
Geografia Bíblica 



Noções de Geografia 
 

 

Geografia Bíblica é a parte da 
Geografia Geral que estuda as terras e 
os povos bíblicos e conduz à História 
Bíblica 



Definições 
 

 
Geografia é a ciência da superfície da 
terra. 
 
Geografia Bíblica é a ciência das terras 
identificadas com a história da Bíblia. 



Importância da Geografia 
Bíblica 

 
 

É de muita importância o estudo da 
geografia bíblica como meio auxiliar no 
estudo e compreensão da Bíblia.  
 

Mensagens e fatos descritos na Bíblia, 
tido como obscuros tornam-se claros 
quando estudados à luz da geografia 
bíblica.  



A Importância da Geografia 
Bíblica 

 
Deus permitiu a inserção de grande 
volume dessa matéria na Bíblia.  
 

Um exame, mesmo superficial, 
mostrará que a cada passo, a Bíblia 
menciona terras, povos, montes, 
cidades, vales, rios, mares e fenômenos 
físicos da natureza. 



O Porquê Dessa Importância 
 

 
1. A Geografia é o palco terreno e humano 
da revelação Divina. É ela que juntamente 
com a cronologia, situa a mensagem no 
tempo e no espaço, quando for o caso. 
 
2. Ela dá cor ao relato sagrado, ao localizar, 
situar, fixar e documentá-los. Através dela, 
os acontecimentos históricos tornam-se 
vívidos e as profecias mais expressivas. 



O Porquê Dessa Importância 
 

3. O ensino da Bíblia torna-se objetivo e de 
fácil comunicação quando podemos apontar, 
mostrar e descrever os locais onde os fatos 
se desenrolaram. Exemplos: Lc 10.30 
("descia um homem de Jerusalém para 
Jericó");  
 
4. As nações vêm de Deus, logo o estudo 
deste assunto à luz da Bíblia é profícuo sob 
todos os pontos de vista.( Dt 32.8; At 17.26)  



O Porquê Dessa Importância 
 

 

 
5. Inumeráveis personagens tomam vida 
quando estudados à luz da Geografia. Ver 
as peregrinações de Abraão, Jacó, Moisés 
e o Êxodo, Davi, Paulo, sem falar em 
Jesus. 



Fontes de estudo da Geog. 
Bíblica 

 
A Bíblia 
 
É a fonte principal. Ela faz menção de 
inúmeros lugares, fatos, acidentes 
geográficos, povos, nações, cidades. É 
evidente que isto merece um cuidadoso 
estudo.  



Fontes de estudo da Geog. 
Bíblica 

 
A Bíblia contém capítulos inteiros dedicados 
ao assunto. Exemplo Gn 10; Js 15-21; Nm 
33,34; Ez 45-47.  
 
Somente cidades da Palestina Ocidental a 
Bíblia registra cerca de 600. Não 
registradas, há inúmeras outras como o 
prova a arqueologia. 



Fontes de estudo da Geog. 
Bíblica 

 

Um problema nesse assunto, é o fato de 
grande número de países, cidades, regiões 
inteiras e outros elementos geográficos, 
terem atualmente novos nomes.  
Exemplos: a antiga Pérsia é hoje o Irã; a 
Assíria é parte do atual Iraque; a Ásia do 
Novo Testamento é hoje a Turquia; a 
Dalmácia do tempo de Paulo (II Tm 4.10) é 
hoje a Iugoslávia e assim por diante. 



Fontes de estudo da Geog. 
Bíblica 

 

A Arqueologia Bíblica 
 

Esta, tem prestado enorme contribuição 
para o esclarecimento de dificuldades 
bíblicas e trazido à tona a história de 
povos do passado, considerados como 
lendários, como o caso dos hititas, 
mitânios e hicsos.  



Fontes de estudo da Geog. 
Bíblica 

 
 

A Arqueologia Bíblica 
 

A arqueologia bíblica teve seu começo 
em 1811 com as atividades nesse sentido 
do cidadão inglês Claude James Rich, na 
Mesopotâmia, quando lá se encontrava 
cuidando de interesses ingleses. 



Fontes de estudo da Geog. 
Bíblica 

 

A História Geral 
 
Aqui é preciso certa cautela. Muitos 
manuais hoje em uso no estudo secular 
estão eivados de erros, por seus autores 
desconhecerem a Bíblia. Temos vários 
casos documentados. 



