. Ibid. p 24.

uAs passagens da Via Maris de Sarom para o Vale de Jezreel, através das ravinas do norte do pais montanhoso 
de Efrairn, eram os pontos mais sensíveis desta rota porque podiam ser facilmente bloqueados. A principal 
passagem seguia o Wadi 'Ara ( N. 'Iron, pronuncia-se ee-rón) entre Aruna (Kirbet cAra) e Megido. Esta 
tinha a vantagem de ser a mais curta, ao mesmo tempo em que tinha a desvantagem de, em alguns lugares, 
passar por desfiladeiros estreitos entre cadeias de colinas cobertas por densas florestas na antiguidade. Aqui 
repousa a importância especial de Megido, na entrada da Via Maris para a Planície de Jezreel, de onde seus 
vários ramos se separam um do outro e continuam para o norte. Id. Ibid. pp. 50-51.
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Descrição do Terreno2.2.2.

ESCAVANDO TEL MEGIDDO2.3.

Breve História das Escavações2.3.1.

Quem descreve o sítio de Megido com mais detalhes é David Ussishkin. Segundo ele, 

Megido ficava ao pé do Monte Carmelo e o seu tel erguer-se-ia cerca de 30 m acima da 

planície em redor e mediria aproximadamente 300 por 230 m, cobrindo uma área de 50 

dunams, ou 74 dunams, se fosse incluída a área das encostas (Figura 1-Vista Aérea do Sítio ). 

Um terraço mais baixo a nordeste do monte também teria sido habitado durante vários 

períodos. Ele comenta que o sítio seria abastecido por dois riachos: Ain el-Kubit a nordeste e 

outro arroio no pé da encosta a oeste16.

ele também credita este desenvolvimento às abundantes fontes de água (o arroio Nahal ’Iron, 

além dos riachos que abasteciam a cidade, descrito abaixo)1 .

15 USSISHKIN. D. Megiddo: Place. In FREEDMAN, D. N. The Anchor Bible Dictionary. P. 666.
16 Ibid.

Também é Ussishkin quem apresenta uma história das escavações no sítio. Segundo ele, a 

Sociedade Germânica para o Estudo da Palestina teria iniciado as escavações, entre 1903 e 

1905, um projeto custeado, em grande parte pelo Kaiser Wilhelm II e que teria sido a primeira 

grande escavação na Palestina. Gottlieb Schumacher um arquiteto, teria sido o responsável, 

escavando uma grande vala de 20 m de largura, cortando o sítio de norte a sul, além de
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Resultado das Escavações2.3.2.

As pesquisas arqueológicas empreendidas no sito revelaram sua rica estratificação no sítio, 

reflexo da intensa ocupação, como pode ser visto na tabela abaixo. A datação dos estratos 

aparece segundo três diferentes pontos de vista: das escavações promovidas pelo Instituto 

Oriental de Chicago, por Yohanan Aharoni e pela expedição de Yadin. Apenas os estratos 

VB a II serão discutidos detalhadamente, por serem os únicos referentes ao período em 

questão.

escavar outras valas de 3 a 5 metros de largura no cume do monte e desenterrado lá duas 

construções monumentais, chamadas por ele de Tetnpelburg e Palast, além de diversas 

tumbas nas cercanias do sítio. Os resultados de suas pesquisas teriam sido analisados 

posteriormente por Watzinger. O Instituto Oriental de Chicago teria reassumido as 

escavações em 1925, sob a direção de J. H. Breasted. O projeto seria realizar a exposição de 

um estrato horizontal após o outro ao longo de todo o monte. O autor citado critica a ausência 

de correlações verticais, negligência para com os detalhes e a superficialidade dos relatórios 

deste trabalho, que seriam responsáveis por boa parte das dificuldades de interpretação 

posteriores. Segundo ele, não teria havido nenhuma tentativa de correlacionar os aqueles 

trabalhos com os de Schumacher, o que teria levado os relatórios produzidos a ignorar muitas 

informações arquitetônicas fundamentais fornecidas por ele. Os trabalhos do Instituto teriam 

continuado entre 1925 e 1927, sob a direção de Fischer; entre 1927 e 1934, sob a direção de 

Guy e entre 1935 e 1939, sob a direção de Loud, tendo sido interrompidos pela Segunda 

Guerra Mundial, sendo o resultado desta última etapa publicado de forma inadequada, devido 

ás restrições impostas pelo conflito. Escavações de pequena escala teriam sido 

posteriormente empreendidas por Yadin, entre 1960 e 1972, e por Eitan, em 1974.
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Estrato
Expedição de YadinAharoniChicago

deXX Antes

3300 A.E.C.

BAI3300-3000XIX

BAII3000 - 2500XVIII

2500 - ? BA IIIXVII

BA III7-1950XVI

BA III?1950- 1850XV

XIV 1850- 1800

XIIIB
1800- 1750 1900- 1800XIIIA

1750- 1700XII

1800- 1550XI 1700- 1650

X 1650- 1550

1550- 1450IX 1550- 1479

VIII 1479- 1350 1450- 1350

VIIB
1350- 1150VIIA

VIB
VIA: Segunda metade do 1 Io Séc. A.E.C.1150-1100VIA

VB: início do 10° Séc. A.E.C. tempo de DaviVB
1050- 1000

VA

IVB 1000-800
IVA

Governo Assírio, a partir de 732 A.E.C.III 780 - 650

Final do BMI e 
Início do BM IIA

Tabela 1 - Estratificação de Tel Megjddo17
Data A.E.C. de Acordo com:

17 AHARONI. et Al. Id.. In STERN, Op. Cit. p. 1023.
18 Neolítico Pré-Cerâmico (Pre-Pottery Neolitic).

NPCIÍ?

VA - IVB: 10° Séc. A.E.C. tempo de 
Salomão até a campanha de Sissaque em 926 
A.E.C._______________________________
IVA: 9o - 8o Séc. A.E.C. , de Omri e Acabe 
até a conquista Assíria em 732 A.E.C.



56

650 - 600II
600-350I

ESTRATIGRAFIA DE MEGIDO2.4.

O Estrato VB2.4.1.

Ussishkin cita que Alt19, B. Mazar20 e Yadin21 considerariam que o estrato anterior teria sido 
uma cidade central cananéio-fílistéia, conquistada e destruída pelo Rei David, opinião que, 
para Shiloh, seria geralmente aceita . Ele segue, explicando que o que se seguiu à destruição 
violenta do estrato acima teriam sido construções domésticas, feitas de pedras brutas e adobe 
e que o único prédio público neste estrato teria sido encontrado por Yadin - segundo 
Ussishikin, este seria localizado a Nordeste do sítio e provavelmente tratar-se-ia de uma 
fortaleza de formato trapezóide 23. Ambos os autores atribuem este estrato ao período do Rei 
Davi, sendo provavelmente o primeiro período de ocupação Israelita.

Tempo de Josias
Período Persa

19 ALT, A. Megido. In Úbergang vom Kanaanaischen zum israelitischen Zeitalter.Klscr 1: 256-73; In 
USSISHKIN, D. Megiddo. In FREEDMAN, D. The AnchorBible Dictionary. p. 673.

20 MAZAR, B. In The ‘Orpheus’ Jug from Megido. In. CROSS, F. M., et. Al. Magnalia Dei: the Mighty Acts 
of God. In Id.

21 YADIN, Y. The Megido Stables. IN CROSS. F. M. et. Al. Op. Cit. In Ussishkin, D Op. Cit.
22 AHARONI, et. Al.. Ibid. In STERN, Id. Ibid. P. 1016.
23 Id.
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Estratos VA e IVB2.4.2.

Conforme explica Ussishkin, este estrato abarcaria todas as estruturas sob o muro do estrato 

IVA (N° 325) e as estruturas a ele adjacentes e os vestígios das construções do VB, que por 

sua vez teria sido erguido sobre os tijolos queimados do anterior (Figura 2 - Estrato VA-IVB). 

A princípio, os escavadores do Chicago Oriental Institute dividiram estas construções em 
diferentes estratos, mas seu ponto de vista foi posteriormente corrigido por Albright24, sendo 

esta opinião geralmente aceita hoje, por isso os antigos estratos VA e IVB são atualmente 

referidos como compondo um único período. Ele segue descrevendo que neste nível teriam 

sido encontradas três grandes palácios: os edifícios 1723, 6000 e 338, ao sul, norte e leste da 

cidade, respectivamente. A interpretação do último foi sido alvo de grandes controvérsias 

desde o início das escavações, sendo que ele mesmo defende que se tratasse de um complexo 

cultual, razão pela qual o mesmo será discutido detalhadamente abaixo. Todos eles teriam 

sido construídos com a entrada voltada para o centro da cidade os fundos para o limite 

exterior, compondo o que hoje se acreditasse ser um muro em casamata, cujos vestígios 

teriam sido preservados no edifício 6000. Este foi classificado como um bit-hilani, um tipo 

de palácio cerimonial comum no norte da síria àquele tempo, caracterizado por uma entrada 

monumental em pórtico, que dava acesso a um pátio. Já o edifício 1723, originalmente 

chamado de der palast pela equipe alemã, seria rodeado por um grande pátio pavimentado 

(1693) ao qual se teria acesso através de um portão fortificado (1567). Anexo a esta estrutura, 

a oeste, ficaria o edifício 1482, que segundo se acredita, teria natureza administrativa. 

Mereceriam também destaque os portões duplos da cidade (2150), aos quais se teria acesso 

por uma rampa pavimentada, as construções IA e 10 - que Ussisshkin acredita que fossem 

parte do complexo religiosos do edifício 338 - e o edifício 2081, no qual foi encontrado um 

rico acervo de objetos religiosos, indicando sua possível função (ver O Santuário 2081). O 

autor ainda narra que várias unidades residenciais foram encontradas nas áreas leste e norte da 

cidade. Megido apareceria na lista das cidades conquistadas pelo faraó Sissaque I em cerca de

24 ALBRIGHT, W. F. The Excavation at Tell beit-Misrim. Vol 3. The Iron Age. AASOR 21-22. New 
Haven. 1943. In. Id.
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O Estrato IVA2.4.3.

926 A.E.C.; entretanto, os dados não indicam uma destruição completa da cidade - apenas 

algumas edificações, como o Palácio 6000 e o edifício 10 teriam sido arrasados pelo fogo. 

Um pista importante estaria nos fragmentos de uma esteia encontrada no setor leste da cidade, 

o mais alto de então, atribuída ao faro Sissaque I. Ela indicaria que ao invés de arrasar a 

cidade, ele provavelmente teria pretendido tomá-la mais uma vez um bastião egípcio no então 

Israel, plano frustrado por sua morte cerca de um ano depois. Este estrato seria caracterizado 

pelo uso abundante de pedras silhar e de capitéis de pedra Proto-ionicos, mas muitas destas 

peças teriam sido retiradas e reaproveitadas na construção do estrato seguinte, razão pela qual 

de várias construções apenas as fundações restaram. Assim, qualquer que tenha sido a causa 

da reconstrução da cidade no estrato seguinte, a destruição do atual poderia ser atribuída 

muito mais aos reedifícadores que a elementos externos .

Ussishkin considera que a divisão do reino tenha mudado a função da cidade de Megido e este 

novo papel teria determinado sua mudança estrutural: ao invés de um centro administrativo 

civil, ela teria passado à fortaleza (Figura 3 - Estrato IVA). Os palácios teriam sido 

desmantelados (exceto partes do edifício 338, as quais teriam sido cuidadosamente enterradas, 

junto, possivelmente, com partes do edifício 2081), e suas pedras usadas nas novas 

construções. Na entrada da cidade, um novo e monumental sistema de portões teria sido 

construído (2156) - composto de um portão duplo, um pátio interno e um portão quádruplo - e 

ao redor do perímetro do sítio, um muro sólido de pedra, medindo cerca de 3,6 m de espessura 

(325), com segmentos alternados; em alguns trechos este teria sido erguido sobre às partes 

posteriores dos edifícios 1723, 338 e 6000, do estrato anterior. O Restante destas construções 

teria sido coberto pelos novos edifícios 364 e 407, a norte, e 1575 a sul, os quais tanto

25 Id. Ibid. pp.673-5.
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O Estrato III2.4.4.

Ussishkin atribui a destruição do estrato IVA à conquista do norte de Israel por Tiglate Pileser 

II no ano de 732 A.E.C., acrescentando que megido teria sido transformada na capital da 

província assíria teMagiddu, período correspondente ao estrato III. Segundo ele, o muro 325 

teria continuado em uso neste período, assim como o sistema de abastecimento de água, mas 

os portões teriam sido substituídos por um novo sistema de dois portões duplos. Dois grandes 

edifícios públicos teriam sido erguidos no norte da cidade (1052 e 1369), em um estilo típico 

das construções assírias (um grande pátio central de formato retangular), provavelmente 

funcionando como habitação e sede do governo provincial. Habitações foram encontradas 

distribuídas por todo o sítio, distribuídas em quadras entrecortadas por ruas espaçadas e 

paralelas, um estilo urbanístico que, segundo Shiloh, seria bastante incomum na palestina 

àquele tempo27.

26 Id. Ibid. pp. 675-7. AHARONI, et. AL Op. Cit 1020-23.
27 Id. Ibid. p. 678.

Ussishkin quanto Shiloh concordam que funcionassem como estábulos (o primeiro estima que 

juntos eles abrigassem cerca de 480 cavalos). Junto ao edifício 1575, um grande pátio 

pavimentado foi encontrado (977) e a meio caminho entre ambos, um silo (144), com uma 

capacidade de aproximadamente 450 m3, que conteria restos de feno e grãos. Um túnel 

levando à fonte a oeste foi escavado e o acesso da mesma pelo exterior teria ido bloqueado, 

garantindo o suprimento de água. O local onde antes ficaria o edifício 338 (exceto a área 

coberta pelo muro) teria sido cuidadosamente enterrado e permanecido sem uso durante todo 

o período26.
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O Estrato II2.4.5.

OS SANTUÁRIOS DE MEGIDO2.5.

O Santuário 20812.5.1.

A descoberta de um rico acervo de objetos sagrados no canto sudoeste do pátio deste edifício 

tem suscitado discussões quanto a seu papel (Figura 4 - Lócus 2081). Para Shiloh, trata-se 
apenas de uma unidade residencial que continha objetos sagrados29. Mas, segundo Mettinger, 

Uzi Avner levanta três sérias objeções a esta teoria: primeiramente, o Lócus 2081 (o ponto 

específico onde foram encontrados os artefatos) está inserido em um edifício que teria sido 

identificado como público (o que ficaria evidente pela espessura de suas paredes - ver Figura 

5 - Santuário 2081); em segundo lugar, todo o conjunto fica muito próximo aos portões da 

cidade; em terceiro lugar, a coleção é boa demais para estar em uma casa, local onde

Neste estrato, novas residências teriam sido construídas sobre o mesmo traçado urbano do 

anterior. Vestígios do muro 325 indicam que ele teria caído e desuso neste estrato ou no 

seguinte, antes do final do povoamento. A única construção de destaque neste período teria 

sido uma estrutura com muros de cerca de 2,5 m de espessura, construída ao redor do edifício 

338, que estava enterrado bem no meio de seu pátio central, formando um monte que se 

erguia acima do nível do piso. Embora esta construção tenha sido apontada como sendo uma 

fortificação por vários estudiosos, Biran pondera que ela deveria ter alguma relação com o 

edifício 338, que ela parece guardar (ver Final do Edifício 338). Este estrato é comumente 

atribuído ao século 7 A.E.C., sendo suposto que a morte do Rei Josias pelo Faraó Neco em 

609 A.E.C tenha ocorrido neste período(ver Referências Bíblicas) .

28 Ibid.
29 Id. Ibid. p. 1017.
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30

normalmente apenas figurines e pequenos objetos são encontrados . O própno Mettinger 

acrescenta a descoberta de uma coleção de Astragali em um vaso neste local deveria ser 

levado em conta ao determinar sua função31 - Para ele, a questão residiria em esses ossos 

serem ou não de porco, caso em que poderiam indicar um contexto não israelita (embora não 

necessariamente). Este não seria o caso, pois a despeito de Lapp32 ter defendido a origem 

suína, um exame das fotos por uma especialista em análise de fauna da Univesidade de 

Chicago - Patrícia Wattenmaker - teria resultado em um diagnóstico oposto, favorecendo a 

origem a atividades religiosas. Além de também comentar a espessura dos muros, Ussishkin 

lembra que os fundos do prédio em questão atingiam a periferia do sítio, como os principais 

palácios do estrato (338, 1723 e 6000). Ele prossegue, fazendo uma análise da planta do 

prédio: observa que o acesso a ele se dava por um átrio ou pátio (a própria unidade 2081), 

passando por uma larga entrada no fundo deste - ele acredita ser provável que esta entrada 

possuísse um portal monumental, tomando por base o umbral esquerdo em Silhar, preservado 

até a altura das esteias e os capitéis proto-ionicos, semelhantes às atribuídas ao edifício 338, 

que foram encontradas, reaproveitadas no estrato superior (o que, conforme já foi visto, teria 

sido uma prática generalizada); logo na entrada do ‘santuário’, propriamente dito, teriam sido 

encontradas duas pedras erguidas com cerca de 1,5 m de altura, fixadas no pavimento de 

pedra; estas estavam localizadas em um ponto central e não possuiriam função estrutural na 

construção, por isso sua função deveria ser cultual - embora também considere todo o prédio 

religioso - Mettinger discorda de Ussishkin neste ponto por considerar o posicionamento das 

pedras em questão estranho para massevot33,. Depois de comentar os objetos encontrados no 

local (discutidos a seguir), o autor finaliza, levantando a probabilidade de o prédio ter sido 

enterrado, manifesta nas seguintes evidências: as duas esteias terem sido encontradas 

situ”, e o já mencionado umbral em silhar, preservado até a altura das mesmas, os artigos 

religiosos, encontrados intactos dentro do nicho e por último, que nada teria sido construído 

sobe esta área no estrato seguinte (exceto pelos fundos, acima dos quais teria sido erguido o 

muro 325)34.

AVNER, Uzi. Comunicação pessoal ao autor citado. In METTINGER, Tryggve N. D. No Graven Image? p.
162.

31 LOUD, G. Megiddo Il.Seasons of 1935-39. In O IP 62. Chicago: [N.E.], 1962. In. Id.
32 LAPP, P.W. The 1963 Excavation at Ta’annek. hiBASOR 173. PP. 4-44. In Mettinger, Op. Cit. p. 162.
33 Id.

USSISHKIN, David. Schumacher's Shrine in Building 338 at Megiddo. In IEJ 39. pp. 170-12
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Objetos Sagrados Encontrados no Santuário 20812.5.2.

Como já foi mencionado, uma rica coleção de artigos religiosos foi encontrada no lócus 2081 
(Figura 6 - Objetos Encontrados no Lócus 2081): uma mesa de oferendas; altares quadrados 
com chifres, feitos de pedra calcária (dois); um suporte redondo de pedra calcária; outro 
idêntico (gral e pistilo), de basalto e vários vasos. Na foto publicada por Shiloh aparecem 
também o que parecem ser dois incensários, e Mettinger fala de uma pedra, encontra na 
horizontal mas que ele julga ser uma massebá (Ver Figura 4 - Lócus 2081/5 Ussishkin 
também comenta que, logo em frente ao santuário 38 (quadrado L8), foram encontradas várias 
pedras no formato de um oitavo de segmento de um círculo com o raio de 0,5 m. Segundo ele, 
Lamon e Shipton comentam a semelhança entre elas e os chifres e dum altar com chifres, mas 
sugerem sua restauração na torre do palácio 172336. Com as descobertas posteriores dos 
chifres (ainda que menores) no grande altar de Berseba e de uma pedra semelhante no 
complexo sagrado de Tel Dã, pareceria, segundo ele, que estas pedras pertencessem a um altar 
semelhante. Como o quadrado L8 ficava bem em frente ao santuário, seria bem possível que 
o altar em questão ficasse em um pátio, naquela mesma área37.

35 Id.
36 LAMON, R.S., SHIPTON, G.M. Megiddo I: Seasons of 1925-34, Strata I-V. Chicago: [N.E.]. 1939. In 

USSISHKIN. D. Schumacher sShrine (...). In IEJ 39. p. 171.
37 Id. Ibidpp. 171-2
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As Controvérsias em torno do Edifício 3382.5.3.

Segundo Ussishkiin, o local onde as primeiras escavações no sítio de Tel el-Mutesselin teriam 

iniciado seria o ponto mais alto do tel, a leste, localidade onde se encontra o que Schumacher 

identifícu como um templo (der templeburg). Conforme seria descoberto posteriormente, a 

área fora local sagrado desde o estrato XIX, por cerca de 2000 anos. Mas as equipes 

seguintes teriam prestado pouco ou nenhum interesse pelos trabalhos desta primeira, o que 

teria feito com que valiosas informações fossem ignoradas, levando a conclusões 

equivocadas. Schumacher encontrou duas grandes massevot no interior do templo, dando-lhe 

o título adicional de ‘Templo das Massevot', e também encontrou os muros ao redor de três 

dos lados do prédio, que interpretou como uma fortificação adicionada a ele posteriormente 

(Figura 7 - Plano Aéreo de Schumacher)55 Como este é um arquiteto e explorador, os 

aspectos históricos e arqueológicos de suas descobertas foram analisados posteriormente por 

C. Watzinger, que reavaliou o prédio como uma estrutura residencial e, posteriormente, 

chamado lhe ‘Wohnhaus solomonischer Zeit'w. Quando iniciou a nova temporada de 

escavações no local, vinte anos depois, á frente da equipe americana, Fischer não teria 

buscado nenhum contato com a equipe alemã, o que resultou em que as paredes escavadas por 

esta que já não existiam não teriam sido mencionadas em seu relatório. A este respeito, ele 

comenta que depois de escavar o sítio, Shumacher deixara as paredes expostas, não voltando 

o enterrá-las. O que se teria seguido é que os moradores da vila vizinha teriam retirado as 

pedras para utilizá-las como material de construção e o próprio Fisher teria feito uso de pedras 

soltas e de fileiras superiores na construção do prédio da expedição, preservando as fileiras 

inferiores, que demarcavam os cômodos. Ele começou a pesquisar pela mesma área, 

limpando-a até os alicerces e concluiu que os muros ao redor do ‘Templo das Massevot' 

(atribuído ao estrato III) pertenciam a uma fase posterior e independente (estrato II) e também 

escavou a totalidade do pódio de fundação do edifício, que chamou ‘Templo de Astarte’

38 SCHUMACHER, G. Tell el-Muetssellin I Leipzig: [N.E.J, 1908. pp. 151-153. In USSISHKIN, op. Cit. 
pp. 149-51.

39 WATZINGER, C. Tel el-Mutesselin II. Leipzig: [N.E.], 1929. pp. 72-79. IN M
40 WATZINGER, C. Denkmâller Palãstinas, Eine Einfiihrung in die Archaologie des helligen Landes, I. 

Leipzig: [N.E.], 1933. Tafel 11: Abb 29. In id.
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(diferenciando-o do ‘Templo das Massevof). Além disso, ele descobriu os prédios IA e 10, 

ao sul, e achaou numa sala deste último uma coleção de objetos sagrados, discutidos em 

Objetos Sagrados Encontrados na Área do Santuário41. Quando assumiu as escavações, em 

1927, Guy já teria encontrado todo ‘Templo de Artarte’, agora denominado edifício 338, 

escavado. Devido a sua proximidade com o muro 325, concluiu que aquele provavelmente 

seria a casa do comandante do setor leste da cidade, de onde este poderia rapidamente enviar 

soldados para defender a cidade. Ele atribuiu ambos ao estrato IV ou Período Salomônico42. 

Esta interpretação foi contestada por May em 1935, o qual acreditava que toda a área, 

incluindo os edifícios 338, IA e 10 formassem uma ‘área sagrada’, pertencendo os dois 

últimos ao estrato V e o primeiro ao estrato IV. Ele acreditava que o pódio de fundação 

descoberto por Fisher (‘Templo de Astarte’) foi ao mesmo tempo um templo e um forte, e que 

o ‘Templo das Massevof (Descoberto por Schumacher) pertencia a um período posterior 

(Figura 8 - Área Sagrada Segundo May)43. O relatório final da equipe americana teria sido 

publicado por Lamon e Shipton em 1939 e, àquele tempo, a ala nordeste do edifício (unidades 

342-345) já foi descoberta. Eles aceitaram as conclusões de Guy com respeito á estratigrafía, 

data e função do edifício, tendo seu trabalho se tomado a base de todos os estudos e sumários 

posteriores. Eles entenderam que o ‘Templo das Massevof de Schumacher assim como as 

outras partes do mesmo edifício seriam posteriores ao subjacente edifício 338, sendo 

atribuídos ao estrato III. Ussishkin se queixa de que esta conclusão não foi suficientemente 

discutida no artigo e que as conclusões de Shumacher foi apenas superfícialmente examinadas 

nele, passando a ser ignoradas desde então44. Ele se propõe a rever detalhadamente toda a 

estrutura do edifício, levando em conta tanto o trabalho de Schumacher, quanto os posteriores, 

como segue (Ver Figura 9 - Corte Longitudinal do Lócus 340 e Figura 10 - Reconstrução do 

Santuário: Plano e Secção).

41 FISHER, C.S The Excavation ofArmagedon. In Oriental Institute Communications 4. Chicago: [N.E.], 1929. 
p 17. eMAY, H.G. Material Remains of the Megiddo Cult. Chicago: [N.E.], 1935. In Id. Ibid., pp. 151-3.

42 GUY, P.L.O. New Light from Aramgedom. In Oriental Institute Communications 9. Chicago: [N.E.], 1931. 
pp. 30-37. In Id. Ibid. p. 153.

43 Id. Ibid. p. 153.
44 Id. Ibid. pp. 155-4.
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Santuário (unidade 340)O Interior do2.5.4.

Reconstruído

Para Ussishkin, as paredes do ‘Templo das Massevof e as fundações do cômodo 340 do 

edifício 338 estavam sobrepostas, indicando se tratar de um único cômodo. Suas medidas 

internas do seriam de 9,15 por 4 m e seu eixo longitudinal aproximadamente orientado para o 

norte. Seus muros erm de alvenaria silhar, parcialmente preservados até a altura de 2,5 m 

acima do piso, feito de pedras cobertas de reboco e assentadas sobre o aterro do pódio. Uma 

única porta, com 1,10 m de largura, posicionada ligeiramente ao sul da parede oeste, dava 

acesso ao cômodo - seus umbrais de silhar, cuidadosamente alinhados, foram preservados. 

Uma pequena partição estender-se-ia sobre o eixo longitudinal do cômodo. A uma distância 

de 3,42 m uma da outra e equidistantes das paredes laterais da câmara ficavam duas grandes 

esteias monolíticas, as massevot de Schumacher, cravadas sobre o piso de pedras a 15 cm de 

profundidade45. Ambas eram quadradas com cantos arredondados, seu corte longitudinal 

medindo 40 e 47 metros. A que ficava a norte media 2,20 metros de altura e possuia uma 

depressão arredondada na face que dava para a porta, com diâmetro de 8 cm e profundidade 

de 4 cm. A que ficava a sul mediria 2,13 metros de altura e possuiia uma depressão na face 

oposta à porta, medindo 20 cm de diâmetro e 17 de profundidade; também possuia uma 

depressão oval no topo, medindo 20 por 10 cm de largura e 5 cm de profundidade. A partição 

estender-se-ia por mais 1,60 m ao sul da esteia sul, até cerca de 1,10 m da parede da câmara, 

onde haveria um outro monólito, com 1,20 m de altura, 70 cm de largura e 25 de grossura, 

que possuiria um sulco arredondado em forma de E em sua face sul. Sobre ele haveria duas 

pedras sobrepostas e sobre elas uma pedra esculpida, identificada por Schumacher como 

‘ídolo’. Do lado oposto, a norte, a partição aparentemente também terminaria à mesma 

distância da parede, em uma coluna de cinco pedras lavradas sobrepostas. Uma fileira de 

pedras quadrangulares lavradas estender-se-ia entre as duas esteias maiores (formando a 

partição), erguendo-se a cerca de 20 cm do nível do piso. Duas pequenas ‘colunas’ erguer-se-

45 Uma vez que o conjunto de esteias foi encontrado em sua posição horizontal, formando uma instalação, elas 
serão expostas na descrição do cômodo c não isoladamente, com os outros objetos.
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iam a cerca de 60 cm uma da outra e equidistantes das esteias maiores. A coluna sul possuia 

cerca de um metro de altura e seria formada por duas pedras sobrepostas, sendo que a superior 

apresentaria um profundo sulco em sua face norte. A coluna norte era formada por apenas 

uma pedra, medindo cerca de 70 cm; o autor considera possível que houvesse mais uma 

pedra, mais que esta se teria perdido. Para ele, as quatro ‘colunas’ descritas acima 

provavelmente serviam como objetos de culto, junto com as duas esteias com elas alinhadas. 

Entre a coluna central sul e a massevá sul, em frente á entrada, havia uma um laje de pedra 

grande, quase quadrada com cerca e Im de lado, instalada cerca de 1 m acima do piso, sobre 

uma base aparentemente feita de pequenas pedras e terra, a qual o autor considera que 

‘obviamente’ funcionave como uma bancada de oferendas. No centro de sua lateral voltada

46 SCHUMAKER, Id. In USSISHKIN, Op. Cit. pp. 154-156. Este ultimo explica que o primeiro teria 
interpretado erroneamente as duas colunas centrais como umbrais de uma porta que supostamente ficaria no 
centro da câmara.

para a porta haveia um degrau de pedra com cerca de 16 cm de altura; junto a ele, na frente da 

bancada e da coluna central sul, haveia uma outra bancada menor, com cerca de 70 cm de 

comprimento, 50 cm de largura e 20 cm de altura, que possuia uma depressão arredondada 

meticulosamente entalhada com 23 cm de diâmetro e 15 cm de profundidade. Três pedras 

quadradas menores foram colocadas sobre a fileira de pedras quadradas maiores, a norte da 

coluna central norte; elas serviam como uma bancada de oferendas e um conjunto de vasos 

completos foram encontrado sobre elas. Uma camada de cinzas de cerca de 12 cm de 

espessura, contendo restos de animais e carvão, estender-se-ia por uma área de 2 m em frente 

à mesa de oferendas e à bancada. Também no canto norte da câmara uma pilha de cinzas de 

cerca de Im metro de altura foi encontrada, e o autor acredita que ela possivelmente atingia 

uma altura bem maior, não tivesse sido perturbada por sepultamentos posteriores. Duas 

pedras quadradas tforam sido colocadas junto à coluna mais ao sul, sendo que a mais alta 

certamente funcionava como uma bancada de oferendas, uma vez que haveria uma grossa 

camada de cinzas em frente a ela e uma bacia e uma jarra foram encontradas sobre ela. 

Quatro pedras sobrepostas também apareciam junto à grande massevá norte, e um jarro foi 

sido encontrado encostado à pedra de baixo. Schumacher também mencionou duas partições 

baixas (talvez fileiras de pedras): uma entre o umbral esquerdo da porta e a coluna central sul 

e outra entre a grande massevá sul e a parede leste, ao fundo da câmara46.
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A Entrada do Santuário (Unidades 338-9)2.5.5.

A Estrutura do Edifício (338)2.5.6.

Ussishkin prossegue em sua descrição, explicando que o santuário (340) se abria em uma 

antecâmara, que fora parcialmente escavada por Schumacher (Figura 7 - Plano Aéreo de 

Schumacher) (‘VorhofY mas tive as fundações limpas por Fischer (unidades 338 e 339). 

Embora o local da entrada nesta antecâmara (que julga ser provavelmente um pátio - ver 

Figura 11 - Edifício 338 Restaurado) não estivesse claro, ele vislumbra três possibilidades: a 

primeira seria que se tivesse acesso através da parede norte, de dentro do próprio edifício (ver 

abaixo); a segunda possibilidade seria que a entrada ficasse na parte norte do muro oeste, 

dando para o pátio 313, um local onde, de fato, faltariam as fundações e o muro terminaria em 

ângulo reto, recomeçando apenas na esquina do muro norte. Ele defende inclusive que havia 

no local uma das entradas monumentais encontradas no sítio. A terceira possibilidade seria 

que ambas as entradas funcionassem. Uma base de pedras silhar teria sido construída junto á 

parede leste, à esquerda da entrada para o interior do santuário; haveria outra no centro da 

antecâmara, aposta à primeira e ambas foram interpretadas por ele como instalações cultuais. 

Um grande bloco de pedra com uma ampla cavidade arredondada na parte superior estava 

também no centro, oposto à entrada do santuário. Schumacher teria reportado entre os 

achados do santuário fragmentos de santuários modelo e Ussishkin conjectura se os dois 

exemplares encontrados por Fischer no Edifício 10 não seriam originários também deste local. 

Assim, o Santuário se abriria para um pátio quadrado com uma bacia de pedra e alguns 

altares47.

