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O nome

Israel



O nome

Canaán

Xudea

Palestina

Israel

Terra Santa

No AT

Na época romana anterior a Adriano

Na época romana a partir de Adriano

A partir da fundación do Estado (1947)

Modo neutral confesional



Xeografía física
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Xeografía física
A gran fosa tectónica
A ruptura da plataforma
afroarábiga, como
resultado de grandes
presións oroxénicas, deu
lugar a un afundimento
que creou a fosa máis
profunda da codia
terrestre. Atravesa Siria e
o Líbano, prolóngase polo
val do Xordán, e chega
ata o Mar Rubio
continuando por África
ata os grandes lagos



Xeografía física
A gran fosa tectónica
A ruptura da 
plataforma 
afroarábiga, como 
resultado de grandes 
presións oroxénicas, 
deu lugar a un 
afundimento que 
creou a fosa máis 
profunda da codia 
terrestre. Atravesa 
Siria e o Líbano, 
prolóngase polo val do 
Xordán, e chega ata o 
Mar Rubio 
continuando por África 
ata os grandes lagos





Encrucillada

• Lugar de paso entre dous
grandes imperios: Exipto
e Mesopotamia (hititas,
asirios, babilonios,
persas,...)



Encrucillada
• Dúas vías de comunicación:

– Camiño do mar (Is 9,1) ou camiño dos filisteos (Ex 13,17):

Así como nun primeiro momento humillou o país de Zebulón e o país de
Naftalí, así no derradeiro glorificará o camiño do mar, a rexión do Xordán, a
bisbarra dos xentís (Is 9,1)

Unha vez que o faraón deixou saír o pobo, Deus non o conduciu polo camiño
que leva a Filistea, que é máis curto, pois preveu: "Non sexa que, ó vérense en
guerra, se arrepintan e dean volta para Exipto“ (Ex 13,17)

– Camiño do rei (Nm 20,17)

Déixanos pasar, por favor, pola túa terra! Non atravesaremos campos, nin
viñas, nin beberemos das augas dos pozos, camiñaremos pola estrada do rei,
non sairemos nin para a dereita nin para a esquerda, ata que deamos saído do
teu territorio“ (Nm 20,17)
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camiñaremos pola estrada do rei, non sairemos nin para a
dereita nin para a esquerda, ata que deamos saído do teu
territorio“ (Nm 20,17)



AT: Os patriarcas

• O Xénese reflicte o ambiente de pobos de
pastores nómades

• Cidades-estado

• Cara ao 1900 a.C.: Bronce Medio

• Abrahán:

– Co seu clan orixinario de Ur, chegan a
Canaán despois de detérense en Harán

– En Canaán hai referencias á súa estancia
nos lugares onde hai santuarios
(etioloxía)
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AT: O Éxodo

• Non todos os israelitas saíron de Exipto

• Algúns nunca saíron de Palestina e outros uníronse
polo deserto

• A ruta do Éxodo é un problema irresoluble

• Sinaí-Horeb:

– Tradición cristiá: Djebel Musa, ao sur da península do Sinaí

– Erupción volcánica (Ex 19,18-22; Dt 4,11-12): macizo de
Djebel Harab

– Outras posibilidades: Djebel Halal ou a montaña sagrada de
Har Karkom

– A tradición xudía sitúa o monte Sinaí en Arabia (Gal 4,25),
na zona aínda hoxe chamada Madyan



AT: O Éxodo
• O paso do mar (Yam Suf)

– Literalmente significa “mar das canas
ou dos xuncos”

– A tradición identificouno co mar
Vermello (LXX, Vulgata)

– Podería referirse aos Lagos Amargos
e o seu entorno pantanoso

– Outras opcións:

▪ Marismas preto do Mediterráneo na
zona de Pelusio

▪ Mar Vermello nunha zona de marismas
sometida ao réxime de fortes mareas



AT: A conquista
• Moisés só puido contemplar a Terra prometida desde o monte Nebo (Ras el-

Siyaguh, 711 m)



AT: A conquista

• Os israelitas atravesan o Xordán
fronte a Iericó (pequena aldea)

