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2 Timóteo 4:13  

Quando vieres, 

traze a capa que 

deixei em Trôade, 

em casa de Carpo, 

bem como os livros, 

especialmente os 

pergaminhos. 

 
Daniel 9:2  no 

primeiro ano do seu 

reinado, eu, Daniel, 

entendi, pelos 

livros, que o 

número de anos, de 

que falara o 

SENHOR ao 

profeta Jeremias, 

que haviam de 

durar as assolações 

de Jerusalém, era 

de setenta anos. 

 
Gênesis 2.10-14: 

No Éden nascia um 

rio que irrigava o 

jardim, e depois se 

dividia em quatro. 

O nome do primei-

ro é Pisom. Ele 

percorre toda a 

terra de Havilá, 

onde existe ouro. O 

ouro daquela terra 

é excelente; lá 

também existem o 

bdélio e a pedra de 

ônix.O segundo, 

que percorre toda a 

terra de Cuxe, é o 

Giom. O terceiro, 

que corre pelo lado 

leste da Assíria, é o 

Tigre. E o quarto 

rio é o Eufrates. 

 
Êxodo 3.8 - Por 

isso desci para 

livrá-los das mãos 

dos egípcios e tirá-

los daqui para uma 

terra boa e vasta, 

onde manam leite e 

mel: a terra dos 

cananeus, dos 

hititas, dos amor-

reus, dos ferezeus, 

dos heveus e dos 

jebuseus. 
 
I Samuel 5.4 -  

Mas, na manhã 

seguinte, quando se 

levantaram de 

madrugada, lá 

estava Dagom 

caído, rosto em 

terra, diante da 

arca do SENHOR! 

Sua cabeça e mãos 

tinham sido que-

bradas e estavam 

sobre a soleira; só 

o seu corpo ficou 

no lugar. 

 

 

 

 

Resumo do Livro Geografia Bíblica 
 

A Geografia (do grego geo=terra; grafia= descrição, 

tratado, estudo) é a Ciência que estuda a Terra na sua forma. Ou 

seja, estuda os acidentes físicos; o clima; as populações, as 
divisões políticas etc. Neste sentido, a Geografia subdivide-se 

em diversas outras disciplinas: a Geografia Humana, a Geogra-

fia Econômica, a Geografia Física, a Geografia Política e a 
Geografia Histórica, dentre outras.  

 

1. A Geografia Humana preocupa-se em estudar os agru-
pamentos humanos em suas relações com a Terra: como 

repartem o espaço; como se adaptam às condições natu-

rais, como se organizam para explorar os recursos prove-
nientes da natureza etc. 

2. A Geografia Econômica está atenta ao estudo dos recur-

sos econômicos - de origem vegetal, animal e mineral - 
presentes nas diversas regiões da terra e suas formas de 

exploração. 

3. A Geografia Física estuda os traços físicos das diversas 
regiões da terra, o que inclui o estudo do relevo, do clima, 

da vegetação, da fauna e da flora. 

4. A Geografia Política estuda a influência da geografia na 
política, a relação entre o poder de um país e sua geogra-

fia física e humana, bem como o estudo do reparto políti-

co da terra. 
5. A Geografia História procura reconstruir os aspectos 

humanos, econômicos, físicos e políticos de uma dada re-

gião do passado. É neste campo que se insere a Geografia 
do Mundo Bíblico ou Bíblica, que se dedica a estudar as 

diversas regiões que serviram de palco para os aconteci-

mentos narrados nos livros da Bíblia. 

 
Mundo Bíblico 

 
O mundo bíblico situa-se no Oriente Médio e con-

torno do Mar Mediterrâneo. A Mesopotâmia é o berço da raça 

humana, entre os rios Tigre e Eufrates. 

Sem povou o sudoeste da Ásia; Cão povou a África, 

Canaã e a península arábica; Jafé povou a Europa e parte da 
Ásia. 

 

Fatores que atraíam povos para Canaã. 

 Fertilidade do Solo 

 Sua excelente posição central 

 
 Nações Cananéias, ou seja, que moravam em Canaã : Amor-

reus, Heteus, Cananeus, Periseus, Heveus, Girgaseus e  Jebu-

seus. 
 