47 Id. Ibid pp. 156-8.
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A partir dos resultados de diferentes expedições, Ussishkin se propõe a restaurar a estrutura 

do Edifício 338, como segue (Figura 11). Um pátio pavimentado com cal (313) entender-se- 

ia ao longo das faces oeste e norte do prédio, o qual era erguido sobre um pódio de fundação 

elevado e teria o piso mais alto que o do pátio. Uma escadaria monumental conduzia a um 

pórtico (341), que formava a entrada central, no norte do edifício. Além dela, conforme 

discutido acima, seria provável que outro pórtico desse acesso diretamente ao santuário. Três 

cômodos seriam contíguos ao primeiro pórtico: 342 (o ‘W’ de Schumacher), 343 e 344/345 (a 

parede encontrada pela expedição americana entre estes dois últimos cômodos terminava em 

uma passagem e, portanto seria apenas uma fundação). Schumaker achou o muro que 

separaria os dois últimos cômodos e o pórtico, de forma que a passagem provavelmente 

ficaria no cômodo 342 (‘W’). Duas paredes também teriam sido encontradas por ele junto ao 

pórtico (‘d’ e ‘e’), a uma distância de cerca de 50 cm uma da outra e Ussishkin acha possível 

que elas abrigassem uma escada para um terraço ou andar superior. Uma passagem 

comunicava as salas 342 e 331 (zHale de Schumacher), junto à qual havia uma fileira de três 

salas do mesmo tamanho, no limite norte do edifício (334, 335 e 336). A suposta parede que 

separava as salas 333 e 337 cruzava uma passagem e era formada de pedras pequenas e 

brutas, por isso Ussishkin estaria inclinado a interpretá-la como um alicerce, e o conjunto 

como um pátio com o qual se comunicariam os três cômodos a norte (334, 335 e 336). A 

passagem para cômodo 332, a leste, se dava através de uma parede estreita de silhar, mas 

pareceria possível haver outra parede, mais grossa, antes deste último, formando um cômodo 

intermediário. Este mesmo cômodo 332 comunicar-se-ia com o 331 por uma passagem a 

norte e seria digno de nota que a Schumacher teria encontrado objetos sagrados no primeiro e 

Fischer no segundo. Ao leste, outra passagem levava do cômodo 332 para um grande cômodo 

quadrado, formado pelos locais 346, 347 e 348 (Ussishkin interpretou as paredes que os 

separavam como alicerces). Além destes cômodos, três paredes a leste do cômodo 

346/347/348 eram mencionadas por Schumacher, denominadas ‘a’, ‘b’ e ‘c’. Elas não 

apareceriam nos relatórios da equipe americana, mas a extremidade da parede ‘a’ ainda é 

visível hoje. Para Ussishkin, elas são parte integral do prédio, uma vez que têm a mesma 

espessura e constituição de suas demais paredes, e algumas pedras silhar da parede ‘b’ 

estariam estruturalmente unidas às paredes do cômodo 346/347/348, por isso ele acredita que
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51

estas paredes serjamos vestígios de uma ala a nordeste do edifício48. Ele comenta que todas as 
paredes encontradas por Schumaker era de alvenaria silhar, mas que a expedição americana 
tencontrau tijolos no topo de algumas paredes do pódio, e uma trave de madeira queimada no 
pátio 313 que foi identificada como Cedro do Líbano49. Também relata que vários capitéis 
proto-iônicos foram achados em uso secundário nas cercanias do prédio, com largura de 95 
cm ou 1,05 m, uma delas esculpida de ambos os lados e conclui que o prédio possuía pelo 
menos um pórtico (possivelmente três) decorado com capitéis proto-iônicos 50. Resumindo, a 
estrutura geral do edifício era composta por três alas: a sul, composta pelo santuário e sua 
antecâmara, a noroeste, formada por um pátio rodeado de cômodos cobertos, e a norte, da 
qual parte teria sido destruída. Contudo, como as duas primeiras tinahm o mesmo tamanho, e 
a parede limite hoje existente (‘e’) é mais fina que as demais paredes externas, o autor supõe 
que esta ala tivesse a mesma área que as outras duas e se estendesse até o limite externo do 
sítio. Isto o sobreporia o prédio ao muro 325 (estrato IVA), o que impediria o funcionamento 
daquele (pelo menos desta ala) durante este estrato. Ele conclui então que o prédio deva ter 
funcionado durante o estrato VA-IVB, no reinado de Salomão, necessariamente por uma 
decisão governamental, embora em nada se assemelhe ás descrições do templo de 
Jerusalém51.

48 Id. In. Id. Ibid. pp. 158-9.
49 GUY. Op. Cit. In USSISHKIN, Op. Cit. p 159.
50 SCHUMACHER, Op. Cit pp. 119-120; FISHER, Op. Cit. p. 71; LAMON e SHIPTON. Op. Cit p. 55-56; 

SH1LOH, Y. The Proto-Aeolic Capital and Israelite Ashlar Masonry. QEDEM11. Jerusalém: [N.E.], 1979. 
pp.2-4. In USSISHKIN. Id. Ibid. pp. 159-160.
Id.Ibid. Pp. 161-2.
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Final do Edifício 3382.5.7.

santuário

recorre à

estruturas

52 Id. Ibid p.70. In Id.
53 Id. Ibid. p. 34. In Id.

Conforme Ussishkin relata, tanto Fisher52 quanto Guy53 teriam encontrado traços de fogo e 

conflagração nas paredes do edifício 338, testificando uma destruição violenta. Contudo, ele 

comenta que Schumacher não viu os mesmo sinais no cômodo 340, pelo contrário, as paredes 

teriam sido cuidadosamente preservadas até o nível de 2,5 m, ligeiramente acima das 

massevot, uma parede posterior teria sido erguida em frente a entrada e o interior preenchido 

com terra, preservando todas as instalações e objetos em seus lugares, ‘como um ato de 

reverência’. Ele acredita que o exterior da unidade 334 também tenha sido enterrado, de outra 

forma ele não teria resistido - existe a possibilidade de o mesmo ter ocorrido com a unidade 

332, cuja parede também estaria bloqueada com pedras. A área do 

permaneceuesocupada até Período Otomano. Neste ponto, mais uma vez ele 

comparação entre os relatórios das equipes alemã e americana para reconstruir as 

erguidas no estrato II ao redor do monturo formado pelo sepultamento do templo como uma 

estrutura de cômodos cobertos, construídos ao redor de um pátio, no centro do qual ficaria a 

pequena elevação (Figura 12-0 Edifício 338 vis-à-vis o muro 325 e a Estrutura Fortificada 

Posterior). Toda a estrutura mediria 67 por 50 m e suas paredes - das quais apenas os 

alicerces teriam sido preservados - teriam 2,5 m de espessura. Ele comenta que o conjunto 

dificilmente poderia ser classificado como uma fortaleza, e que provavelmente teria relação 

com a área sagrada que ele pareceria guardar. Relata ainda que seis sepultamentos de 

crianças em jarros teriam sido encontrados na área do local 340, junto com outro pequeno 

vaso. Três deles estariam encostados no canto sudeste do santuário, sobre a pilha de cinzas; 

os vasos teriam entre 30 e 35 cm de altura, seriam coloridos e sem cabo;estariam cheios de 

terra, cinzas e com os restos das crianças, a cabeça no fundo e as pernas encima. Os únicos 

brinquedos encontrados nos vasos seriam um carretel e umas pedrinhas alisadas; conchas 

também teriam sido encontradas juntas aos vasos. Um pouco acima, nivelado com o alto das 

esteias, um quarto vaso teria sido encontrado, sobre um piso de barro com 8 cm de altura,
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2.5.8. Objetos Sagrados Encontrados 

Santuário

Ussishkin lista os vários objetos encontrados pelas várias expedições, tanto os encontrados 

dentro do edifício 338 como os encontrados fora, listados a seguir (Ver Figura 13 - Objetos 

Achados no Santuário 338)55. ‘O ídolo’ encontrado por Schumacher no topo da coluna sul 

(Figura 13:7): aparentemente, possuiria 54 cm de altura e 21 cm de largura, apresentando uma 

depressão no alto com 5 cm de diâmetro e 15 cm de profundidade; esculpido em pedra 

calcária branca e lisa, representaria uma figura masculina, com duas depressões marcando os 

olhos, nariz e boca marcados e duas linhas verticais representando um robe. Os Altares 

Quadrados encontrados por Fischer a sul do cômodo 10 ‘despedaçados pelo calor’: dois 

teriam sido restaurados (n° 2982 e n° 2983), medindo 55 cm de altura e sendo caracterizados 

por uma faixa em relevo ao seu redor e por quatro chifres; o terceiro (n° 2984) mediria 68 cm 

, possuiria os lados esculpidos de forma diferente e os cantos ligeiramente levantados ao invés 

de chifres claramente definidos. Os Altares Redondos e os Estandes para Oferendas: um altar 

ou estande para oferendas redondo de pedra calcária teria sido encontrado no cômodo 332; 

sua parte de baixo pareceria estar quebrada e a de cima, côncava, apenas parcialmente

junto á parede do fundo do santuário, apoiado em pedras brutas; sua altura seria de 60 cm, 

feito de barro vermelho, com duas abas; seu interior fora preenchido com areia e os ossos de 

uma criancinha espalhados por ela. Na mesma elevação, duas outras umas com crianças 

foram encontradas, uma recostada à parede norte e outra mais para o centro do cômodo; junto 

a esta última, um vaso de barro vermelho com um coador. Estes seriam os únicos casos de 

enterro de criança documentados em Megido a partir da idade do ferro.54

54 Id. Ibid. pp. 166-70.
55 SCHUMACHER. Id. Ibid. pp. 121-124; WATZINGER, Id. Ibid. pp. 76-79; FISCHER, Id. Ibid. Pp. 71-2;

MAY. Id. Ibid. 12-17. In Id. Ibid. pp. 163-8.

na Área do
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preservada, teria os lados alisados e seria decorado em cima com uma faixa de motivo em 

ziguezague; dois suportes redondos em cerâmica teriam sido encontrados por Fisher na sala 

331: um deles seria simples, e outro possuiria aberturas compridas ao longo do estande e duas 

conchas no topo. Fragmentos de Cinco Santuários Modelo em Cerâmica teriam sido 

encontrados, cada um deles seguindo um modelo diferente. Quatro fragmentos do primeiro 

teriam sido encontrados por Schumacher no cômodo 332; eles seriam feitos de barro cinza- 

amarelado e decorado com depressões redondas ao longo de uma protuberância horizontal. A 

parte superior do segundo e um pequeno pedaço do terceiro teriam sido encontrados também 

por ele na antecâmara do santuário; aquele seria feito de barro negro e poroso, com uma 

protuberância horizontal na face interior, e outra na exterior, com uma fileira de nódulos 

moldados sobre ela; em um lado, se poderiam ver duas perfurações sobre uma fileira de três 

decorações em forma de cubo. O terceiro santuário, cujo fragmento teria sido encontrado no 

mesmo local e ocasião que o segundo, teria a aparência semelhante ao segundo. Os outros 

dois teriam sido encontrados por Fischer ao sul do cômodo 10, junto aos altares. O quarto 

seria retangular e teria os cantos e lados decorados por esfinges; uma fileira de grandes 

‘janelas’ e sobre elas outra fileira de aberturas redondas apareceria nos quatro lados. O quinto 

teria sido apenas parcialmente restaurado, e possuiria uma abertura de cada lado e duas 

protuberâncias horizontais a com incisões verticais rodeando sua parte superior. Conjunto de 

Gral e dois Pistilos em Basalto, encontrados também no cômodo 332: O primeiro seria 

esculpido e apresentaria três pernas conectadas entre si por barras horizontais e à base da 

concha por barras diagonais; O primeiro pistilo teria um cabo longo e o segundo seria mais 

simples. Tigelas: uma completa, decorada em vermelho-tijolo pelo lado de fora teria sido 

encontrada na parte sul do santuário (Figura 13:2); outra completa e globular teria sido estaria 

na antecâmara(Figura 13:1); a borda de uma terceira, cravejada, com uma barra vertical 

servindo como aba teria sido encontrada no mesmo lugar (Figura 13:3)e fragmentos de tigelas 

também teriam sido achados na câmara 332 e uma tigela grande, arredondada, completa e 

decorada com três barras horizontais também teria sido descoberta na antecâmara(Figura 

13:5). Uma Panela de Barro completa, mostrando sinais de queima nas partes externa e 

interna teria sido encontrada a sul do santuário (Figura 13:8)— este tipo de panela de barro 

seria comum entre os estratos IV a 1 em Megido. Embora um frasco completo tenha 

aparecesse nas fotos dos achados da sala 332, este não seria mencionado nos relatórios. Dois 

Jarros quase completos, com coador no bico teriam sido encontrados: o primeiro(Figura
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO2.6.

É impossível não se impressionar com o rico acervo de instalações e artigos religiosos 

encontrados em Megido, que contribuem significativamente para traçar o perfil da religião de 

Israel na Idade do Ferro. Lamentavelmente, contudo, parte destas descobertas ocorreu numa 

época em que o desenvolvimento das técnicas arqueológicas ainda era limitado e ainda não 

havia uma política estatal de preservação tão elaborada quanto a imposta pelo estado 

Israelense, de forma que só se possa ter acesso aos achados através de relatórios. Contudo, o 

trabalho realizado pelo professor David Ussishkin de resgate destas fontes para a reconstrução 

do sítio de fato demonstrou ser consistente e relevante. Para começar, a descoberta de artigos 

religiosos em alguns dos principais edifícios do estrato demonstra que, mesmo se o culto não 

se desenvolvesse como política pública, ele era evidentemente uma prática das elites da 

cidade. Contudo esta negativa não parece ser verdadeira, pois os edifícios em questão (2081 e 

338) aparentam realmente ser complexos religiosos, demonstrando que o culto neles 

desenvolvido faria parte da política estatal e a grandiosidade das estruturas envolvidas atesta 

que um considerável contingente estava envolvido no culto. A queima de incenso em 

incensários de barro está fartamente documentada, assim como a oferta de sacrifícios se

13:4), na antecâmara do santuário, feito de barro amarelo-avermelhado com um padrão 

pintado e listas marrons. O segundo (Figura 13:6), feito de barro vermelho, estaria no interior 

do santuário, mas numa camada estratigraficamente superior e poderia fazer parte dos 

sepultamentos posteriores (mas o autor resolveu incluí-lo porque tipologicamente se 

enquadraria neste estrato). Um terceiro jarro bico seria reportado entre os achados do local 

332. Pequenos Jarros: vários pequenos jarros semelhantes (Figura 13:9) teriam sido 

encontrados na bancada de pedra ente as duas grandes esteias. Seriam de barro vermelho, 

teriam uma base achatada e seriam decorados com faixas marrom-avermelhadas em baixo e 

junto á borda. Duas outras seriam feitas de barro negro e outras duas jarras seriam 

mencionadas entre os achados da câmara 332.
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evidencia pela abundância de cinzas e restos de animais no local 340, pela coleção de 

astragalos no Edifício 2081 e pelo uso de altares móveis, esculpidos em pedra e com chifres. 

Também é também provável que ambos os santuários possuíssem pátios com altares fixos e 

certo que no segundo funcionassem duas mesas de oferendas, uma maior e outra menor. A 

presença de massevot também é provável no primeiro local e clara no segundo, demonstrando 

que o aniconismo fazia parte do universo religioso do habitantes da cidade (no que pese que 

ele necessariamente não se opõe a representação icônica paralela, como ocorria no santuário 

338) e a presença de colunas ou postes-ídolo também é documentada. A presença de grais e 

pistilos entre os acervos também evidencia o preparo de compostos químicos entre as 

atribuições dos sacerdotes e a abundância de vasos de oferendas e libações (inclusive com 

coadores) testemunha a prática deste tipo de ritual. O uso de santuários modelo também ficou 

evidente, mas infelizmente o conteúdo de nenhum deles foi preservado. O claro sepultamento 

do segundo santuário e provável do primeiro confirmam a preservação desta prática, comum 

ente os cananeus, pelos Israelitas e a construção daquele sobre uma área já considerada 

sagrada demonstra que a tradição quanto à sacralidade do local também foi mantida. O 

sepultamento de crianças na área daquele, no estrato seguinte ao seu ocultamento, assim como 

a preservação das duas áreas testemunha que a reverência quanto elas sobreviveu ao seu 

sepultamento. Este é o rico universo religioso recuperado em Megido.
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FIGURAS DO CAPÍTULO II

56 AHARONI, Y., YADIN, Y. SH1LOH, Y. Megiddo. In STERN, E. (NEAEHL) p. 1004.
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'megiddo 674 • IV

57 USSISHKIN, D. Megiddo: Place. In FREEDMAN, D. N. The Anchor Bible Dictionary. P. 674.

ME6.M. P^n d Stratum VA-IV9 at M«ç«3do—Sotomanlc Pertod. (Coarte/ a! D. UsslstiUn)

Figura 2 - Estrato VA-IVB57
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Axtemhlojic ,jf rui!ir veMtls frnnt 1. .W/, ylrntw» VA- ÍVR.

Figura 6 - Objetos Encontrados no Lócus 208161

61 Op. Cit. p. 1019.
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Pfeller

Fig. I. The tcmple building. afier Tell rí-Muies^lim 1. Tafel XXXV,

Figura 7 - Piano Aéreo de Schumacher62

62 SCHUMACHER, Op. cit. Tafel XXXV. USSISHKIN, Id. Ibid. p. 150.
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Hg, 2. Buildings 338, 10 and IA and Cíty-WaH 325. aíter Megiddo Cult. Pl. 1

Figura 8 - Área Sagrada Segundo May63

63 Id. P. 152. a partir de MAY. Material Remains (...), Op. Cit. pl. I
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Fíg. 5. Rcconstruction oí the shrine; plan and section.

Figura 10 - Reconstrução do Santuário: Plano e Secção65

65 Id. Ibid. p. 158.
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Fig. 4 Restored plan of Building 338, bascd on data from Schumacher’s and Orienta! InsiHute'j rtpons

66 Id. Ibid. p. 157.

Figura 11 - Edifício 338 Restaurado66
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.67

67 Id. Ibid. p. 168.

Fig 8. The rtlalivc positions oí Building 358, Cily-Wall 325 and thc Stratum 11 foríress 
(after Megtddo Culi, Pl 1; Megidtfo I, Fig. 95).

Figura 12-0 Edifício 338 vis-à-vis o muro 325 e a Estrutura Fortificada Posterior’
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Fig. 7. Finds from lhe shnne (after T<tll <■!-Mui&llisn l. Abb. I86.b, Taíeln XXXVllx, f-g. XXXVIII
a-b. e-f; XXXIX.h)

Figura 13 - Objetos Achados no Santuário 338
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3. CAPÍTULO Hl - MONTE EBAL

LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO3.1.

Referências Bíblicas3.1.1.

Segundo o autor de Deuteronômio, os montes Gerizim e Ebal, junto ao antigo santuário de 
Manre, teriam sido prescritos por Moisés como locais sagrados. Neles deveria ser realizada 
uma cerimónia: No primeiro, uma bênção deveria ser proferida sobre aqueles que cumprissem 
a Lei, e no segundo, uma maldição sobre os que não a cumprissem1. Ele também teria 
ordenado que massevot fossem caiadas e erguidas sobre este último, e nelas fosse escrita a 
Lei, que fosse construído de um altar de pedras brutas, para que nele fossem realizados 
sacrifícios e ofertas pacíficas para que naquele lugar o povo comesse e se alegrasse, formando 
uma espécie de santuário2. O livre de Josué confirma esta construção e a realização da

1 “Eis que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: a bênção, quando cumprirdes os mandamentos 
do SENHOR, vosso Deus, que hoje vos ordeno; a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do SENHOR, 
vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não 
conhecestes. Quando, porém, o SENHOR, teu Deus, te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então, 
pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles 
além do Jordão, na direção do pôr-do-sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, 
junto aos carvalhais de Moré? Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o 
SENHOR, vosso Deus; possui-la-eis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os 
juízos que eu, hoje, vos prescrevo.” (Deuteronômio 11.26-32 RA)

2 “Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: Guarda todos estes mandamentos que, hoje, te 
ordeno. No dia em que passares o Jordão à terra que te der o SENHOR, teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes 
e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás, nelas, todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o 
SENHOR, teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o SENHOR, Deus de teus pais. Quando 
houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Ali, 
edificarás um altar ao SENHOR, teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. 
De pedras toscas edificarás o altar do SENHOR, teu Deus; e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também
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ao sítio.

cerimónia, em um ato de renovação da aliança3. Zerthal comenta que, a despeito dos textos 

acima serem de origem deuteronomista, a maioria dos estudiosos aceitaria a autenticidade do 

evento por ela narrado, justamente por este ter ocorrido fora de Jerusalém, “no coração da 

Casa de José”4. Ele afirma que Steuemagel5, Alt6, Noth7 e B. Mazar8 considerariam esta 

tradição como antiga e histórica. Não foi encontrado nenhum testemunho epigráfico referente

sacrificarás ofertas pacíficas; ali, comerás e te alegrarás perante o SENHOR, teu Deus. Nestas pedras, 
escreverás, mui distintamente, as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes 
levitas, a todo o Israel, dizendo: Guarda silêncio e ouve, ó Israel! Hoje, vieste a ser povo do SENHOR, teu 
Deus. Portanto, obedecerás à voz do SENHOR, teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que 
hoje te ordeno. Moisés deu ordem, naquele dia, ao povo, dizendo: Quando houveres passado o Jordão, estarão 
sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, 
para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Rúben, Gade, Aser, Zebulom, Dã e Naftali. Os levitas 
testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de 
fundição, abominável ao SENHOR, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: 
Amém! Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que 
mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que fizer o cego errar o 
caminho. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do óríao e da 
viúva. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito 
de seu pai. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que se ajuntar com animal. E todo o povo dirá: Amém! 
Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá: Amém! 
Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que ferir o seu 
próximo em oculto. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa 
inocente. E todo o povo dirá: Amém! Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as 
cumprindo. E todo o povo dirá: Amém!” (Deuteronômio 27:1-26 RA)

3 “Então, Josué edificou um altar ao SENHOR, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do 
SENHOR, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no Livro da Lei de Moisés, a saber, um altar 
de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro; sobre ele ofereceram holocaustos ao 
SENHOR e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu, ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este 
havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus 
juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da Aliança do 
SENHOR, tanto estrangeiros como naturais; metade deles, em frente do monte Gerizim, e a outra metade, em 
frente do monte Ebal; como Moisés, servo do SENHOR, outrora, ordenara que fosse abençoado o povo de 
Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no Livro da 
Lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de 
Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles.” (Josué 8:30-35 RA)

' ZERTHAL, A. Ebal, Mount. Place. In FREEDMAN, D. N. TheAnchor Bible Dictionary. P. 258.
5 STEUERNAGEL, C. Deuteronomium and Joshua. Gõttingen: [N.E.], 1900. pp. 96. In Id.
6 ALT, A. The Settlement of the Israelites in Palestine. Pp. 133-71. In Essays in Old Testament anr Religion. 

Oxford: [N.E.], 1966. In Id.
7 NOTH. M. Das System der Zwolf Stamme Israéis. Stutgart [N.E.], 1966; Pp. 141-142 In Id.
8 MAZAR, B. The Place of Shechem: an Israelite Sacrcd Area. Pp. 1974. In Canaan and Israel: Historical 

Essays. Jerusalem: [N.E.], 1974. In Ibid.
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A Identificação do Sítio3.1.2.

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA3.2.

Localização3.2.1.

Embora não considerasse o sítio digno de nota específica (àquele tempo), Aharoni fornece 

uma descrição da região onde ele se encontra:

Durante a exploração de superfície do País Montanhoso de Manassés, doze sítios teriam sido 

descobertos no Monte Ebal. No entanto, apenas el-Burnat (ver Figura 1 - Vista Aérea do 

Sítio), localizado na encosta nordeste do monte e descoberto em 1980, pertenceria a da Idade 

do Ferro I, período em que os Israelitas se estabeleceram. Além disso, as descobertas 

arqueológicas coincidem muito com a descrição fornecida pelo texto bíblico (ver abaixo), e 

com base nestes fatores, o responsável pelas escavações, A. Zerthal, identificou o sítio com o 

Monte Ebal, o local onde teria sido construído o santuário descrito nos textos acima 

(Referências Bíblicas)9.

9 ZERTHAL. A. Ebal, Mount In STERN, E. NEAEHL. P. 375.
10 “The northem part of Mount Ephraim is lower, built mainly of less fertile, Eocene limestone and broken by 

quite extensive Senonian valleys. Though less fruitful, it was traversed by convenient roads in all directions.

A parte norte do monte Efraim é mais baixa, formada basicamente de 
pedra calcária Eocenica, menos fértil (que a parte sul) e quebrada por 
vales Senonianos um tanto quanto extensos. Apesar de menos fértil, 
era cruzada por convenientes estradas em todas as direções, 
desfrutando dos benefícios e desvantagens da comunicação fácil. Sua 
urbanização foi, portanto, mais antiga e mais extensa, e suas principais 
cidades desenvolveram-se nos cruzamentos das principais estradas: 
Siquém, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim (,..)10
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3.2.2. Descrição do Terreno

Adam Zertal descreve o Monte Ebal com sendo, “Uma grande montanha localizada bem a 

norte de Siquém, no centro das Montanhas da Samaria (...). Um dos mais altos picos na área, 

o Monte Ebal desceria para o leste em quatro grandes degraus, os quais continuam a ser 

cultivados até hoje11”. Ele também acrescenta que, “(...) situa-se numa longa cadeia de 

montanhas, 800 m acima do nível do mar, em terreno quase inacessível, longe de qualquer 

estrada”, e que “domina uma excelente vista do leste de Samaria e Nahal Tirza (Wadi 

FaFah\ mas Tell Balâtah (antiga Siquém), situada ao pé do monte, não é visível do sítio ”.

enjoying the benefits and disadvantages of easyzatio Communications. Its urbanization was therefore earlier 
and more extensive, and its main cities developed at the principal road junctions: Schechem, between Mont 
Ebal and Mount Gerizim (...) AHARONI, Yohanan. The Land of the Bible. P. 29.

11 “A large mountain, located just N of Schechem in the central Samaria mountains (,..)One of the highest peaks 
in the area, Mt. Ebal descends to the E in four large steps, which continue to be cultivated today”. ZERTHAL, 
A. Ebal, Mount: Place. In FREEDMAN, David Noel. TheAnchor Bible Dictionary. P. 255.

12 “(...)lies on an elongated mountain ridge, 800 m above sea levei, in almost inaccessible terrain, for from any 
road (...). It commands a fine view of eastem Samaria and Nahal Tirzah (Wadi FaTah), but Tell Balâtah 
(ancient Shechem), situated at the foot of Mount Ebal, is not visible from the site.” ZERTHAL, A. Ebal, 
Mount. In STERN, E. (NEAEHL). P. 375.
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ESCAVANDO O MONTE EBAL3.3.

Breve História das Escavações3.3.1.

Resultado das Escavações3.3.2.

CONTEÚDO

As escavações ocorrerem ao longo de oito temporadas, entre 1982 e 1989, sob os auspícios da 

Universidade de Haifa e da sociedade de Exploração de Israel (Israel Exploration Society), 

chefiadas por Adam Zertal7S.

Tabela 1 - Estratigrafia de el-Burnat 

ESTRATO PERÍODO

13 ZERTHAL, A. Ebal Mount. In STERN, E. NEAEHL P. 375.
14 ZERTHAL. A. Ebal, Mount. In STERN. E. NEAEHL. P. 375.

Segundo Zertal, todo o sítio pertenceria à Idade do Ferro I (época do estabelecimento dos 

primeiros Israelitas), sendo identificados dois estratos contínuos e de curta duração, entre os 

quais não teria sido encontrado nenhum sinal de conflagração. Com base em objetos 

encontrados (ver Os Escaravelhos e o Selo e A Cerâmica), o estrato II foi datado entre 1240 e 

1200 A.E.C. e o estrato I entre 1200 e 1140 A.E.C (Ver Figura 2 - Plano do Sítio). Devido 

aos indícios de sepultamento do sítio, este último estrato foi dividido em duas etapas, servindo 

a segunda (IA) apenas para marcar seu cancelamento. Abaixo, uma tabela elaborada a partir 

das informações fornecidas pelo autor14 e à seguir, uma reconstrução do sito a partir das 

informações fornecidas por ele.
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Cerca de 1240 a 12002

A.E.C

1B

IA

ESTRATIGRAFIA DE EL-BURMAT3.4.

Estrato II3.4.1.

Instalação ao centro a área A, casa de três Cômodos, 

muro de contenção, instalações.

Cerca de 1200 a 1140 Duplo cercado, grande construção da área A e

A.E.C. instalações.

Cerca de 1140 A.E.C. Sepultamento do sítio sob camada de pedras.

Neste estrato, as áreas A e B foram escavadas. Uma estrutura, construída sobre o leito 

rochoso, foi encontrada pelos escavadores no cume da montanha. Parte de seu piso foi 

preservada e descobriu-se que ela era dividida em pequenos compartimentos e se estendia até 

o muro. Uma estrutura redonda (L94) foi descoberta no centro de seu lado leste. Tratava-se 

de um receptáculo de pedra com 2 m de diâmetro, cujo interior e redor estavam cobertos por 

uma camada de cinzas e ossos de animais - a maioria dos quais, queimados. Perto dela havia 

uma depressão na rocha que, segundo o autor, era usada como uma favissa, porque continha 

machados de pedra e um cálice decorado feito de rocha vulcânica porosa. Numa sondagem 

de teste feita do lado de fora da construção, foi encontrada uma área sobre a rocha com 

diversas marcas de fogueira, abundantes cinzas, cacos de cerâmica e ossos de animais. Cerca 

de cem instalações de pedra também foram encontradas ao redor do edifício, as quais foram 

construídas em duas camadas, provavelmente correspondendo às duas camadas do sítio. Em 

metade delas havia vasos cerâmicos, alguns deles domésticos (jarros de armazenamento, 

tigelas, Pithoí) e outros vasos votivos, dentre os quais dois tipos são únicos deste sítio (Ver A 

Cerâmica). Segundo o autor, o hábito de trazer vasos com oferendas e coloca-los junto ao 

redor de “instalações rituais” seria uma antiga tradição no antigo Oriente Médio, sendo
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encontrados casos semelhantes no sítio do local de culto do BA e BM de Naharia15, no 

“Templo Longo” de Hazor , no Templo-Obelisco e no ‘Chatnp des Ofrandes’ de Biblos e 

no Athienou de Chipre18, entre outros lugares. No mesmo local também foram encontrados 

objetos de bronze e jóias, incluindo um escaravelho egípcio (ver Os Escaravelhos e o Selo) e 

um brinco de ouro. O Autor interpretou a estrutura como um local de culto e concluiu que 

banquetes o cerimónias eram realizadas na área. Cerca de 25 m a sudoeste, na área B, um 

muro de contenção, feito de grandes pedras, foi construído no limite do platô. Em anexo a 

ele, foi encontrado um dos primeiros exemplos de “Casa de Quatro Cômodos” no período. A 

construção media 16 por 9 m, sendo formada por três cômodos longos e paralelos, orientados 

no sentido noroeste-sudeste. Sua parede sul era grossa, mas suas paredes internas tinham a 

largura de apenas uma pedra e os umbrais das portas eram feitos de lajes de pedra (como era 

usual neste tipo de construção naquele período). Duas portas ligavam o cômodo central aos 

laterais e o que ficava a leste apresentava um silo onde um vaso de armazenamento completo 

foi encontrado- fora cuidadosamente deitado de lado durante o processo de aterro da casa (ver 

estrato 1B). O piso era feito de terra cinzenta fina e bem compactada, como na construção 

superior, e não foram encontrados cinzas ou ossos de animais no interior desta construção. 

Por outro lado, um rico repertório cerâmico repousava no chão: uma lâmpada de óleo, vasos 

de armazenamento, tigelas e um collared-rim pithos que estava deitado em uma depressão no 

chão. Na temporada de 1988-9, um grupo de collared-rim pithoi foi encontrado no centro da 

área B, a sul desta casa, numa área que foi dividida em pequenos compartimentos, nos quais 

oito pithoi foram encontrados aos pares (o autor compara esta área com outra semelhante em 

Siló (Shiloh), onde também foi encontrada uma coleção deste tipo de vaso).19

15 DOTHAN, M. The Excavations at Nahariya: preliminary report (1954/1955). In Israel Exploration 
Journal 6: 1956: p. 19. In ZERTHAL, A. Ebal, Mount. In FREEDMAN. Op. Cit P. 256.

16 OTTOSON, M. Temples and Cub Places in Palestine. Uppsala: [N.E.}, 1980. p. 60. In Ibid.
17 DUNAND. M. Fouilles de Biblos II. Paris: [N.E.], 1950. pl. XC1.2 ; XCII: 14122-23. In Id.
18 DOTHAN, T. The High-Place of Athienou. in Cyprus. Pp. 91-96. In BIRAN, A. ed. Temples and High 

Places in Biblical Times. Jerusalém: [N.E.], 1984. In Id.
19 ZERTHAL. A. Ebal, Mount. In STERN, E. NEAEHL P. 375 e Ebal, Mount. In FREEDMAN. Op. Cd. P. 