Fontes de estudo da Geog. 
Bíblica 

 

A Cartografia  
 
A ciência dos mapas. Certas editoras 
especializadas editam atlas e mapas 
bíblicos, apropriados ao estudo da 
Geografia Bíblica. 

 



Geografia de 
Israel 



Israel (Canaã)  
Foi prometido por Deus aos hebreus (Gn 15.18; 

Êx 23.31);  

 
É, sob o ponto de vista Divino, o centro 

geográfico da terra, (Ez 5.5; 38.12b); 
  
Melhor terra do mundo (Ez 20.6,15; Jr 3.19; Am 

6.1);  

 
Se atualmente isto parece contraditório, a 
palavra profética assegura a sua restauração 
e esplendor no futuro. 



A Nação 
 
Para que Deus chamou e elegeu a nação 

israelita? 
 

Trazer o Messias ao mundo; produzir e 
preservar as Escrituras; ser um povo 
sacerdotal; e difundir o conhecimento do 
Senhor entre as nações. 

 
Os judeus seriam um povo destacado dos 
demais, sem dúvida alguma. 



Nomes Aplicados à Terra Santa 
 
Canaã, Gn 13.12 

Terra dos Hebreus, Gn 40.15 

Terra do Senhor, Os 9.3 

Terra de Israel, I Sm 13.19; Mt 2.20; II Rs 5.2 

Terra de Judá, Judéia, Ne 5.14; Is 26.1; Jo 3.22; At 

10.39 

Terra Formosa, Dn 8.9 

Terra Gloriosa, Dn 11.41 

Terra da Promessa, Hb 11.9 

Terra Santa, Zc 2.12; 

Israel (modernamente.) 



Limites de Israel 
  

 

 

Ao sul: Cades-Barnéia e o 

ribeiro el-Arish, na Arábia. 

(el Arish é o "rio do Egito“) 

  

Ao norte: Síria e Fenícia 

  

A oeste: Mar Mediterrâneo 

  

A leste: Síria e Arábia. 

 
Ocupava, aproximada-
mente, 31.000 Km2, 1/8 do 
Estado de São Paulo. 





Dimensões Principais 
 
A linha litorânea, de Gaza até Tiro é de cerca de 
176 km.  
 
De Tiro ao Rio Jordão, 40 km 
 

De Gaza ao Mar Morto, 96 km 
 

Uma linha reta do Rio Jordão, desde o Monte 
Hermon ao extremo sul do Mar Morto é de cerca 
de 240 km. 
 
Essa extensão variou com as épocas e situações 
de sua história. 



O Clima 
 
O tipo de relevo do solo de Israel resulta numa 
superfície muito variada, com muitas regiões 

elevadas e baixas, originando por isso toda 
espécie de climas, desde o tropical, no Jordão, 

até o de intenso frio no Hermom, a 2.815 metros 
de altitude.  

 

No litoral a temperatura média é de 21 graus. No 
vale do Jordão ela a 40 graus. Jerusalém oscila 
entre os 6 graus no inverno a 29 no verão.  

 
É por essa variedade de climas que a Palestina 

presta-se a toda espécie de culturas. 



A Flora 
 
Mais de 1.300 espécies vegetais na região, 
como: 

 
• Cereais (trigo, cevada, milho); 

• Hortaliças (pepinos, cebola, alho); 
• Árvores frutíferas (figueira, oliveira, videira); 

• Condimentos e aromáticos (incenso, bálsamo); 

• Plantas para fins industriais (linho, algodão); 
• Árvores do bosque (acácia, cedro, carvalho); 
• Plantas de adorno (lírio, rosa); 

• Plantas aquáticas (cana, junco); 
• Ervas e cardos (sarça, urtiga); 

• Plantas diversas (ervas amargas, mandrágora 



A Fauna 
 
São catalogadas 50 espécies de mamíferos, 42 

de invertebrados, 46 de aves e 19 de répteis, 
peixes e anfíbios, que podem também ser 
classificados como: 
 
• Selvagens (leão, corça, víbora, raposa); 
• Domésticos (ovelha, vaca, camelo); 

