


GRANDES CIVILIZAÇÕES OS HEBREUS 

PARTE 1
https://www.youtube.com/watch?v=WWYxJvQF5uA
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https://www.youtube.com/watch?v=WWYxJvQF5uA


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

REGISTRO HISTÓRICO: Bíblia, 
mais especificamente o 

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

(atual Estado de Israel).
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 Fase Nômade: a princípio, os hebreus eram pastores nômades
(não tinham habitação fixa), que se dedicavam à criação de
ovelhas e cabras. Os bens pertenciam a todos do clã.

Fase Sedentária: já fixados na Palestina, foram deixando os
antigos costumes e desenvolveram a agricultura e o comércio,
tornando-se sedentários. Propriedade privada e desigualdade
social.
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• 1. PATRIARCAS:
• um líder possuía atribuições de caráter religioso, jurídico e militar;

• Abraão: primeiro patriarca dos Hebreus e responsável de guiar o povo hebreu para a
terra prometida;

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

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

• OS DEZ MANDAMENTOS
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• 2. JUÍSES:
• período posterior à ocupação de Canaã dominado pelo governo de

indivíduos conhecidos como JUÍSES que possuíam o dever de
combater os filisteus que ocupavam o litoral da Palestina.

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

• as 12 tribos de Israel – OS FILHOS DE JACÓ
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•3. REIS:
• O rei SAUL (Pedido a Deus) é o primeiro rei do antigo reino de Israel.

• Rei DAVI – conquistou Jerusalém e a tornou capital política e religiosa do reino

• Rei SALOMÃO – construiu do primeiro templo de Jerusalém, as custas de altos
impostos.

11



Grandes Civilizações -
Os Hebreus - Parte 2

https://www.youtube.com/watch?v=pPvWxa-Ex0E
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https://www.youtube.com/watch?v=pPvWxa-Ex0E