256.
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3.4.2. Estrato IB

20 ZERTHAL, A. Ebal, Mount. In FREEDMAN. Op. CiL P. 255.
21 ZERTHAL, A. Ebal Mount. In FREEDMAN. Op. Cit. P. 257.

As escavações revelaram um grande duplo cercado formado por muros de pedra. A área 

maior tem formato de uma pipa (ou papagaio), ligeiramente alongada para o sul (onde 

provavelmente ficaria a entrada), mede cerca de 250 por 52 m; seus muros foram inteiramente 

construídos no estrato 1B, apresentam largura irregular, provavelmente devido á pilhagem, e 

não foram encontrados vestígios de edifício algum seu interior. O cercado menor ficaria 

dentro do maior e em seu estremo norte e ponto mais alto. Tem a forma do algarismo “8” e 

mede 110 por 35 metros, sendo dividido em duas áreas, a norte (denominada área C) e a sul 

(dividida em área A e B). Uma investigação descobriu que o muro interno junto à área C 

possuía apenas 0,90 m de altura, sendo provavelmente sua função desencorajara a entrada de 

pessoas não autorizadas, sem, contudo, obstruir a visão . Entre os dois cercados existe um 

afloramento natural de rocha, sobre o qual foram construídos muros internos. Um trecho bem 

no meio do afloramento formava uma espécie de passagem natural, onde foi construída uma 

escada com três amplos largos de pedra e cerca de 7,50 m de largura,. O Autor acredita que 

ela constituísse uma espécie de caminho processional e compara-a com os portões dos outros 

sítios da Idade do Ferro, feitos para ajudar na defesa e restringir o acesso (o que parece ser o 

oposto deste em questão)21. Na área A, grandes transformações ocorreram. Uma estrutura (a 

principal edificação do sítio) foi construída, tendo a instalação L94 como centro exato, o que 

mostraria, segundo o autor, que seu projeto seguiu as linhas do antecessor(ver Figura 3 - 

Ruínas da Estrutura Principal e Figura 4 - Plano e Reconstrução Isométrica da Estrutura 

Principal) . Mede 9 por 7 m, elevando-se 3,27 m acima do leito rochoso, suas paredes 

externas (de pedra) medem 1, 4 m e os cantos são orientados para os pontos cardinais com 

uma precisão de 1 grau. Apresenta duas paredes internas, uma reta e outra na forma da letra 

“L” e o restante do espaço interno foi preenchido por quatro camadas de aterro (A-D): as 

camadas A e C eram formadas apenas por cinzas, cacos de cerâmica e 962 ossos de animais 

queimados ou chamuscados; as camadas B e D eram de pedra e terra (dentro da qual um selo
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israelita e um escaravelho egípcio foram encontrados), sendo que a D provavelmente 

alcançava o alto das paredes, formando uma plataforma; A julgar pela maneira organizada 

com que as camadas foram depositadas e pelo fato de a cerâmica ser irrestaurável, ele 

concluiu que o aterro ocorreu em um único período, de forma planejada, e que a cerâmica foi 

coletada para este fim e não resultado de desmoronamento. Ele também observou que a 

estrutura não possuía entrada ou piso, por isso, concluiu que se tratava de um bamá 

pavimentado, provavelmente preenchido com os restos do culto praticado no estrato anterior. 

Uma estrutura 0,5 m mais baixa rodeava este edifício em três lados, sendo estruturalmente 

ligada a ele: nos lados noroeste e sudeste ela tinha 2 m de largura, no lado sudoeste tinha 0,60 

m e no lado nordeste não existia. Dois pátios murados e pavimentados de pedra foram 

construídos a sudoeste da estrutura, 2,5 m abaixo dela e seus interiores mediam 48 e 30 m 

(têm formatos diferentes). Dentro deles foram encontradas onze instalações de pedra 

contendo cinzas, ossos de animais e vasos cerâmicos in situ. Entre os dois pátios havia duas 

rampas: a principal tinha 1,2 m de largura e subia direto do exterior para o topo da estrutura 

em um ângulo de 22° e a segunda rampa tocava a primeira no lado norte, tinha apenas 0,6 m 

de largura e ascendia apenas até o degrau formado a sudoeste da estrutura. Todo o conjunto 

foi construído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Código da Aliança; de terra e 

pedras brutas e sem degraus (acesso por rampa)22. As já mencionadas cerca de 100 instalações 

ao redor do prédio principal também pertenceriam a este estrato. A área B também passou 

por grandes transformações. O cômodo contíguo ao muro de contenção foi bloqueado com 

pedras, aumentando a largura deste para 2,5 m e permitindo que ele suportasse o peso do 

prédio principal. Além disso, os outros cômodos foram preenchidos e cobertos com terra e 

pedras até 1 m acima da altura original, sendo o alto do aterro pavimentado com pedras. Estas 

modificações fizeram com que um pátio de 10 por 50 m surgisse em frente ao edifício 

principal, e sobre esta área, ossos, instalações de pedra e cerâmica revelaram as atividades que 

lá tinham lugar. Na área C, um outro pátio circular e pavimentado foi encontrado no ponto

"2 “ Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas 
ovelhas e os teus bois; em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. 
Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas; pois, se sobre ele manejares a tua 
ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta." 
(Êxodo 20:24-26 RA)
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Estrato IA3.4.3.

A Interpretação do Papel do Sítio3.4.4.

Zertal comenta que os sítios domésticos e de produção de alimentos normalmente são 

identificados por quatro características: um variado conjunto de animais domésticos, a 

presença de lâminas de foice para colheita, silos para estocagem e instalações para 

processamento dos alimentos. Em el-Burmat, apenas a última característica foi registrada. 

No entanto, a grande variedade de ossos de animais, os aterros, a ausência de arquitetura 

doméstica, a localização, as instalações, a grande entrada e o muro temenos apontariam para o 

uso ritual do sítio. Ele também encontrou quatro referências do período do segundo templo 

(início do período romano) concernentes a um grande altar de ofertas queimadas que ficaria

em que os muros internos e externo se encontram, não tendo sido achados indícios de seu
r • 23propósito(Ver Figura 5 - Reconstrução do Sítio do Estrato IB) .

Antes de o sítio ser abandonado, a estrutura principal e as o pátio construído na área B foram 

cobertos com pedras, provavelmente para evitar sua profanação, um fenômeno bem conhecido 

no Antigo Oriente Médio.24

23 ZERTHAL, A. Ebal, Mount. In STERN, E. NEAEHL. P. 376 e Ebal, Mount. In FREEDMAN. Op. Cit. P. 
256-7.

24 USSISHKIN. D. The Syrio-Hitite Ritual Burial of Monuments. In Journal of Near Eastem Studies 29. 1970. 
pp. 124-128. In ZERTHAL, A. Ebal, Mount. In FREEDMAN. Op. Cit. P. 256.
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25 YADIN, Y. The Temple Scroll. Jerusalém: [N.E.], 1983. pp. 239-41. In ZERTHAL, A. Op Cit. In 
FREEDMAN, D. N. Op. cit P. 257.

26 “ Então, o homem me levou à porta, à porta que olha para o oriente. E eis que, do caminho do oriente, vinha a 
glória do Deus de Israel; a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua 
glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera, quando vim destruir a cidade; e eram as 
visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do SENHOR entrou no 
templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a 
glória do SENHOR enchia o templo. Então, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o 
homem se pôs de pé junto a mim, e o SENHOR me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o 
lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre; os da casa de Israel 
não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o 
cadáver dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira, junto à 
minha ombreira, é havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas 
abominações que faziam; por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua 
prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, 
mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades; e meça o modelo. 
Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas 
saídas, as suas entradas e todas as suas formas; todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as 
suas leis; escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e 
os cumpram. Esta é a lei do templo; sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo; eis que 
esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, em côvados, sendo o côvado de côvado comum e quatro 
dedos; a base será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, de 
quatro dedos; esta é a base do altar. Da base, na linha da terra, até à fiada do fundo, dois côvados, e de largura, 
um côvado; da fiada pequena até à fiada grande, quatro côvados, e a largura, um côvado. A lareira, de quatro 
côvados de altura; da lareira para cima se projetarão quatro chifres. A lareira terá doze côvados de 
comprimento e doze de largura, quadrada nos quatro lados. A fiada terá catorze côvados de comprimento e 
catorze de largura, nos seus quatro lados; a borda ao redor dela, de meio côvado; e a base ao redor do altar se 
projetará um côvado; os seus degraus olharão para o oriente. E o SENHOR me disse: Filho do homem, assim 
diz o SENHOR Deus: São estas as determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele 
holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, 
que se chegam a mim, diz o SENHOR Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. 
Tomarás do seu sangue e o porás sobre os quatro chifres do altar, e nos quatro cantos da fiada, e na borda ao 
redor, assim, farás a purificação e a expiação. Então, tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será 
queimado no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. No segundo dia, oferecerás um bode sem 
defeito, oferta pelo pecado; e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o 
purificar, oferecerás um novilho sem defeito e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Oferecê-los-ás perante o 
SENHOR; os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao SENHOR. Durante sete dias, 
prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado; também prepararão um novilho e, do rebanho, um 
carneiro sem defeito. Por sete dias, expiarão o altar e o purificarão; e, assim, o consagrarão. Tendo eles 
cumprido estes dias, será que, ao oitavo dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos 
holocaustos e as vossas ofertas pacíficas; e eu vos serei propício, diz o SENHOR Deus.” (Ezequiel 43:1-27 RA)

no templo de Jerusalém. Sua descrição apareceria na Mishná (Mid. 3.1), duas vezes em 
Josefus (JW5:222', AgAp 198.1) e no ‘Pergaminho do Templo’ ('Temple Scroll'), publicado 
por Yadin25. Eles descreveriam o altar como uma grade construção quadrada, alcançada por 
uma rampa e “cercado por uma cerca” (sic.) em três lados, com acesso por outra rampa anexa 
à principal. Assim, ele entende que as partes não funcionais do Monte Ebal seriam explicadas 
por estes textos e também cita Albright, o qual defenderia que o altar de Ezequiel 43 seria 
construído segundo o modelo mesopotâmico dos zigurates: um edifício em degraus ao qual se
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teria acesso por meio de uma rampa, descrição na qual se enquadrariam as ruínas do Monte 

Ebal27. Ele, portanto, sugere que a estrutura seja um grande altar de oferta queimadas, 

construído no início do estrato I (c. 1200 A.E.C.), segundo um modelo provavelmente trazido 

da Mesopotâmia pelos primeiros israelitas. Nenhuma outra estrutura construída segundo este 

modelo foi encontrada no Universo Religioso Cananeu . Zertal cita vários autores que 

concordam com a interpretação sítio como sendo religioso e israelita, e também com sua 

datação: Na’aman29, Coogan30, Finkelstein31, Mazar32 e Lemaire33. Ele, contudo, afirma que o 

motivo pelo qual tantos ainda se opõem a esta interpretação reside no fato de a evidência 

arqueológica coincidir com a narrativa bíblica, o que os abrigaria a rever completamente suas 

teorias, e cita Stager: “Se as ruínas no Monte Ebal são o que Zertal diz que são, o efeito na 

arqueologia e estudos bíblicos será revolucionário. Nós seremos obrigados a voltar para o 

Jardim de Infancia. Mas existe um grande Se34”. Dever também não se considera satisfeito 

com as evidências até então apresentadas35, mas Zertal se defende, dizendo que embora as 

conclusões a que ele sua equipe chegaram tenham causado grande controvérsia no meio 

acadêmico, não sendo consenso entre as autoridades no assunto, até 1998, nenhuma análise 

científica contestando-as havia sido publicada36.

2' ALBRIGHT, W.F. The Babilonian Temple-Tower and the Altar of Bumt Offerings. In Journal of Bibiical 
Literature 39. 1920. pp. 137-49. In Id.

28 ZERTHAL. A. Ebal, Mount. In FREEDMAN. Op. Cií. P. 257.
’9 NA’AMAN, N. The Tower of Schechemand the House ofEl-Berith. In Zion, 51, 1985. pp.259-80. (hebraico). 

In ZERTAL, A. The Iron Age I Culture in the Hill-Country of Canaan. In GITIN, S., MAZAR, A. e STERN, 
E.. Mediterranean Peoples in Transition. P.343.

30 COOGAN, M. Of Cults and Cultures: Reflections on the Inteipetations of Archaeological Evidence. In 
Palestine Exploration Quarterly 1987. pp. 1-8; In Id.

31 FINKELSTEIN. I. The Archaeoiogy of the Israelite Settlement. Jerusalém: [N.E.], 1988. pp. 82-5. In Id.
32 MAZAR, A. Archaeoiogy of the Land of the Bible —10,000-586 B.C.E. Nova York: [N.E.], 1990. pp.348-50. 

In Ibid.
33LEMAIRE, A. Deux origins d'Israel: la montagne d Ephraím et le territoire de Manassé. In Semítica 35. pp. 

183-293. In LAPERROUSAZ et al. (eds ). La Protohistoire d'Israel. Paris: [N.E.], 1990. pp. 199-201. In Id.
34 “If the ruin on Mt. Ebal is what Zertal says it is, the effect on archeological and bibiical studies will be 

revolutionary. We'11 havo to go back to Kindergarten. But there is a big ‘IT”. MACHLIN, M. Joshua's 
Altar, The Dig at Mount Ebal. Nova York: [N.E.], 1990. p. 235. In Id. Ibid. p. 244.

35 DEVER. William G. Recent Archaeological Discoveries and Bibiical Research. Pp. 133-4.
36 In ZERTAL, A. The Iron Age I (...), In GITIN. S.. MAZAR, A. e STERN, E.. Op. Cit P.343
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OBJETOS ENCONTRADOS NO SÍTIO3.5.

A Cerâmica3.5.1.

3.5.2. Os Escaravelhos e o Selo

Segundo Zertal, a cerâmica deste sítio representaria um inventário bem datado do início do 

povoamento Israelita: três por cento seriam exemplos típicos da cerâmica do final da Idade do 

Bronze Tardio: tigelas cravejadas, jarros decorados, etc. e marcariam o intercâmbio entre os 

israelitas e os cananeus no durante o século XIII A.E.C; por outro lado, noventa e sete por 

cento seriam da típica cerâmica israelita, semelhante á encontrada em outros sítios, como Gilo 

(Giloh), cIzbet Sartah, Raddanah, Siló, a Aí (cAi) Israelita, Tanaque (Tacanach), etc. 

Diferencia-se destes apenas por apresentar alguns casos típicos no País Montanhoso do Norte: 

uma tigela de borda grossa (a ‘tigela de Manasses’), botijas e jarros triangulares, etc. e 

também as duas formas de vasos peculiares a Monte Ebal: : uma jarrinha de base pontuda 

(sharp based) e uma tigela pequena e cravejada. Enquanto a collared-rim Jar representa um 

terço da cerâmica do sítio, potes de cozinhar representam apenas cinco por cento (contra vinte 

quinze a vinte por cento em sítios domésticos, como Gilo e cIzbet Sartah).

Brandi concluiu que os dois escaravelhos egípcios encontrados no estrato 2 (Ver Figura 6 - 

Escaravelhos Egípcios) pertenceram à segunda metade do Reinado de Ramsés II (segunda 

metade do século II A.E.C.), tomando por base casos paralelos observados no Egito, Chipre e 

Israel. Como ambos foram atribuídos ao mesmo período, Zertal sugere que possam ser 

usados como material de datação, ao invés de apenas termimis post quem. Neste caso, pela 

primeira vez se poderia fixar uma cronologia objetiva para o estabelecimento dos primeiros
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israelitas.

Os Ossos3.5.3.

Segundo o Autor, mais de 3000 ossos de animais teriam sido encontrados no sítio, 

constituindo-se na maior coleção já estudada em Israel. Com exceção de alguns pequenos 

animais selvagens, que provavelmente penetraram no sítio após sua destruição (ouriços, ratos, 

coelhos selvagens, porcos-espinhos, etc.), apenas restos de quatro tipos de mamífero foram 

encontrados: ovelhas, bodes, gado doméstico e uma corsa (fallow deer - Dama Dama 

Mesopotamicá). Outros animais domésticos comuns na maioria dos sítios da Idade do Ferro, 

como jumentos e cães, não foram encontrados, nem tampouco outros animais comestíveis 

igualmente frequentes, como javalis e porcos. Isso indica que apenas animais de consumo 

permitidos pelas Misvôt Judaicas (normalmente atribuídas ao período do Segundo Templo) 

eram consumidos, sendo a corsa a única exceção. A Maioria dos ossos foi encontrada no 

edifício principal e a porcentagem daqueles que estavam chamuscados ou queimados é maior 

que a geralmente observada, o que o autor interpreta como sendo indício de que foram usados 
em sacrifícios38.

Também colaborou nesta análise o selo de pedra com incisões hexagonais, 

encontrado junto com um dos escaravelhos, que foi atribuído ao mesmo período, usando 
método semelhante, com base em diversos casos encontrados em Israel e na Transjordânia.37.

3 BRANDL, B. Two Scarabs and a Trapezoidal Seal From Mount Ebal. In Tel Aviv 13-14. 1986-7. In Id.
38 Id. Também K.OLSKA-HOROWITZ, L. Faunal Remains from the Early Iron Age Sile on Mount EbaL In 

Tel Aviv 13-14, 1986-7. pp. 173-190. In ZERTAL, A. The Iron Age I (...), In GITIN, S., MAZAR, A. e 
STERN, E.. Op. CU. P.343
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO3.6.

De acordo com as evidências apresentadas, funcionaram no Monte Ebal, no sítio de el- 

Burmat, durante a Idade do Ferro I, dois santuários a céu aberto que se sucederam sem que 

tenha havido destruição violenta entre eles. O primeiro teve sua estrutura obliterada pelo 

segundo, mas era dividido em pequenos compartimentos, possuía uma favissa e uma 

instalação redonda de pedra tão importante que o prédio seguinte foi construído ao seu redor. 

O cálice e os machados de pedra deveriam ter alguma função nas cerimónias, pois foram 

encontrados dentro de uma favissa. Uma habitação do tipo “casa de quatro cômodos” 

também fazia parte do conjunto e provavelmente tinha funções auxiliares como habitação e 

armazenamento, uma vez que nenhuma instalação cultual foi encontrada em seu interior. No 

segundo estrato, dois grandes muros temenos foram construídos, criando dois recintos 

sagrados cujo interior podia ser visto do lado de fora e que se comunicavam por uma grande 

escada processional. O segundo santuário, melhor preservado que o primeiro, era uma 

construção em degraus, de influência mesopotâmica mas construído dentro dos parâmetros 

estabelecidos pelo Código da Aliança, que provavelmente funcionava como um grande altar, 

semelhante ao que seria encontrado mais tarde no pátio do Segundo Templo de Jerusalém 

(segundo fontes epigráfícas), e estava cuidadosamente orientado pelos quatro pontos 

cardinais. Possuía dois pátios cultuais fechados e ainda um pátio aberto, formado pelo aterro 

da “casa de quatro cômodos”. A abundância de instalações presentes nestes pátios e ao redor 

de ambos os santuários testemunha a realização de parte dos rituais fora das construções 

principais, provavelmente por um grande número de pessoas e um rico acervo de oferendas 

(inclusive objetos de valor) confirma esta prática entre os frequentadores do sítio. Além 

disso, milhares de ossos de animais, boa parte de deles queimados ou chamuscados, 

testemunha que as cerimónias lá realizadas envolviam o consumo de carne. A conclusão mais 

importante é que este sítio testemunha a primitiva fixação dos Israelitas na região e sua 

cultura de influência mesopotâmica, bem como confirma antigas tradições quanto á forma de 

culto, a construção de um santuário no local e a dieta daquela população, preservadas na 

narrativa bíblica.
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FIGURAS DO CAPÍTULO III
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39 ZERTHAL, A. Ebal, Mount. In STERN, E. NEAEHL. P. 375.

Figura 1 - Vista Aérea do Sítio39
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EB A. 01. Site plan of ML Ebaí, showing Areas A-C. (fíedrawn from A. Zertal)
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Figura 3 -Ruínas da Estrutura Principal41

Figura 2 - Plano do Sítio40

40 Ebal, Mount. Place. In FREEDMAN, David Noel. The Anchor Bible Dictionary. P. 255.

41 ZERTHAL, A. Ebal, Mount. In STERN, E. NEAEHL P. 376.
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E8A.03. Isomelric reconstruction of central structure in Area A at Mt. Ebal 
StratumIB

EBA.02. Plan of central structure in Area A at Mt. Ebal—Stratum IB.
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Figura 5 - Reconstrução do Sítio do Estrato IB

Scarab from the rcign of Ramses II, 13 th 
century bce.

Figura 4 - Plano e Reconstrução Isométrica da Estrutura Principal42

Figura 6 - Escaravelhos Egípcios44

42 Ebal, Mount. Place. In FREEDMAN, David Noel. TheAnchor Bible Dictionary. P. 256.
43 In ZERTAL, A. The Iron Age I (...). In GITIN, S., MAZAR, A. e STERN, E.. Op. Cit P.344
44 ZERTHAL, A. Ebal, Mount In STERN, E. NEAEHL. P. 376.



4. CAPÍTULO IV - LAQUIS

LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO4.1.

Referências Bíblicas4.1.1.

De acordo a narrativa bíblica, Laquis seria uma das cidades centrais da Planície de Sefelá 

(Shephelah), cujo rei teria sido um dos cinco vencidos por Josué em Gibeom (Gibecon) e 

submetidos aos Israelitas (Js 10:3o1). Mais tarde, ela teria se tomado uma das cidades 

fortificadas de Judá (2 Cr 11:5, 92). Amazias, rei de Judá, teria sido morto em Laquis, ao 

fugir dos conspiradores em Jerusalém (2 Rs 14:19; 2 Cr 25:273). A cidade teria 

desempenhado um importante papel defensivo quando Senaqueribe invadiu Judá, embora 

tivesse acabado por cair em suas mãos (2Cr 32: Is 364). Um século Mais tarde, a cidade teria

1 “ Fizeram, pois, assim e da cova lhe trouxeram os cinco reis: o rei de Jerusalém, o de 
Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglom.” (Josué 10:23 RA)
2 “ Roboão habitou em Jerusalém e, para defesa, fortificou cidades em Judá;” (2 Crónicas 11:5 RA)
“ a Adoraim, a Laquis, a Azeca,” (2 Crónicas 11:9 RA)

“ Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis; porém enviaram após ele homens 
até Laquis; e o mataram ali.” (2 Reis 14:19 RA)
“ Depois que Amazias deixou de seguir ao SENHOR, conspiraram contra ele em Jerusalém, e 
ele fugiu para Laquis; porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali.” (2 
Crónicas 25:27 RA)

“ Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, 
acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que 
Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus 
príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade; e eles o 
ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria 
pelo meio da terra, pois diziam: Por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou 
ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres; levantou também o outro muro por 
fora, fortificou a Milo na Cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra 
sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e 
corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão
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que está com ele; porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de 
came, mas conosco, o SENHOR, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo 
cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da 
Assíria, com todo o seu exército sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que 
estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: Em que confiais vós, para vos 
deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso, não vos incita Ezequias, para morrerdes à fome e à sede, 
dizendo: O SENHOR, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo 
que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de apenas um 
altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a 
todos os povos das terras? Acaso, puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras 
livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais 
destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das 
minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito; 
porque nenhum deus de nação alguma, nem de reino algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, 
nem das mãos de meus pais; quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus 
servos falaram ainda mais contra o SENHOR Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe 
escreveu também cartas, para blasfemar do SENHOR, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: 
Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim 
também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta 
voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os 
perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da 
terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amoz, oraram por 
causa disso e clamaram ao céu. Então, o SENHOR enviou um anjo que destruiu todos os homens 
valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria; e este, com o rosto coberto de vergonha, 
voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu deus, os seus próprios filhos ali o mataram à 
espada. Assim, livrou o SENHOR a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, 
rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos; e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam 
presentes a Jerusalém ao SENHOR e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, 
depois disto, foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente; 
então, orou ao SENHOR, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos 
benefícios que lhe foram feitos; pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra 
Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes 
de Jerusalém; e a ira do SENHOR não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas 
e glória em grande abundância; proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, 
especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis; também proveu-se de armazéns para a colheita 
do cereal, do vinho e do azeite; e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os 
rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância; porque Deus lhe tinha 
dado mui numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas 
de Giom e as canalizou para o ocidente da Cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. 
Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilónia lhe foram enviados para se informarem 
do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que 
lhe estava no coração. Quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, eis que estão 
escritos na Visão do Profeta Isaías, filho de Amoz, e no Livro da História dos Reis de Judá e de Israel. 
Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi; e 
todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte; e Manassés, seu filho, 
reinou em seu lugar.” (2 Crónicas 32:1-33 RA)

“ No ano décimo quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades 
fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaqué, de Laquis a Jerusalém, ao rei 
Ezequias, com grande exército; parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao
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5

acabado por ser conquistada por Nabucodonzor (Jr 34:75)6. Além destas ocasiões, também 

pesa contra ela a acusação de Miquéias, de ter sido o princípio do pecado de Sião e por nela se 

encontrar a rebelião de Israel (Mq 1:3 ).

6

7

caminho do campo do lavadeiro. Então, saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Hilquias, o 
mordomo, Scbna, o escrivão, e Joá, filho de Asafe, o cronista. Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias: 
Assim diz o sumo rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te 
que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras; em quem, pois, agora confias, para 
que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele 
apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará; assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele 
confiam. Mas, se me dizes: Confiamos no SENHOR, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e 
altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém. Perante este altar adorareis? Ora, pois, 
empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei dois mil cavalos, se de tua parte achares 
cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos 
do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso, subi eu agora sem o 
SENHOR contra esta terra, para a destruir? Pois o SENHOR mesmo me disse: Sobe contra a terra e 
destrói-a. Então, disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaqué: Pedimos-te que fales em aramaico aos 
teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os 
muros. Mas Rabsaqué lhes respondeu: Mandou-me, acaso, o meu senhor para dizer-te estas palavras a 
ti somente e a teu senhor? E não, antes, aos homens que estão assentados sobre os muros, para que 
comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então, Rabsaqué se pôs em 
pé, e clamou em alta voz em judaico, e disse: Ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim 
diz o rei: Não vos engane Ezequias; porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça 
confiar no SENHOR, dizendo: O SENHOR certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas 
mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias; porque assim diz o rei da Assíria: Fazei as pazes 
comigo e vinde para mim; e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei, 
cada um da água da sua própria cisterna; até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa; 
terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: O SENHOR 
nos livrará. Acaso, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? 
Onde estão os deuses de Hamate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso, livraram 
eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a 
sua terra das minhas mãos, para que o SENHOR livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se 
calaram e não lhe responderam palavra; porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: Não lhe 
respondereis. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de 
Asafe, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de 
Rabsaqué.” (Isaías 36:1-22 RA)

Textos citados por NEGEV, Avraham. Archaeological Encyclopedia of the Hofy Land. p. 183.
“ Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis; foste o princípio do pecado para a filha de Sião, 

porque em ti se acharam as transgressões de Israel.” (Miquéias 1:13 RA)

“ quando o exército do rei da Babilónia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que 
restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca; porque só estas ficaram das cidades fortificadas de 
Judá.” (Jeremias 34:7 RA)
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O Testemunho Epigráfico4.1.2.

8 USSISHKIN. D. Lachish. In STERN, E. NEAEHL. 3. pp. 899.
9 Id. Ibid. p. 907.
10 Op. Cit. p. 897. Ver também, do mesmo autor: Lachish: Place: In FREEDMAN, David Noel. The Anchor 
Bible Dictionary. Pp. 114-5; NEGEV. Op. Cit.p. 183.

Existem diversos testemunhos epigráftcos a respeito de Laquis. Para começar, Ussishkin 

conta que a primeira menção teria ocorrido em fontes do décimo quinto século A.C., no Pairo 

Hermitage 1116A, datado no décimo nono ou vigésimo ano do faraó Amenotepe II (1427- 

1402 A.C.), que mencionaria ofertas dadas por oficiais egípcios a mensageiros de diferentes 

cidades cananéias, entres a quais, Laquis. Diversas cartas em tabuinhas cuneiformes, 

enviadas no décimo quarto século antes de Cristo pelo rei de Laquis aos faraós Amenotepe III 

e seu filho, Amenotepe IV, teriam sido encontradas nos arquivos de Tel el-Amarna (Cartas 

328-332). Ainda outra carta teria sido descoberta em Tel el-Hesi(aparentemente 

contemporânea às anteriores), a qual pareceria ter sido enviada por um oficial egípcio, 

estacionado em Laquis, mencionando três reis da cidade: Zimredah, Shiphti-Bacal e Yabni- 

ilu. Mesmo considerando as informações acima esparsas, o autor conclui que a cidade deve 

ter sido um dos mais importantes centros do sul de Canaã . Ele também cita também os 

relevos do palácio de Nínive (Ver Figura 1 - O Cerco a Laquis nos Painéis de Nínive) , que 

retratariam o cerco e conquista da cidade em 701 A.C., o que aumentaria ainda mais as 

evidências da importância dada à cidade9. Mas a referência epigráfica mais importante para a 

localização da cidade teria vindo de Eusébio de Cesaréia, o qual teria afirmado (Onomasticom 

120:20) que Laquis seria uma vila na sétima milha do caminho entre Eleuterópolis (Beth 

Guvrim) e Gaza10.
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A Identificação do Sítio4.1.3.

SITUAÇÃO GEOGRÁFICA4.2.

Localização4.2.1.

Laquis situa-se em Sefelá, região descrita por Y. Aharoni:

De acordo com Ussishkin, C.R. Conder teria sugerido identificar Tel el-Hesi com Laquis em 

1878, proposição posteriormente reforçada pela descoberta naquele local da carta acima 

mencionada (Ver O Testemunho Epigráfico). Mas, em 1929, Albright teria apontado Tel ed- 

Dweir como sítio da cidade, tendo por base as supracitadas referências dadas por Eusébio e a 

escavações arqueológicas no local teriam servido para confirmar esta proposta, de forma que 

esta seria a localização aceita pela maioria dos eruditos atuais (a exceção de G. Alstrõm), 

ainda que as evidências sejam circunstanciais. Devido a esta forte identificação, Tel el-Dweir 

teria passado a ser chamado de Tel Lachish11.

Entre a Planície Costeira e as Montanhas da Judéia existe uma região 
de colinas, formadas de pedra calcária Eocenica, que se chama Sefelá, 
i.e. “Terra Baixa” do ponto de vista da população da montanha. Ela 
era famosa por suas azeitonas e especialmente pelos sicômoros (1 Cr 
27:8; 1 Rs 10:27, etc.12) e era densamente povoada na antiguidade.

11 Id. Citando AHLSTRÕM, G. W. Is Tel ed-Dweir Ancient Lachish? In PEQ 112 (1980) pp.7-9. 
12 “ Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã, o gederita; porém Joás, sobre os 
depósitos do azeite.” (1 Crónicas 27:28 RA)
“ Fez o rei que, em Jerusalém, houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os 
sicômoros que estão nas planícies.” (1 Reis 10:27 RA)
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Descrição do Terreno4.2.2.

A palavra traduzida por campina no primeiro texto e por planície no segundo é Sefelá (7ÚE®).
13 Between the Southern Coastal plain and the Judean mountains there is a hilly region built of Eocene limestone 

called Shephelah, i.e. “Lowland” from the standpoint of the Israelite mountain population. It was famous for 
its olives and specially sycamore trees (1 Chron. 27. 28; IKings 10.27, etc.) and was densely settled in 
antiquity.

The Shephelah was the most valued part of the Judean Kingdom, fortified by a chain of fortresses against 
Philistines and more distant enemies. Its most important fortified cities stood on the various valleys through 
which the roads led to the mountains of Judah: Gezer, Aijalon and Beth-horon on the Valley of Aijalon; Beth- 
shemesh, Timnah and Zorah on the Valley of Sorek (Wadi Sarar); Socoh and Azecah on the Valley of Elah; 
Lachish and Mareshah on the road to Hebron. The frequent references to these cities in the Bible are due to the 
many battles fought in their vicinity. AH4J?0A7, Y. The Land of the Bible. PP. 25-6.

14 USSISHKIN, D. Lachish. In STERN, E. New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the holy 
Land. (NEAEHL) 4 vols. Jerusalém: The Israel Exploration Society, 1993. V. 3. p. 897.

Sefelá era a parte mais valorizada do Reino da Judéia, fortificada por 
uma rede de fortalezas contra os filisteus e inimigos mais distantes. 
Suas cidades fortificadas mais importantes situavam-se em vários 
vales através dos quais as estradas levavam às montanhas de Judá: 
Gezer, Aijalom (Ayyalon) e Bete-Horom (Beth-Horon) no vale de 
Aijalom; Betc-Semes (Beth-Shemesh), Timna (Timnah) e Zorá 
(Zorah) no Vale de Soreque (Sorek - Wadi Sarar); Socó (Socoh) e 
Azeca (Azekah) no Vale de Elá (Elah); Laquis e Maresa (Maresha) na 
estrada para Hebrom (Hebron). As frequentes referências a estas 
cidades na Bíblia são devido às muitas batalhas travadas em suas 
redondezas13.