Povos vizinhos da Palestina: 
 

 Filisteus  Deram origem ao Nome Palestina (Pelishti). 
Adoravam muitos deuses mas os principais eram: Dagom 

(deus nacioanl), Astarote e Baalzebube (senhor das mos-

cas) 
 Amalequitas, Midianitas [Midiã filho de Abraão com 

Quetura], Moabitas [Ló com sua filha mais velha], Amo-

nitas [Ló com sua filha mais nova],  Edomitas [descen-
dentes de Esaú, filho de Isaque e Rebeca irmão de Jacó, 

neto de Abraão], Fenícios e Síria[país mais fértil de toda a 

palestina]. 
 

Países Bíblicos 
 

 Mesopotâmia [Meso = entre, potamus = rios]. Berço 

humanidade, nessa região situava-se o Édem. 
 Arábia, Pérsia [Irã], Elão [Irã], Média, Armênia [Ficava 

nas cabeceiras dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. 

É a área do Édem e do monte Arará onde desceu a arca 
de Noé – Gn 8.4], Egito, Etiópia, Líbia, Ásia Menor, Gré-

cia, Macedônia [sul da Bulgária, Iuguslávia e parte da 

Turquia], Itália, Espanha[Tarsis], Ilírico, Palestina [signi-
fica “errantes, estrangeiros”].  

 

Obs.: Ninguém se aproximava das terras de Israel pelo mar 
devido a pouca profundidade nas costas do Mediterrâneo. 

 

Usos e costumes dos povos bíblicos 
 

Juramento com a mão sobre a coxa [submissão, obediência 
irrestrita]; Rasgar as vestes [demosntração de luto, lamento, 

tristeza]; Cavalgar sobre jumentas brancas [exclusivo para reis, 

juízes e fidalgos]; Semeadura de sal [desolação, castigo divino]; 
Casas [A primeira coisa na edificação de uma casa é o funda-

mento. O fundamento era uma pedra angular, uma única peça 

em formato de um  “ L ”]; Mesas [ eram em formato de “U”, 
com 30 ou 40 cm de altura. Numa perna do U sentava-se o 

chefe da família e no outro lado o filho mais novo] 

 

Os distritos ou províncias da Palestina 
 

 Judéia, Galiléia, Iduméia, Peréia, Ituréia, Samaria. 

 Tetrarca  governador da Quarta parte de um reinado ou 
província. 

 

Informes sobre Israel 
 

Área: 21.946 Km2 
População: 4.097.100 

Capital: Jerusalém (oficial) , relações diplomáticas em Tel 

Aviv. 
Línguas: Hebraico (oficial), Árabe (15 % população), Inglês 

(negócios) 

Religião: Judaísmo (maioria), minoria árabe(muçulmana), 
cristãos (católica romana e ortodoxa). 

Bandeira: Branca com a estrela azul de Davi, com duas faixas 

horizontais azuis acima e abaixo. 

Hino: A Esperança 

Moeda: Shékel 

Forma de Governo: República Parlamentarista 
Constituição: Não existe. 

Composição étnica: 90 % judeus 

 

Geografia Econômica 
 

Devido a variedade de clima, do solo, a Palestina oferece 

abundante variedade de produtos. 
 

Fauna – reino animal: Leão, Gafanhoto, Boi e Vaca, Jumen-

tos, Mulas, Cavalos, Coelho. 
 

Flora – reino vegetal 
 

Trigo  Alimentação do povo da palestina. Era plantado e 

colhido no verão. 
Espelta  trigo de grão avermelhado. 

Cevada  alimento básico da palestina e principalmente dos 

pobres. Também era usado para alimentar animais. 
Milho  não aparece em muitas traduções da Bíblia, embora 

algumas traduzam “lentilhas” por milho. 

Favas  Em tempo de crise comia-se favas. 
Alfarrobas  Vagem produzida por uma árvore com grandes 

grãos . Agradável ao paladar, e comida pelos pobres como no 

caso do filho pródigo (Lc 15.16), mas de um modo geral pelos 
animais. 

Hortaliças  pepinos, melancias, cebola, alho.  

Figueira  seu fruto aparece freqüentemente antes das folhas. 
Videira  é uma planta universal, cultivada em todo o mundo. 

