E TU BELÉM… (DA GALILÉIA?)
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I. INTRODUÇÃO

Composta por Phillips Brooks em 1867 e Lewis H. Redner em 1868 [na
versão "St. Louis"], a canção "O Little Town of Bethlehem" tornou-se uma das mais
populares músicas natalinas. O tema dela, a cidade de Belém (da Judéia),
venerada pelos cristãos como local de nascimento de Jesus, o Messias cristão, fica
localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 110 quilômetros ao sul
de Nazaré. A crença de que Belém é a cidade natal de Jesus tem origem em um
versículo do "Velho Testamento" cristão, uma suposta "profecia messiânica” que foi
cumprida por Jesus, como descrita no Novo Testamento2.
Dois lugares geográficos distintos chamados
(BEIT LEhem), Belém, são
mencionados na Bíblia Hebraica: O primeiro mais conhecido está localizado no
território da Tribo de Judá, mencionado em 40 ocasiões. O outro, com uma referência
mais obscura é referido apenas uma vez (como uma das 12 cidades no território da
Tribo de Zebulom), e está localizado na Baixa Galiléia cerca de 7 quilômetros a
noroeste de Nazaré3:
Josué 19:15 - E Catat, Nahalal, e Shinrom, e Idalah, e Belém; doze cidades com
suas aldeias.
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As transliterações da terminologia hebraica para o alfabeto latino seguirão as seguintes orientações:
 A terminologia transliterada será mostrada em itálico negrito
 A sílaba acentuada na terminologia transliterada será mostrada em MAIÚSCULAS
 Os sons das vogais Latinas, A - E - I - O - U, são utilizadas.
 Letras hebraicas distintas que têm sons ambíguos das letras latinas são transliteradas de acordo com a
as seguintes regras:
- A letra  אvocalizada será transliterada como a vogal equivalente latina
- A letra  עvocalizada será transliterada como a vogal equivalente latina com um agregado sublinhado
- A letra  חserá transliterada como "h"
- A letra  כserá transliterada como "ch"
- A letra  ּכserá transliterada como "k"
- A letra  קserá transliterada como "q"
- Um SHVA vocalizado ( )שְׁ ו ָא נָעserá transliterado como "e" expoente seguindo a consoante
- Não existe "duplicação" de letras nas transliterações para refletir o daGESH (ênfase)
2
A alegada profecia de Miquéias 5:1 [2 nas bíblias cristãs], foi analisado no artigo – Miquéias 5:1[2] - O
Messias Deveria Nascer Em Belém? - http://thejewishhome.org/counter-pt/Miqueias5.pdf
3
Vide Apêndice A para um mapa que mostra a localização de Belém da Galiléia, Nazaré e Belém
da Judéia.
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Embora a crença predominante entre os cristãos é de que Belém (da Judéia) é o local
de nascimento de Jesus, a existência dessas duas cidades que levam o mesmo
nome
- uma na Judéia, perto de Jerusalém, e o outra na Galiléia
perto de Nazaré - combinada com duas narrativas de nascimento diferentes no
Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, juntamente com um relato estranho
no Evangelho de João levou vários estudiosos já no fim do século 19 sugerirem a
possibilidade de que Belém (da Galiléia) é o local mais provável onde Jesus nasceu4.
No entanto, sem o benefício de provas físicas para apoiar esta idéia, como os dados
de escavações arqueológicas, esta permaneceu apenas uma teoria por mais de 100
anos.
O estatus significativo de Belém da Judéia tem motivado extensa exploração
arqueológica nela e da área em volta ao longo do século 20 enquanto que a sua
homônima menos conhecida, Belém (da Galiléia) foi praticamente ignorada até
recentemente quando o arqueólogo Aviram Oshri, juntamente com a Autoridade de
Antiguidades de Israel e sua equipe realizaram escavações arqueológicas em torno de
Belém (da Galiléia) de 1992 a 2003. Oshri relatou pela primeira vez sobre seu trabalho
já no final de 2004 em uma conferência realizada em Israel5, e um ano depois publicou
um relatório completo de suas descobertas na revista Archaeology6.
Neste ensaio, a evidência disponível a partir das escavações arqueológicas em
ambas, Belém da Judéia e Belém da Galiléia serão analisadas frente a frente com os
relatos encontrados no Novo Testamento.
II. RELATOS RELEVANTES DO NOVO TESTAMENTO