Segundo Ussishkin, cidade cobriria uma área de 31 a e estaria localizada na extremidade de 

Nahal Lachish (Wadi Ghafl), através do qual uma rota passaria na antiguidade, levando da 

Planície Costeira às Colinas de Hebrom (Figura 2 - Vista Aérea do Sítio). A localidade seria 

também abastecida por vários poços - um deles, a nordeste, teria inclusive sido escavado- e as 

terras ao seu redor seriam bastante férteis. Todos estes motivos teriam favorecido o 

desenvolvimento urbano14. Convém também ressaltar que justamente nessa planície costeira 

viriam a se estabelecer os Filisteus, tomando Laquis um ponto estratégico, entre um território 

produtivo e uma nação hostil.
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ESCAVANDO TEL LACHISH4.3.

Breve História das Escavações4.3.1.

Segundo Ussishkin, a primeira escavação em larga escala no sítio teria sido empreendida a 

partir de 1932, por uma equipe inglesa, dirigida por J. L. Starkey, com a colaboração de L. 

Harding e O. Tufhell. Esta expedição teria sido primeiramente financiada por sir Henry 

Wellcome e depois por sir Charles Martson, de forma que os autores freqúentemente se 

referem a ela como expedição Wellcome-Martson. As escavações teriam sido interrompidas 

em 1938, devido a assassinato de Starkey por bandidos (Negev acrescenta que eram 

saqueadores15). Ele teria tido tempo de publicar apenas os relatórios preliminares, ficando par 

Tufnell a tarefa de publicar os definitivos. Considerando o tempo em que ocorreu, os 

resultados desta expedição foram considerados excepcionais pelo autor, o qual ressalta que o 

único resultado até hoje questionado foi a falha em identificar a rampa do sítio assírio, que por 

isso foi danificada durante os trabalhos. Y. Aharoni teria escavado a área do Santuário Solar 

(Nível I) entre e 1966 e 1968, primeiro pela Universidade Hebraica de Jerusalém, depois pela 

Universidade de Tel Aviv. O arqueólogo teria identificado semelhanças entre este santuário e 

o por ele descoberto e Arade e resolveu estudar melhor o sítio, nesta empreitada escavando 

entre o nível VI e o I e encontrando a sala de culto do nível V (ver A Sala de Culto 49), com 

seu possível Bamá anexo (ver O Bamá). Um trabalho sistemático teria sido reiniciado em 

1973, pela Universidade de Tel Aviv, sob a direção do mesmo Ussishkin, auxiliado por G. 

Barclay, C. Clamer, Y. Dagan, J. Woodhead e O. Zimhoni, visando a análise das áreas já

15 Id.
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Resultado das Escavações4.3.2.

Nível

Oeste; possívelNortePovoamento a e

escavas, restauração dos portões da cidade do período do Reino de Judá e o aprofundamento 

das escavações até que o solo virgem seja alcançado16.

Tabela 1 - Estratigrafia em Tel Lachish (Datas a.C.)17
Período________
Cerâmica
Neolítica_______
Calcolítico - BA I

Observações__________________
Povoamento nas cercanias do monte

Devido a sua posição estratégica, o sítio foi povoado desde a idade da pedra, como se pode 

ver pela Tabela Abaixo. As escavações também revelaram diversos lugares de culto, que, 

contudo, não estão circunscritas nos objetivos da presente pesquisa: Dolmens no Bronze 

Antigo I, o Local de Culto do Bronze Médio II B-C, as três fases do Templo Fossa durante o 

Bronze Médio (Figura 3 - Mapa das Escavações, 13), o Templo Acrópole do Estrato VI 

(Figura 3,11 )e o Santuário Solar do estrato I (Figura 3, 12), já nos períodos Babilónio, Persa e 

Grego. Mas foi justamente durante as escavações deste último que foram descobertas as já 

citadas instalações religiosas do estrato V, este sim, pertinente. Há também a possibilidade de 

ter havido um santuário junto ao portão do nível III, também discutido a seguir.

16 Op. cit. pp. 898. Também, do mesmo autor, também, do mesmo autor: Lachish: Place: In FREEDMAN, 
DavidNoel. TheAnchorBibleDictionary. Pp. 115.

17 USSISHKIN, D. Lachish. In STERN, E. New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the holy 
Land. (NEAEHL) 4 vols. Jerusalém: The Israel Exploration Society, 1993. V. 3. pp. 898.

Segundo o autor:
“De foram a garantir a continuidade entre as várias escavações no sítio e preservar a terminologia estratigráfica 

padronizada, as escavações do instituto adotaram a divisão adotada por Starkey para os níveis VI-I. Por ser 
impossível incluir todas as fases do Bronze Médio e Recente escavadas nas novas escavações (sic.) dentro dos 
limites dos níveis VIII-VII de Starkey, estas camadas serão remuneradas quando as escavações na área S 
estiverem completas. O nível escavado na seção sob o nível VI foi então denominado nível VII, ao passo que 
as camadas escavadas na área P, sob o nivel VI, foram temporariamente chamados de P-l - P-5. Id.
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Ferro I
Nível V

Ferro II

ESTRATIGRAFIA DE LAQUIS4.4.

A Destruição do Nível VI4.4.1.

Cidade central fortificada em Judá
Cidade central fortificada em Judá

BRI
BRII
BR III

povoamento também no monte___________
Grande povoamento no monte____________
Povoamento a Norte e Oeste; Cemitério 2000

Cidade Fortificada Esparsamente Povoada, 
Cartas de Lachish_________________________

Destruição por fogo_____________________
Cidade fortificada em sua principal fase; palácio, 
Santuário Solar, estruturas e covas

_______________ c. 587/586
Babilónio, Persa e Nível I
Grego

BA II - III
Bronze 
Intermediário 
(BA IV-BM I)
BM IIA 
BM IIB-C

?______________________________________
Cidade fortificada, palácio, local de culto, tumbaP-5, P-4; Nível

VIII de
Starkey______

c. 1500 Destruição por Fogo___________________
Nível VII de Cidade não fortificada; Templo Fossa I, tumbas 
Starkey 
P-l, Nível Vlf

c, 1200
Nível VI

O Nível VI seria o último nível de ocupação Cananéia. A cidade teria sido destruída e 

queimada - com seus habitantes mortos ou deportados - de forma que ficou deserta desde 

cerca del 130 até cerca de 1000 a.C. Sua destruição marcaria o fim do domínio Egípcio sobre

Cidade não fortificada; Templo Fossa II, tumbas 
Cidade não fortificada; Templo Fossa III, tumbas

Destruição por Fogo_____________________
Cidade Não Fortificada, Templo Acrópole, 
prédios públicos__________________________

c, 1150-1130 Destruição por Fogo_____________________
Intervalo na ocupação______________________
Período do Reino de Judá; Cidade Não 
Fortificada, sala de culto____________________

c, 925 Destruição por fogo_______________________________
Nível IV 
Nível III 
c, 701 Destruição por fogo 
Nível II
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4.4.2. O Nível V

Após um longo tempo de abandono, no início do século dez a.C. o sítio teria voltado a ser 

povoado. Vestígios de habitações teriam sido encontrados por todo Tel e, embora a cidade 

não fosse fortificada, escavações realizadas na área S apresentariam indícios de que as casa 

pudessem ter sido construídas numa linha defensiva, rodeando o povoado. Albright encontrou 

sob a área do Santuário Solar uma instalação, denominada Sala de Culto 49 (ver A Sala de

o Sul de Canaã, provavelmente durante o reinado de Ramsés III ou depois. Como não era 

murada, teria se tornado presa fácil de seus inimigos. Uma questão ainda não resolvida seria 

porque os conquistadores não reocuparam o sítio. Outra questão ainda sem resposta 

definitiva: quem foram estes conquistadores. Tufnel teria sido o primeiro a defender que 

seriam os Povos do Mar: sua conquista seria parte do processo que permitiu o estabelecimento 

do Reino da Filístia e o colapso da dominação Egípcia18. Por outro lado Albright teria sido o 

primeiro a propor que foram os Israelitas19, conforme Js 10:31-3 220, com ele concordando Y. 

Aharoni21. Esta possibilidade se afinaria com as tradições referentes à conquista, que 

descrevem a cidade sem muros sendo conquistada e destruída, seus habitantes mortos e o 

local abandonado. Contudo, a ausência de vestígios da presença Israelita em Sefelá até o 

período do Reino Unido não corrobora com esta hipótese. Para Ussishkin, tudo dependeria de 

se aceitar ou não a narrativa bíblica como fonte histórica .

18 TUFNELL, O. Lachish III. Londres: (n.E), 1953). P. 22 In Id. Ibid. p.904.
19 ALBRIGHT, W. F. Further Light on History of Israel from Lachish and Meggido. In BASOR 68. 1937. PP. 

22-26. e The Israelite Conquest of Canaan in the Light of Archaeology. In BASOR 74. 193 9. PP. 11 -23. In. 
Id.

20 “ Então, Josué, e todo o Israel com ele, passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela; e o 
SENHOR deu Laquis nas mãos de Israel, que, no dia seguinte, a tomou e a feriu à espada, a ela e todos 
os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna.” (Josué 10:31-32 RA)

21 Op. Cit. pp. 219-220.
22 Id. Ibid. p.904.
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O Nível IV4.4.3.

Segundo Ussishkin, o nível IV seria marcado pela construção de uma grande fortaleza (Figura 

3 - Mapa das Escavações), tomando Laquis a maior e mais importante cidade de Judá depois 

de Jerusalém. Para ele, não seria possível datar este estrato por critérios meramente 

arqueológicos. A decisão de fortificar a cidade deveria ter-se seguido á divisão do Reino, 

devendo ser atribuída a um dos três primeiros reis de Judá, Roboão (928-911 a.C.), Asa (908- 

867 a.C.) ou Josafá (870-846 a.C.). Laquis seira rodeada por uma maciça fortificação, 

constituída de glacis, um muro a meia encosta (Figura 3, 3) e outro muro principal, no topo do 

monte, medindo cerca de 6 m de espessura (Figura 3, 4). A cidade possuiria apenas um grande 

portão duplo, a noroeste (Figura 3, 1; Figura 4), ocupando uma área de 25 por 25 metros, que 

se projetaria como um bastião para além das muralhas e aonde se chegaria através uma rampa 

de acesso. No centro da cidade teria construído um grande pódio, sobre o qual teria sido 

construído o Palácio do Governador da Cidade (ver Figura 5, à esquerda) em duas alas (A e 

B) e com mais dois anexos: um a norte, supostamente um depósito, e outro a sul que, que o 

autor interpreta como sendo uma cavaliça para cinquenta cavalos. A bamá identificada por 

Aharoni ficaria a nordeste do palácio (ver O Bamá. Outra grande construção seria um grande 

fosso a sudeste do palácio (22 por 25 m, com 22,5 de profundidade - Figura 3, 7)), que 

inicialmente teria sido interpretado como parte do sistema de armazenamento de água, mas 

que depois ter-se-ia descoberto ser a pedreira de onde o material de construção da fortaleza

Culto 49), e o que julgou ser um Lugar Alto (ver O Bamá), discutidos a seguir. Ambos 

apresentariam sinais de combustão, assim como as residências, o que indicaria destruição 

violenta. Haveria um consenso entre os estudiosos que esta destruição teria se dado durante a 
23campanha do Faraó Sissaque, em 925 a.c.

23 Id. Ibid. p. 905.
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O Nível m4.4.4.

fora retirado. Nenhuma casa pertencente à fase inicial desta fortaleza teria sido encontrada, 

mas uma residência posterior, desenterrada a sul do palácio demonstraria o progressivo 

crescimento populacional da cidadela. Todas as construções monumentais teriam sido 

reerguidas no nível seguinte, demonstrando que nível em questão teria sido destruído, embora 

nenhum sinal de destruição artificial tivesse encontrado24. Segundo Ussishkin, M. Kochavi 

teria sugerido que um terremoto, semelhante ao que ocorrera no reinado do Rei Uzias (em 

cerca de 760 a.C. cf. Am 1.1; Zc 14.5) teria destruída a fortaleza25.

O nível III seria marcado pela reconstrução do palácio, dos muros e dos portões sobre os 

alicerces do nível anterior. O aumento no número de residências na área ao sul do palácio e 

as novas construções na rampa de acesso aos portões demonstrariam o crescimento 

demográfico da cidadela (Figura 6 - Reconstrução do Nível III). A área do palácio teria sido 

aumentada pela construção do pódio C (Figura 5 - Palácio do Governador, á direita), 

tomando-se a maior construção do período do primeiro templo, com 76 por 36 m; também 

teria ganhado um grande pátio pavimentado e murado, mas destas construções restaram 

apenas trechos do pavimento. O anexo sul também teria sido expandido, de forma a poder 

abrigar cerca de 100 cavalos e cinquenta carros; por isso Ussishkin supõe que o pátio 

constituísse uma área de manobra. Além do lugar alto (O Bamá), possivelmente um novo 

santuário teria sido construído no pátio externo dos portões (ver O Santuário dos Portões). 

Este nível apresentaria sinais evidentes de destruição violenta, de forma que existiria um 

consenso ente o eruditos a respeito de que esta destruição teria ocorrido durante a invasão do 

rei Assírio Senaqueribe, no ano de 701 a.C. O cerco a esta cidade teria sido inclusive

24 USSISHKIN, David. Lachish: Place: In FREEDMAN. David Noel. The Anchor Bible Dictionary. Pp. 120-
. 12L
25 Consulta pessoal feito por Ussishkin em Op.Cit.
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A Sala de Culto 494.4.5.

Citando Aharoni, Mettinger descreve a sala de culto 49 como sendo retangular, do tipo 

cômodo largo, medindo 2,30 por 3,30 m Possuiria bancadas baixas ao longo de três das 

paredes e o canto oeste apresentaria uma plataforma elevada (Figura 7 - Sala de Culto 49 - 

Ilustração). Dentro dela, teriam sido encontrados um altar com quatro chifres feito de pedra 

calcária (Figura 8 - Altar de Pedra), e diversas objetos de cerâmica (três incensários, vasos de 

libação, cálices, etc. - Figura 9 - Objetos Encontrados na Sala de Culto)27 No que se supõe ser 

a soleira da porta, teria sido encontrada também uma pequena e bem lavrada placa de basalto, 

possivelmente uma massevá, cuja parte inferior estaria quebrada. O. Negbi defenderia que seu

26 Id. Ibid. pp. 907-909.
27 AHARONI, Y. et al. Investigations at Lachish. The sanctuary and the residency (Lachish V). Publications of 

the Institute of Archaeology. Tel Aviv: Institute of Archaeology, 1975. pp. 26-32, 42-3. In METTINGER. 
Tryggve N. D. No Graven Image. Pp 149-150. Para um inventário dos objetos, ver também USSISHKIN, 
Op.Cit. p.905. DEVER, William G. Recent ArchaeologicalDiscoveries andBiblicalResearch. P. 138.

retratado pelo mesmo em seu palácio em Nínive (ver O Testemunho Epigráftco). A principal 

frente de ataque teria sido a face sudoeste, onde uma rampa de acesso com 70 a 75 m de 

largura por 50 a 60 m de comprimento teria sido erguida. Diversos vestígios da batalha 

teriam sido encontrados, centenas de flechas, restos de elmos, armaduras, etc. Esta rampa de 

sítio seria a primeira que se tem notícia e a única construída pelos Assírios. Outro dado 

relevante é que Laquis seria um sítio chave para o estudo dos vasos reais de armazenamento 

(Imlk) e seus selos devido à extensa coleção encontrada neste nível. No estrato seguinte não 

teriam sido encontrados locais nem objetos de culto, e o templo do último nível foge aos 

limites desta pesquisa por pertencer ao período pós-exílico, de forma que este será o último 

estrato abordado .
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O Bamá4.4.6.

Mettinger continua30, informando que, na vizinhança imediata do santuário do lócus 49, a 

sudeste, encontra-se o lócus 111 constituído de uma plataforma elevada artificial que 

provavelmente funcionava como um lugar alto. O fato de o Adyton (lócus 102) do Santuário 

Solar (que ele chama de Templo Helénico - lócus 102) do Nível II ter sido construído 

diretamente sobre este local teria sido interpretado por como um sinal de continuidade, que 

corroboraria na interpretação deste local como sagrado. Ele cita a Aharoni, narrando a 

descoberta de uma grande pedra nas proximidades: “ um grande pedra calcária, evidentemente 

um massebá, com 1,20 m de altura, 95 cm de largura e 60 cm de espessura, foi encontrada no 

lócus 81b, ao sul do Adyton 102 ... era chata em um lado e arredondado nos outros ”. 

Aharoni também descreveria a descoberta, diretamente em frente a esta suposta massevá, de 

uma pilha arredondada de cinzas negras com vários centímetros de profundidade e cerca de 

50 cm de diâmetro. Segundo ele, a forma desta pilha sugeriria um tronco de oliveira (Qlea 

Europaea). Ele comenta que, se a análise de Aharoi estiver correta, Laquis representará um 

exemplo de combinação de massevá e asherá. Mas, segundo ele mesmo, Uzi Avner não 

concordaria com esta interpretação por julgar que, caso a pilha de cinzas fosse mesmo o que 

sobrou de uma asherá, esta ficaria bem em frente à massevá, obstruindo a visão da mesma; no

lugar original seria sobre a plataforma28. Para Dever, tratar-se-ia de um exemplo de 

instalação privada de culto, onde oferendas de comida e bebida seriam apresentadas .

28 NEGBI, O. Israeliíe Cult Elements in Secular Contexts of the lOth century B.C.E. In BIRAN. A. e 
AVIRAN, J. Eds. Jerusalem (N.E.), 1993. pp. 221-230. In METTINGER, Op. Cit.

29 DEVER, William G. Recent ArchaeologicalDiscoveries andBiblical Research. P. 138.
30 Op. Cit.
31 “A large limestone, evidently a ma.ssebah, 1.20 m. high, 95 cm. broad and 60 cm. thick. Was found inLocus 

81b, just south of Adyton 102... It's flat on one side and rounded on the others.”
AHARONI, Y. et al. Investigations ai Lachish. The sanctuary and the residency (Lachish V). Publications of 

the Institute of Archaeology. Tel Aviv: Institute of Archaeology, 1975. pp. 28, 42-3. In METTINGER, 
Tryggve N. D. No Graven Image. Pp 149.



121

O Santuário dos Portões4.4.7.

entanto, segundo Avner, os dois objetos normalmente seriam colocados lado a lado. Ele 

presume portanto que as cinzas sejam derivadas de algum tipo de altar32. De qualquer forma, 

ambos seriam oriundos do nível V, sendo que apenas a massevá tenha permanecido durante os 

níveis seguintes (IV e III). Também teriam sido encontradas duas covas nas proximidades do 

lugar alto, interpretadas por Aharoni como favissae. Em uma delas (136), pertencente ao 

estrato IV, localizada numa rua a oeste da massevá, estaria preenchida com pedras. Nove 

destas pedras teriam resultado em pelos menos quatro massevôt, cada uma com 60 a 70 cm de 

altura, toscamente lavradas e de formato quadrangular. Aharoni teria concluído que estas 

massebôt teriam sido propositalmente desfiguradas e enterradas, em um processo semelhante 

ao que ocorrera com as massevôt e o altar de Arade, no mesmo período .

32 AVNER. Uzi. Comunicação pessoal, aos 4 de setembro de 1994. In METTINGER, Id.
33 AHARONI, Y. et al. Investigaíions ití Lachish. The sanctuary and the residency (Lachish V). Publications of 

the Institute ofArchaeology. TeMwv; Institute of Archaeology, 1975. p. 30. In METTINGER, Tryggve N. D. 
No Graven Image. Pp 150-1.

34 TUFNELL. O. Lachish III, The Iron Age. London (N.E), 1953. p. 99 In . USSISHKIN, David. Excavations 
andRestoration Work at TelLachish 1985-1994 ThirdPreliminary Report. In Tel Aviv 23. p.42

Segundo Ussishkin, no pátio do portão exterior, em frente à fachada da torre esquerda do 

portão do nível III, teria sido encontrada uma estrutura de pedra tosca (4948). Ele cita o 

relatório da expedição Wellcome-Martson, que narraria a descoberta no mesmo local de uma 

instalação quadrada, feita de grandes placas de pedra calcária leve, rodeada por um pavimento 

de reboco branco, possivelmente um santuário ou pedestal, que eles teriam atribuído ao 

estrato I34. Para ele, a estrutura que ele encontrou poderia ser a base da que foi descoberta 

pela expedição inglesa, caso em que sua data deveria ser revista e situada no estrato III, uma 

vez que a atribuição ao estrato I provavelmente seria devido ao uso das placas calcárias, 

típicas deste estrato. Contudo, seu uso foi identificado na escada que levava ao palácio C do 

nível III. A elevação da estrutura por ele encontrada (253,18 m., 253,26 m., 253,85 m.)
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO4.5.

também coincidiria com a encontrada com a expedição inglesa (253,85m., 254,14m35). Caso 

esta análise esteja correta, os vestígios outro santuário teriam sido encontrados em Laquis, 
36junto aos portões do estrato III.

O local de culto Israelita da Idade do Ferro mais citado de laquis, a respeito do qual parece 

haver mais consenso é provavelmente um santuário doméstico, uma pequena sala com 

bancadas do início da Idade do Ferro II. Nele foi encontrado um altar esculpido em pedra 

(contrariando a tradição que supostamente exigia o uso de pedras brutas), que indica que o 

culto envolvia sacrifícios. A presença de incensários indica que ele também envolvia queima 

de incenso, os vasos a prática de libações e a massevá o aniconismo. Tendo sido destruído ao 

final do nível V, este santuário jamais foi reconstruído, o que indica que se tomou obsoleto ou 

foi substituído. Mas, se a tese de Aharoni estiver correta, o principal local de culto da 

cidadela era um bamá, que teria funcionado até o estrato III, sendo relevante o fato de não ter 

sido reconstruído após a invasão assíria, quando a cidade voltou a ser ocupada ainda uma vez, 

antes do exílio babilónico. Neste lugar alto também existiriam indícios de aniconismo, com a 

descoberta de um massevá inteira e pelo menos outras quatro desfiguradas e propositalmente 

sepultadas. Também existe a possibilidade de uma asherá ter sido erguida neste local e 

posteriormente queimada durante o estrato V. Por último, é possível que Laquis tenha sido 

uma das cidades que possuía um bamá junto ás portas, mas as evidências neste sentido não 

são conclusivas.

35 TUFNELL. O. Lachish III, The Iron Age. London (N.E), 1953. pl. 112. In . USSISHKIN, David. 
Excavations and Restoration Work at Tel Lachish 1985-1994 Third Preliminary Report In Tel Aviv 23. 
p.42

36 USSISHKIN, David. Excavations and Restoration Work at Tel Lachish 1985-1994 Third Preliminary 
Report In Tel Aviv 23. p. 42
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ANEXO - ILUSTRAÇÕES

ANEXO I-FIGURAS

Figura 1-0 Cerco a Laquis nos Painéis de Nínive317

J

37 NEGEV, Avraham. Archaeological Encyclopedia of the Holy Land P. 182.
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Lachish: map of the mound and principal rernains.

38 USSISHKIN, David. Lachish. In STERN, E. New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the hofy 
Land. (NEAEHL) V. 3 p. 897.

39 Id.

Figura 2 - Vista Aérea do Sítio38

Figura 3 - Mapa das Escavações39
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Fig. 27. Palace B and Palace C cotnpounds — scbcmatic plans.

Figura 5 - Palácio do Governador41

LAC.03. AKoKfn.Conniiich.sh lev* III tDamcbyJ. MH. nuam»rt»«ditosfromsírtrt *H. H. UdMám,i> 1933 cwiKyolO. UtMW

Figura 6 - Reconstrução do Nível III42

41 USSISHKIN, David. Excavations and Restoration Work ai Tel Lachish 1985-1994 Third Preliminary 
Report In Tel Aviv 23. p. 4.
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Figure 42. Plan of "Cult Room 49" at T  
From Y. Aharoni et al., Lachish V, fig.

Figura 7 - Sala de Culto 49 - Ilustração43

•O

Figura 8 - Altar de Pedra44

42 USSISHKIN, D. Lachish: In FREEDMAN, D. N. The Anchor Bible Dictionary N. IV. P. 122.
43 DEVER, William G. Recent Archaeological Discoveries and Biblical Research. P. 138.

'/ o
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Figura 9 - Objetos Encontrados na Sala de Culto45

Incense siands umi poilery frinn lhe enh rnoni m len i V. lOlh leniitry B< t.

44 USSISHKIN, D. Lachish. In STERN, E. New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the holy 
Land. (NEAEHL) V. 3 p. 905.

45 Id.



5. CAPÍTULO V - ARADE

LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO5.1.

Referências Bíblicas5.1.1.

1 MANOR. D. W. e HERION, G. A. Arad. In FREEDMAN, David Noel. The Anchor Bible Dictionary. V. I. 
p. 331. P. 27. Ver também: AHARONI, Y. Arad: Identification and History. In STERN, E. New Encyclopedia 
of Archaeological Excavations in the holy Land. N. I. P.78. e NEGEV, A. Archaeological Encyclopedia of 
the Holy Land. Pp. 27-28.

2 ‘"Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da Aliança do SENHOR e Moisés não 
se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e 
os feriram, derrotando-os até Horma. Números 14:44-45.

Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou 
contra Israel e levou alguns deles cativos. Números 21:1.

Então, ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o Sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel.” 
Números 33:40.

“Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro; e vos perseguiram como fazem 
as abelhas e vos denotaram desde Seir até Horma.” Deuteronômio 1:44.

3 “Então, Israel fez voto ao SENHOR, dizendo: Se, de fato, entregares este povo nas minhas mãos, destruirei 
totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o SENHOR a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os 
destmiram totalmente, a eles e a suas cidades; e aquele lugar se chamou Horma.” Números 21:2-3.

4 “o rei de Horma, outro; o de Arade, outro;” Josué 12:14.

Segundo D. W. Manor e G. A. Herion, a cidade de Arade é mencionada pelo menos quatro 

vezes na Bíblia, possivelmente cinco1. No Pentateuco, o rei de Arade é descrito como um 

cananeu que habitava o Neguebe e teria detido o avanço dos Israelitas pelo Sul, derrotando-os 

em Horma (Nm 14:44-45; 21:1; 33:40; Dt 1:442). Também consta que, mais tarde, a mesma 

cidade teria sido derrotada pelos Israelitas (Nm 2L2-33). Ela também faz parte da lista de 

cidades conquistadas do livro de Josué (Js 12,144). De acordo com o livro de Juízes, os 

quenitas (ou queneus), descendentes de Hobabe (Hobab), sogro de Moisés, teriam habitado a
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O Testemunho Epigráfico5.1.2.

Aharoni comenta que: “Aradalso appears in (...) in Pharaoh Shishak’s list of cities drawn up 

after his campaign in lhe fifth year of Rehoboam ’s reign: Hgrm crd rbt crd n-btYrhm (nos. 

107-112( that is, ‘The hagarim [citadels] of grater Arad and of the house of Yeruham

região (Jz 1:165). A quinta possível referência se encontra em Js 15:216, conforme defende

Yohanan Aharoni:

In the Negeb district of Judah the town Eder appears second on the 
list (Josh. 15.21). A place by this name is otherwise unknown to us; 
on the other hand, Arad (same Hebrew consonants only with two of 
them reversed), which is known in this region from the Canaanite 
period, is missing from the list. The archaeological finds at Tel ‘Arad 
prove that the settlement there flourished especially during the 
Israelite Monarchy and the even afterwards it was one of the most 
important towns in the region. Likewise, the interchange of the 
Hebrew letters daleth and resh (which have quite similar forms in the 
older Phoenician script and still more in the la ter Aramaic script) was 
a common error in the transmition of the biblical text, as illustrated by 
many examples. In this particular passage the LXX Codex Vaticanus 
has the reading (Ara. All this factors make it probable that Eder is 
simply a mistake for Arad7.

5 “Os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram, com os filhos de Judá, da cidade das Palmeiras ao deserto de 
Judá, que está ao sul de Arade; foram e habitaram com este povo”. Juízes 1:16.

6 “São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom: Cabzeel, Éder, 
Jagur,” Josué 15:21.

7 No Neguebe, distrito de Judá, a cidade de Éder aparece em segundo lugar na lista (Js 15,21). Não conhecemos 
lugar com esse nome por nenhuma outra fonte; por outro lado, Arade (as mesmas consoantes hebraicas com 
apenas duas delas trocadas), que é conhecida nessa região desde o período cananeu, está faltando na lista. As 
descobertas arqueológicas em Tel cArad provam que o povoado floresceu especialmente durante a Monarquia 
Israelita e que mesmo depois era uma das mais importantes cidades na região. Além disso, a troca das letras 
hebraicas dálet e rêsh (que têm formas similares na antiga escrita fenícia, e ainda mais na posterior escrita 
aramaica) era um erro comum na transmissão do texto bíblico, como é ilustrado por muitos exemplos. Nessa 
passagem em particular a LXX Codex Vaticanus apresenta a redação cAra. Todos esses fatores juntos tornam 
provável que Eder seja simplesmente uma confusão com Arade. AHARONI, Y. The Land of the Bible. P.l 17.
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A Identificação do Sítio5.1.3.

Portanto, três evidências foram fundamentais para a identificação da moderna Tel 'Arad como 

o sítio da Arade Israelita da Idade do Ferro (conforme resumem Manor e Herion12): primeiro 

o nome atribuído em árabe ao sítio moderno, Tel 'Arad, preservou perfeitamente o original; 

segundo, a localização geográfica confere com a descrita por Eusébio (ver acima, O 

Testemunho Epigráfico); e terceiro, através do material epigráfico encontrado no próprio sítio 

(As Ostracas).

8 “O Faraó Shishak (Sisaque I) lista as cidades que alcançou em sua campanha no quinto ano do reinado de 
Jeroboão: Hgrm crd rbt crd n-bt Yrhm (nos. 107-112), isto é ‘As hagarm (cidadelas) de Grande Arade e da Casa 
de Yeruham (Jerameel).”’AHARONI, Y. Arad: Identification and History. In. STERN, E. New Encyclopedia 
of Archaeological Excavations in the holy Land. V. I. P. 75.

9 NEGEV, A. Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. P. 27.
10 “Ele me disse: Peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus 

irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora, achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, 
para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei.” 1 Samuel 20:29.

“E perguntando Aquis: Contra quem deste hoje? Davi respondia: Contra o Sul de Judá, e o Sul dos jerameelitas. 
e o Sul dos queneus.” 1 Samuel 27:10.

11 Onom. 14,2. in Id.
12 Id. Ibid. p. 331. Citando HERZOG, Z., AHARONI, M., RAINEY, A. F. e MOSHKOVITZ, S. The Israelite 

Fortress at Arad. BASOR 254: 1-34. 1984.

(Jerameel).” 8 A. Neguebe9 situa o ocorrido no ano 920 A.E.C e lembra que Jerameel é citado 

duas vezes no primeiro livro de Samuel, a saber em 1 Sm 20:29 e 27: IO10. Mas a referência à 

cidade que foi mais importante no processo de identificação do sítio, (conforme testifica Y. 

Aharoni11), veio de Eusébio, que menciona uma vila chamada Arade situada a 20 milhas 

romanas de Hebrom (Hebron) e 3 de Malaatha (Moleatha), distâncias que se enquadram 

exatamente às da moderna Tel cArad.
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SITUAÇÃO GEOGRÁFICA5.2.

Localização5.2.1.

Segundo Aharoni:

13 “A parte leste do Neguebe é uma continuação da cadeia central de montanhas. Como no oeste, suas fronteiras 
são claramente definidas por condições climáticas. Cerca de 15 milhas a sul de Hebrom o nível do terreno 
declina abruptamente para apenas 1.500-1800 pés. Dessa linha começa o típico clima semi-árido do Neguebe. 
a chuva diminuindo rapidamente a medida que se vai para o sul. A despeito da relativa altura a área coberta de 
loes é geralmente plana, similar às extensas planícies do Oeste do Neguebe. Entretanto, mesmo pequenas 
diferenças de temperatura e índice pluviométrico melhoram as possibilidades de agricultura e pastagem. Esta é 
provavelmente a razão pela qual a seção Leste do Neguebe desfrutou de um povoamento um tanto mais 
contínuo que a região baixa de Berseba. Suas principais cidades eram Arade e Horma (Hormá), situadas na 
seção leste do grande Nalial Becer Sheva (Wadi Meshash). Entretanto, esta parte do Neguebe também 
experimentou longos intervalos sem povoamento, quando a única população era nômadef...).

Entretanto, no período bíblico era principalmente as estradas levando ao Egito, Sinai e Edom que eram 
importantes. Elas eram guardadas por uma cadeia de fortalezas e, sob sua proteção, desenvolveram-se aqui e 
ali alguns povoamentos temporários, amplamente dispersos sobre vastas areas.” AHARONI, Yohanan. The 
Land of the Bible. P. 30.