Palmeira A espécie mais cultivada em Israel é a tamareira, 

cujos frutos são exportados para muitos países do mundo. 
 Coentro  usada para tempero culinário e fins medicinais. 

Gafanhotos  

Recolhia-se os 

gafanhotos em 

vasilhas (semelhan-

tes aos nossos, são 

próximos da 

espécie das baratas 

e gafanhotos 

verdes)  e remo-

vem-se as asas, 

patas e cabeça. Em 

seguida prepara-se 

o gafanhoto con-

forme o gosto de 

cada um: assado, 

ferventado ou 

refogado. Mas 

pode-se come-lo 

cru ou submetê-lo a 

um processo de 

secamento. Pode 

ser comido com 

mel. Quando cozido 

em água e sal, seu 

sabor lembra o do 

camarão. Outro 

modo de prepará-lo 

é triturá-lo para 

adicionar à massa 

de pão para 

melhorar seu sabor. 

(Mat. 3.4) 

 

Israel possui a 

maior renda per 

capta de todo o 

Oriente Médio  

16.180,00 dólares. 

 

Renda per capta 

representa quanto 

cada habitante 

receberia se o valor 

do produto nacio-

nal bruto (PNB) de 

um país fosse 

distribuído igual-

mente entre todos 

sem considerar a 

concentração de 

riquezas. 

 

Agricultura: 

Usando técnicas de 

irrigação e cultivos 

modernos, a 

agricultura do país 

produz até no 

deserto de Negev, 

alimentando 3/4 da 

população nacio-

nal. 

 
O Rio Iarkon, 

deságua em Tel 

Aviv, abastecendo 

esta e Jerusalém, 

além de ser utiliza-

do para irrigar o 

Norte do deserto de 

Negev. 

 
Petróleo: Encon-

trado em 1955 no 

norte de Negev, ele 

supre 1/5 das 

necessidades 

nacionais 
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A cidade de Jerusa-

lém estava assenta-

da sobre três 

importantes mon-

tes: A Oeste o 

Monte Sião, a leste 

Monte das Olivei-

ras e no Centro o 

Monte Moriá. Entre 

o Moriá e Oliveiras 

estava o Vale de 

Cedrom(Vale de 

Jeosafá). Dentro de 

Jerusalém Ficavam 

os montes: Sião, 

Acra, Bezeta, Ofel e 

Moriá; o das 

Oliveiras ficava 

fora dos muros de 

Jerusalém. O Sião 

compreendia a 

cidade de Jerusa-

lém, mas com o 

decorrer do tempo 

foi sofrendo mu-

danças em seus 

limites, ora estrei-

tando-se ao Norte e 

ora ao Sul. Atual-

mente parte dele 

fica fora dos muros 

de Jerusalém e está 

ocupado por 

cemitérios e 

lavouras, cumprin-

do-se, assim Mq. 

3.12 

 
 

 

 

Endro  Usada para aromatizar pepinos em conservas. 

Mostarda  é uma semente quase microscópica. Dela se faz o 
óleo para tempero. É muito pequena mas quando germinada 

não há nada que a detém em seu crescimento. 

 

Minério – reino mineral 
 
Ouro A Palestina não tem ouro, é importado dos seguintes 

lugares: Sabá, Raama, Parvaim, Ofir, Arábia. 

Prata  Também era importada. 
Ferro  importado do Líbano 

Betume, Pixe  encontrado na Mesopotâmia (Mar Morto) 

Cobre  Bronze ou latão. Cobre + Estanho = Bronze (II Cr. 
4.16-18) 

Chumbo  citado em diversos lugares 

Estanho  citado em Ez. 27.12,22; 18.20 
Pedras em Israel não existe muito argila. Tudo é de pedra. 

Pedras Preciosas  A primeira fonte de divisas de Israel hoje 

é o diamante. Perto de Haifa existe a maior lapidação de dia-
mantes do mundo. Israel é responsável por 52 % dos diamantes 

do mundo. 

 

Geografia Física 
 

Clima  o clima da palestina é muito variado. Na faixa litorâ-

nea a temperatura média é de 20 graus e no vale do Jordão a 
temperatura sobe para 40 graus. A temperatura média de Jeru-

salém é de 22 graus, em janeiro pode chegar a 4 graus. 