• Aves (perdiz, galinha, pombo) 
• Insetos (abelhas, gafanhotos, formigas); 

• Peixes diversos 



Os minerais 
 
 
Muitos minerais e pedras na região, inclusive 

ouro, pedras preciosas 



Mares e Rios de 
 Israel 



Os Sete Mares do AT 
  

1) Mar Mediterrâneo. É também chamado 

de Mar Grande, Mar Ocidental ou Mar dos 
Filisteus; 

2) Mar Negro: Mar de Asquenaz (norte da 

Turquia e sul da Rússia); 

3) Mar Cáspio: norte do Irã, sudeste da 

Rússia 

4) Mar Vermelho: possui dois braços que 

formam a península do Sinai 

5) Golfo Pérsico: Separa a Arábia Saudita 

do Irã 



Os Sete Mares do AT 
  

6) Mar da Galiléia:  também chamado de 

Mar de Tiberíades, Mar de Quinerete, Mar de 
Genezaré.  
Fica 212 metros abaixo do nível do mar. 
Recebe o Rio Jordão e tem 26 km de norte a 

sul e 10 km de largura. 
É um grande lago de água doce, potável e 

grande quantidade de peixes. 
Várias cidades às suas margens: Cafarnaum, 
Magda, Tiberíades, etc. 



Os Sete Mares do AT 
 

7) Mar Morto. Aparece com vários nomes no 

Antigo Testamento: Mar Salgado, Mar de 
Arabá, Mar da Planície, Mar Oriental, Mar da 
Campina. 
Fica situado a 395 metros abaixo do nível do 

mar. Evaporação média diária: 8 milhões de 
metros cúbicos de água! É 25% mais salgado 
que qualquer outro mar. 
Não há vida alguma nele e nem saída alguma. 
Está secando, mas a Bíblia diz que suas águas 
serão saudáveis e ricas em peixes (Ez 47:8-

12) 







Rios de Israel 
 

Todos os cursos d'água da região (com 
exceção do Jordão) são de pouca expressão. 
 

Querite: Desemboca no Jordão, margem 

oriental, defronte a Samaria. É um “wadi”, 
torrente de águas de chuva. Rio temporão. 
 

Cedron: Corre a leste de Jerusalém. 

Temporão também. 
 

Jaboque: Afluente do Jordão, margem 

oriental. 



Rios de Israel 
 

Iarmuque. Afluente do Jordão, margem 

oriental. Deságua 6 km ao sul do Mar da 
Galiléia. 
 

Arnom: É hoje o Mojib. Deságua no Mar 

Morto, margem oriental. Era o limite sul da 
Palestina, na frente oriental. 
  

Quisom: Deságua no Mar Mediterrâneo, 

Monte Carmelo. 
 

Outros rios citados: Nilo, Tigre, Eufrates 



Rios 
 

Rio Jordão: Corre no sentido norte-sul. 

Nasce no Monte Hermom e deságua no Mar 
Morto. 
 
Jordão significa aquele que desce ou também 
lugar onde se desce (bebedouro). 

 
É o principal rio de Israel. Sinuoso, águas 
barrentas, mas potáveis 

 
Alimenta uma planície fértil, onde se cultiva 
trigo, uva, azeitona 
  



Rio Jordão - Aquele que desce 
 
Nasce acima do nível do Mediterrâneo, atravessa 
o lago de Hule, ou Merom, ainda a 80 metros 

acima do nível do mar; 
 

Forma a 16 km ao sul o Mar da Galiléia, que já 
está a 210 metros abaixo do nível do mar; 

 

Tem sua foz no Mar Morto, 110 km abaixo, situado 
a 400 metros abaixo do nível do mar.  
 

Entre o lago de Hule e o Mar da Galiléia, o Jordão 
corre violentamente no fundo de uma garganta de 

350 metros de profundidade.  









Montanhas e 

Planícies 

 de  

Israel 





As Principais Elevações 
Na parte ocidental do rio Jordão 



Monte Hermom (A montanha principal) – 
Norte de Israel. Altitude de 2.818 m. é a nascente 
do rio Jordão. Especialistas dizem que foi ali a 
transfiguração de Jesus. 