The eastern part of the Negeb is continuation of the central mountain 
range. As in the west, íts border is clearly defined by climatic 
conditions. About 15 miles south of Hebron the levei of the terrain 
declines quite abruptly to only 1500-1800feet. From this line begins 
the typical semi-arid climate of the Negeb, the rainfall diminishing 
quickly as one goes south. In spite of the relative height the loess- 
covered area is generally levei, similar to the extensive plains of the 
western Negeb. However, even small differences in temperature and 
moisture increase the possibility of agriculture andpasturage. This is 
probably the reason that the eastern Negeb enjoyed somewhat more 
continuity of settlement than the lower Beer-Sheba region. Íts main 
cities were Arad and Hormah, situated on the eastern section of the 
large Nahal BeTr Sheva (wadi Meshash). However, this part of 
Negeb also saw long intervals without settlement when the only 
population was nomadic(...).
However, in the biblical period it was mainly the roads leading to 
Egypt, Sinai and Edom that were of importance. They were guarded 
by a chain of fortresses, and under their protection there developed 
here and there some temporary settlements, widely dispersed over vast 
areas. 13.
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Descrição do Terreno5.2.2.

Foi Yohanan Aharoni quem dirigiu as primeiras escavações do sítio (Figura 1) e é ele mesmo 

quem dá uma descrição do terreno:

The mound, which has retained its ancient name (Tel cArad in Arabic), 
dominates the plains of the eastem Neguebe. The small mound (the 
upper citadel), with its deep stratifícation, rises prominently above an 
extensive area of low hills (the lower city). The bedrock crops up in 
many places. Because the site lacks a spring or well, its water supply 
depended entirely on storage of rainwater in cistems. The site stands

De fato, ele ensina que uma estrada interna correria ao longo do país montanhoso, e que um 

de seus ramos iria de Hebrom a Jutá e Estemoa (Eshtemona), descendo para Arade e Horma 

(Hormah), e de lá seguindo para o “coração do Neguebe”, passando por Aroer (fAr&er) e Bir- 

Hafir e para Cades-Barnéia (Kadesh-Barnea). Esta seria a ‘Estrada de Atrim’ (ou ‘Caminho 

de Atarim’) de Nm 21:114, levando de Cades-Baméa a Arade15. Também haveria uma rota 

longitudinal, ligando a viaMaris à Estrada Real, a qual desceria da vizinhança de Arade para 

Arava, e seria sem dúvida alguma a ‘Estrada para Edom’ (ou ‘Caminho de Edom’ de (2 Rs 

3:2016), pois era a principal rota levando até lá17. Portanto, ele considera que a cidade 

guardaria a fronteira com Edom, assim como Berseba guardaria a fronteira com o Egito e 

Laquis com a Filístia (sitos discutidos nos próximos capítulos). Não sem motivo, santuários 

(ou pelo menos indícios de sua presença) foram encontrados nas três cidades; os mesmo 

funcionariam como um testemunho da soberania do Reino sobre aquelas regiões18.

14 “ Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo 
caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos.” (Números 21:1 RA)
15 Id. Ibid. p. 58.
16 “ Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho 
de Edom; e a terra se encheu de água.” (2 Reis 3 :20 RA)
17 Id. Ibid. p. 59.
18 Id. Ibid. pp. 323 e 378-9.
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ESCAVANDO TEL CARAD5.3.

5.3.1. Breve História das Escavações

Contudo, Ze’ev Herzog, que escavou o sítio mais recentemente, concluiu que o poço 

encontrado nas cercanias do sítio já era usado na antiguidade, e comenta que: “Settlement of 

this si te was primarily encourages by the ability to guarantee water supply from a nearby 

well, apparently dug by the Early Bonze Age settlers 20”.

on a hill of Eocenic rock that contrasts strongly with the white 
Senonian rock characteristic of the region. Because Eocenic rock is 
impervious to water, the cistems were capable of retaining water, 
making the site well suited for settlement in antiquity. ’9.

Avraham Negev relata que as escavações foram inicialmente empreendidas entre 1962 e 

1967, sob os auspícios da Universidade Hebraica de Jerusalém, do Departamento de 

Antiguidades de Israel e da Sociedade de Explorações de Israel. O trabalho foi dividido entre 

duas equipes: Ruth Amiran chefiou a encarregada da Cidade da Idade do Bronze Antigo e 

Yohanan Aharoni a incumbida da fortaleza da Idade do Ferro e posterior21. Esta última

19 O monte, que manteve seu nome antigo (Tel cArad em árabe), domina as plamces do Leste do Neguebe. O 
pequeno monte (a cidadela alta), com sua profunda estratificação, ergue-se proeminente sobre a extensa área de 
colinas baixas (a cidade baixa). O fundo rochoso aflora em vários lugares . Como o sítio não possui fonte ou 
poço, seu suprimento de água depende inteiramente do armazenamento da água da chuva em cisternas. O sitio 
está situado em uma colina de rocha Eocênica, que contrasta fortemente com a rocha branca Senoniana 
característica da região. Porque a rocha Eocênica é impermeável à água, as cisternas eram capazes de retê-la. 
tomando o sítio adequado para povoamento na antiguidade. íd. Ibid. P. 78.

IJ A ocupação deste sítio foi encorajada, a princípio, pela capacidade de garantir o suprimento de água por meio 
de um poço próximo, aparentemente cavado pelos ocupantes da Idade do Bronze. HERZOG, Z. The Fortress 
Mound at Tel Arad. P. 3.

21 Excavations of the modem mount were carried out between 1962 and 1967 on behalf of the Hebrew 
University of Jerusalem, the Israel Department of Antiquities and the Israel Exploration Society. The
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Os Dois Modelos Propostos5.3.2.

equipe contou, entre outros, com os seguintes pesquisadores: Moshe Kochavi, Mordechai 

Gihon, Israel Roll, Yousef Porath, Anson Rainey, Volkmar Fritz, Diethelm Conrad, Miriam 

Aharoni, Rudolph Cohen, Michael Feist (pesquisa de superfície), Yosef Shweig (fotógrafo) e 

Ze ev Herzog22. Este último conta que em 1970 ter-se-ia iniciado um trabalho de redação do 

relatório final sobre o sítio, projeto interrompido pela morte do próprio Aharoni, em 1976, e 

critica o fato de que, a partir de então, ao invés de se concluir o relatório, a maioria das 

publicações apenas reiterou as primeiras conclusões do falecido chefe de equipe . Ele mesmo 

teria iniciado uma temporada de escavações naquele mesmo ano, em conjunção com os 

trabalhos de reconstrução empreendidos por J. Campbell.24; mas só no início dos anos noventa 

obteve a permissão para reiniciar o projeto (do relatório final), e desde então tem dirigido 

uma equipe que reavalia os dados levantados nas escavações originais a partir das ferramentas 

da modema arqueologia.

excavations in the two different settlements discovered at the site were directed by R. Amiran (the Early 
Bronze Age city) and Y. Aharoni (the Iron Age and later fortresses). NEGUEBE, A. Op. Cit. P. 27.

22 HERZOG. Z. The Fortress Mound at Tel Arad. Pp. 4.
23 Id. Ibid. Pp. 3-7
24 MANOR. D. W. e HERION, G. A. Op. Cit. p. 331.
25 MANOR. D. W. e HERION. G. A. Op. Cit. Pp. 82-87.

Dentro do exposto acima, pode-se dizer que existem dois principais modelos de análise 

estratigráfica de Arade: o proposto por Yohanan Aharoni e por sua equipe, doravante 

referidos como “os escavadores” ou a “equipe de escavadores” e o mais recente, 

desenvolvido pelo time chefiado por Ze3ev Herzog, doravante denominado “os revisores” ou 

“a equipe de revisão.” Ambos foram resumidos abaixo, na Tabela 1, e expostos mais 

detalhadamente nos tópicos seguintes. Os primeiros artigos, escritos por Aharoni e sua 

equipe, não foram encontrados nas bibliotecas pesquisadas. As obras de referências usadas 

para reconstruir o modelo (que fazem referência a estes artigos) são a Anchor Bible 
dictionary25 a The New Enciclopaedia of Archaeological Excavations in the Holy Land26 e o
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discutidas estrato por estrato e confrontadas ao final do capítulo.

Modelo de Aharoni Modelo de HerzogEstrato Período

Séc. X a XVI E.C.ÁrabeI

Árabe Séc.VIIaVII E.C.II

Antigo

III 70-100 E.C.Romano

Antigo

Séc. III a II A.E.CHelénicoIV

V Séc. V a IVPersa

Início do séc. VI (605-596) Final do século VII e início do VIVI Ferro IIC

- destruído em 596

Séc. VII- Séc. VIIVII Ferro IIC

destruído em 609

Final do século VIIIFinal do Séc. VIII -VIII Ferro IIC

destruído em 701

Segunda metade do Séc. VIIIFinal do Séc. VIII -Ferro IICIX

destruido em 734

Meados do Séc. VIIISéc. IXX Ferro IIB

Archaeological Encyclopaedia of The Holy Land27Para o segundo modelo serviu de
• 28 referência um relatório provisório, escrito por Herzog e publicado pela revista Tel Aviv

Nenhum artigo contestando este último foi encontrado; de fato, trata-se da publicação mais 

moderna a respeito do sítio encontrada até o momento. A seguir, serão apresentadas as 

conclusões a que as duas equipes chegaram a respeito dos lugares de culto de Arade,

Tabela 1: Estratigrafias Comparadas de Arade2’

26 AHARONI. M. Arad: The Israelite Citadels. In FREEDMAN. D. N. The Anchor Bible Dictionary. V. I. Pp. 
331-336

27 NEGEV, Avraham. Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. Pp.27-28.
"8 HERZOG. Z. The Fortress Mound at Tel Arad.
29 AHARONI. M. Op. Cit.. P. 82. e HERZOG, Op. Cit. P. 14.
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Final do Séc. X -Ferro IIAXI

destruído em 920

Séc. XII- XI

ESTRATIGRAFIA DE TEL <ARAD5.4.

O Estrato XII Segundo os Escavadores5.4.1.

Segunda metade do século IX e 

primeira metade do século VIII 

Segunda metade do século X e 

primeira metade do século IX

XII, XIIA, Ferro I

XIIB

O estrato XII corresponde a um grupo de edificações, com muros apenas em parte de seu 

perímetro, entre as quais se encontrava uma área parcialmente pavimentada, em cujo centro 

ficam o que foram, a princípio, interpretadas pelos escavadores como sendo uma plataforma 

elevada circular ou em meia lua, com cerca de seis metros de diâmetro, e outra bem menor e 
ta . .

quadrada . Também apresentava diversas covas e silos revestidos de pedra em seu interior, 

que se revelaram como sendo as estruturas da Idade do Ferro mais antigas e as que foram 

utilizadas por mais tempo. A maior parte deste estrato foi destruída pela construção da 

fortaleza dos estratos seguintes. Chamou atenção desta equipe o fato de o templo posterior ter 

sido construído exatamente sobre a área pavimentada. Imediatamente foi feita a associação 

com as referências bíblicas ao assentamento dos quenitas, descendentes do sogro de Moisés, 
Hobabe, na região, conforme Jz 1:1631. Também se verificou que mais tarde a região seria 

chamada de Neguebe dos Quenitas em ISm 27:10 (nota 10). Assim, estes vestígios foram a 

princípio interpretados com sendo as ruínas de uma vila não murada do final do século 11 

A.E.C ao início do século 10 A.E.C, cujas casas teriam sido construídas ao redor de um 

temenos, no centro do qual se ergueriam uma bamá (lugar alto) e um mizbeah (altar). O 

sítio foi considerado como sendo uma espécie de centro local de culto, em cujas instalações a 

“venerável família quenita” ministrava.

30 MANOK D. W. e HERION. G. A. Op. Cit. p. 332.
31 Nota 9.
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O Estrato XII Revisto5.4.2.

O reexame do sítio, empreendido por Hezog e por sua equipe, põe em dúvida muitas destas 

conclusões. Em primeiro lugar, ele comenta que pesquisas empreendidas na região depois da 

descoberta de Arade revelaram haver um tipo de povoamento bem comum no Vale de 

Berseba (Beersheba) ao tempo em que o estrato XII existiu, comumente denominado 

“povoamento fechado”, no qual o referido estrato se enquadra (Figura 2). O mesmo consistia 

de um grupo de casas contíguas e construídas ao redor de um pátio que servia de curral para o 

gado. Esta disposição era, ao mesmo tempo, funcional e defensiva, compensando em parte a 

ausência de muros. Este tipo de povoamento foi encontrado no estrato II de Tel Masos, no 

estrato VII de Tel Beersheba, em Tel Esdar, Horvat Hahba, Mezad Refed e Mezad Hatira32. 

Quanto à existência de um lugar alto, os revisores atacam as três principais evidências em seu 

favor: a bamá, o mizbeah e a continuidade na ocupação do sítio como local de culto. Quanto 

à primeira, Herzog salienta que o exame posterior da parede curva revelou que a mesma fora 

construída acima do pavimento (de pedras) do estrato XII, prolongando-se até a altura das 

paredes do XI, razão pela qual foi reinterpretada como pertencendo este último estrato, onde 

não há nenhuma evidência de se tratar de uma bama3(Figura 3). Ele também argumenta que 

o que foi reconstruído como sendo o altar do estrato XII na verdade eram três pedras junto à 

base do altar de sacrifícios do templo, as quais ele reinterpretou como sendo parte de uma 

parede de pedra do estrato XI34. Por fim, ele nega a existência de um templo no primeiro 

estrato da fortaleza (XI), como poderá ser visto a seguir, o que anula o argumento da 

continuidade. Herzog atribui a construção do povoado a um lento processo de sedentarização 

de populações nómades do vale de Berseba, que teria ocorrido ao longo da Idade do Ferro I35.

32 HERZOG, Z. Op. cit. Pp. 20, 86-89.

34 Id. Ibid. p. 18. 52.
35 Id. Ibid. pp. 86-89.
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5.4.3. A Fortaleza Israelita

Ele acredita que condições climáticas favoráveis permitiram que a população seminômade 

começasse a ocupar-se de agricultura sazonal, construindo primeiro os silos para guardar suas 

colheitas, e que acabou se sedentarizando. Ele também defende que a ocupação geográfica do 

vale de Beerseba no século dez é a que melhor se enquadra na lista de conquistas do faraó 

Sisaque I (925 A.E.C)36. Entretanto, estes sítios não apresentam evidência de destruição 

violenta neste período (inclusive Tel cArad). Diante disso ele argumenta que nem sempre este 

tipo de relato é preciso, sendo provável que estes pequenos povoados tenham sido 

mencionados para engrandecer os feitos do faraó diante de seu povo, sem, contudo ter 

realmente merecido atenção durante os combates (portanto nunca teriam realmente sido 

atacados). Ele defende que o primeiro povoado de Arade provavelmente foi destruído para dar 

lugar à fortaleza31. Assim, a equipe de revisores elaborou uma reconstrução do estrato XII 

completamente diferente daquela clássica, oferecida pela equipe de escavadores.

A partir do estrato XI até o VI o que foi encotrado é uma sucessão de fortalezas, cujas 

muralhas e edifícios internos foram destruídos e reconstruídos seis vezes até a destruição 

final. Nem sempre é possível determinar definitivamente a que estrato pertence cada 

construção, nem os objetos nelas encontrados. O que será apresentado é um resumo das 

conclusões às quais chegou cada equipe

36 Op.Cit. pp.92-93.
37 Op. Cit. P. 17.
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O Estrato XI Segundo os Escavadores5.4.4.

O que foi encontrado no estrato XI é uma fortaleza, media 50 por 55 metros e rodeada por 

uma muralha em casamata; tinha torres projetando-se nos cantos, somado a duas torres em 

cada lado, e sua entrada ficava no canto nordeste; foi erguida sobre um aterro com 0,5 a 1 m 

de espessura que elevava e nivelava o terreno. Segundo os escavadores38, já neste estrato, um 

templo teria sido construído no canto noroeste da fortaleza (Veja a planta à direita na Figura 

4). O complexo religioso consistiria de três câmaras sucessivas, alinhadas de leste para oeste: 

um pátio, um cômodo largo (interpretado com sendo um hekhal) e, bem ao centro da parede 

do fundo deste, oposta à entrada, ficaria um nicho elevado (apontado como o debir). 

Conforme será discutido a seguir, este debir em particular teria duas camadas, sendo que a 

construção da segunda (provavelmente estrato IX) tomou impossível reconstruir com 

perfeição a primeira (atribuída pelos escavadores a este estrato, e pelos revisores ao seguinte). 

No centro do pátio foram encontradas três pedras, que foram interpretadas pelos escavadores 

como resquícios do altar deste estrato, que teria servido de alicerce para o seguinte. 

Imediatamente chamou a atenção dos primeiros pesquisadores o fato de o templo ter sido 

construído com a mesma orientação do Tabernáculo e do Templo de Salomão (lesto-oeste), 

conforme descritos na Bíblia, e de também ser dividido em três câmaras, conforme Ex 26:15- 

25; 1 Rs 6:2, 17-18; 2 Cr 3:3-4, 839. Contudo, também foi notado que, embora o debir do

38 MANOR E HERION. Id. Ibid. p. 332-3.
39 “Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. 

Cada uma das tábuas terá dez côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá dois 
encaixes, travados um com o outro; assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para 
o tabernáculo, farás vinte delas para o lado sul. Farás também quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas: 
duas bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes e duas bases debaixo de outra tábua para os seus 
dois encaixes. Também haverá vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 
quarenta bases de prata: duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua; ao lado 
posterior do tabernáculo para o ocidente, farás seis tábuas. Farás também duas tábuas para os cantos do 
tabernáculo, na parte posterior; as quais, por baixo, estarão separadas, mas, em cima, se ajustarão à primeira 
argola; assim se fará com as duas tábuas; serão duas para cada um dos dois cantos. Assim serão as oito tábuas 
com as suas bases de prata, dezesseis bases, duas bases debaixo de uma tábua e duas debaixo de outra tábua.” 
Êxodo 26:15-25.
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O Estrato XI Revisto5.4.5.

Three stone walls 0.90-1.00 m. thick were exposed in Stratum XI in 
the northem part of the temple area. These walls do not fít the plan of 
the Stratum X temple and even challenge it. Aharoni interpreted the

“Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a Casa de Deus: o comprimento em 
côvados, segundo o primitivo padrão, sessenta côvados, e a largura, vinte. O pórtico diante da casa media vinte 
côvados no sentido da largura do Lugar Santo, e a altura, cento e vinte, o que, dentro, cobriu de ouro puro.

(...)
Fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de vinte côvados, e 
também a largura, de vinte; cobriu-a de ouro puro do peso de seiscentos talentos.” 2 Crónicas 3:3-4, 8.

“A casa que o rei Salomão edificou ao SENHOR era de sessenta côvados de comprimento, vinte de largura e 
trinta de altura.

(...)
Era. pois, o Santo Lugar do templo de quarenta côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colocintidas 

e flores abertas; tudo era cedro, pedra nenhuma se via.” 1 Reis 6:2, 17-18.

Tabernáculo e do Templo de Salomão sejam cômodos longos, o do templo de Arade era um 

cômodo largo. O estrato XI foi destruído pelo fogo, o que indica uma conflagração. A 

princípio, esse fato foi relacionado com a campanha do faraó Sisaque I em 925 A.E.C, em 

cujos relatos se menciona Arade entre as cidades conquistadas ( ver O Testemunho 

Epigráfico). Isto levou os primeiros estudos a considerarem este estrato com sendo uma 

fortaleza real, provavelmente do período da monarquia unida, fundado no final do século 10.

E equipe de revisores levantou sérias objeções à existência de um templo no estrato XI. Em 

primeiro lugar, Herzog ressalta que a existência de um templo neste estrato se baseava na 

suposição de que a maioria das paredes do templo (que ele só reconhece no estrato seguinte) 

já existia neste estrato. Isto porque a área ainda estava apenas parcialmente escavada. 

Contudo, ele relata que a evolução dos trabalhos revelou que a estrutura do estrato XI é 

incompatível com a planta do templo (a planta completa aparece na Figura 5), como ele 

mesmo relata.
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presente momento..

Também a existência de um altar neste estrato foi alvo de questionamento. Herzog segue 

explicando havia três grandes pedras junto ao altar do estrato X, que Aharoni interpretou 

como sendo parte de uma estrutura, resquício do altar do estrato XI, cujo restante estaria 

coberto. Mas ele explica que, tendo sido exposto às intempéries pelas escavações, o altar de 

sacrifícios acabou por desmoronar (tende que ser reconstruído em 1977), o revelando que as 

fundações do mesmo não estavam conectadas com aquelas três pedras. Assim, ele defende 

que as três formavam, na verdade, uma bancada de oferendas, construída junto ao altar do 
estrato XI. Quanto à destruição do estrato, Herzog, tomando por base um trabalho de Dever41, 

propõe que ela tenha se dado devido a um terremoto no ano de 760 A.E.C., o qual teria 

também destruído o estrato IV de Berseba. Conclui-se que a existência de um templo no 

estrato XI não é certa, sendo até improvável, dentro das informações disponíveis até o

northem wall as a boundary wall of the temple, however this wall 
clearly continues beyond the boundary of the temple on the western 
side and extends to the city wall. The second wall, partly destroyed 
by a wall of the stratum X temple, crosses the main hall and entirely 
negates any possibility of its existence. The third wall runs under the 
debir and borders an early stone pavement. When all these Stratum 
XI elements are drawn together they indicate a plan entirely different 
from that of the temple"*0

40 Três paredes de pedra com 0,90 a 1,00 m. de grossura foram expostas no estrato X, na parte norte da área do 
templo. Estas paredes não se encaixam no plano do templo do estrato XI e até mesmo o desafiam. Aharoni 
interpretou a parede norte como a parede limítrofe do templo, entretanto esta parede claramente continua além 
do limite do templo a oeste e se estende até os muros da cidade. A segunda parede, parcialmente destruída por 
uma parede do templo do estrato X, atravessa o átrio principal (hekhal) e nega inteiramente a possibilidade de 
sua existência. A terceira parede se estende sob o debir e margeia um antigo pavimento de pedra. Quando estes 
três elementos são unidos, apontam um plano inteiramente diferente do plano do templo. Op. Cit. p. 52

41 DEVER, W. G. A Case Study in Biblical Archaeology: The earthquake of ca. 760 B.C.E. In HERZOG, Op. 
Cit. p. 97.
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O Estrato X Segundo os Escavadores5.4.6.

42 MANOR E HERION. Op. cit. pp. 33-334.
43 ÍC

Farás também o altar de madeira de acácia; de cinco côvados será o seu comprimento, e de cinco, a largura 
(será quadrado o altar), e de três côvados, a altura.” Êxodo 27:1.

Os vestígios do estrato X indicam que modificações significativas teriam sido incorporadas à 

fortaleza (Ver Figura 4, à direita). O vão entre os dois muros em casamata do estrato anterior 

foi preenchido com pedras e terra, criando um muro sólido. A muralha foi remodelada, 

ganhando um traçado semelhante à lâmina de um serrote. Um canal conduzia desde o 

exterior da muralha leste até as cisternas construídas sob a área do templo. O sistema 

provavelmente antecedeu este estrato, e foi construído a partir de cavernas já existentes. 

Foram eliminadas todas as torres, menos duas junto à entrada, a qual foi deslocada para o 

centro do muro leste; a área antes ocupada pela entrada foi transformada em um depósito. A 

grande quantidade de vasos e artefatos encontrados neste estrato e no seguinte testemunha a 

prosperidade destes períodos. Segundo os escavadores42, a área do templo teria sido 

cuidadosamente limpa e o edifício restaurado. Na porção do pátio localizada a norte do altar 

de sacrifícios, uma ala teria sido construída com duas entradas, uma a leste e outra a oeste do 

altar. Também a oeste do altar, uma pequena cela teria sido erigida em anexo ao mesmo, 

provavelmente para guardar objetos pertinentes ao culto. Em seu interior, foi encontrado um 

incensário de barro com decorações em forma de folha de lótus, (discutido em O Incensário). 

O próprio altar de sacrifícios teria sido reconstruído, usando como alicerce e degrau parte do 

altar do estrato anterior. Ele teria sido feito de pedras brutas com um núcleo de argila e lama. 

. Segundo os escavadores, as medidas originais do altar seriam de cinco cúbitos de largura e 

profundidade por três cúbitos de altura, as mesmas atribuídas ao altar do tabernáculo, 

conforme Ex 27: l43. Uma vez que o os cantos do altar estavam quebrados, não foi possível 

determinar se eles eram em forma de chifre, como no altar de Beer-Sheba. Junto à entrada do 

hekhal foram encontradas duas lajes de pedra, que os escavadores supuseram ser bases de
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colunas, semelhante às atribuídas ao Templo de Salomão(l Rs 7:21; 2 Cr 3:1T44). Dentro do 
templo, o próprio hekhal teria passado por uma reforma, recebendo uma expansão para o 
norte, de forma que o nicho não ficava mais na parede do centro (A Figura 6 mostra o debir 
referente a este estrato). Y. Aharoni chegou a conclusão que o templo reconstruído adotou o 
novo “cúbito real,” de 52,5 cm, ao passo que o antigo adotava o cúbito de 45 cm45. Os 
primeiros pesquisadores concluíram que esta fortaleza deve ter sido construída por um dos 
dois reis mais fortes de Judá no nono século A.E.C., Asa (c. 910-870 A.E.C - 2Cr 14:5-646) 
ou Josafá (c. 872-848 A.E.C- 2 Cr 17, 12-13.47), com o intuito de controlar a rota para Elate. 
A destruição, ainda mais incerta. Poderia ter ocorrido durante o reinado de Jeorão (c. 848-841 
A.E.C), quando Edom revoltou-se contra Judá (2Cr 2E8-1048) ou quando os filisteus e árabes 
invadiram Judá e saquearam o palácio (2Cr 2E16-1749). Outra possibilidade (também 
levantada por Manor e Herion) é que a destruição tenha ocorrido durante a invasão do rei 
Hazael de Harã-Damasco a Judá, durante o reinado de Jeoás (835-796 A.E.C - 2 Rs 12:18- 
1950), embora não se possa determinar se esta invasão atingiu os distritos ao sul da capital. 
Yohanan Aharoni datou o estrato em ca. 800 A.E.C, devido à semelhança de sua cerâmica

44 “Depois, levantou as colunas no pórtico do templo; tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim; e, 
tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz.” 1 Reis 7:21.

“Levantou as colunas diante do templo, uma à direita, e outra à esquerda; a da direita, chamou-lhe Jaquim, a da 
esquerda, Boaz.” 2 Crónicas 3:17

45 AHARONI, Y. The Israelite Sanctuary at Arad. Pp. 28-44 In MANOR e HERION,. Op. Cit. P. 333.
46 “ Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso; e houve paz no seu 

reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles 
anos, porquanto o SENHOR lhe dera repouso.” 2 Crónicas 14:5-6.

47 “Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente; e edificou fortalezas e cidades-armazéns em Judá. 
Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá; e tinha, em Jerusalém, gente de guerra e homens valentes.” 2 
Crónicas 17:12-13.

48 “Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo 
que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes, e todos os carros, com ele; de noite, se levantou e feriu os 
edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim, se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. até 
ao dia de hoje; ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara ao SENHOR, 
Deus de seus pais.” 2 Crónicas 21:8-10.

49 “ Despertou, pois, o SENHOR contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. 
Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a 
seus filhos e as suas mulheres; de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacaz, o mais moço deles.” 
2 Crónicas 21:16-17.

50 “ Então, subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou; depois, Hazael resolveu marchar contra 
Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acazias, seus pais, reis 
de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da Casa do SENHOR e na 
casa do rei e os mandou a Hazael, rei da Síria; e este se retirou de Jerusalém.” 2 Reis 12:17-18.
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O Estrato X Revisto5.4.7.

com a dos estratos IX e VIII51. Miriam Aharoni, Mazar, Netzer e Ussishkin dataram-no no 

oitavo século (ela, no primeiro quartel) .

Para os revisores, é neste estrato que surge pela primeira vez o templo, com toda a sua 

estrutura: o pátio, com o altar, a câmara a oeste do mesmo e a ala norte com suas duas 

entradas; o hekhal, e o debir (figura 7). Neste primeiro estágio, o pátio seria parcialmente 

pavimentado com pedras e sua entrada ficaria a sul da parede leste do mesmo, alinhada com a 

entrada da cidadela, e um pequeno muro, a norte da entrada, impediria que a porta do átrio 

principal fosse vista a partir do exterior; sobre a pequena bancada, junto ao altar, foram 

encontradas duas pequenas vasilhas de oferendas, que têm atraído grande interesse dos 

pesquisadores devido às inscrições que apresentam (Ver As Vasilhas (102 e 103)); na câmara 

junto ao altar, foram encontrados os já referidos incensário além de um vasilha de aspecto 

peculiar. Aliás, quanto ao altar (Figura 8), mais uma descoberta foi feita a partir de seu 

desmoronamento. O mesmo era composto de duas partes: a de baixo era constituída por um 

exterior de pedras quadrangulares toscamente lavradas, preenchidas no centro por terra e 

pedras; a de cima, consistia de uma cornija de pedras brutas fragilmente unidas por 

argamassa, que não apresentava sustentação em sua parte inferior (e por isso ruiu quando 

exposto às intempéries). A conclusão a que os revisores chegaram é que, na verdade, houve 

dois altares: um no estrato X e outro no IX. O primeiro deles seria composto pela primeira 

camada, e sua altura não seria maior que 0,75 m. o segundo teria sido erguido quando da 

elevação do nível do pátio (ver O Estrato IX).O átrio principal ou hekhal ']á. surge com o debir 

construído um metro mais para o sul da parede oeste do mesmo. Suas paredes seriam

51 HERZOG et al. The Israelite Fortress at Arad. BASOR 254: 1-34. In MANOR e HERION. Op. Cit. P. 
333.

52 AHARONI, M. The Israelite Fortres ai Arad. BASOR 258:73; MAZAR, A. E NETZER. E. On the Israelite 
Fortress at Arad. BASOR 263: 87-91; USSISHKIN D. A Note on the Stratigraphy of Arad. IEJ 38: 142- 
157. In MANOR e HERION Op. cit, P. 333.



146

O Estrato IX5.4.8.

A estrutura geral da fortaleza de Arade permaneceu praticamente inalterada no estrato IX. A 

ârea do templo teria recebido a adição de um compartimento a leste e uma cova revestida de 

pedras teria sido escavada junto ao altar53. Aliás, o altar originalmente escavado pertencia a 

este estrato. Sobre ele, bem no centro, havia uma placa de sílex, rodeada por uma canaleta 

feita de argamassa, que serviria para drenar líquidos54. Também pertenceria a este estrato a 

segunda camada do debir, que foi a encontrada pelos escavadores. Três degraus conduziam do 

cômodo largo para o nicho, que media 1,30 por 1,30 m., e no canto direito do fundo do 

mesmo havia um podium com 0,7 por 0,70 m.. No segundo degrau de quem entrava, foram 

encontrados dois altares de incenso (ver Os Altares de Incenso) e deitada, do lado esquerdo da 

plataforma, uma massevá (Ver As Massevôt do Debir). Incorporadas à parede deste estrato 

foram encontradas as duas outras rochas, que também foram interpretadas pelos primeiros 

pesquisadores com sendo massevot, e que teriam feito parte das primeiras etapas do templo, 

mas teriam sido abandonadas em sua primeira reforma. Os escavadores concluíram que a 

reconstrução do forte teria ocorrido durante o reinado de Uzias (792-740 A.E.C - 2 Rs 14,22;

revestidas de reboco branco, e bancadas para oferendas foram construídas junto a parte delas. 

No segundo degrau da escada que levava ao debir foram encontrados os dois altares de 

incenso, descritos em Os Altares de Incenso. Como o debir apresentava duas camadas, a 

aparência original deste que seria o primeiro estrato teria sido alterada. Contudo, quando a 

segunda camada foi desmontada para ser remontada no Museu de Israel, algumas informações 

puderam ser obtidas. Seu piso era constituído de duas camadas de pedra; ficava 0,30 m acima 

do nível do hekhab, uma massebá foi encontrada embutida na parede do fondo do segundo 

estrato desta câmara, a qual provavelmente fazia parte do culto neste primeiro estrato.

53 MANOR e HER1ON. Op. Cit. p. 334.
54 AHARONI, M. Op. Cit.. P. 83.
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O Estrato IX Revisto5.4.9.

56 “Então, subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem 
contra ela; cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, 
restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus; os siros vieram a Elate e ficaram habitando ali até ao dia de 
hoje.” 2 Reis 16:5-6.

2 Cr 26,2;7-855), quando ele teria recuperado o controle sobre o Neguebe e as caravanas que 
vinham da Arábia para costa do Mediterrâneo. Sua destruição teria ocorrido durante a guerra 
de Israel e da Síria contra Acaz (735 a 716 A.E.C), quando os filisteus e os edomitas também 
teriam atacado Judá (2 Rs 16, 5-6; 2 Cr 28, 17-1856).

“Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os 
amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até à entrada do Egito, porque se tinha tomado em 
extremo forte.” 2 Crónicas 26:7-8.

Pois vieram, de novo, os edomitas, e derrotaram Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus 
deram contra as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram Bete-Semes, Aijalom, Gederote, Socó e suas 
aldeias, Timna e suas aldeias e Ginzo e suas aldeias; e habitavam ali.” 2 Crónicas 28:17-18.

