


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


• A morte do rei Salomão (a.C)causou uma crise sucessória que resultou na
divisão das tribos em dois novos Estados: o Reino de Israel – formado por dez
tribos do norte – e o Reino de Judá, compostos pelas tribos de Benjamin e Judá;

• Cativeiro da Babilônia - o rei babilônico Nabucodonosor dominou o Reino de
Judá, quando ordenou a transferência destes para a região Mesopotâmica.

• A divisão política e territorial acabou expondo os hebreus militarmente, que em
pouco tempo foram dominados por outras civilizações, como macedônios (norte
da Grécia) e romanos.
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• os romanos passaram a conquistar os territórios anteriormente dominados
pelo Império Macedônico. Nessa época, as profecias sobre a vinda de um
novo salvador (messias) instituíram um movimento de resistência contra as
exigências impostas pelas leis romanas. Foi nesse período que Jesus (tido
como um profeta abençoado) surgiu na história judaica.

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

• ONU cria em 1948 o Estado de Israel ;

Repórter Brasil Explica 
conflito entre israelenses e palestinos

https://www.youtube.com/watch?v=C2VByx5CdDU
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A Guerra na 
Síria começou em 
2011, dentro do 

contexto da 
Primavera Árabe 
quando houve 
uma série de 

protestos contra o 
governo de Bashar 

al-Assad (1965).
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a) Qual era a localização da Terra Prometida?

b) Explique o que os hebreus tiveram que fazer para chegar à

Terra Prometida.

c) Quem foram os patriarcas?

d) Explique o que são as 12 tribos de Israel e qual a sua

importância para a construção histórica de Israel.

e) Qual foi a importância de Moisés para os hebreus?

f) Qual a relação do Código de Hamurabi com as tábuas dos 10

mandamentos?

g) O que significa a palavra Diáspora?