Monte Tabor - Fica na Galiléia, perto de Nazaré. 
Altitude: 615 m. Outros especialistas crêm que foi alí
que ocorreu a transfiguração de Jesus. Foi dali que 
Baraque desceu para derrotar Sísera. 



Monte Carmelo - Significa "jardim" ou "campo fértil". Local do duelo 

espiritual entre Elias e os profetas de Baal. Elias provou que o Deus de Israel 
era o verdadeiro Deus, e não Baal.  



Montes Ebal (pedra) e Gerizim -  Ficam na Samaria. Montes das maldições 
e bênçãos. Ali Jesus revelou-se à mulher samaritana 



As Principais Elevações 
Na parte ocidental do rio Jordão 

 
  

Líbano (a montanha branca) – Corre paralelo 
ao Mar Mediterrâneo, por 170 km. Altitude 
varia de 1000 a 3000 metros 
 
Monte Gilboa (Fonte Borbulhante) - Fica em 
Samaria. Altitude: 543 m. Ultimo campo de 
batalha de Saul. 



Os Principais Montes 
Em Jerusalém 

Monte Moriá – (Terra onde o Senhor aparece) 

Local onde Abraão iria sacrificar Isaque. Nele 

Salomão construiu o templo de Deus. Hoje está a 
mesquita do Domo. 

 
Monte Sião - O local e o termo Sião são usados 
de modo diverso na Bíblia. No Sl 133.3 Jerusalém. 
Em Hb 12.22 e Ap 14.1 é uma referência ao céu. 

 
Monte das Oliveiras - Aí, Jesus orou sob grande 
agonia na noite em que foi traído. Sobre esse 
monte Jesus descerá quando vier em glória para 
julgar as nações. 



Os Principais Montes 
Em Jerusalém 

  

Monte Calvário - Pequena elevação fora dos 
muros de Jerusalém. Fica ao norte, perto da 
Porta de Damasco. Calvário vem do latim 
"calvária" - crânio. Em aramaico é Gólgota - 
crânio, caveira 
 
No local, em 1885 o general inglês Charles 
George Gordon descobriu um túmulo, cujas 
pesquisas revelaram nunca ter sido o mesmo 
ocupado continuamente. Passou a ser tido como 
o de Cristo 





As Principais Elevações 
Na parte oriental do rio Jordão 

 
● Basã,       a 1848 m 
● Gileade – lugar onde Labão e Jacó fizeram um   
                  pacto; 
● Pisga –     Local onde Moisés avistou a Terra  
                  Prometida 
● Nebo –     Local onde morreu e foi sepultado  
                  Moisés 
● Abarim – As montanhas de Moabe onde 
Balaão abençoou Israel 



Monte Pisga –  
Local onde Moisés avistou 
a Terra Prometida 

Visão da Terra 
Prometida, a partir 
do Monte 



As Principais Elevações 
fora dos limites de Israel 

 
 

● Ararat – na Armênia, com altitude de 5.247 m. 
Local onde repousou a arca de Noé 
 
● Sinai (Horebe) – fica na Arábia 
 
● Seir – possessão de Esaú, em Edom 
 
● Tauro – Cordilheira atravessada por Paulo e 
Barnabé – chega a 3.692 m. 



Planícies 



A terra de Canaã, propriamente dita, se 
divide em três grandes regiões: 
  1) Orla marítima 
  2) Planalto Central 

  3) Vale do Jordão 



Definições 
 
Planície: grande porção de terreno plano 

 
Planalto: grande porção de terreno plano 
sobre montes ou serras 



Planícies em Israel 
 

Na orla, descendo: 

 
● Acre ou Aco - (Jz 1:31), a partir de Tiro até 
o Monte Carmelo 
● Sarom (bosques) – terras ricas e produtivas, 

logo abaixo do Carmelo; 
● Filístia – A maior extensão - nasce em Jope 

e vai até Gaza. Tel-Aviv, capital de Israel está 
nessa planície 



Planícies em Israel 
Planalto Central 

 

● Alta Galiléia -  Vai do Líbano até a Síria; 
● Baixa Galiléia – Intermediária, até Samaria 
● Jezreel – onde fica o vale de Megido, local da 
batalha do Armagedom; 
● Samaria – onde estão Dotã (José, no poço) 
e Siquém (Diná, filha de Jacó; a mulher 
Samaritana) 
● Judéia – vai até Berseba 