Para os revisores, este é o segundo e último estrato do templo de Arade. As modificações 
mais significativas na área do templo teriam ocorrido na área do pátio (Figura 9). Todo o piso 
foi elevado, atingindo 1,20 m de elevação diante do altar e descendo levemente até a entrada 
do átrio principal, cujo acesso só se tomou possível através de degraus. Esta operação teria 
exigido que as paredes também fossem elevadas. A câmara a oeste do altar teria sido 
suprimida, permanecendo apenas a parede que o tocava. Conforme foi descrito, um novo 
altar teria sido construído de pequenas pedras brutas e coberto por uma laje de pedra, rodeada 
de reboco, que já faria parte do altar anterior (Figura 10). Esta rocha não apresentava sinais 
de combustão, mas o reboco tinha marcas do que se julgou ser um suporte de metal, sobre o 
qual as oferendas eram queimadas, e que teria sido retirado no processo de anulação do

“Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais.” 2 Crónicas 26:2.

53 “Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais.” 2 Reis 14:22.
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5.4.10. O Estrato VIII

templo (próximo estrato, segundo os revisores). Herzog destaca, contudo que as dimensões 

do altar - 2,40 m de largura, por 2,60 m de comprimento, por 0,40-0,50 m. de altura - não 

correspondem às apresentadas pela narrativa bíblica . A ala a norte do pátio teria sido 

mantida, e agora uma parede de tijolos separava suas duas câmaras; a que ficava a oeste 

recebeu bancadas junto a suas paredes, mas nenhum vestígio de oferenda foi encontrado sobre 

elas. Duas novas câmaras foram construídas, aparentemente para armazenamento: uma a 

sudeste do pátio e outra a leste. Uma instalação foi erguida cerca de dois metros a sul do 

altar: consistia de um quadrado com 2,60 m de lado, no centro do qual havia uma depressão 

que media 1,40 por 0,70 m e cujo interior era recoberto de pedras. Seu uso em abluções foi 

descartado por Herzog porque, ele não havia nenhum tipo de revestimento hidráulico, e 

análises posteriores revelaram que apresentava resquícios de cereais em seu interior. Com 

base nestas evidências, ele conclui que se tratava de um silo, controlado pelos sacerdotes. 

Para o autor, a redução na área do pátio indica que menos pessoas passaram a ser empregadas 

no sacrifício, e o aumento da área de armazenamento, que o papel económico do templo 

aumentou. No hekhal, o piso foi elevado em 0,40 m, cobrindo as escadas que levavam ao 

debir (ambos os cômodos teriam ficado no mesmo nível) e apenas uma parede era guarnecida 

de bancada. No debir, as paredes receberam uma nova camada de pedra - processo no qual as 

duas massevot foram emparedadas (ver As Massevôt do Debir). Esta camada de pedra foi 

recoberta de reboco. A descrição do aspecto interno do debir coincide com a dos 

escavadores, mas Herzog ressalta que nenhuma representação icônica foi encontrada nas 

esteias, o que coincide com as proibições bíblicas a respeito de imagens57.

No estrato VIII, mais uma vez a fortaleza foi reconstruída, mantendo aproximadamente a 

mesma estrutura dos das duas etapas anteriores. Segundo os escavadores, o templo, ao

57 Id. Ibid. p. 64.
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58 AHARONI, M. Op. Cít. P. 82
59 Id.
60 “Partiram então mensageiros, com as cartas escritas pelo rei e seus oficiais, e foram por todo Israel e Judá. 

Deviam dizer, segundo a ordem do Rei: ‘Filhos de Israel, voltai a lahweh, o Deus de Abraão, de Isaac e de 
Israel, e ele voltará para aqueles dentre vós que sobrevivem depois de ter escapado das mãos dos reis da 
Assíria.” 2 Cr 30,6.

61 “Foi ele (Ezequias) que aboliu os lugares altos, quebrou as esteias, derrubou os postes sagrados, e reduziu a 
pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os filhos de Israel até então ofereciam-lhe incenso: 
chamavam-na Noestã.” 0.

Dir-me-eis talvez: ‘ É em lahweh, nosso Deus, que pomos nossa confiança’ , mas não foi dele que Ezequias 
destruiu os lugares altos e os altares, dizendo ao povo de Judá e de Jerusalém; ‘ Só diante deste altar, em 
Jerusalém, é que deveis vos prostrar’? “ 2 Rs 18,22;

“(...) Ou talvez me direis: ‘Nós confiamos em lahweh, nosso Deus.’ Ora, não foram os seus lugares altos que 
Ezequias suprimiu, dizendo a Judá e a Jerusalém: ‘Este é o único altar diante do qual haveis de prostrar-vos’?” 
Is 36,7;

“Terminadas todas essas festas, todo o Israel que lá se achava saiu pelas cidades de Judá quebrando as esteias, 
despedaçando as aserás, demolindo os lugares altos e altares, para liminá-los por completo de todo Judá. 
Benjamim, Efraim e Manassés. A seguir, todos os filhos de Israel voltaram para suas cidades, cada uma para 
seu domínio.” 2 Cr 31,1;

“(...) Não foi este mesmo Ezequias que suprimiu os lugares altos e os altares de lahweh, ordenando a Judá e a 
Jerusalém: ‘ diante de um só altar vos prostrareis e sobre ele oferecereis incenso’ ?” 2 Cr 32,12.

contrário do resto da cidadela, teria sofrido transformações radicais. Embora o hekhal e o 
debir não tivessem sido alterados, o pátio teria sido coberto por uma camada de aterro de 1 
metro, sepultando completamente o altar de sacrifícios. Os pesquisadores consideram que 
teria sido nesse tempo que as duas vasilhas inscritas, encontradas junto ao altar, teriam sido 
enterradas. Além disso, um complexo com vários cômodos teria sido construído a nordeste 
do pátio, ocupando parte de sua área; nele teria sido encontrada a ostraca 49. (ver As 
Ostracas). Em outra câmara, a sul do debir, teriam sido encontradas as peças 50-52 (idem). 
Ainda tratando de cerâmica, Miriam Aharoni destaca que a cerâmica encontra neste estrato é 
semelhante à encontrada no estrato III de Laquis e o estrato II de Berseba . Esta 
semelhança, junto com a supressão do altar de sacrifícios, são citadas por Manor e Herion 
como evidências que este estrato teria pertencido ao período do Rei Ezequias (716 a 687 
A.E.C)59. Ele teria procurado integrar a Judá o remanescente das tribos do norte (2 Cr 3O,660) 
e tomar Jerusalém o único centro de culto, eliminando os santuários locais e destruindo seus 
altares. (2 Rs 18,4; 22; Is 36,7; 2 Cr 31,1; 32,1261). A própria fortaleza seria parte de seu 
esforço por se defender de um possível ataque da Assíria, tentativa que se teria mostrado 
inútil, já que mais uma vez a fortaleza foi destruída, provavelmente durante a invasão de 
Senaqueribe, em 701 A.E.C.
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A Datação dos estratos X a VIII Revista5.4.11.

O Estrato VII5.4.12.

Segundo Manor e Herion, o muro da fortaleza havia sido seriamente danificado no estrato 

anterior, o que levou a uma reconstrução do mesmo. A muralha sul teria sido reconstruída 

novamente em casamata, e as demais se mantiveram sólidas. Neste estrato marcaria o fim do 

santuário de Arade. Mettinger63 descreve o cuidadoso processo de ocultamento do mesmo. A 

massebá do debir foi deitada à direita do podium, e os altares de incenso sobre o segundo

62 Id. Ibid. pp. 99-100.
63 METTINGER, Tryggve N. D. No Graven Image? P. 147.

Herzog62 também menciona a semelhança na cerâmica dos estratos X, IX e VII de Arade com 

a dos estratos III e II de Berseba e estrato III Laquis (Lachish), o que, segundo ele, indicaria 

que sua existência seria contemporânea. Mas isso também sugeriria que os três estratos de 

Arade teriam se sucedido em períodos de tempo curtos e quase ininterruptos. Como ele 

atribui a destruição do estrato XI a um terremoto em 760 A.E.C (O Estrato XI Revisto) e 

concorda com a destruição do estrato IX no cerco de Senaqueribe (701 A.E.C), estes seriam 

os limites para a disposição dos três estratos em questão. A partir destas datas, ele traça as 

seguintes considerações: considera incertas as datas e a causa da destruição do estrato X e 

reconstrução do IX; o desmonte do templo do estrato IX deve ter ocorrido por ocasião das 

reformas religiosas do rei Ezequias (715 A.E.C),e destruição da cidadela poucos anos após 

esta data; o estrato VIII teria sido erguido cerca de dez anos entes de sua destruição, no já 

referido cerco (701 A.E.C). Como Já foi dito, na planta do estrato VIII desenhada pelos 

revisores não há templo (Figura 11).
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O Final do Templo de Arade Revisto5.4.13.

Segundo Herzog65 e sua equipe, a revisão das conclusões da primeira equipe revelou indícios 
de que, na verdade, a destruição de Arade teria ocorrido em uma única etapa, antes do final do 
estrato IX. Ele concorda com os revisores em que houve um processo proposital de desmonte

degrau, sendo estes últimos cobertos por uma espessa camada de reboco. Toda a área do 
santuário foi aterrada, e as paredes que ultrapassavam o nível do aterro foram desmanteladas, 
apagando qualquer vestígio da construção que outrora havia ali. Nele, o templo teria sido 
abandonado, os altares de incenso enterrados, junto com as ruínas do mesmo. Para eles, 
Manasés (697-643) só poderia ter reconstruído Arade depois da morte do Rei Esaradon, da 
Assíria (648 A.E.C segundo o autor) e de seu retomo do Exílio (2Cr 33:11-1764). Seu neto, 
Josias (640-609 A.E.C), também poderia ter sido o edificador deste estrato - o mesmo teria 
iniciado suas reformas no décimo segundo ano de seu reinado (ca. 629 A.E.C). O estrato VI 
provavelmente teria sido destruído durante as campanhas de Nabucodonozor em Judá (597 
A.E.C - 2 Rs 24,2; Jr 13,18-19). A fortaleza de Arade foi reconstruída ainda uma vez durante 
o período israelita, mas já não mais como lugar de culto, por isso este período não diz respeito 
a este trabalho.

64 “Pelo que o SENHOR trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam 
Manasses com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilónia. Ele, angustiado, suplicou deveras 
ao SENHOR, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais; fez-lhe oração, e Deus se tomou 
favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino; então, reconheceu 
Manassés que o SENHOR era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da Cidade de Davi, ao ocidente de 
Giom, no vale, e à entrada da Porta do Peixe, abrangendo Ofel, e o levantou mui alto; também pôs chefes 
militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da Casa do SENHOR os deuses estranhos e o ídolo, 
como também todos os altares que edificara no monte da Casa do SENHOR e em Jerusalém, e os lançou fora 
da cidade. Restaurou o altar do SENHOR, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças e ordenou 
a Judá que servisse ao SENHOR, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao 
SENHOR, seu Deus.” 2 Crónicas 33; 11-17.

65 Op.Cit. pp. 65-67.
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e ocultamento de toda a estrutura, destacando de forma bem precisa que um metro de aterro 

teria sido lançado sobre o altar, que nenhum objeto de valor foi encontrado na área e que os 

objetos que foram enterrados com o templo estavam perfeitamente preservados. Ele também 

ressalta a clara diferença entre a destruição violenta do estrato IX e desmonte cuidadoso de 

seu templo, revelando que estes ocorreram em etapas diferentes, concluindo que seria muito 

mais razoável supor que a destruição do recinto sagrado tenha ocorrido primeiro. Mas, 

segundo ele, uma análise dos níveis do pátio, e do edifício revelou que ambos foram 

suprimidos concomitantemente. Ele ainda cita dado relevante em favor da supressão dos 

sacrifícios no estrato IX. Uma análise comparativa dos ossos de cabras e ovelhas versus os de 

gado vacum nos estratos X e IX, realizada por Moshe Sadeh66, revelou que a maioria (85,10- 

91,40 por cento) pertence ao primeiro tipo, ao passo que no estrato VIII esta porcentagem 

teria declinado (62,72 por cento) e se mantido neste nível nos estratos seguintes. Segundo ele, 

estes números se relacionam com o funcionamento do templo durante os primeiros estratos 

citados, derivados da preferência pelo gado ovino e caprino nos sacrifícios. Ele conclui, com 

a seguinte análise: o processo de ocultamento do templo foi tão cuidadoso, que revela um 

desejo preservar o espaço para uma restauração futura. A necessidade de anulá-lo 

provavelmente derivaria de uma ordem de autoridades centrais, ou da eminência de um 

ameaça externa (talvez um sítio). Mas o fato de ele não ter sido restaurado, como 

aparentemente se planejava, também é evidência de uma mudança mais permanente no culto 

(assim como o desmonte do templo de Berseba67). Ele relaciona esta reforma com 

centralização do culto em Jerusalém, empreendia pelo rei Ezequias no primeiro ano de seu 

governo (715 A.E.C; 2Rs 18:468). Com a queda do reino do norte, o rei de Judá estaria 

buscando a unificação das tribos, e por isso queria também unificar o culto. Com propunha a 

supressão dos centros de culto do Reino do Norte, se viu obrigado a suprimir também os de 

seu reino (2 Cr 31: l69), o que manteve sepultado o projeto de restaurar o templo de Arade.

66 SADEH, Moshe. Domestic Mammals in the Iron Age Economy of the Northern Neguebe. In NEGEV, Op. 
Cit.

67 HERZOG, Z., RAINEY, A. F. E MOSHKOVITZ, S. Stratigraphy at Beeersheba and the Location of the 
Sanctuary. In HERZOG, Id.

68 “Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste-ídolo; e fez em pedaços a serpente de bronze 
que Moisés fizera, porque até àquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã.” 2 
Reis 18:4.
69 “Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, 
cortaram os postes-ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e
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5.5. OBJETOS ENCONTRADOS NO TEMPLO DE ARADE

5.5.1. As Vasilhas (102 e 103)

As duas vasilhas encontradas junto aos degraus do altar suscitaram grande controvérsia, 

conforme descrevem Manor e Herion70 Isso porque ambas apresentam as mesmas duas 

letras, em cujo significado reside a discórdia - especialmente na segunda, em forma de 

tridente (Figura 12 - acima e à esquerda). Os escavadores interpretaram-nas a princípio como 

sendo as letras hebraicas qop-kap, abreviação das palavras qõdes - kõhcmim (consagrado para 

os sacerdotes). Para eles, as formas peculiares das letras - especialmente o kap de fundo 

arredondado na vasilha 103 - seriam indício de um alfabeto arcaico, o que indicaria que as 

vasilhas deveriam ser originárias de um período ainda mais antigo71. Cross72, entretanto 

argumenta que as letras eram na verdade as formas fenícias qop-sin (abreviação de qds, 

sagrado), e que o “kap ” de fundo arredondado seria na verdade um sin típico, em forma de 

tridente, paleograficamente atribuído do final do século sete ao início do século seis. Ele 

também comenta que o "kap” na vasilha 102 era uma variante do mesmo sin fenício, em 

forma de tridente, facilmente encontrada do final do século sete ao início do século seis 

A.E.C, e que a letra qop em ambas as vasilhas corresponde a uma forma fenícia que floresceu 

no século sete. Em resposta, a equipe de escavadores questionou o sin em forma de tridente 

(vasilha 102), argumentando que o traço vertical só poderia ser atribuído ao kap hebraico73. 

Embora as esteias tenham sido encontradas no estrato X, a hipótese mais provável é que

Manasses, até que tudo destruíram; então, tomaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as 
cidades deles.” 2 Crónicas 31:1.
70 Manor e Herion, op. cit. Pp. 333-4.
'Herzog, Z. et al. The Israeliie Fortress ai Arad. In Manor e Herion, op. cit. Pp. 333.

72 CROSS, F. M. Two Offering Dishes with Phoenician Inscriptions from the sanctuary of ©Arad. In In Manor 
e Herion, op. cit. Pp. 333.

73 Herzog, Z. Id.
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O Incensário5.5.2.

Os Altares de Incenso5.5.3.

Na câmara Junto ao altar, foi encontrado um incensário de barro (Ver - Figura 13-0 

Incensário), descrito detalhadamente por Herzog74. Ele era composto de duas peças: a parte 

de baixo era composta de uma base chata e um tubo longo e oco. Sobre ela se encaixava a 

parte de cima, côncava e com decorações em forma de folhas caindo.

tenham sido enterradas em um estágio posterior (atingindo a profundidade do estrato X), 

talvez numa tentativa de protegê-las, a uma profundidade que atingiu este estrato.

na qual foi encontrada matéria

No segundo degrau da escada que conduzia ao debir do estrato X, foram encontrados os dois 

altares de incenso (que aparecem na Figura 6). Trata-se de dois prismas de pedra calcária, de 

tamanhos diferentes: a base do maior media 0,29 por 0,31 m. e sua altura era de 0,51 m.; a 

base do menor meda 0,22 por 0,20 m e sua altura era de 40 cm. Ambos apresentam um sulco 

separando a base do topo, onde havia uma concavidade, 

orgânica queimada, analisada pelos pesquisadores como incenso. Originalmente, se julgava 

que estas peças tinham sido fixadas no segundo degrau das escadas. Como os revisores 

concluíram que o piso do hekhal do estrato IX tinha sido elevado, suprimindo os degraus, isso 

eliminaria a presença destes altares. Mas Herzog considera perfeitamente possível que eles 

tinham sido enterrados junto na posição e lugar onde estavam posteriormente, como parte do

74 HEREZOG, Op.Cit. p. 58.
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As Massevôt do Debir5.5.4.

processo de ocultamento do templo. Portanto, não se pode afirmar com certeza se os itens em 

questão pertenceram apenas ao estrato X, ou se foram usados desde o estrato XI (como 

propuseram os pesquisadores), permanecendo em uso até o IX. O autor destaca que tanto 

altares de Incenso como incensários foram encontrados em outros sítios: estrato V de Laquis e 

no Lócus 2081 de Megido.76

75 HERZOG, Op. cit. pp. 64-65; MANOR E HERION, Op. Cit. p. 332-1; AHARONI, M. Op. Cit. p. 83.
76 Op. Cit. p. 58.
77 METTINGER, Tryggve N. D. No Graven Image? Pp. 145-6.
78 AHARONI, Y. Excavation at Tel Arad. Preliminary rcport on the second season, 1963. IEJ 17: 233-249; Id.

Arad: Its inscription and temple. BA 31: 2-32. In Id.

Tryggve Mettinger77 é quem descreve com mais detalhes as massebot do templo de Arade 

Segundo ele a primeira delas foi encontrada no debir (ou Adyton, como ele prefere) estendida 

no chão à esquerda do podium; era feita de pedra calcária dura e bem lavrada, reta na parte da 

frente e arredondada atrás e dos lados (Ela aparece, já de pé, na Figura 6). Apresentava restos 

de pigmento vermelho e quando erguida media 0,9 m de altura. Ele também comenta que 

duas outras massebot , feitas de sílex, foram encontradas. Uma delas estava embutida na 

parede do fundo do debir, parcialmente coberta de reboco. A outra estava à direita da 

entrada, também emparedada e coberta de reboco. Segundo ele, Y. Aharoni atribuiu as 

massebot a diferentes estratos, considerando que a primeira pertenceu ao estrato IX e as outras 
78 duas a estratos anteriores, sendo inseridas nas paredes como uma forma de preservação.
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As Ostracas5.5. 5»

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO5.6.

A localidade hoje conhecida como Tel cArad é o provável sítio da Arade da idade do ferro, 

mencionada na bíblia. Na Idade do Ferro I, lá existiu um povoado que possivelmente abrigou 

um local de culto, com um lugar alto e um altar de sacrifícios; esta possibilidade, contudo, 

parece ter sido negada pelo estudo mais recente do sítio. Por outro lado, a Idade do Ferro II

Segundo Miriam Aharoni, cento e sete ostracas foram achadas em Arade, a maioria delas 

escritas com tinta, poucas através de incisão. Três delas, originárias do estrato VII, são de 
particular interesse, conforme descreve Mettinger79, pois fazem referência a conhecidas 

famílias sacerdotais: Número 49, menciona os “filhos de Coré (Korah)80, na área do templo” 

e os filhos de Bezal(el), grafados no exterior de uma bacia; e números 50 e 54, Meremote 

(Meremoth) e Pasur (Pashhur ; Jr 20:1; Ed 8:3381- Figura 12, acima e à direita). Estas 

evidências foram interpretadas com um sinal de que havia uma equipe especializada no culto 

em Arade (“como em Jerusalém”), que provavelmente havia supervisionado as reformas pelas 

quais ele passara82. Uma ostraca fundamental na identificação da cidade foi a de número 24, 

em que o nome cArad aparece em escrita invertida sete vezes .

9 METTINGER. Tryggve N. D. No Graven Image? P. 146.
80 “O filho de Coate foi Aminadabe, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir,” 1 Crónicas 6:22
81 “Pasur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na Casa do SENHOR, ouviu a Jeremias profetizando estas 

coisas.” Jeremias 20:1.
“ No quarto dia, pesamos, na casa do nosso Deus, a prata, o ouro, os objetos e os entregamos a Meremote, filho 

do sacerdote Urias; com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e, com eles, Jozabade, filho de Jesua, e Noadias. 
filho de Binui, levitas;” Esdras 8:33

82 Manor e Herion, Op. Cit. p. 334.
83 AHARONI, M. Id. Ibid. p. 84.
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testemunhou a construção de uma fortaleza naquele local, que certamente abrigou um 

santuário durante parte de sua existência. Este santuário foi destruído de forma violenta pelo 

menos uma vez, sendo reconstruído, e eventualmente veio a ser destruído novamente, desta 

vez de forma cuidadosa, preservando suas estruturas; depois desta destruição não veio a ser 

reconstruído. Este último evento parece confirmar a reforma religiosa atribuída ao Rei 

Ezequias, no ano de 715 A.E.C. O templo em questão apresentava três câmaras principais 

(como o Tabernáculo e Templo de Jerusalém) além de outros cômodos auxiliares. Na 

primeira câmara, na verdade um pátio, havia um altar onde eram realizados sacrifícios, 

principalmente de ovinos e caprinos, conforme sugere a análise dos ossos encontrados no 

sítio. Este altar fora construído originalmente de pedras lavradas, e só posteriormente de 

pedras brutas, o que não indica que houvesse uma tradição que favorecesse estas últimas. 

Junto a este altar foi encontrado um incensário, que testemunha a presença da queima de 

incenso no culto, bem como duas vasilhas de oferendas, atribuída aos sacerdotes. Ostracas, 

encontradas na área do templo testemunham a presença de famílias sacerdotais mencionadas 

na bíblia, os filhos de Coré, Pasur e Meremote . A segunda Câmara, ou hekhal, possuía 

bancadas junto às paredes, espaço normalmente destinado a votivos e oferendas (que contudo 

não foram encontradas). Entre esta câmara e a seguinte, foram encontrados dois altares de 

incenso fixos, demonstrando que a queima de incenso também era razoavelmente frequente 

dentro do edifício. Na terceira e última câmara, massevot comprovam que o culto realizado 

neste templo era anicônico, ou seja, não eram empregadas imagens, uma vez que nenhuma 

delas foi encontrada em toda a fortaleza durante o período israelita, ao passo que as massevot 

ocupavam o recinto mais sagrado do templo, e foram cuidadosamente preservadas a cada 

etapa de reconstrução. Por fim, a progressiva adição de espaços de armazenagem dentro da 

área do templo testemunha seu crescente papel económico.



158

FIGURAS DOS CAPÍTULO 5

Aeriaí ràx ' íh( citoild.

Figura 1 Vista Aérea da Fortaleza84

84 AHARONI, M. Op. Cit p. 83.
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Figura 2 Reconstrução do Estrato XII85

85 Cortesia do Prof Zecev Herzog - Universidade de Tel Aviv



160

»

3O

Sã

■*>.

•4

c

M

!

6 
___t m

-li

1

86 Cortesia do Prof Zecev Herzog - Universidade de Tel Aviv
87 AHARONI, M. Op. Cit. P. 84.

Figura 3 O Suposto Lugar Alto86
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Figura 4 Planta do Santuário nos Estratos XI (E) e X (D)87
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Figura 10 Topo do Altar de Sacrifícios93

93 Cortesia do Prof Zecev Herzog - Universidade de Tel Aviv
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Figura 12 Ostracas95

95 AHARONI, M. Op. Cit P. 85.
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6. CAPÍTULO VI - BERSEBA

LOCALIZAÇÃO DO SÍTIO6.1.

Referências Bíblicas6.1.1.

Berseba (Beer Shebac) aparece com destaque nas narrativas patriarcais. Lá, Deus teria falado 
a Isaque e Jacó, sendo atribuído aos servos do primeiro a escavação do poço (Gn 26:23-24; 
46:1-2); a disputa com os filisteus pela água também foi relatada (Gn 21:23-34; 26:15-33) 
assim como a origem do nome do sítio foi atribuída a uma derivação do hebraico Stfvuhá 
(juramento) ou Shivhá (Sete - Gn 21:31; 26:33) ’. Berseba foi a primeira na lista das cidades

1 “Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo 
o que fazes; 23 agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto; e 
sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. 24 
Respondeu Abraão: Juro. 25 Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água 
que os servos deste lhe haviam tomado à força. 26 Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso; 
também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. 27 Tomou Abraão ovelhas e bois e 
deu-os a Abimeleque; e fizeram ambos uma aliança. 28 Pôs Abraão à parte sete cordeiras do rebanho. 29 
Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as sete cordeiras que puseste à parte? 30 Respondeu Abraão: 
Receberás de minhas mãos as sete cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. 31 
Por isso, se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. 32 Assim, fizeram aliança em 
Berseba; levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. 
33 li Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do SENHOR, Deus Eterno. 34 E foi 
Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus.” (Génesis 21:22-34 RA) Para Aharoni, a noção de 
que Gerar era filistéia neste período é um anacronismo. (AHARONI, Y. 1979, p. 277).

“15 E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, 
enchendo-os de terra. 16 Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do 
que nós. 17 Então, Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. 18 E tomou Isaque a abrir os 
poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai (porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de 
Abraão), e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. 19 Cavaram os servos de Isaque no vale
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e acharam um poço de água nascente. 20 Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, 
dizendo: Esta água é nossa. Por isso, chamou o poço de Eseque, porque contenderam com ele. 21 Então, 
cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso, recebeu o nome de Sitna. 22 Partindo 
dali, cavou ainda outro poço; e, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora 
nos deu lugar o SENHOR, e prosperaremos na terra. 23 Dali subiu para Berseba. 24 Na mesma noite, lhe 
apareceu o SENHOR e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo; abençoar- 
te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. 25 Então, levantou ali um altar e, 
tendo invocado o nome do SENHOR, armou a sua tenda; e os servos de Isaque abriram ali um poço. 26 De 
Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Ausate e Ficol, comandante do seu exército. 27 Disse-lhes 
Isaque: Por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? 28 Eles responderam: Vimos 
claramente que o SENHOR é contigo; então, dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança 
contigo. 29 Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente 0 
bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do SENHOR. 30 Então, Isaque lhes deu um banquete, 
e comeram e beberam. 31 Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte; Isaque os despediu, e eles se 
foram em paz. 32 Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham 
cavado, lhe disseram: Achamos água. 33 Ao poço, chamou-lhe Seba; por isso, Berseba é o nome daquela 
cidade até ao dia de hoje.” (Génesis 26:15-33 RA)

“Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. 
Falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó! Jacó! Ele respondeu: Eis-me aqui!” (Génesis 46:1-2 RA)

2 “11Í Saiu a segunda sorte a Simeão, à tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança 
no meio da dos filhos de Judá. 2 Na herança, tiveram: Berseba, Seba, Molada,” (Josué 19:1-2 RA)

“Os filhos de Simeão foram: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul,(...) Habitavam em Berseba, em Molada, em 
Hazar-Sual,” (1 Crónicas 4:28 RA)

3 “Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o SENHOR em Mispa, como se fora um 
só homem, desde Dã até Berseba, como também a terra de Gileade.” (Juízes 20:1 RA)

“Todo o Israel, desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do SENHOR.” (1 
Samuel 3:20 RA)

“transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dã até 
Berseba.” (2 Samuel 3:10 RA)

“Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo o Israel, desde Dã até Berseba, em multidão como a 
areia do mar; e que tu em pessoa vás no meio deles.” (2 Samuel 17:11 RA)

“Tomou, então, Saul três mil homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus 
homens, nas faldas das penhas das cabras monteses.” (1 Samuel 24:2 RA)

“Então, enviou o SENHOR a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou; e, de Dã até Berseba, 
morreram setenta mil homens do povo.” (2 Samuel 24:15 RA)

“Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dã até 
Berseba, todos os dias de Salomão.” (1 Reis 4:25 RA)

de Simeão (Js 19.1-2; ICr 4.24,282) . Durante o período dos Juízes e do Reino Unido, 

representaria a fronteira sul de Israel na fórmula “de Dã a Berseba” (Jz 20:1; ISm 3:20; 2Sm 

3:10; 17:11; 24:15; 1 Rs 5:53) - e teria sido lá que os filhos de Samuel ter-se-iam 

estabelecido (ISm 8:24). Já no livro de Crónicas, esta ordem se inverteu (ICr 21:2; 2Cr 

30:55). Ela também foi mencionada como a fronteira sul do reino de Judá (2Rs 23:8; 2Cr

4
“O primogénito chamava-se Joel, e o segundo, Abias; e foram juízes em Berseba.” (1 Samuel 8:2 RA)

5 “Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dã; e trazei-me a 
apuração para que eu saiba o seu número.” (1 Crónicas 21:2 RA)



172

O Testemunho Epigráfico6.1.2.

“Porém não busqueis a Betei, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal, certamente, será 
levada cativa, e Betei será desfeita em nada.” (Amós 5:5 RA)

19:46). Teria sido a parada do profeta Elias em sua jornada de Jezreel ao Monte Horebe (IRs 

19:3). O profeta Amós mencionou Berseba entre as cidades relacionadas com os cultos 

pagãos (Dã-Betel-Gilgal-Beseba), sendo das quatro a que ficava mais ao Sul (Am 5:; 8:147).
Q

No retomo do Exílio, teria sido o ponto mais ao sul a ser colonizado (Ne 11:30 ).

“Habitou, pois, Josafá em Jerusalém; tomou a passar pelo povo desde Berseba até à região montanhosa de 
Efraim e fez que ele tomasse ao SENHOR, Deus de seus pais.” (2 Crónicas 19:4 RA)

“os que, agora, juram pelo ídolo de Samaria e dizem. Como é certo viver o teu deus, ó Dã! E: Como é certo 
viver o culto de Berseba! Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais.” (Amós 8:14 RA)

“e resolveram que se fizesse pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dã, para que viessem a celebrar a 
Páscoa ao SENHOR, Deus de Israel, em Jerusalém; porque não a celebravam já com grande número de 
assistentes, como prescrito.” (2 Crónicas 30:5 RA)

6 “A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde 
Geba até Berseba; e derribou os altares das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, governador da 
cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela.” (2 Reis 23:8 RA)

8 “em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas; em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. 
Acamparam-se desde Berseba até ao vale de Hinom.” (Neemias 11:30 RA)

Um testemunho epigráfico da existência de Berseba foi encontrado em Arade, numa Ostraca 

atribuída ao sétimo século a.C, que fazia parte da correspondência do comandante da 

cidadela (HERZOG; AHARONI, M.; RAINEY; MOSHKOIVITZ , 1984, p. 31). Manor 

(1992, p. 642) considera que ela deva se referir ao povoamento que se desenvolveu no sítio 

vizinho de Bir es-Sebac, uma vez que o forte de Tel-es-Sebac já estaria em ruínas na época em 

que a carta teria sido escrita. Há também uma possível referência à cidadela, usando outro 

nome. Na lista de cidades de Judá conquistadas pelo Faraó Sissaque I (Ver Arade - O 

Testemunho Epigráfico), aparece uma p.-h-q-r 3-b-r-m (No. 71-2). Segundo Yohanan 

Aharoni, h-q-r significaria fortaleza, da raiz semítica un , rodear com um cinturão, fortificar,
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A Identificação do Sítio6.1.3.

Segundo Manor, “o nome antigo do sítio foi preservado em árabe como Bir es-Seba, que se 

refere á área perto da curva do Wadi es-Seba (localizado no centro industrial da moderna 

Berseba)11 ” Ele continua, explicando que O SWP mencionaria BPar es-Sebac (os poços de 

Seba) e chamaria as ruínas junto a eles de Kh. Bír es-Seba. A mesma obra também 

identificaria Tel es-Seba, um monte localizado quatro quilómetros a leste da junção do Wadi 

el-Kalil (Nahal Hebron) com o Wadi es-Seba, sem contudo identificar o monte com a Berseba 

Bíblica. Para ele, embora essa conclusão não seja unânime, o entendimento moderno seria de 

que a antiga cidade israelita ficasse na moderna Tel es-Seba, e que Bír es-Seba corresponderia 

à cidade romana e bizantina de Berosabe . Já Herzog comenta que, ao tempo em que as 

escavações em Tel es- Sebac começaram (1969), sua identificação como a Berseba bíblica já 

seria geralmente aceita, e fato que perduraria até o tempo em que seu o artigo foi escrito. Os 

detratores desta teoria basear-se-iam no fato de não terem sido encontrados lá vestígios da 

idade do Bronze, nem do final da Idade do Ferro13. Ele cita a opinião de N. Na’aman, que

0 que se confirmaria pela forma mishnaica R"i)n, referindo-se às fortificações de fronteira no 

Período Romano, as Limes Palestinae9 e 3-b-r-m significaria Abra(ha)m. Para ele, Hagar 

Abra(ha)m seria Berseba, assim nomeada pelos egípcios devido às tradições existentes 

naquele lugar com respeito ao patriarca (ver acima), assim como Jerusalém era chamada de 

Cidade de Davi e Hebrom (Hebron) de Manre (Mamre)10.