Como mencionado acima, o Novo Testamento contém dois relatos do nascimento de
Jesus - um no Evangelho de Mateus e a outro no Evangelho de Lucas - ambos
colocam este evento em Belém da Judéia que, segundo a teologia cristã, era um
dos pré-requisitos para ser reconhecido o Messias. O Evangelho de João contém uma
passagem que descreve uma divisão de opiniões entre os povos da terra a respeito de
seu local de nascimento.
A. Natividade (e eventos relacionados) de acordo com o Evangelho de Mateus
De acordo com o relato no Evangelho de Mateus, José e Maria viviam em Belém da
Judéia quando Jesus nasceu:
Mateus 2:1-6 - E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei
Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, Dizendo: Onde está
aquele que é nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente, e
viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém
com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do
4

Cf. por ex. o livro de Bruce Chilton, Rabbi Jesus – An Intimate Biography, pgs 7-9, 294, An Image Book
by Doubleday (2002). Outro ponto de vista, predominante entre os acadêmicos, exemplificado por John P.
Meier, da Universidade de Notre Dame, questiona a crença de que Belém da Judéia tenha sido a cidade
natal de Jesus, afirmando que Nazaré deveria ter este estatus. Esta última tese no entanto não será
analisada no presente ensaio.
5
O artigo original (em hebraico) aparece no site da Autoridade de Antiguidades de Israel disponível em http://www.antiquities.org.il/article_Item_ido.asp?sec_id=17&sub_subj_id=184&id=273#as
6
Aviram Oshri, "Onde nasceu Jesus?", Arqueology, Volume 58, No. 6, Nov/Dez 2005, pgs. 42-45.
[Resumo do artigo disponível em - http://www.archaeology.org/0511/abstracts/jesus.html]
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povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em
Belém de Judéia; porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de
Judá, De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá; Porque de ti sairá o
Guia Que há de apascentar o meu povo de Israel. [Vide nota de rodapé nº 2 com um
link analisando o verso 6].

Mais tarde na história relatada, depois de uma tentativa frustrada de encontrar e trazer
para ele a criança, um Herodes enfurecido tencionando mitigar a realização do que lhe
fora dito, ordena a matança das crianças de Belém até dois anos de idade. Durante
este tempo, um anjo aparece a José em sonho e lhe dá instruções para
fugir com sua família para o Egito e ficar lá até que fosse orientado a retornar. José fez
como lhe foi dito:
Mateus 2:14 - E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para
o Egito.

Após a morte de Herodes quando José e sua família ainda estavam no Egito, um anjo
novamente apareceu a José em um sonho e lhe deu instruções para levar a família de
volta a Israel. No entanto, em vez de retornar a Belém da Judéia onde
o filho de Herodes, Herodes Arquelau, um indivíduo cruel, era o governante, José
decidiu estabelecer-se em Nazaré, na Galiléia, que estava sob o domínio de Herodes
Antipas, irmão de Herodes Arquelau, e que aparentemente era um governante mais
razoável que seu irmão:
Mateus 2:21-23 - Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a
terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes,
seu pai, receou ir para lá; mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as
partes da Galiléia. E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se
cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno.