● Negueve – Região árida, seca, extensa 



VALE DE MEGIDO 



Vale do Jordão e Mar Morto 
1) Do Hermom ao Mar da Galiléia – 
abundância de água, clima ameno, ventos 
suaves, terra boa, muito orvalho; Mais perto do 
mar da Galiléia forma a planície de Genezaré; 

 
2) Do Mar da Galiléia a Jericó – Desnível de 

cerca de 100 m. Boas terras, campinas. Forma a 
Planície de Jericó (Cidade das Palmeiras). Israel 
acampou nessa planície depois de atravessar o 
Jordão. Aí o maná cessou e o povo passou a 
comer dos frutos da terra; 
 

3) de Jericó ao Mar Morto – terra que Ló 
avistou e cobiçou 



Planícies da Transjordânia 
(do outro lado do Jordão) 

 
Região montanhosa, com poucas planícies. As 
principais são: 
1) Haura; 

2) Galeede (onde Labão e Jacó levantaram 
memorial); 

3) Moabe, terra de Rute 
 



Vales de Israel 
 

● Acor – Perturbação – Nome dado por causa 
de Acã – ao sul de Jericó; 
 

● Aijalom – Vale das Gazelas – 8 km a oeste 

de Jerusalém – local onde Josué orou e o sol 
se deteve; 
 

● Beraca – Bênção – onde Deus livrou a Josafá 

contra a coligação de Amom, Moabe e Edom; 
 

● Cedrom – Negro ou sombrio – Separa 

Jerusalem do Monte das Oliveiras – Cemitério 
judeu de um lado e muçulmano de outro; 



Vales de Israel 
 
● Hinom (Geena) – ao sul de Jerusalém, 
junto à porta do Oleiro 

 
Jesus usou com ilustração do inferno (Mc 

9:43,44), pois havia fogo ininterrupto nele; 
 
O Rei Josias o cobriu com ossos humanos e o 
tornou imundo; 

 
Depois do cativeiro babilônico o vale passou a 

ser usado para queimar cadáveres de 
criminosos e animais e também o lixo da 
cidade. 



Vales de Israel 
 
● Escol – Cacho – Ao sul de Hebrom, de onde 

os doze espias trouxeram um gigantesco cacho 
de uvas 
 

● Hebrom – União – 35 km ao sul de 
Jerusalém. Há também uma cidade do mesmo 
nome. Ali está também a sepultura de Sara, 
Abraão, rebeca, Isaque, Lia e Jacó. 
 

● Refaim – local de gigantes. Os valentes de 
Davi atravessaram esse vale só para buscar 
água para o rei. Ali Davi venceu os filisteus 

duas vezes  



Vales de Israel 
 
● Siquém – Ombro – Entre os montes 
Gerizim e Ebal  
 

● Siddim – Próximo da orla do mar 

mediterrâneo 
 

● Soreque – Terra de Dalila, distante 21 km 
de Jerusalém 
 

● Terebintos – onde Davi venceu o gigante 
Golias. 



Desertos de Israel 

 
 

Deserto, em Israel, nem sempre é sinônimo 

de região rochosa ou estéril. 

 

Pode ser uma região despovoada, onde não 

se pode cultivar nada, mas com pastos para 

ovelhas e gado. 



Desertos de Israel 
 

Situam-se principalmente ao sul e ao oriente 
da região. Dividem-se em dois grupos: 

 
1) Sur, Sin, Sinai, Parã, Cades, Zin e Berseba 

– Todos formam um grande e mesmo deserto, 
ao sul 
 
2) Maon, Zife, Engedi, Tecoa, Jeruel, Jericó, 

Bete-Avem e Gabaom – formam o deserto de 
judá, ao oriente 

 
Outros apontados na Bíblia são: Iduméia, 
Moabe, Arábia, Quedeamote, Diblate e Bezer 





O DOMÍNIO ROMANO 









As Províncias de 

Israel no  

Tempo do Novo 

Testamento 

 
1) A oeste do Rio Jordão: 

  - Judéia (Arquelau e 

depois, Pôncio Pilatos) 

  - Samaria (Arquelau e 

depois, Pôncio Pilatos) 

  - Galiléia (Herodes 

Antipas) 

 

2) A leste do Rio Jordão: 

  - Peréia (Herodes 

Antipas) 

  - Decápolis (Filipe) 



Províncias e 

Cidades  

de Israel 















As Capitais de Israel 
 
Gilgal: No tempo de Josué; 
 
Siló: No tempo dos juizes; 
 
Gibeá: No tempo do rei Saul; 
 
Jerusalém: A partir do rei Davi em diante. Seu 
primitivo nome foi Salém (Gn 14:18), depois 
Jebus (Js 18:28) e por fim Jerusalém (Jz 19:10).  
 