• Conquistan Ay (xa abandonada),
Gabaón e derrotan a unha
coalición de reis no barranco de
Bet-Horón



AT: A época dos xuíces
• Catro grandes bloques de pobos en Terra

Santa:

– Os cananeos: zonas fértiles e
estratéxicas. Pequenas cidades-estado
(Meguiddo, Akko, Xerusalén)

– Os filisteos: pobos do mar. Cinco cidades
(Ashdod, Ascalón, Gaza, Eqrón e Gat)

– Trasxordania de norte a sur: arameos,
ammonitas, moabitas e edomitas

– Israel: ocupaba a zona máis pobre
(montaña e pequena zona de
Transxordania)



AT: A monarquía

• O reino dividido:

– Trala morte de Salomón o reino divídese
en dous: Israel (norte) e Xudá (sur)

– Fronteira no territorio de Benxamín

– Betel e Iericó: Israel

– Guézer, Ayalón, Mispá, Ramá e Gueba:
Xudá

– Israel potencia os santuarios de Dan e
Betel

– Capital de Israel: Siquem

– Capital de Xudá: Xerusalén



AT: A monarquía

• Os grandes imperios: Asiria

– Xudá sobrevivía a duras
penas como reino vasalo e
reducida a súa extensión só
á montaña de Xudá



AT: A monarquía

• Os grandes imperios: Babilonia

– Nabucodonosor despois de
derrotar aos exipcios en Karkemish
chega ata Xerusalén, onde o rei
Xoaquín réndese e prodúcese a
primeira deportación (597 a.C.)

– No 589 a.C. sublévase Sedecías, o
novo rei, Xerusalén é destruída dos
anos despois e Xudá pasa a ser
unha provincia do imperio coa
capital en Mispá



AT: A volta do desterro

• Dominio persa:

– A provincia de Yehud
(Xudá) incluía Betel
polo norte, Iericó
polo leste, Bet Shur
polo sur e chegaba
case a costa polo
oeste



AT: A volta do desterro
• Dominio grego:

– Trala morte de Alexandre Magno, Terra Santa
queda baixo o dominio Tolomeo



• Dinastía Asmonea:

– Con Alexandre Ianeo, o
novo reino chega
practicamente a toda
Terra Santa

AT: A volta do desterro



• No ano 63 a.C. Pompeio
conquista Palestina
procedente de Damasco

• Descende polo Yarmuk,
Xordan e sube desde
Iericó a Xerusalén

NT: 

Divisións administrativas 





• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Arqueoloxía bíblica: Nocións xerais

Terceira lei arqueolóxica:
3. Lei do comportamento humano: Tendencia innata no

ser humano a cambiar parcialmente as formas das súas
construcións (moda)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Arqueoloxía bíblica: Nocións xerais

O xacemento típico do Próximo Oriente é o “tell” = colina, non natural, senón
de orixe humana debida ao asentamento continuado de xente no mesmo lugar



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Biblia e arqueoloxía

• A preocupación pola arqueoloxía bíblica nace
na época constantiniana (Santa Elena) s. IV

• As cruzadas, na idade Media volverán a pór no
centro de interese os restos arqueolóxicos de
Terra Santa

• A partir do s. XIX comézase a escavar na
procura de tesouros e pezas valiosas
(Napoleón)

• Considérase a William F. Albright (1891-1971), o
pai da arqueoloxía bíblica

• Nesta primeira etapa víanse con receo, por
parte de certos ambientes tradicionalistas, os
traballos dos arqueólogos, xa que podían por
en tela de xuízo a historicidade da Biblia



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Biblia e arqueoloxía

• A segunda etapa xurde coa
finalización do protectorado
británico e a creación de Estado de
Israel (1948)

• Esta segunda etapa caracterizouse
polo afán concordista onde se
utiliza a arqueoloxía para
consolidar datos puntuais da Biblia

• Destacan K. Kenyon (1978+) e R de
Vaux (1971+)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Biblia e arqueoloxía

• Na arqueoloxía actual hai unha dobre
tendencia:
1. Maximalistas: Todo o que di a Biblia

pódese comprobar arqueoloxicamente
2. Minimalistas: A meirande parte do que di

a Biblia é unha ficción realizada en
tempos do rei Ioxías (s. VII a. C.)