Resumo: O relato do Evangelho de Mateus começa com o nascimento de Jesus
em Belém da Judéia, inclui uma estadia no Egito e termina com José, Maria,
e Jesus fixando-se em Nazaré, que é onde Jesus cresceu e que posteriormente se
tornou sua cidade natal.
B. A Natividade (e eventos relacionados) de acordo com o Evangelho de Lucas
O autor do Evangelho de Lucas também identifica Belém da Judéia como local de
nascimento de Jesus, mas pinta um cenário bastante diferente da Natividade e dos
momentos e circunstâncias.
José com Maria já grávida saem de Nazaré e viajam a Belém da Judéia cidade natal
de José para serem contados em um censo ordenado pelas autoridades romanas para
fins de tributação:
Lucas 2:4-5 - E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à
cidade de Davi, chamada Belém (porque era da casa e família de Davi), A fim de
alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.

Logo após a chegada em Belém da Judéia, Maria dá à luz:
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Lucas 2:6-7 - E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela
havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e
deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.

Um grupo de pastores, que cuidava de seus rebanhos nos campos da Judéia
apressa-se a ir a Belém para ver o bebê de quem ouviram de um exército de anjos:
Lucas 2:15-16 - E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu,
disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que
aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam
Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura.

Depois de todos os rituais necessários terem sido concluídos, José e Maria voltam à
sua residência em Nazaré trazendo seu filho recém-nascido com eles:
Lucas 2:39-40 - E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor,
voltaram à Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, e se
fortalecia em espírito, cheio de sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele.

Resumo: O relato do Evangelho de Lucas tem Jesus nascendo em Belém da
Judéia e crescendo em Nazaré. No entanto, começa com José com Maria no final
de sua gravidez viajando para Belém onde ela dá a luz a Jesus e onde um grupo de
pastores que haviam escutado sobre o nascimento visita a criança. O relato termina
com os três retornando para morar em Nazaré após todos os rituais necessários
após o nascimento terem sido concluídos.
Nota: É interessante notar como o autor do Evangelho de Lucas cuidadosamente
aponta os mandamentos relevantes na Lei de Moisés que estavam sendo
observados:


A circuncisão do bebê no oitavo dia após seu nascimento,

Lucas 2:21 - E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foilhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. [Vide
Genesis 17:12; Levítico 12:3]

O ritual de purificação pós-parto da mãe, sua oferta sacrificial, e a dedicação do
primogênito a D’us:
Lucas 2:22-24 - E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés,
o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor (Segundo o que está escrito
na lei do Senhor: Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor); E para
darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor: Um par de rolas ou dois
pombinhos. [Vide Levítco 12:6-8 em relação aos versos 22&24; Exodus 13:2,12; Números
3:13, 8:17 em relação ao verso 23

Esse relato no qual o autor faz uma referência de quão cuidadosamente "a Lei do
Senhor" [uma referência comum a Torá, a Lei de Moisés, nas bíblias cristãs] era
observado pelo povo, não é único no Evangelho de Lucas. Sobre Zacarias e sua
esposa, Isabel [Primo de Maria], ele escreve:
Lucas 1:6 - E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os
mandamentos e preceitos do Senhor.
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C. O relato no Evangelho de João
O autor do Evangelho de João não escreve nenhuma informação sobre a Natividade.
Em vez disso ele descreve uma ocasião em que a legitimidade da reivindicação de
que Jesus é Messias é colocada em dúvida:
João 7:40-43 - Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam:
Verdadeiramente este é o Profeta. Outros diziam: Este é o Cristo; mas diziam
outros: Vem, pois, o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da
descendência de Davi, e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo
havia dissensão por causa dele. [Vide nota de rodapé 2 com relação ao versículo 42]

Parece que um grupo de pessoas acreditava que Jesus nascera na Galiléia e não
em Belém. Consequentemente, eles questionavam sua legitimidade como Messias ao
referir-se ao verso Miquéias 5:2 no "Antigo Testamento" cristão [Miquéias 5:1 na
Bíblia Hebraica], que de acordo com a interpretação cristã, profetiza que o Messias
nasceria em Belém, o lugar de nascimento do rei Davi, e também que ele seria seu
descendente.
Esta diferença de opiniões ainda existe hoje entre os estudiosos do Novo Testamento,
muitos dos quais acreditam que Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém7.