Nos dias do NT a capital política da Judéia era 
Cesaréia, e Jerusalém a capital religiosa.  



Jerusalém 
 
Fundada pelos hititas (heteus), fica a 21 km a 
oeste do Mar Morto, e a 51 a leste do Mar 
Mediterrâneo.  
 
Nos tempos bíblicos tinha cinco zonas ou bairros: 
Ofel, a sudeste; Moriá, a leste; Bezeta, ao norte; 
Acra, a noroeste; Sião, a sudoeste.  
 
Na distribuição da terra de Canaã, Jerusalém ficou 
situada no território de Benjamim, mas foi 
conquistada em parte por Judá, mas pertencia de 
fato a Benjamim. Tinha povo de Judá e Benjamim.   
 
É chamada Santa Cidade, em Ne 11.1; Mt 4.5. 



Jerusalém 
 
 
A cidade de Jerusalém saindo do jugo romano, 
caiu em poder dos árabes em 637 AD, e, salvo 
uns 100 anos durante as Cruzadas, foi sempre 
cidade muçulmana.  
 
Em 1518 os turcos conquistaram-na. Em 1917, 
os britânicos assumiram o controle, ficando a 
Palestina depois sob seu mandato por delegação 
da então Liga das Nações.  



Jerusalém 
 
 
 
A partir de 1948 passou a ser cidade soberana 
(isto é, o setor novo), porém, na Guerra dos 
Seis Dias em 1967, foi reconquistada aos 
árabes, os quais dela tinham se assenhorado 
na guerra de 1948. 
 
 



Jerusalém 
 
 
Reedificada sempre sobre suas próprias ruínas, 
Jerusalém (não Roma) permanece a Cidade 
Eterna do mundo, símbolo da Nova Jerusalém 
que se há de estabelecer na consumação dos 
séculos.  
 
Jerusalém será então metrópole mundial. Isso, 
durante o Milênio, quando estará vestida do seu 
prometido esplendor, Is 2.3; Zc 8.22; Jr 31.38.  
 
 
 







As Viagens 
 

 Missionárias 
 
 

 de Paulo 



Deus Preparou as Condições  

Para a Pregação do Evangelho 

 
     - sinagogas 

 
 

     - doutrina de um Deus único 
 
 

     - língua popular em todo o império 
 
 

     - boas estradas 
 
 

     - liberdade de locomoção e segurança 
  



1a Viagem 
1) Antioquia 

2) Selêucia 

3) Salamina 

4) Pafos 

5) Perge 

6) Antioquia da Psídia 

7) Icônio 

8) Listra 

9) Derbe 





1) Antioquia 
 

2) Derbe e Listra 
 

3) Trôade 
 

4) Filipos 
 

5) Tessalônica 
 

6) Beréia 
 

7) Atenas 
 

8) Corinto 
 

9) Éfeso 
 

10) Cesaréia 

2a Viagem 





Paulo e seus amigos passaram pela região da Galácia 
e Frígia, confirmando os discípulos e dirigiram-se a: 

1) Éfeso 
2) Macedônia 

3) Grécia 
4) Filipos 

5) Trôade 
6) Assôs 

7) Mitilene 
8) Quios 
9) Cós, Rodes, Pátara 
10) Tiro 
11) Ptolemada 
12) Cesaréia 
13) Jerusalém 

3a Viagem 





Em Jerusalém Paulo é preso e encaminhado a 
Cesaréia para ser julgado. 

 

Fica preso cerca de 3 anos e depois é enviado a 

Roma para ser julgado pelo imperador 

 

em Roma Paulo prega às autoridades, é solto, preso 

novamente e decapitado 

Prisão 



VIAGEM DE PAULO A ROMA 



Viagem pós liberdade 