9 NOTH, M. Zeitscrhift des deustschen Palãstina Vereins, 61, 1938. pp. 294-300; MAZAR, B. Vetus 
Testamentum Suplements. 9, 1957, p. 64 e idem, Epstein Vol. (Jerusalém, 1950), pp.316-19. In AHARONI, 
Yohanan. The Land of the Bibie. Pp. 328-9.

10 AHARONI, Yohanan. Op. Cit.
11 The ancient naine is preserved in the Arabic Bir es-Sebac. which referred to the area near the bend of wadi es- 

Seba‘ (located in the industrial center of modem Beer-Sheba). Op. cit. p. 641.
12 Id.
13 HERZOG, Z. Beersheba. In STERN, E. NEAEHL. V. 1. p. 168.
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SITUAÇÃO GEOGRÁFICA6.2.

Localização6.2.1.

sustenta que a antiga Berseba deva ser procurada em Bir es-Sebcf, que apresentaria 

abundantes vestígios datando do período final do Reino de Judá e que Tel es-Seba 

corresponda a Sheba (Ver Nota 2 - Js 19:2)14. Contudo, o próprio Herzog considera que a 

localização central do monte a ausência de qualquer outra cidade fortificada que pudesse 

servir de centro administrativo nas proximidades sustentariam a identificação deste último 

sítio como a Beseba Bíblica. Ele também se baseia na hipótese defendida por B. Mazzar e 

M. Weipert, de que as narrativas patriarcais se refeririam a eventos ocorridos durante os 

primeiros anos de colonização; dentro desta hipótese, os resquícios do décimo segundo e 

décimo primeiro séculos B.C.E., encontrados nos estratos mais profundos, corresponderiam a 

este período. Por outro lado a Berseba do final da época do Primeiro Templo, esta sim, 

corresponderia a Bir es-Sebcf. Em favor desta hipótese, ele cita A. F. Rainey, que sustenta que 

Berseba deva ser classificada entre os casos de duas cidades com o mesmo nome (como Arad 

na lista do Faraó Sissaque)15. Portanto, o sítio estudado, Tel es-Sebac, será considerado como 

equivalente à Berseba bíblica.

Singer-Avitz explica que o vale de Berseba é o caminho mais transitável na Região do 

Negeve pelo fato de não apresentar barreiras geográficas. Como consequência, teria se 

tomado uma junção de importantes caminhos desde antiguidade: para o Monte Hebron e as 

Montanhas da Judéia, ao norte; para o deserto da Judéia e o Mar Morto, a leste; para o 

Negeve, Cades Barnea (Kadesh-Barnea) e Elate (Elath) ao sul e para as planícies costeiras a

l4NA5AMAN, N. Zeitschrift dês deustschen Palãsúna Vereins, 96, 1980. pp. 136-152. In Op. Cit.
15 RAINEY, A. F. T.A. 1 (1974). PP. 77-83. In Ibid.
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Descrição do Terreno6.2.2.

Tel Berseba fica no alto de uma colina que avista os vales de Hebrom e Berseba , junto ao 

encontro dos dois regatos (streams) que levam os mesmos nomes (Figura 1 - Vista Aérea do 

Sítio). Devido à presença de água, diversos povoamentos surgiram ao redor desta confluência 

desde a idade do cobre, o que gerou as controvérsias no processo de identificação do sítio 
descritas acima18.

oeste16. Apesar de ter um solo fértil, o índice pluviométrico da região é baixo devido a sua 

proximidade com o deserto. Mesmo assim, principalmente devido à localização estratégica, 

diversos povos habitaram o vale durante a Idade do Ferro: os Judaítas no norte, os Edomitas o 

sudeste, as tribos do deserto (amalequitas e quenitas) no sul e os filisteus no oeste. Desde a 

idade do ferro, potências estrangeiras também ocuparam a região de forma a garantir o fluxo 

de mercadorias, entre eles os Persas, Gregos, Indumeus e inclusive os Romanos, que 

construíram lá suas Limes Romanae1'

16 SINGER-AVITZ, L. Beersheba- a Gateway Community ... In Tel Aviv, 26-1, 1999. p. 10. Ver tambéin 
HERZOG. Op. Cit. p. 167.

17GICHON. M. The Sitesofthe Limes intheNegev. In SINGER-AVITZ, Id ibid. p. 10.
18 SINGER-AVITZ. Op. cit. HERZOG. Op. cit
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ESCAVANDO TELL ES-SHEBA'6.3.

Breve História das Escavações6.3.1.

Resultado das Escavações6.3.2.

Segundo Ze^ev Herzog, oito temporadas de escavações teriam ocorrido em Tel es-Shebac: 

entre 1969 e 175, sob os auspícios da Universidade de Tel Aviv e a direção de Y. Aharoni, e 
em 1976, depois do falecimento de Aharoni, sob a direção do próprio Herzog19. Ele segue 

narrando este trabalho. A princípio, uma grande área contínua teria sido escavada para se 

levantar a estratigrafia e analisar as ruínas dos edifícios. Tendo delimitado a área ocupada 

pelo forte romano, cujas fundações teriam danificado os estratos inferiores, os escavadores 

teriam decido se concentrar na área ao seu redor. Aproximadamente dois terços da cidade 

israelita do estrato II teriam sido escavados, assim como uma profunda vala ao norte, aberta 

para que se pudesse determinar as fases da fortaleza e o tipo de muro usado em cada uma 

delas (Figura 2 - Escavação da Muralha). Investigando a entrada da cidadela, ter-se-ia 

descoberto que, ao longo da encosta sudeste do monte, haveria edifícios e covas datando da 

Idade do Ferro I. Durante as três últimas temporadas de escavação, os estratos anteriores a 

estas construções teriam sido removidos e seu plano geral revelado, embora boa parte destes 

estratos mais antigos tivesse sido danificada pela própria construção da fortaleza .

A Tabela 1, elaborada por Z. Herzog, apresenta um plano geral do sítio. Como o foco da 

presente pesquisa são os locais de culto da idade do ferro e os objetos a ele relacionados,

19 Id. Ibid. p. 168.
20 Id.
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apenas os estratos II a V serão discutidos, (até o presente momento, não foram encontrados

locais ou objetos de culto da Idade do Ferro I). O mesmo autor nos explica que o estrato II

representaria o último a ser destruído e seria o que foi mais bem preservado, tendo sido

inclusive reconstruído para visitação. Nem seus muros, nem

desmantelados, sendo as escavações nos estratos anteriores limitadas principalmente a

sondagens junto ao sistema de abastecimento de água, à casa com porão (ver O Suposto local

do Templo) e à área dos portões. Ainda assim, onde quer que se tenha escavado, as ruas e

Estrato Período PapelData

Arabe Antigo Séc. VIII-IX d.C. “waystation”Ar

Séc.II-III d.C. FortalezaR Romano

Tardio

Herodiano Séc. I d.C. Palácio e Casa de Banho

Helénico Séc. n-ni B.C.E. Fortaleza e TemploH2

h3 Fortaleza (?) e CovasPersa Séc. IV B.C.E.

I Início do Séc. VII B.C.E. Tentativa de ReconstruçãoFerro II

AdministrativaFinal do Séc. VHI B.C.E. CidadeII Ferro II

(Reconstruída)

III Cidade Administrativa (Muro emSéc.IX-VII B.C.E.Ferro II

Casamata)

Final Séc X e início do IX AdministrativaCidadeIV Ferro II

(Reconstruída)B.C.E.

AdministrativaV Meados do Séc. X B.C.E. Cidade (MuroFerro II

Sólido)

Campo de trabalho temporárioInício do séc. X B.C.E.VI Ferro I/IIA

Final do Séc. XI a início do XII Povoamento Fechado (enclosedVII Ferro I

edifícios manteriam o mesmo desenho do estrato II, o que sugere que o se trate de uma cidade 

planejada, cujo projeto teria sido preservado desde o estrato V21.

Hj

Tabela 1 Sequência Estratigráfica em Tel Bersheba22

21 Id.
22 Id. Ibid. p. 173.

sua estrutura foram
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B.C.E.

VIII Ferro I

Covas e choupanasMeados do Séc. XII a meadosIX Ferro I

do XI B.C.E.

Final do quarto milénio B.C.E. CovasCH Cobre

ESTRATIGRAFIA DE TELL ES-SEBAC6.4.

Os Estratos V6.4.1.

Segunda metade do Séc. XI 

B.C.E.

settlement)

Povoamento não fortificado

Segundo Manor, a construção da fortaleza do estrato V teria começado pelo nivelamento do 

terreno e construção de uma muralha sólida com 4 metros de espessura. A estrutura desta 

última consistiria de um alicerce de pedra (que em alguns pontos alcançava 1,5 m), sobre o 

qual teria sido erguido o muro de pedra. Ao redor do muro teria sido construído um glcicis 

com 20° de inclinação e 1,5 a 2 m de espessura, depois do qual teria sido escavado um fosso 

com 3 a 4 m de profundidade. A sudoeste da cidade haveria um porão com quatro câmaras, 

semelhante ao encontrado em Dan, medindo 21 por 21 m23. Para Herzog, tanto a cerâmica 

quanto a evidente destruição violenta deste estrato apontariam para um data dentro da segunda 

metade do século dez B.C.E., sendo a causa mais provável de sua destruição a campanha do 

faraó Sissaque (ver O Testemunho Epigráfico)24.

23 Op. Cit. p. 643.
24 Id. Ibid. p. 171.
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O Estrato IV6.4.2.

O Estrato III6.4.3.

Segundo os autores acima citados, as semelhanças entre cerâmica do estrato VI e a do V 

sugeririam que aquele tenha sido construído logo em seguida à destruição deste. O mesmo 

muro sólido teria sido reconstruído e o portão reutilizado. E com base nestas evidências que 

Herzog atribui esta fase da fortaleza ao período entre o final do século X e início do IX a.C .

Herzog explica que no estrato III muros e casamata teriam sido construídos sobre o muro 

sólido do estrato anterior, que lhe teriam servido de fundação. Acrescenta que sua cerâmica 

apontaria para o século VII B.C.E. e que testemunharia um longo período de ocupação . 

Manor estima que a espessura dos novos muros seria de cerca de 1,6 m (externo) e 1,4 m 

(interno), e que um novo portão triplo, medindo 17 por 14 m teria sido construído sobre as 

ruínas do primeiro, sendo erguidos bancadas ao longo das paredes de uma de suas câmaras. 

Ele também comenta que não existiria evidência de destruição severa entre este estrato e o 

seguinte, mas apenas concernente à realização de reparos e reconstruções27. Presume-se que o 

santuário de Bereseba existisse neste estrato, possivelmente desde os anteriores.

25 Op. Cit. p. 171.
26 Ibid.
27 Id. Ibid. p. 643.
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O Estrato II6.4.4.

A cidadela que foi desenterrada no estrato II é um exemplo de centro administrativo bem 

planejado (Figura 3 - Plano da Cidade). Suas muralhas formam um desenho oval, seguindo o 

relevo do terreno e pelo menos uma rua segue o seu contorno. Junto aos portões havia uma 

praça central, donde partiam duas outras ruas, que terminavam do outro lado, na rua radial. 

Esta praça seria provavelmente o centro administrativo e comercial da cidade. Pelo ponto de 

vista de quem entrava na praça pelos portões, os prédios administrativos da cidade ficavam à 

esquerda e o depósito central, com uma área aproximada de 600 m2, à direita. Este último 

(número 2 no Plano da Cidade), seria composto de três grandes pavilhões guarnecidos de 

colunas de pedra em cujo interior foi encontrado abundante material arqueológico, 

principalmente cerâmica. Entre os prédios administrativos, destaca-se o edifício 416 (número 

8), que possuía grandes antecâmaras cujas entradas eram de ashlar, contrastando com as pelas 

brutas do resto da cidade, e que possuía ainda duas outras habitações anexas e uma ala de 

serviços (cozinha e depósito). Pelo seu tamanho, posição de frente para a praça e 

acabamento, esta construção tem sido considerada como a provável habitação do governador 

da cidade. No mesmo bloco, encontra-se a casa com porão ou edifício 32 (Número 7), assim 

chamada por ser a única na cidade que possuía porão. Chamou a atenção dos pesquisadores o 

sistema de drenagem de água, que evitava que seu acúmulo solapasse-se as paredes de adobe, 

canalizando o fluxo pelo subterrâneo através dos portões até o poço localizado a nordeste 

destes últimos. Por fím, merece também destaque o sistema de armazenamento de água, cujo 

acesso se dava através de uma escada, localizada a nordeste da cidadela e cujo resultado das 

escavações ainda não tinha sido publicado quando os artigos consultados foram escritos28. 

Herzog destaca que a maioria das habitações de Berseba seria do tipo “Casa de Quatro 

Cômodos”, e que haveria aproximadamente 75 unidades, levando a uma população estimada 

de 400 pessoas29.

28 HERZOG. Op. Cit. e MANOR. Op Cit
29 Id. Ibid. p. 172.
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A Descoberta do Altar de Berseba6.4.5.

O Suposto local do Templo6.4.6.

A descoberta dos blocos que compunham o altar foi interpretada por Y. Aharoni como uma 
evidência de que teria havido um templo na cidadela. Tendo observado que os mesmos foram

30 Ibid.
31 Id.

É Manor quem fornece uma descrição da descoberta do altar de Berseba. Segundo ele, os 
primeiros blocos foram descobertos claramente destacados das paredes do depósito, sendo 
algumas deles de arenito, ao passo que no restante do prédio foi usada pedra calcária. Três 
delas ainda apresentavam os chifres típicos do altar de quatro chifres, uma quarta apresentava 
claramente os sinais de um chifre que teria sido quebrado e ainda havia uma delas na qual um 
serpente fora profundamente incidida. Outros blocos de pedra teriam sido descobertos mais 
tarde, os quais teriam sido usados no reparo do glacis do estrato II (Figura 5 - Altar 
Reconstruído) e apresentariam evidentes sinais de combustão30. Herzog afirma que a 
reconstrução do altar a partir dos blocos de pedra (Figura 5 - Altar Reconstruído) resultou em 
dimensões de aproximadamente 1,6 por 1,6 m (altura incerta) e cita a teoria de Aharoni, de 
que este achado confirmaria a presença de um templo na cidade, o qual teria sido 
provavelmente desmantelado durante a reforma religiosa do rei Ezequias, de Judá31. Este 
postulado suscitou então a discussão: onde ficaria o Templo de Berseba?
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encontrados incorporados a edificações pertencentes ao estrato II, Aharoni concluiu que o 

lugar sagrado teria permanecido em uso até o estrato III, sendo suprimido no período 

seguinte, como parte das reformas religiosas empreendidas pelo Rei Ezequias de Judá . 

Segundo ele e sua equipe, o local onde provavelmente ficaria o Templo de Berseba é o 

edifício 32, que apresenta várias características únicas entre as construções da cidadela. Em 

primeiro lugar, foi apelidada de “casa com porão” porque possuía dois cômodos subterrâneos 

profundamente escavados até o leito rochoso. Os alicerces dos cômodos restantes também 

foram escavados até a rocha, com os vãos entre as paredes preenchidos com aterro, de forma 

que todo este processo demandou a escavação de uma cova de 12 por 17 m e obliterou todo e 

qualquer traço de edificações anteriores (fenômeno inusitado entre todos os sítios 

contemporâneos). Em segundo lugar está alinhada com o eixo Leste-Oeste, como todos os 

sítios religiosos Israelitas e em terceiro lugar, ocupa a posição mais proeminente na cidade, 

localizado acima da praça principal, ligado por um caminho direto aos portões e junto às 

construções mais importantes. Outras características foram notadas; sua área, semelhante à 

ocupada pelo templo contemporâneo de Arade e pelos construídos no Período Helenista em 

Laquis e no próprio sítio de Berseba; sua construção, inteiramente empreendida no estrato II 

(portanto depois do desmantelamento do altar); a descoberta posterior de que sob o pavimento 

do pátio a leste da habitação havia outro pátio, calçado com pedra calcária, único 

remanescente do estrato III, de forma que, se havia um templo onde está o edifício 32, este 

possuía um pátio na extremidade leste. Assim os escavadores concluíram que havia um 

templo onde hoje restam apenas as ruínas do edifício 32, que foi totalmente obliterado durante 

as reformas religiosas do Rei Ezequias (2 Rs 18:2233). Este templo seria alinhado de Leste 

para oeste, com um pátio na direção do nascente, dentro do qual ficaria o altar de sacrifícios 

cujos blocos foram reaproveitados após seu desmantelamento e encontrado em outras partes 

da cidade34.

32 HERZOG, Z. Beersheba. In STERN, E. NEAEHL.. V. 1. pp. 171-2.
33 “ Mas. se me dizeis: Confiamos no SENHOR, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias 

removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis em Jerusalém?” (2 Reis 18:22 RA)
34 Id. Também HERZOG, Z. RAINEY, A.F. e MOSHKOVITZ, Sh. The Stratigraphy at Beer-sheba and the 

Location of the Sanctuary. In BASOR 225. Pp. 56-58.
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Outras Teorias concernentes ao Local do Templo6.4.7.

Outras três teorias diferentes com respeito à possível localização do altar na cidadela foram 

encontradas. Manor levantou duas possibilidades: de que o altar e templo que o rodeava 

estivessem em uma das muitas áreas ainda não escavadas sítio, ou que o altar ficasse 

simplesmente dentro dos portões (logo após a entrada), não necessariamente acompanhado de 

um edifício religioso35. Para Yadin36, o altar da cidadela deveria ficar em um Bamá, que ele 

situa numa habitação junto aos portões (Figura 6 - Edifício 430); também considera que o 

mesmo deve ter sido destruído por ocasião das reformas religiosas do rei Josias (ele atribui o 

estrato II ao século VII B.C.E. Segundo os escavadores37, este postulado se baseia em três 

argumentos: pelo fato de ser um lugar alto, e não um templo, o lugar sagrado em questão não 

precisaria necessariamente respeitar um orientação leste-oeste; a descrição da destruição do 

altar junto aos portões de 2 Rs 23:838 se referiria a Berseba, e não a Jerusalém e o edifício 430 

seria ideal para a construção de um templo, porque possui uma escada em ângulo reto e um 

canal para drenar o sangue. A própria equipe responsável pelo sítio que refuta estes 

argumentos, como segue: tanto no texto bíblico quanto nos sítios arqueológicos, os lugares 

sagrados de Israel mantêm a orientação leste-oeste, sejam eles templos ou lugares altos. Se a 

sua interpretação de 2 Rs 23:8 estivesse correta, todo o edifício deveria ter sido desmantelado 

(e não apenas o altar) no entanto, o mesmo permaneceu em uso até o final do estrato e além 

disso, nenhum comentarista aponta Berseba como objeto deste texto; atribuir um nome ao 

portão só faria sentido numa cidade com vário portões, o que não é o caso de Berseba, que só 

tem um. Por último, examinando o edifício 430 existem diversas inconsistências, a começar 

pela escada em ângulo reto, inadequada para quem precisa subir com animais para o

35 Id. IbicL Pp. 643-644.
36 YADIN, Y. Beer-Sheba. In Herzog, Z, et. Ai. Op. Cit Pp. 53-56.
37 HERZOG z. et al. Op. cit.
38 “ A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os 
sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba; e derribou os altares das portas, que estavam 
à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por 
ela.” (2 Reis 23:8 RA)
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Objetos Religiosos Encontrados em Berseba6.4.8.

39 HERZOG, Z. Beersheba. In STERN, E. NEAEHL. V. I p. 172.
40 SINGER-AVITZ. Lily. Beersheba- a Gateway Community in Southern Arabian Long-distance Trade in 

Eighth Century B.C.E. In Tel Aviv, 26-1, 1999. pp41-44; 52.

sacrifício, assim como o altar que, se colocado na posição defendida por Yadin, estreitaria o 

acesso ao edifício, de forma que um bezerro e mesmo um bode grande não poderia ser 

conduzido até o que se pretenderam ser os estábulos; tampouco canal que passa sobre o 

prédio se origina nele, como postulado, mas atravessa-o e se incorpora ao sistema de 

drenagem da cidade, que conduz a água pluvial até a o poço fora da cidade, o que toma pouco 

provável que sangue e excrementos de animais fossem lançados na principal fonte de água 

doce disponível; por último, uma construção vistosa como o altar de Berseba dificilmente 

ficaria escondida em um prédio obscuro, onde não pudesse ser vista, nem tampouco os 

sacrifícios teriam lugar em um pátio apertado, ás portas de um cocheira.

Segundo Herzog, diversos objetos foram encontrados em Berseba, alguns deles de caráter 

religioso: figurines zoomórficas e antropomórficas, vasos cultuais em formato de lâmpada e 

cama, altares de incenso e inclusive um grande vaso (Krater) com um grafite inscrito QD§ 

(znp)39 Destes, mereceram atenção especial os pequenos altares (de incenso). Segundo 

Singer- Avitz40, Sete pequenos altares, de formato cubóide, foram encontrados em diferentes 

pontos do estrato II (Figura 8 - Altares de Pedra Calcária 1 eFigura 9 - Altares de Pedra 

Calcária 2). Cada um deles tinha quatro pernas e uma cavidade de formato ligeiramente 

quadrangular na parte superior, com traços de fuligem. Quatro apresentavam incisões 

decorativas (números 1,2,5 e 7), um apresentava pequenos círculos perfurados em sua borda 

(número 6) e os outros dois eram lisos (números 3 e 4). Este tipo altar teria surgido na 

mesopotâmia por volta do segundo milénio, sendo introduzidos na Palestina e na Arábia 

durante a expansão do Império Assírio, passando a ser reproduzidos por artesão locais - como
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO6.5.

revelou a análise do material usado nos itens em questão. Dois dos altares decorados 

apresentavam representações de dromedários, uma provável referência ás caravanas.

No sítio de Tel es-Sebac foi localizada a cidade de Berseba da Idade do Ferro II. Nela, ficou 

comprovado que sacrifícios eram queimados regularmente sobre um altar de quatro chifres, 

feito de blocos de arenito cuidadosamente lavrado. O desmonte do mesmo também revelou 

que este ritual foi propositalmente interrompido, segundo se supõe, durante as reformas 

religiosas realizadas pelo Rei Ezequias. A maneira como foi construído o altar não corrobora 

com o padrão estabelecido no Código da Aliança, que previa o uso de Pedras Brutas'41. Se a 

principal teoria quanto à posição original do altar estiver correta, havia também um templo no 

lugar mais proeminente da cidadela, alinhado no sentido leste-oeste, com um pátio no estremo 

leste e o prédio a oeste. Neste caso, seu desmantelamento teria ocorrido de forma proposital e 

meticulosa. Ao tempo em que os artigos foram publicados, foi apontada uma discrepância 

com o desmonte do templo contemporâneo de Arade, que, segundo se pensava, teria ocorrido 

em duas etapas. Contudo, o progresso das escavações deste último sítio parece apontar para 

uma única etapa, o que aumentaria as evidências de que a região teria passado por um reforma 

religiosa. A descoberta de um vaso separado para o culto pela inscrição QDS, semelhante ao 

encontrado em Arade, também sugere um padrão para este tipo de objeto. A presença de 

altares de incenso, de influência mesopotâmica, mas produção local, espalhados pelo sítio 

revelou ser a queima de incenso uma prática comum entre a população da cidade.

41 “ Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas; pois, se sobre ele manejares a 
tua ferramenta, profaná-lo-ás.” (Êxodo 20:25 RA)
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FIGURAS DO CAPÍTULO VI

Arriai wr* nf Tel fivtnktDa

Figura 2 - Escavação da Muralha

iii.

V.

42 Cortesia do Prof. Ze^ev Herzog - Universidade de Tel Aviv
43 Cortesia do Prof. Ze^ev Herzog - Universidade de Tel Aviv

Figura 1 - Vista Aérea do Sítio42
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Reconstrucledhomed altar, wkoseslones werefoundincorparaied ia one of the walls 
of lhe storerooms.

Hg. 4. Stones from the dbmaMhd alta? dbcovared embedded io ibe tarthcn xampart and xakd wxkr the ghca oí Stratnm 1L 
Note the dcnr traço oí buraing on them. Photo by Avmham Hay.

45 Cortesia do Prof. Ze^ev Herzog - Universidade de Tel Aviv
46 Cortesia do Prof. Ze’ev Herzog - Universidade de Tel Aviv

Figura 4 - Blocos de Pedra do Altar Descobertos no Glacis45
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Pottery krater wilh lhe Hcbrew inscriplion <np (holy), slratum II.

Figura 7 - Vaso Qadosh48

48 Cortesia do Prof. Ze’ev Herzog - Universidade de Tel Aviv
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Tel Aviv 26(1999)

Fig. 11. Limestone altars.
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Figura 8 - Altares de Pedra Calcária l4’

’9 SINGER-AVITZ, L. Beersheba- a Gateway Community in Southern Arabian Long-distance Trade in Eighth 
Century B.C.E. In Tel Aviv, 26. p. 42.

50 Id. Ibid. p. 43.
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CONCLUSÃO

Os Santuários

As Plataformas Elevadas e os Pátios Pavimentados

Um elemento bastante comum, são as plataformas elevadas. O próprio edifício em degraus do 

Monte Ebal funcionava como uma. Também foram encontradas três sucessivas no Recinto

Quanto à arquitetura dos santuários pesquisados, o que predomina é a diversidade, com alguns 

elementos comuns. O santuário do segundo estrato do Monte Ebal é um edifico em degraus, 

sólido e único na região e período pesquisados. Em Dã predominaram as bamot, tanto nos 

três santuários sucessivos da área T, mais sofisticados e sobre cujas plataformas podem ter 

sido erguidos templos, quanto nos santuários mais populares, na área dos portões, cujo 

elemento mais marcante são as massevot. Em Megido, havia dois grandes edifícios, situados 

em lados opostos da cidade e de estrutura interna complexa, cujo principal traço comum eram 

os pátios de acesso. Em Laquis, outra bcimá, bem mais simples, da qual restaram apenas a 

plataforma e as massevot e um pequeno templo fossa doméstico. Em Arade, dois templos 

sucessivos e muito semelhantes, constituídos basicamente de um pátio, uma nave e um nicho, 

além de alguns cômodos e instalações auxiliares anexos. A estrutura exata do templo de 

Berseba não pôde se recuperada.
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Altares Fixos

O maior e mais antigo altar encontrado foi o Edifício em Degraus do Monte Ebal e parece ter 

sido construído de acordo com as antigas tradições, preservadas no Código da Aliança, 

concernentes ao uso exclusivo de terra e pedras não lavradas com material de construção. 

Mas esta tradição não predominou nos exemplos posteriores, onde o uso de pedras lavradas é 

mais frequente. Altares fixos atribuídos ao 8o século foram encontrados no recinto sagrado de 

Dã e nos dois estratos do templo de Arade. Neste último sítio, curiosamente, o altar mais 

antigo era de pedras lavradas e o mais recente de pedras brutas. O altar, encontrado 

desmontado em Berseba, provavelmente era bem mais antigo, remontado ao 10° século, e 

tinha chifres. Cifres de altares semelhantes também foram encontrados em Megido e Dã.

Sagrado de Dã, uma em Laquis e o debir do primeiro templo de Arade ficava claramente 

acima do piso e no segundo. Outro elemento comum são os pátios pavimentados, 

principalmente os que abrigavam altares. Dois deles faziam parte da própria estrutura do 

edifício principal do Monte Ebal e possuíam instalações para o consumo de alimentos, assim 

como o que ficava de frente para a construção, na área B. Um pátio rodeava a o edifício 338 

de Megido, e havia outro de frente para o 2081, onde foram encontrados os restos do altar 

com chifres. Do possível santuário de Berseba, apenas o pátio pavimentado de arenito restou. 

Um pátio calçado de travertino rodeava três lados da Bamá do Recinto Sagrado de Dã no 9o e 

8o séculos, e dois outros pátios pavimentados foram encontrados ao sul, com o chifre de um 

altar grande e um altar pequeno em pedra. Em Laquis, o que restou do possível santuário dos 

portões foi uma estrutura de pedra tosca, rodeada por um pavimento branco.
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Mesas e Bancadas de Oferendas

Imagens e Massevot

Mesas e bancadas de oferenda também foram encontradas: duas mesas e diversas bancadas ao 

longo da partição central do santuário e outra mesa na antecâmara do edifício 338 de Megido; 

mais uma mesa no nicho do edifício 2081, todos do 10° século. Do mesmo século, uma 

bancada junto ao dossel da Bamá da Praça Interior do Dã; bancadas ao longo das paredes da 

Sala de Culto 49, de Laquis. No 8o século, havia uma mesa no santuário do portão superior 

de Dã e, em Arade, uma bancada de oferendas junto ao altar e bancadas ao longo das paredes 

do Hekal. As diversas estruturas, encontradas ao redor dos santuários do 13° e 12° séculos no 

Monte Ebal, também se destinavam à colocação de oferendas, assim como ao consumo de 

sacrifícios.

Por um lado, poucas imagens religiosas foram encontradas nos sítios pesquisados: uma 

imagem em megido; estatuetas e uma possível imagem em Dã; figurines em Berseba; 

serpentes esculpidas nas pithoi do recinto sagrado de Dã e no altar de Berseba. Por outro, 

diversas massevot foram recuperadas em quatro dos seis sítios. Pertencentes ao 10° século, 

havia duas grandes massevot no santuário 340 de Megido (junto com quatro colunas 

sagradas), possivelmente, outras duas na entrada do 2081, mais uma no nicho. Outra grande 

massevá de basalto estava instalada na bamá de Laquis, mais os vestígios de possivelmente 

quatro delas sepultadas numa favissa e outra na sala de culto 49. Dez massevot foram 

encontradas em Dã - cinco fora dos portões e cinco nos portões superiores - todas do 8o 

século, assim como as três de Arade (duas delas em uso secundário). As três massevot mais 

recentes, do 7o século, foram encontradas em Dã, sobre os escombros dos portões.
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Altares Esculpidos

Cinzas e Restos de Animais

Os altares esculpidos em pedra são uma das categorias de objeto religioso mais abundante 

entre os sítios pesquisados. Aparentemente, destinavam-se à queima de incenso ou outras 

substâncias e frequentemente são encontrados junto a altares fixos (ou vestígios dos mesmos), 

demonstrando que seu uso era paralelo e não substitutivo. Originários do 10° século foram 

encontrados cinco deles em Megido, quadrados e com chifres, além de dois redondos e quatro 

estandes de oferendas. Mais um altar com quatro chifres em pedra calcária foi encontrado em 

Laquis. Outro semelhante, do 9o século, foi encontrado em Dã, junto com dois altares de 

incenso. Do 8o, mais dois altares de incenso foram instalados em Arade e outros altares e 

incenso (de número não informado) foram encontrados em Berseba.

Cinzas e restos de animais, normalmente relacionados aos sacrifícios também foram achados 

na maioria dos sítios estudados (à exceção de Berseba, cujo santuário no foi recuperado). Nos 

santuários do 13° e 12° séculos no Mone Ebal, ambos aprecem em tão grande quantidade que 

chegaram a ser usados como material de preenchimento do edifício em degraus. A análise 

dos ossos parece confirmar a antiguidade das tradições quanto ás leis alimentares judaicas, 

pois eram quase exclusivamente apenas de animais permitidos: ovinos, caprinos e bovinos. 

No 10° século, ambos também foram encontrados em grande quantidade no Santuário do 

Edifício 338 de Megido e um vaso contendo uma coleção de astrágalos no edifício 2081. 

Quanto a este último, há uma controvérsia quanto a serem de porco ou de ovelha. No mesmo 

período, uma cova com cinzas junto á grande bamá de Laquis, que foi originalmente 

interpretada como as cinzas de uma asherá, recentemente foi re-analisada como os restos de 

um altar de sacrifícios. Cinzas e ossos de ovelhas também foram encontrados na Bamá da
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Objetos Relacionados à Queima de Incenso

As Ostracas

As ostracas também revelaram um pouco a respetiro do culto em Israel. Em Berseba e em 
Arade, dois vasos tiveram sua consagração para uso cultual escrita em suas paredes. Neste 
último sítio, outras peças registraram os nomes de três famílias sacerdotais bíblicas.

Praça Pavimentada Interior de Dã, que funcionou entre o 9o e o 8o séculos, e uma jarra cheia 
de cinzas enterradas foi encontrada no Santuário do 8o Século da mesma cidade. Os restos de 
animais da cidadela de Arade também foram analisados, revelando, que durante o 
funcionamento do templo, no 8o século, a porcentagem de consumo de carne ovina e caprina 
era de mais de 85 %, caindo para pouco mais de 60 % depois de sua desativação (crescendo 
proporcional mente o consumo de carne bovina). Por fim, no 7o século, na última Bamá de 
Dã, cinzas foram novamente encontradas.