D. E o que diz o Evangelho de Marcos?
Embora o Evangelho de Marcos seja o segundo livro do Novo Testamento, a maioria
estudiosos concorda que ele antecede o Evangelho de Mateus - o primeiro livro do
Novo Testamento - sendo considerado o primeiro evangelho escrito datado entre 6580 de nossa era. No entanto, o autor do Evangelho de Marcos não fornece aos seus
leitores nenhum relato do nascimento de Jesus como encontrado nos Evangelhos de
Mateus (1:18-2:12) e Lucas (2:1-20).
O relato da Natividade não é o único elemento na vida de Jesus que falta no
Evangelho de Marcos. Também não há menção de outros eventos relacinados a
Jesus que antecederam seu ministério. Por exemplo, não há nenhum relato sobre o
massacre de crianças por Herodes (Mateus 2:16), não há histórias de sua infância
(Lucas 2:41-52), nenhuma genealogia é dada (Mateus 1:1-17, Lucas 3:23-38), nem
mesmo uma única referência a Belém (Mateus 2:1,5,6,8,16, Lucas 2:1,4,15; João
7:42).
Estas diferenças e inconsistências, juntamente com outra anormalidade, as
referências a Jesus de Nazaré nos quatro Evangelhos (Mateus 26:71 e Marcos 1:24;
Lucas 4:34, 18:37, João 1:45) têm alimentado especulações de muitos estudiosos
sobre a verdadeira cidade natal de Jesus. É, portanto, prudente avaliar a evidência
existente para possíveis pistas a fim de ajudar a resolver a questão da sua terra natal.

7

Alguns dos principais defensores dessa visão são: Dr. Marcus Borg, Professor Emérito de Religião e
Cultura, Universidade Estadual do Oregon, em Corvallis, OR, o Dr. Robert W. Funk, o Chairman do
Departmento de Religião, Vanderbilt University, Nashville, TN, Pe. John P. Meier, professor de Novo
Testamento da Universidade de Notre Dame, Notre Dame, IN, e Dr. Steve Mason, professor de Ciências
Humanas e História Antiga, Universidade de York, em Toronto, Canadá.
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III. A EVIDÊNCIA ARQUEOLÓGICA CORRENTE

Devido à sua importância para o cristianismo lugares como Belém da Judéia,
Cafarnaum, Jerusalém, e Nazaré, têm sido investigados extensivamente por bem mais
de 100 anos; já a Belém mais desconhecida - a da Galiléia, no entanto, não foi
totalmente explorada até os anos 1990. No entanto, as evidências arqueológicas
desenterradas na exploração da Belém da Galiléia podem ter um impacto significativo
sobre alguns aspectos da história do cristianismo primitivo.
A. O registro arqueológico de escavações em Belém da Judéia e seus arredores
As escavações arqueológicas em Belém da Judéia e seus arredores nas décadas de
20 e 30, quando a região estava sob Mandato Britânico, e após a Guerra dos Seis
Dias, em 1967, quando a região estava sob o domínio de Israel, nos forneceram os
seguintes achados:
 Evidências Arqueológicas de Origem Judaica



Cerâmica da Idade do Ferro (Idade do Ferro do Oriente Próximo: ~1000-586
Antes da era comum)
Estes fragmentos de vasos de barro foram coletados a partir dos jardins de casas
escavadas localizados na área de uma colina ao leste da Igreja da Natividade.

 Evidências Arqueológicas de Origem Cristã


Igreja da Natividade do Quarto século da era comum e edifícios associados
dos períodos bizantinos e medievais [Idade Média]: (período bizantino: 324-638
E.C.; período medieval: ~500 - ~1450 e.C)
A estrutura original foi construída pela mãe do imperador Constantino no quarto
século e a atual estrutura foi reconstruída pelo imperador Justiniano durante a
quarta década do século 6 da era comum.