• Para nós a xeografía e arqueoloxía bíblicas
son un punto de referencia imprescindible,
non porque teñan a derradeira palabra,
senón porque nos axudan a comprender as
condicións ambientais nas que naceu o texto
sagrado e as súas referencias historiográficas



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Biblia e arqueoloxía

• Non se pode utilizar a arqueoloxía
para comprobar a historicidade da
Biblia

• O método arqueolóxico reflicte os
cambios culturais dunha época
determinada pero dificilmente pode
identificar feitos concretos da
historia (excepto no caso dunha
grande catástrofe, incendio ou
destrucción)

• A historia móvese no ámbito persoal
e a arqueoloxía reflicte a orde social
ou económica



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Restos arqueolóxicos que ilustran temas bíblicos

• La inscrición aramea de Dan (2 Re 9,1-28)
̶ En 2 Re nárrase o golpe de estado de Iehú en Israel, apoiado por YHWH

segundo o profeta Eliseo. Na cidade de Dan atopouse unha pedra que da
outra visión do golpe de estado, xa que se atribúe o rei de Damasco o
apoio ao golpe e o seu éxito
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• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

As orixes de Israel, cando?

• No radar da Historia cando
comezamos a percibir sinais
da existencia dun grupo de
persoas que poidamos
considerar os antepasados
do que despois se chamará
o pobo de Israel?



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

As orixes de Israel, cando?

• Na cronoloxía tradicional falábase da
emigración de Abraham sobre o 1.850
a. C.

• Facíase coincidir coas chamadas
“migracións amorreas”

• Hoxe en día óptase por unha
cronoloxía máis baixa: na derradeira
etapa da Idade de Bronce (Bronce
Recente: 1.550-1.200 a.C.)

• O Bronce Recente é o período onde
comezar a rastrexar a pegada de Israel
na Historia



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Canaán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)

• Estrutura política e social
̶ Cando? no período de transición entre o

Bronce Recente e o Ferro
̶ Onde? entre o Mediterráneo oriental e o río

Xordán, ocupando unha posición estratéxica
entre Exipto e Mesopotamia

̶ Canaán é o nome utilizado para designar a este
lugar nos textos exipcios e mesopotámicos

̶ É un país pobre para a agricultura pola
escaseza de auga

̶ Os cultivos que predominan son: figueiras,
viñas, oliveiras e cereais

̶ Nas zonas montañosas a gandaría (pastoreo)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
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Canaán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)

• Estrutura política e social
̶ As mellores zonas para o cultivo son as

chairas: no val do Xordán, en Yizreel e a
zona de Sefelá

̶ Nestas zonas hai importantes cidades-
estado

̶ Na zona central só hai posibilidades para o
pastoreo nómade e a agricultura de
subsistencia

̶ A poboación na zona central vive dispersa
en pequenas aldeas

̶ Será na zona central onde aparecerá as
primeiras pegadas de Israel



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• Estrutura política e social
̶ Nas zonas fértiles desenvólvense

núcleos urbanos que
centralizaban a organización
política da comarca

̶ Son as chamadas cidades-
estado

̶ Nesta época destacan: Lais
(Dan) ao norte, Siquem,
Meguiddó e Siló no centro e no
sur, máis pobre só Guézer

̶ Destacaban como núcleos
comerciais e defensivos

Canaán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• Estrutura política e social
̶ Ademais da poboación autóctona

(cananeos) os textos mesopotámicos e
exipcios falan de xentes non asentadas
establemente nun territorio

̶ Nos textos exipcios chámaselle šasu ou
habiru (ou hapiru) (hebreos?)