Além dos altares, outros objetos relacionados à queima de incenso são bastante comuns. Três 
incensários foram encontrados em Laquis e outros (de número não informado) foram achados 
no recinto sagrado de Dã, todos do 10° século. Ao século seguinte, até possivelmente o 8o, 
pertenceu a tigela de incenso encontrada junto aos portões de Dã, e a este último período, o 
incensário de Arade e os pequenos altares de incenso de Berseba. Estes últimos, porém, são 
um caso especial, porque remontam a uma tradição mesopotâmica e não foram reportados em 
nenhum outro sítio pesquisado.
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Outros Objetos relacionados ao Culto

Atividade Económica nos Templos

Outros objetos relacionados ao culto também foram encontrados, mas a maioria deles 

pertencia a um único sítio. No Monte Ebal, no 13° século, um cálice de rocha vulcânica e um 

machado de pedra. Em laquis, no 10° século, outro cálice foi encontrado. Em Megido, os 

grais e pistilos e os santuários modelo de barro, todos do 10° século e, no seguinte, os seis 

sepultamentos de crianças na área do extinto templo. Em Dã, as duas lâmpadas de sete 

pavios, de datas diferentes entre o final do 10° e 8o séculos, as três pás de ferro e o cetro de 

bronze deste último período. Em Berseba, a já mencionada coleção de altares de incenso.

A evidência de atividade económica nos templos pesquisados é esparsa. Em Dã é provável 

que tenha havido produção de azeite nas instalações descobertas ao sul da bamá. No primeiro 

estrato do Monte Ebal, um silo e diversos vasos de armazenamento mostram que parte das 

funções do sítio era armazenar produtos. Em Arade, o crescimento da área de armazenamento 

em detrimento da área de culto do estrato X para o IX mostrou o crescimento do papel 

económico do sítio. No Monte Eval, a existência de dois tipos de vasos exclusivos do sítio 

sugere que eles possivelmente foram produzidos com o fim específico de suprir necessidades 

do culto.
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O culto em Israel no 13° Século

O culto em Israel no 12° Século

O

O sítio religioso mais antigo entre os pesquisados é o primeiro estrato do Monte Ebal, no 13° 

século. As cerimónias ali celebradas envolviam o consumo apenas de carne prescrita pela lei 

judaica (ovinos, caprinos e bovinos), sobretudo assada (devido à grande quantidade de ossos 

queimados ou chamuscados), embora vasos destinados ao cozimento de alimentos também 

tenham sido encontrados. Outro costume registrado foi o de depositar oferendas em vasos 

votivos junto ao recinto sagrado, algumas delas de grande valor (objetos metálicos e até 

jóias). Dos dois prédios encontrados, o que parece ser o mais importante era usado no 

preparo de alimentos e sua principal estrutura, um círculo de pedras, parece se destinar a este 

fim; o outro - uma ‘casa de quatro cômodos’ - não foi usado com a mesma finalidade, mas 

parte dele servia como depósito. Aliás, pela significativa quantidade de vasos de 

armazenamento preservados, além do silo, pode-se perceber que mantimentos eram estocado 

no sítio. Não foi encontrada nenhuma evidência da presença de ídolos, nem figurines, nem 

tampouco de massevot e os poucos artefatos encontrados que possivelmente se relacionavam 

ao culto foram um cálice e machados de pedra. A cerâmica neste estrato, assim como no 

seguinte, identifica seus habitantes com os primeiros israelitas. Não existem evidências de 

que o final deste estrato tenha se dado de forma violenta.

No mesmo sítio, no estrato seguinte (12 ° século) um novo santuário foi erguido sobre o 

anterior. A grande área externa permitia a reunião de muitos expectadores, mas 

aparentemente os ritos (pelo menos os mais importantes) ocorriam na área interna, onde 

ficavam alguns pátios calçados e o único prédio do complexo, um Edifício em Degraus, 

alcançado por rampas. Seu desenho, de influência mesopotâmica, semelhante a um zigurate, 

é sem paralelo no universo religioso cananeu e denuncia a provável origem de seus
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O culto em Israel no 10° Século

construtores. Sua estrutura, maciça e de pedras brutas, deixa claro que o objetivo dos 

construtores era criar uma plataforma elevada e a orientação precisa pelos pontos cardinais 

mostra seu conhecimento de astronomia. O círculo de pedras do estrato anterior tomou-se 

centro exato da plataforma, o que mostra que houve certa continuidade entre as duas 

estruturas, e que esta última era, na verdade, um grande altar. A presença de instalações para o 

preparo e consumo de alimentos (junto com cerâmica, ossos e cinzas), nos dois pátios 

murados e pavimentados que fronteavam a construção, assim como as instaladas no pátio 

frontal e ao redor do prédio, confirmam que as celebrações ainda envolviam refeições 

coletivas. As oferendas também continuaram a ser depositadas. . O cuidadoso sepultamento 

do estrato sob uma camada de pedras, sem sinais de conflagração é um sinal de que seu 

abandono foi proposital. As evidências apresentadas coincidem com as afirmações bíblicas 

sobre o sítio do Monte Ebal, o que talvez seja para muitos o aspecto mais perturbados a 

respeito deste sítio.

Entre os sítios estudados, não foi encontrada nenhuma instalação religiosa atribuída ao 110 

século; somente na centúria seguinte os santuários teriam começado a proliferar. Entre os 

santuários do inicio do 10° século, os exemplos mais expressivos ficavam em Megido. O 

primeiro deles, o edifício 2081, uma sólida construção de pedra com portal em silhar, cujo 

acesso se dava através de um pátio frontal, onde havia um nicho.Neste nicho, foi encontrada 

uma rica coleção de artigos religiosos, a qual ajudou a identificar a natureza do complexo. 

Através dela, percebe-se que os ritos lá praticados envolviam a oferta de alimentos em vasos 

próprios e sua queima em altares de pedra que substâncias provavelmente eram manipuladas 

no local pelos oficiantes e que possivelmente eram realizados sacrifícios em um grande altar 

de pedra com chifres arredondados, erguido no pátio. É provável que duas pedras 

encontradas erguidas logo após o portal fossem massevot, portanto esta prática faria parte da 

religião lá praticada. O sepultamento da área e sua preservação no estrato seguinte 

testemunham que ela continuou a ser venerada pelos habitantes da cidade. Do outro lado de
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No final deste século, teria sido construída a primeira bamá de Dã, no recinto sagrado. Além 

da plataforma, suas instalações também evidenciariam a prática de banhos de purificação e 

possivelmente a produção de azeite nas dependências do santuário. Pelos objetos, sabe-se que

Do mesmo período são a sala de culto 49 e a bamá de Laquis. A primeira era um cômodo 

largo rodeado de prateleiras, estrutura normalmente destinada à colocação de oferendas e 

votivos. Pelos objetos encontrados, sabe-se que de fato alimentos eram ofertados nos altares 

de quatro chifres, incenso era queimado nos incensários, libações eram realizadas nos vasos e 

que provavelmente uma massevá era venerada. A destruição deste santuário foi violenta. A 

sudeste desta construção foi encontrada uma plataforma artificial, provavelmente uma bamá, 

e uma grande massebá de pedra calcária. Numa cova nas proximidades, os possíveis 

fragmentos de outras massebôt foram encontrados sepultados numa favissa. Ao contrário do 

pequeno santuário, este último não foi aniquilado pelo aparente ataque, mas permaneceu em 

uso nos estratos seguintes.

megido, numa área que abrigara templos por pelos menos dois mil anos do período em 

questão, um santuário muito mais polêmico e expressivo foi encontrado, o edifício 338. 

Trata-se de um grande complexo, dividido em três alas e rodeado de oeste a norte por um 

pátio, em cujas dependências foi achado um dos mais ricos e variados acervos entre todos os 

sítios pesquisados. As massevot encontradas no santuário, junto com um ídolo toscamente 

esculpido testemunham a convivência entre o aniconismo e a idolatria. A precisão e o 

detalhamento das instalações mostram a sofisticação da religião lá praticada, e os objetos 

encontrados provam que ela envolvia a queima de sacrifícios, a entrega de oferendas, 

libações, o uso de pequenos altares de pedra, a manipulação de substâncias químicas e o uso 

de pequenos santuários. O tamanho do complexo mostra sua importância para a vida da 

cidade e denuncia a grande quantidade de pessoas envolvidas. O sepultamento da área do 

santuário ao final de suas atividades ficou completamente evidente e parece que o mesmo 

ocorreu com outros cômodos, onde foram encontrados objetos sagrados. Além disso, os 

sepultamentos de crianças, a preservação do solo e até a construção de uma fortaleza ao redor 

daquela nos estratos seguintes aumentam ainda mais as evidências de que aquele solo 

continuou a ser considerado sagrado.
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O Culto em Israel no 9o Século

Justamente em Megido, o sepultamento do cômodo 138 não parece ter apagado da mente dos 

habitantes da cidade a reverência pelo local, pois seis sepultamentos de crianças em vasos 

foram registrados sobre o antigo templo - procedimento único entre os sítios pesquisados - 

possivelmente no 9o século, logo após o final de suas atividades.

Portanto, o 10° século foi marcado pelo surgimento de diversos templos em Israel. A oferta 

de alimentos e a queima de sacrifícios e incenso são elementos bastante comuns neste 

período. O aniconismo também é uma prática amplamente difundida, presente em quase 

todos os locais onde se pôde constatar. O uso de áreas já consagradas na Idade do Bronze foi 

registrado em Megido e possivelmente em Dã.

Uma vez que os vestígios de todos os estratos anteriores ao edifício 32 de Berseba foram 

removidos até o leito rochoso, e a existência de um templo no local seja mera conjectura 

(talvez uma probabilidade), não é possível saber ao certo quando o suposto templo foi 

erguido, mas Herzog considera possível que ele tenha sido erguido neste período. Suas 

características mais perceptíveis são: o impressionante altar de sacrifícios em pedra lavrada, 

com quatro chifres e uma serpente esculpida em um dos blocos; um pátio calçado com cal, 

único vestígio da antiga construção. Também se observou na cidade o uso de fígurines 

zoomórfícas e antropomórficas, de um vaso QDS e a queima de incenso em incensários e 

particularmente em pequenos altares cúbicos de influência mesopotâmica e produção local.

possivelmente o culto tinha alguma relação com o deus Baal, que havia queima de incenso e o 

uso de lâmpadas de sete pavios. Estatuetas também foram encontradas, embora seu uso seja 

incerto. Este santuário também teve destruição violenta.
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O culto em Israel no 8o Século

Portanto, as principais manifestações cultuais registradas no 9o século são: a realização de 

sacrifícios em altares de pedra, inclusive em altares fixos de grandes dimensões (como os de 

Dã e Berseba), a queima de incenso e a oferenda de votos. O uso de massevot é registrado em 

Laquis e em Dã, neste último caso possivelmente paralelo a um ídolo.

A bamá de Laquis provavelmente continuou em funcionamento ao longo deste século, com 

sua plataforma e massevot, assim como o suposto santuário de Berseba com seu altar de 

sacrifícios e a queima de incenso.

Também neste século, a destruição da bamá no recinto sagrado de Dã não interrompeu o 

culto, pois ela foi reconstruída. Os ritos voltaram a ser realizados sobre uma nova plataforma 

de pedras lavradas, rodeada por um pátio e provavelmente encimada por uma espécie de 

santuário; nos outros dois pátios anexos, sacrifícios eram realizados sobre o grande altar fixo 

de pedra (cujo chifre foi encontrado) e sobre o pequeno altar de quatro chifres. No mesmo 

sítio, outro santuário ou bamá foi construído na praça entre os portões exteriores e os 

interiores, tendo perdurado até o século seguinte. Nele, cinco massevot testemunham a 

prática do aniconismo, possivelmente paralela á idolatria, pois uma bancada com dossel foi 

identificada como possível local de um ídolo. No mesmo local, foram registrados a entrega 

de oferendas (vasos votivos), a queima de incenso, o consumo de carne de ovelha e cabrito, 

possivelmente originária de sacrifícios e o uso de uma lâmpada de sete pavios.

No século seguinte, o culto praticado em Dã atingiu seu ponto mais alto, e na área do recinto 

sagrado novas obras testemunharam esta expansão. Os sacrifícios continuaram e uma 

instalação construída especifícamente para este fim foi encontrada, junto com utensílios e 

cinzas. Também a queima de incenso ficou registrada nos incensários. Duas pequenas 

instalações também foram construídas, junto com os portões superiores da cidade. Em uma 

deles, havia evidências de libações; na outra, uma bamá com cinco massevot. Do lado de fora
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dos portões, na praça pavimentada, outra bamá com cinco massevot (de novo cinco) foi 

construída, e não há indícios de que a que fora construída na praça interior, no século anterior, 

não estivesse em funcionamento. Estes três santuários mostram o vigor do culto popular na 

cidade, e presume-se que formassem uma via processional. Ao final do século, esta via e seus 

santuários foram destruídos junto com os portões da cidade, mas a atividade no recinto 

sagrado não parece ter sido afetada.

É neste estrato que possivelmente surgiu uma bamá junto aos portões de Laquis, mas a cidade 

foi severamente destruída ao final do século, e nem mesmo a outra bamá, que estaria em

O 8o século também assistiu o surgimento de um santuário na fortaleza real de Arade, cuja 

estrutura é muito semelhante à atribuída ao tabernáculo e ao templo de Jerusalém: um pátio 

com altar fixo, uma antecâmara (hekal) com bancadas para oferendas e outra mais interna, sob 

a forma de um nicho (debir). No mencionado altar eram realizados os sacrifícios que, 

segundo se apurou, favoreciam ovinos e caprinos aos bovinos. A queima de incenso era 

realizada entre os dois recintos mais internos, em dois altares de pedra, e também foi 

encontrado um incensário móvel. Massevot ocupavam a posição mais importante dentro do 

debir, não tendo sido encontrada nenhuma manifestação icônica em todo o santuário. Vasos 

específicos registraram: a entrega de oferendas, o trabalho de famílias cuja linhagem 

sacerdotal é mencionada na Bíblia e a separação de peças para o uso culto. Este santuário foi 

destruído de forma violenta e reconstruído no curso do mesmo século, mantendo a mesma 

estrutura geral. Desta vez, a diminuição das áreas de culto e o aumento das de 

armazenamento testemunharam o aumento da função económica e, ao mesmo tempo, a 

redução do número de pessoas envolvidas nas celebrações. Ao final do século, todo o templo 

foi cuidadosamente sepultado e seus vestígios inteiramente ocultados, não voltando a ser 

construído nenhum santuário na fortaleza.

Se a existência de um templo em Berseba é ainda uma probabilidade, a presença de um local 

de culto no 8o século é uma evidência, pois os blocos do altar de sacrifícios foram 

encontrados em uso secundário em construções do próximo estrato (II), ao final deste século, 

mostrando que seu desmantelamento ocorrera logo antes. Também é notável que, 

aparentemente, este santuário foi inteiramente desmontado, sendo seu edifício inteiramente 

desmantelado até o leito rochoso.
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O culto em Israel no 7o Século

de

de

A

atividade desde o 10° século, sobreviveu ao ataque, não sendo encontrados quaisquer objetos 

ou instalações religiosas durante a Idade do Ferro.

Em Megido, é difícil precisar o que efetivamente houve na área do antigo edfifício 338. 

fortaleza construída ao redor do aterro formado pelo sepultamento de seu santuário indica a 

intenção de protegê-lo, mas nenhum texto ou objeto indicou o que ocorria precisamente. 

Assim, exceto por Dã, em nenhum dos sítios pesquisados foi registrado qualquer lugar de 

culto no T século, no período que antecedeu a efetiva aniquilação do Reino de Judá.

Em linhas gerais, o culto praticado no 8o século é semelhante ao do século anteiror, com a 

realização de sacrifícios e oferendas, queima de incenso e oferta de votivos. O uso de 

massevot ao invés de imagens é generalizado, tanto nos santuários abertos, mais populares, 

quanto nos templos. Chama a atenção que quase todos os locais de culto tenham sido 

destruídos ou sepultados e abandonados ao final do período, não voltando à atividade (as 

únicas exceções serão discutidas a abaixo). Esta evidência de fato favorece a hipótese de ter 

havido alguma reforma religiosa, com a atribuída ao rei Ezequias.

O único santuário efetivamente construído no 7o século, entre todos os escavados, ficava em 

Dã, na área antes ocupada pelo pátio pavimentado exterior e sobre os escombros do muro e 

dos portões de cidade. Nele, três massevot e uma pequena bancada de oferendas 

demonstraram que a população ainda considerava a área sagrada. A tigela e as cinzas ao 

redor também evidenciam as oferendas e sacrifícios realizados. Na mesma cidade, o antigo 

Santuário da Área T continuou em atividade pelos períodos seguintes, mostrando que 

alguma forma, seu culto foi assimilado pelas gerações seguintes e pelos invasores 

diferentes origens, que ocuparam o sítio até o 4o século E.C.
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Edifício 2081.

Edifício 338:

10° século

Templo de Berseba

9o Século

Monte Ebal - Área B - 
Casa de quatro cômodos.

Nenhuma construção na área do temenos maior. Edifício 
em Degraus e instalações na menor.

Final do 10° Séc. e 
início do 9o.

Desde 
(possivelmente) 
meados do 10° séc. 
até o 8o séc. A.E.C.

12° Século (1200 a
1140 A.E.C.)

12° Século (1200 a
1140 A.E.C.)

12° Século (1200 a
1140 A.E.C.)

Plataforma aprox. quadrada com 19 m de lado e altura de 
pelo menos 3 m em ashlar (header and strecher). 
Possivelmente encimado por um tabernáculo ou mesmo 
templo. Rodeado a S, L e O por pátio calçado de travertio. 
Dois pátios aos sul (o maior c/ 7x8 m), onde foram 
encontrados os altares.

10° Século (Até 926 
A. E.C.)

Laquis - Sala de Culto 
49.

Monte Ebal - Santuário 
da Área A.

Dã - Santuário da Area 
T.

9o Século________
9o Século em diante

Grande Estrutura sólida em degraus com uma plataforma e 
dois pátios anexos, nos quais diversas instalações com 
votivos e vestígios do consumo de alimentos foram 
encontradas, assim como ao redor da estrutura__________
Instalações com votivos e vestígios do consumo de 
alimentos

13° Século (1240 a
1200 A.E.C.)_______
12° Século_________
12° Século (1200 a
1140 A.E.C.)

Tabela Conclusão 1- Sanuário ao longo dos Séculos

13° Século______ __
13° Século (1240 a 
1200 A.E.C.)

11° Século_________
10° Século_________
10° Século (Até 926
A. E.C.)

Um grande pátio frontal (com um nicho) e um portal 
monumental, que dava acesso a um edifício com três alas, 
ficando ao centro duas massevot. Indícios de 
sepultamento.____________________________________
Grande pátio a oeste e norte. Entrada monumental pelo 
norte. Três alas: entrada (341-348), um pátio com 
cômodos ao redor (331-7) e templo com antecâmara (339- 
340) e sala das massevot (338), Sepultamento.__________
Templo Fossa Doméstico, medindo 2,30x3,30 m., com 
bancadas em três das quatro paredes e plataforma elevada 
no canto oeste.___________________________________
Plataforma com aprox. 19x8m e prensa de azeite. Pátio 
com piscina alimentada por canal vindo da fonte e 
banheira de barro com assento (0,60xl,50x0,50m m). 
Destruição violenta_______________________________
Supostamente ficava sob o edifício 32, ocupando um área 
de 12x17 m., orientada no sentido leste-oeste, mas 
totalmente obliterada. Apenas um pátio calçado de pedra 
calcária restou. Supõe-se parte da reforma religiosa do 
Rei Ezequias.

Monte Ebal - Área B: 
aterrada até 1 m acima, 
formando um pátio 
(10x50 m) diante da área 
a.___________________
Monte Ebal - Plataforma 
C Pátio pavimentado de 
função desconhecida

Área dividia em pequenos cômodos com receptáculo de 
pedra redondo (L94- 2 m diâmetro) e favissa, rodeada por 
instalações com votivos e vestígiso do consumo de 
alimentos._______________________________________
Silo e vaso de armazenamento. Conjunto de oito Collared- 
rim pithoi encontrado do lado e fora

Seis sepultamentos de 
Crianças na área do 
cômodo 340.__________
Dã - Santuário da área T.

Monte Ebal - Dois 
grandes temenoi, ligados 
por uma escadaria 
monumental.__________
Monte Ebal - Edifício 
em Degraus (área A).
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Laquis -Bamá.10°, 9o e 8 Séculos

Templo de Berseba

9o ao 8o Século

Laquis -Bamá.

Templo de Berseba

Dã - Santuário da área T.8o Século

8o Século

8o Século

Meados do 8o século

Templo do

Desde 
(possivelmente) 
meados do 10° séc. 
até o 8° séc. A.E.C.

Segunda Metade do 8° 
Século.

Desde 
(possivelmente) 
meados do 10° séc. 
até o 8° séc. A.E.C.

Dã - Bamá Posterior á 
Destruição dos Muros..

Dã - Bamá da Praça 
Interior.

Laquis - Santuário dos 
portões

Megido - “Fortificação” 
do Estrato II

7° Século (650-600 
A.E.C.)

8° Séc. (meados ao
final)____________
7° Século_________
7° século

8° Século______
10°, 9° e 8 Séculos Plataforma artificial elevada (lócus 111). massevá (L 81b) 

e possível asherá ou restos de altar. Duas favissae. uma 
delas c/ possíveis restos de massevot.________________
Supostamente ficava sob o edifício 32, ocupando um área 
de 12x17 m., orientada no sentido leste-oeste, mas 
totalmente obliterada. Apenas um pátio calçado de pedra 
calcária restou. Supõe-se parte da reforma religiosa do 
Rei Ezequias._________________________________
Plataforma, escadaria monumental e cômodos anexos 
(leshakot), onde teriam sido encontrados os objetos._____
Sala (4,5 por 2,4 m) com púlpito e pedra de oferendas. 
Massevot (quatro erguidas e uma deitada)____________
. Cinco massevot

Plataforma artificial elevada (lócus 111). massevá (L 81b) 
e possível asherá ou restos de altar. Duas favissae, uma 
delas c/ possíveis restos de massevot.________________
Supostamente ficava sob o edifício 32, ocupando um área 
de 12x17 m., orientada no sentido leste-oeste, mas 
totalmente obliterada. Apenas um pátio calçado de pedra 
calcária restou. Supõe-se parte da reforma religiosa do 
Rei Ezequias.________________________________
Plataforma e dossel para instalação de imagem, ladeada 
por grande massevá e bancada. Cinco massevot, ladeadas 
por outra massevá Grande.

Três massevot e uma tigela sobre capitel, sobre base chata. 
Grande quantidade de cinzas ao redor e indícios de fogo 
na tigela____________________________________
Construída ao redor do sepultamento do santuário do 
edifício 338, que formava um montículo no centro de seu 
pátio.

Pátio (altar, câmara anexa e mais duas câmaras), hekal 
(cômodo largo com bancadas) e debir (nicho)__________
Pátio Exterior com Altar, duas câmaras a norte, uma a 
leste e uma a sudeste, mais um silo a sul; Hekal (apenas 
uma bancada); debir {massevot). Indícios de 
sepultamento._____________________________ ___
Plataforma elevada, rodeada por pátio

Dã - Bamá do Portão 
Superior.____________
Dã - Bamá da Praça 
Pavimentada Exterior 
Arade - Templo do 
Estrato X 
Arade - 
Estrato IX:
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GLOSSÁRIO

Astrágalo (pl. astragalí) - Osso do tornozelo. Do italiano astrágalo1.

Baal - Deus do panteão cananeu associado à fertilidade, filho de EI e Astarote.

balaústre, geralmente

Astarote, Astarte ou Asherá - Deusa do panteão cananeu, consorte de EI e mãe de 
Baal. Também se refere à árvores plantadas em sua homenagem nos recintos sagrados.

Aniconismo - Quando a divindade não é representada por nenhum ícone. Nos sítios 
pesquisados, esta representação geralmente ocorreu através de uma massebá, sobre a 
qual se cria que a divindade se manifestasse. As massebot também podiam representar 
ancestrais, neste caso sendo geralmente usadas pedras menores.

Bít-hilani: Estilo arquitetônico de originário do Norte da Síria, cujos palácios se 
caracterizam por um portico monumental com uma escadaria e colunas na entrada, que 
dava acesso a um patio ou câmara de recepção3.

Capitel - “Remate de coluna, parte superior de pilastra ou 
esculturada”4.

1 MEDEIROS, M. F. da S. de. Dicionário Técnico Poliglota Portugês-Espanhol- 
Francês-Italiano-Inglês-Alemão. V. I, p 1092).

Bamá (pl. Bamôt) - Basicamente, os antigos santuários abertos cananeus e israelitas. 
A palavra pode se referir a toda a área de culto - incluindo os altares, pátios, edifícios 
anexos e etc. - ou apenas às plataformas cultuais, freqúentemente erguidas nestes sítios. 
Este tipo de estrutura tanto pode ser encontrado no alto de montanhas e colinas isoladas 
quanto dentro de povoamentos e cidades. Expressão hebraica, normalmente traduzida 
em português (especialmente na Bíblia) como alto ou lugar alto2.

2 LEICK, G.. A Dictionary ofAndent Near Eastern Architecture. p. 30)

3 KIPFER, B. A. Encyclopedic Dictionary of Archaeology. pp. 70-71; USSISHKIN, D. Schumachers 

Shrine in Building 338 atMegiddo. In Israel Exploration Journal 39. pp. 149-172)

4 FERREIRA, A. B. de H. Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, p. 236.
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EI - Deus mais ilustre e distante do panteão cananeu, cuja consorte é Astarote.

6

Figurine: Pequena escultura de figura humana, animal ou mista, que pode ser feita de 
vários materiais - cerâmica, pedra, madeira ou metal. De função religiosa, tanto pode

Cova (do inglês p/7): Uma área onde foi escavado um buraco, poço ou cavidade para 
servir como silo de armazenamento, depósito de dejetos, retirada de material e até para 
habitação3.

Cômodo longo (do inglês long rootn) - Cômodo retangular onde a entrada fica em uma 
das paredes mais curtas.

Cômodo Largo (do inglês broad room) - Cômodo retangular, no qual a entrada fica em 
uma das paredes mais longas.

Debir - Palavra de Origem hebraica “Camarim (do templo)” (SCHÔKEL, 1997, p. 
146).

Eoceno (substantivo) Eocênico (adjetivo). Uma era geológica maior na história da 
terra e a segunda divisão do período terciário, tendo começado a 57,8 milhões de anos e 
terminado a 36,6 milhões de anos. Precedido pelo Paleoceno e seguido pelo Oligoceno, 
seu nome veio do grego eos (aurora) e se refere à aurora da vida recente, pois foi 
durante o Eoceno que as maiores divisões ou ordens dos mamíferos modernos 

7 apareceram .

Escavação de Salvamento (do inglês Salvagé) - Uma exploração de superfície ou 
escavação em um sítio ameaçado de destruição imediata por causas humanas ou 

• 8 naturais .

Dunam: Unidade de medida agrária usada especialmente em Israel, equivalente a 1000 
m ou um quarto de Acre .

Collared-Rim Jar - Vasos com o corpo elíptico e o pescoço curto, estreito e 
apresentando uma ruga junto à sua base, muito comuns (embora não exclusivos) nos 
sítios Israelitas da Idade do Ferro.

5 KIPFER, B. A. Op. CU. p. 441.
BENTON, William ed. Webster'» Third New International Dictionary. V. 1, p. 700)

7 KIPFER, B. A. Op. CUp. 177.
8 Ibid. p. 491) p. 491)
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santuário. Pode se referir à nave do templo,

• • • 12Kor - Antiga medida de capacidade fenícia e hebréia, idêntica ao omer (450 1) .

Mizbeah - (Hebraico) Altar

Muro Temenos - Muro que cerca e delimita um temenos.

Massebá (pl. massbõt) - Palavra hebraica usada especifícamente para se referir a uma 
pedra erguida. A palavra mais próxima em português normalmente seria esteia, mas 
esta será reservadas para se referir às pedras com inscrições, normalmente erguidas 
pelos reis, em contraposição ás mais simples, de função religiosa, para às quais será 
usada a palavra hebraica14.

lishká (pl. leshakôt): (Hebraico) “Quarto de dormir, cela, escritório do secretário, 
sacristia, armazéns do templo”13.

lônico: Uma ordem arquitetônica da Grécia antiga que surgiu cerca de 570 A.E.C., 
depois da Dórica11.

Header and Stretcher: Em arquitetura, header é um tijolo ou silhar cuja ponta fica 
voltada para a parede e stretcher é aquele cujo comprimento fica voltado para ela,

servir como um objeto de devoção pessoal quanto como uma oferta votiva para uma 
divindade9.

Glacis - Em um sistema de fortificações, um declive indo dos muros ou taludes até o 
campo aberto. Tinha dois propósitos: colocar os adversários a uma distância 
conveniente para os arqueiros e dificultar o emprego de torres de assalto e escadas.

Hekal - Significa templo, mansão ou 
distinguindo-se do Debir 10

9 Ibid. p. 188.
10 SCHÕKEL, Luis Alonso. Dicionário Bíblico Hebraico-Português, p. 179
11 Id. p. 257
12 BENTON. Op. Cit. V. 2, p. 1255.
13 SCHÕKEL. Op. Cit. p. 349.
14 Ibid. p. 396.



216

Nahal - (Hebraico) Torrente, tanto a corrente de água quanto seu leito15.

Ner - (PI. Nerôt) - (Hebraico) Lâmpada, candeia ou candeeiro16.

Proto-Iônicos - Anteriores à Ordem Tônica.

Silhar - Estilo de construção com pedras de cantaria, talhadas em blocos quadrados e 
cuidadosamente lavrados, assentadas em fileiras regulares, de forma a resultar em 
paredes aprumadas e lisas. Também se refere às próprias pedras usadas na construção. 
Traduz a expressão inglesa ashlar20.

Rampart: O talude formado pelo lado de dentro de um canal ou por uma aterro acima 
do solo, frequentemente criando um cercado. Usado como parte do sistema defensivo de 
cidades e fortificações, frequentemente combinado com fossos19.

Pithos (pl pithoi) - (Gr.) Grandes vasos de barro, com uma boca grande e redonda, 
geralmente usados na Antiguidade para estocar grandes quantidades de alimentos, 
bebidas ou eventualmente para sepultar os mortos18.

Povoamento fechado (enclosed settlement) - Consistia de um grupo de casas contíguas 
e construídas ao redor de um pátio que servia de curral para o gado. Esta disposição era 
ao mesmo tempo funcional e defensiva, compensando em parte a ausência de muros.

Ostraca - Um caco cerâmico ou, mais raramente, um fragmento de rocha, contendo 
uma inscrição.

Pesquisa de Superfície (survey, surveying) - Exame da superfície de um sítio 
arqueológico antes ou durante uma escavação arqueológica, criando uma análise 
preliminar. Permite um estudo rápido de grandes áreas e não destrói as os vestígios 
Pode empregar métodos geofísicos (incluindo medição do campo magnético da terra) e 
fotogrametria eletrónica .

15 Ibid. p. 428)

16 Ibid. p. 450.

17 KIPFER, B. A. Op. Cit. p. 543.

18 BENTON. Op. Cit. V. 2, p. 1726.

19 KIPFER. B.A. Op. Cit p. 471.

20 MEDEIROS. Op. Cit. V.3, P. 3541)
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22Tel - (Heb.) Colina, montão, pilha ou ruína .

21

Wadi - Palavra árabe para designar um canal ou curso onde a água só corre em tempo 
de chuva25.

Votivo - (Votive deposit). Objetos deixados em um lugar sagrado como oferta a uma 
divindade, usualmente com o propósito de garantir um favor, manifestar gratidão ou 
devoção.

Travertino - Tufo calcário de água doce, mole, cavernoso e de cores claras, muitas 
vezes com vestígios de plantas que o formaram24.

Templo Fossa - Tipo de templo em que as paredes são guarnecidas de bancadas para 
oferendas, á quais são posteriormente sepultadas em favissae ou fossas.

Temenos (pl Temenoi) - Na Grécia antiga, designava o cercado de um santuário, 
governado por leis especiais, ou o recinto sagrado em um centro de culto, que podia 
incluir altares, templos e outras instalações. A expressão passou a ser usada também 
para designer áreas semelhantes em outras culturas, inclusive a egípcia, cananéias e 
Israelita23.

Talude (em inglês Mound) - Inclinação na superfície de um terreno, muro ou qualquer 
outra obra; rampa; escarpa [.. ,]21 Recurso usado na fortificação de cidades e fortalezas.

FERREIRA. Op. Cit. p. 1142; FÚRSTENAU, Eugênio. Dicionário de Termos Técnicos, p. 523.
" BEREZ1N, J. R. Dicionário Hebraico-Português, p. 669.
23 KIPFER B. A. Op. Cit p. 540.
24 FERREIRA, A. B. H. 1962. p. 1142.
25 KIPFER, B. A. 2000, p. 596.