Tão importante como evidência real em qualquer processo de investigação, é possível
que a ausência de provas também possa nos fornecer uma visão significativa em um
estudo. Este é o caso do registro arqueológico de Belém da Judéia, de cuja
evidência é conspicuamente ausente:
 Evidências Arqueológicas “ausentes” sobre Origem Judaica


Antiguidades do período Herodiano (37 A.E.C - 70 E.C.)
Exceto uma publicação jordaniana da década de 1950 que menciona
fragmentos de cerâmica do período Herodiano encontrado em um canto da
Igreja da Natividade, paradeiro dos quais são desconhecidos, não há
nenhum outro achado antigo daquele período - evidência positiva que
conectaria Belém da Judéia ao tempo em que Jesus nasceu.



Uma torre de água no lugar onde um aqueduto Herodiano encontra
com Belém da Judéia
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Um aqueduto, projetado pelo arquiteto romano Viturvius (90-20 A.E.C.) e
possivelmente erguido por Herodes, o Grande (37 - 4 a.E.C.) para o fornecimento de
Jerusalém com água das Piscinas de Salomão, passa por Belém da Judéia8.
De acordo com as especificações de Viturvius, em qualquer ponto ao longo de um
aqueduto onde atinge uma cidade, uma torre de água deve ser construída e ser
conectado a um reservatório que consistia de três piscinas9. O aqueduto Herodiano
que conecta Jerusalém as Piscinas de Salomão não tem essa torre e reservatório no
local onde encontra Belém da Judéia.
A evidência arqueológica existente indica que Belém da Judéia era povoada (pelos
judeus) nos tempos bíblicos até o final da Idade do Ferro e, em seguida, (por cristãos),
durante o período bizantino. Nenhuma evidência arqueológica existe que une Belém
da Judéia ao intervalo de tempo entre estas duas eras e em particular ao período
herodiano durante o qual viveu Jesus.

B. O registro arqueológico das escavações em Belém da Galiléia e seus
arredores.
Como mencionado acima, Belém da Galiléia é mencionada uma vez na Bíblia
Hebraica. Outras referências a ela, ainda que pós-bíblica, são encontradas em uma
lista de guardas sacerdotais que se mudaram para a Galiléia após a destruição do
Segundo Templo no Talmud de Jerusalém10 e no Onomástico de Eusébio de
Cesaréia11.
Uma pesquisa de meados do século 19 na Galiléia pelo arqueólogo francês Victor
Gran identificou duas ruínas no local de Belém da Galiléia - uma sinagoga e um
Igreja12. A sinagoga ainda não foi identificada positivamente, mas acredita-se estar
localizada numa área específica que ainda não foi ainda escavada. A igreja datada do
período bizantino foi originalmente exposta em 1965 durante a construção de uma
estrada de Nazaré a Belém da Galiléia, nesse processo seu salão principal foi,
infelizmente, destruído.
O projeto de escavação arqueológica de 11 anos realizados pela equipe de Aviram

8

Três grandes reservatórios de água situados a cerca de três milhas (~ 5 km) a sudoeste de Belém,
que são alimentados por várias nascentes e águas pluviais. Estas instalações de armazenamento de
água parecem ser, em parte, escavados na rocha existente e em parcialmente construídas, acredita-se
por Herodes, o Grande para fornecimento de água para o Herodium [também conhecido como Herodion],
a fortaleza que abrigava seu palácio, e Jerusalém.
9
Ronny Reich, Viturvius, Dvir Publishers (1997).
10
O Talmud de Jerusalém, Tratado de Meguilá, Folio 2b, contém uma referência a "Belém de Tiro"
] (BEIT LEhem ha’tsoriYAH)], uma indicação de que o território estava sob o
domínio de Tiro, em algum momento da história.
11
O Onomasticon [em inglês ] - http://www.tertullian.org/fathers/eusebius_onomasticon_02_trans.htm uma lista de lugares do 4º/5º século da era comum, inclui uma "Belém" que Eusébio descreve desta
forma: "Belém 248. [Da tribo de] Zebulon. Há uma outra de Judá. (Diferentemente da outra chamada
Belém de Judá.)". Nota # 248 no apêndice fornece informações adicionais: "Belém. Josué 19:15; K.
52:16; L. 249:37. A simples listagem tribal mais uma nota para distinguá-la da Belém mais famosa
de Iouda (K. 42:10). A nota pode ser uma adição. Esta outra Belém de acordo com o Comentário
Jerônimo em Mateus 2:5 está na Galilaea". [L. e K. são referências a publicação do Onomasticon de
Paul de Lagarde em 1870 e a republicação de Erich Klostermann em 1904, respectivamente.]
12
A não ser em relatório original de Oshri (Nota 5), não há informações disponíveis sobre este trabalho.
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Oshri em torno de Belém da Galiléia tem, até agora, produzido os seguintes
achados13:
 Evidências arqueológicas de Origem Judaica
 Uma Oficina Judaica do Período Herodiano
Nesta unidade de produção que tinha piso de mosaico de pedra, vasos utilizados para
rituais judaicos de purificação eram fabricados. Em alguns remanescentes do poço
nas proximidades alguns vasos foram encontrados. Oshri descreve-o como “um
achado muito raro na Galiléia neste período”.