̶ Acudían ao delta do Nilo na procura de
alimentos e refuxio en tempos de
escaseza

̶ Eran temidos cando vagaban famentos
polo deserto asaltando caravanas de
viaxeiros ou aldeas

Canaán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• Estrutura política e social
̶ Nunha inscrición de Seti I (1290 a.C.)

atopada en Bet-Sean (cidade-estado
próxima ao Xordán) fálase dos
“Habiru do monte Yarmuti” e a
“tribu de Raham”

̶ Denominaríanse a si mesmos como
“Banu Raham”

̶ Recoñeceríanse como descendentes
de un antepasado común “Abu
Raham”

̶ Posible referencia a Abraham?

Canaán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• Estrutura política e social
̶ Grupos de habiru (‘aprw, nos documentos exipcios) traballaron en condicións duras

nas grandes obras de Exipto
̶ No papiro de Leiden 348 Ramsés II ordena proveer de gran aos habiru que carrexaban

pedras para a edificación do pórtico de Ramsés Miammum
̶ Está claro que se a este grupo de persoas se lle presentou a ocasión de fuxir, fuxiron

Canaán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• Estrutura política e social
̶ A primeira vez que Israel é mencionado na historia é

na estela do faraón Merenptah (1230 a.C.) atopada en
Tebas en 1896

̶ Nela cítanse cidades como Ascalón, Guézer e Yanoam e
menciónase á “xente de Israel” como un grupo
nómade

̶ Para Exipto os israelitas eran un grupo nómade que se
movía pola súa zona de influencia e cos que houbo
algún que outro conflito na zona de Canaán

̶ A frase da estela di: “Israel está baldío e non ten
semente”. Pode facer referencia ao labor exipcio de
obstaculizar un posible asentamento deste grupo de
xente preto dalgún pequeno poboado de influencia
exipcia

Canaán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixiosidade dos primitivos grupos familiares: o Éxodo
̶ Un grupo, non moi numeroso, de habiru puido ter como experiencia relixiosa decisiva a

liberación dos traballos forzados en Exipto
̶ A mediados do s. XIII necesítase gran cantidade de man de obra en Exipto para levar a

cabo as grandes construción ramesíadas
̶ A orixe exipcio de Moisés e a súa estancia en Madián danlle verosimilitude ao relato do

Éxodo

Canán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixiosidade dos primitivos grupos familiares: o Éxodo
̶ O grupo que fuxe non é un grupo de pastores nómades

senón máis ben un grupo que levaba tempo asentado en
Exipto, na rexión do delta

̶ Os nómades estaban acostumados a escaseza de auga e
de verduras frescas, problemas cos que se atopan os
liberados (o deserto)

̶ O paso polo Yam Suf (mar dos xuncos) provoca o milagre
do éxito da súa fuxida

̶ Igual que os patriarcas, senten que o seu Deus actúa
cando se atopan en situacións de extrema gravidade
(YHWH)

̶ Dúas diferenzas na experiencia do Éxodo con respecto á
experiencia relixiosa anterior:
❑ Non é a experiencia dun único clan
❑ Nace o papel do mediador

Canán no Bronce Recente (1550-1200 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixión dos clans premonárquicos
̶ O aumento de poboación na zona central
(montañas de Xudá e Efraim) débese a varios
motivos:
❑A decadencia das cidades-estado provocou
unha volta ao campo

❑Os pastores nómades ao non ter acceso ao
gran das cidades-estado e as dificultades
para encontrar bos pastos polas secas
inician un proceso de sedentarización

❑Asentamentos de grupos chegados de
zonas desérticas (grupo do Éxodo) que
aportaron o seu caudal espiritual e
potencialmente transformador

O asentamento en Canaán (1200-1100 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

A transición cara a monarquía (1100-925 a.C.)

• A configuración de estruturas estatais
̶ Na Cisxordania a agrupación foi en catro zonas:

❑ Norte: os clans asentados en Galilea
estaban separados das rexións centrais
polo val de Yezreel, controlado polos
filisteos e na costa estaban os fenicios

❑ Centro: A importante cidade-estado de
Siquem seguía operativa e dividía esta
zona en dous

❑ Sur: a cidade-estado de Xerusalén estaba
baixo control cananeo (xebuseos)

̶ Nestas zonas hai indicios de ao redor do ano
1000 a.C comezarían a formarse reinos máis o
menos estables