Topografia  é a forma de representar no papel a configura-
ção de um terreno com todos os acidentes e objetos que esteja 

alheio à sua superfície. 

Mares  Mar Mediterrâneo [os três portos de Israel se encon-
tram no Mediterrâneo – Eliate, Jafa e Haifa]; Mar Morto [as 

águas do mar morto são grossas, pesadas, densas – as águas do 

Oceano comum contém 4 % de sal, a do mar morte tem 26 %, 
as águas do mar morto não permitem que pessoas afundem]; 

Mar da Galiléia[água totalmente potável]; Mar Vermelho[é 

chamado de vermelho devido a algumas algas de cor averme-
lhada que dão cor a algumas partes do mar]; Mar Negro; Mar 

Egeu[Ilha de Patmos]; Mar Adriático[entre Itália e Dalmácia]; 

Mar Cáspio. 
Rios  Nilo[maior rio do mundo com 6.500 Km]; Ti-

gre[Nínive]; Eufrates[Babilônia]; Jordão[é o único rio que se 

acha abaixo do nível do mar]. 
Montes  Hermom[significa Montanha Sagrada, é o pico mais 

elevado do Ante-Líbano. Os árabes o chamam de “Monte 

Ancião”, talvez pela neve que traz o ano todo em sua crista. 
Está a 3000 m acima do nível do mar];  Carmelo [575 m altitu-

de, localiza-se em Samaria, o ar do cume do monte é puríssi-

mo]; Tabor [próximo a Nazaré, 320 m de Altitude]; Gilboa [ 
543 m altitude, fica em Samaria]; Ebal [936 m do nível do mar 

e 366 m de altura, fica em Samaria]; Gerizim[870 m do nível do 

mar de 240 m altura, fica em Samaria]; Oliveiras[2.775 m de 
distância até o centro de Jerusalém, Betfagé e Betânia estavam 

situadas neste monte]; Moriá[Fica dentro de Jerusalém, onde 

Salomão edificou o Templo - II Cr. 3.1]; Sião [Uma das colunas 
de Jerusalém, muitas vezes tomado como sinônimo da cidade]; 

Sinai ou Horebe[apresenta forma triangular]; Nebo[Moisés 

subiu neste monte na sua morte]; Peor; Pisga;Abarim; Seir. 
Planícies  Acre ou Aco; Sarom[rosas, lírios]; Jezreel ou 

Esdraelon[também chamada de Armagedom ou Megido]; 

Filístia; Sefala. 
Vales  Jordão; Jezreel; Acor; Aijalon; Escol; Sidim; Siquém; 

Josafá[nunca existiu porque é escatilógico Zc. 14.4]. 

Planalto Alta Galiléia; Baixa Galiléia; Neguev. 
Desertos  Shur; Sin; Sinai; Parã; Cades-Barnéia; Zim; Ber-

seba; Idumeu; Moabe; Quedemote; Arábia; Ablat; Bezer; 

Judéia; Maon; Zife; En-Gedi; Tecoa; Jeruel; Jericó; Bete-Áven. 
 

 
 

 

Geografia Política 
  

 

 

 Conquista israelita sob Josué 1451-1445 a.C 

 Governada por juízes 1445-1100 a.C 

 Monarquia 1053-933 a.C 

 Reinos divididos de Judá e Israel 933-606 a.C 

 Sob os Babilônios 606-536 a.C 

 Sob os Persas 536-331 a.C 

 Sob os Gregos 331-167 a.C 

 Independente sob os Macabeus 167-63 a.C 

 Sob os Romanos 63 a.C – 634 AD 

 Sob os Árabes 634 -1517 AD (período das cruzadas: 

1095-1187 

 Sob os Turcos, como Império Otomano: 1517-1914 AD. 

Os turcos também são muçulmanos, apenas tem mais in-

fluência oriental. 

 Sob os Ingleses(protetorado), por delegação da Liga das 

Nações: 1922-1948. 

 Em 14/05/1948 foi proclamado o Estado de Israel, com a 

estrutura democrática. O primeiro governo autônomo ju-
daico em mais de 2000 anos! – A Figueira Brotou!!! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