Uma Àrea Residencial do Período Herodiano
A área residencial, localizada em uma área adjacente ao local onde a oficina
foi encontrada, havia cacos de cerâmica e vasos de pedra que teriam sido
usados por uma população judaica.

 Evidências arqueológicas de origem cristã


Uma Igreja do sexto século da era comum
Como o salão principal da igreja foi destruído, pisos de mosaico foram
revelados, decorados com medalhões de videiras, figuras de animais e
motivos florais. Uma pia batismal também foi descoberta.



Um mosteiro do sexto século da era comum.
Esta estrutura situada perto da igreja continha um lagar de azeite, um cofre
subterrâneo que continha velas com decorações em cruz, e uma grande
quantidade de ossos de porco.



Um hotel/pousada do período bizantino
Este é um edifício público de dois andares grande com manjedouras para os
cavalos no piso térreo e com acomodações totalmente mobiladas e
instalações na parte superior incluindo um piso de mosaico de luxo.

13

Embora o artigo de Oshri na revista Archaeology (ver nota 6) tenha sido seu relatório final sobre o
projeto que foi encarregado de finalizar, ele faz o seguinte comentário: "Minhas escavações financiadas
pelo governo estão terminadas, mas estou tentando encontrar apoio para continuar o projeto, pois
muito foi deixado no local para descobrir e compreender. "(p. 45). Em outras palavras, ainda há muito
trabalho a ser feito com relação às escavações naquela àrea.
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Uma parede de proteção do período bizantino em torno da cidade
Esta fortificação de três metros de espessura tem muralhas e torres ao longo
de seu perímetro. Foi datada do sexto/sétimo da era comum, anterior a
Invasão persa em 614 e.C.

Todos os três edifícios mencionados acima mostraram sinais de terem sido
violentamente destruídos durante a invasão persa da região em 614 e.C.
De acordo com Aviram Oshri, o muro de proteção ao redor da cidade tem um
significado especial - indica que os moradores da pequena cidade se sentiram
ameaçados pela população predominantemente judaica na Galiléia daquele tempo.
Seguindo a derrota de Bar Kochba em sua revolta contra Roma, o Imperador Adriano
expulsou os Judeus de Jerusalém em 135 da era comum, uma situação que se
manteve inalterada até o final do período bizantino (638 e.C.), quando os muçulmanos
liderados pelo Califa Omar capturaram Jerusalém e permitiram que os judeus
voltassem. Muitos Moradores expulsos de Jerusalém foram parar na Galiléia, e como
postula Oshri sob a forma de uma pergunta:
"Seria possível que, por causa da hostilidade entre os judeus para com os cristãos
neste período os moradores de Belém da Galiléia fortificaram o lugar que supunham
14
ser o local de nascimento do Messias cristão?”

E. A História mais Recente de Belém da Galiléia
Oshri faz menção de evidências arqueológicas disponíveis que confirma a descrição,
em alguns textos medievais sem referência, de uma comunidade cristã oriental que
vivia em Belém da Galiléia. Ele também afirma que não fica claro neste momento se
uma comunidade cristã ali existia durante a maior parte do Período Otomano (15171917).
Esta situação se alterou no início do século 20 quando em 1906 um grupo de
missionários alemães da Sociedade do Templo, conhecidos como os Templários - que
se consideravam o povo escolhido e cuja missão era construir o Reino de Deus na
Terra Santa - fundou a moderna vila de
(BEIT LEhem ha’gliLIT),
15
Belém da Galiléia .
Os Templários residiram lá até 1939 quando as autoridades policiais do Mandato
Britânico da Palestina se tornaram hostis a eles por seu apoio aberto do Terceiro
Reich - eles ainda operavam um movimento da juventude nazi em Belém da Galiléia –
e introduzido lá por algum tempo, deu-se lhes a escolha de voltar a Alemanha ou
serem deportados a maioria para a Austrália. A maioria decidiu ir para a Austrália,
enquanto aqueles que foram devolvidos a Alemanha foram trocadas por 500
prisioneiros judeus. Belém da Galiléia foi capturada pelo Haganah em 17 de abril de
1947 no momento em que os colonos Templários restantes eram deportados para a
14

Extraído da pg. 45 do artigo de Oshri em Archaeology referenciado na nota de rodapé 6.
Os Templários chegaram à Palestina controlada pelos Otomanos em meados da década de 1880, e
começaram a construir comunidades dentro das proximidades do porto de Haifa, em Jaffa, em uma área
que, eventualmente, estava incluída em Tel Aviv e em Jerusalém. Sua população total nunca ultrapassou
2.000 habitantes.
15
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Austrália, agricultores Israelenses mudaram-se para aquele local16. Os Templários não
deixaram rastros de nenhuma presença cristã visível quando partiram – nem mesmo
edifícios de igreja - o único sinal de sua presença é um estilo arquitetônico distinto que
ainda se reflete nas atraentes casas de pedra modernas da aldeia. Na década de 1990
a Belém da Galiléia moderna tornou-se uma atração turística.

IV. ANÁLISE DA EVIDÊNCIA

As questões importantes levantadas pelas evidências apresentadas acima podem ser
resumidas como segue:







Dois dos quatro Evangelhos, Mateus e Lucas, fornecem narrativas do
nascimento significativamente diferentes, que compartilham Belém da Judéia
como o local de nascimento de Jesus.
As narrativas de nascimento estão ausentes dos outros dois Evangelhos, Marcos
e João.
A evidência arqueológica sugere que Belém da Judéia era desabitada por
centenas anos, incluindo o período Herodiano durante o qual supõe-se que
Jesus tenha nascido, vivido e morrido.
Evidências arqueológicas indicam que uma população judaica existia em Belém
de Galiléia durante o período em que Jesus vivia.
Evidências arqueológicas apontam para uma significativa presença cristã em
Belém da Galiléia durante o período bizantino que continuou até os tempos
modernos.

Estas questões lançam uma sombra de dúvida sobre a validade da crença sustentada
pela maioria dos cristãos de que Belém da Judéia foi a cidade natal de Jesus. Na
verdade, se os dois autores dos evangelhos usaram o nome correto para a cidade,
mas por alguma razão especificaram a região geográfica de forma errada, então é
provável que Jesus tenha nascido em Belém da Galiléia e não em Belém da Judéia.
Além disso, as seguintes observações, extraídas das informações encontradas no
Novo Testamento, exigem outras considerações:


De acordo com a narrativa do Evangelho de Lucas, Maria em um estágio
avançado de gravidez viajou 70 milhas ao longo de um terreno acidentado
durante o Inverno em cima de um burro a fim de alcançar Belém da Judéia para o
censo de Quirino.

Pelo menos os dois seguintes problemas significativos minam este relato. Primeiro, com o
17
censo de Quirino tendo sido datado precisamente a 6 da era comum , significa que Jesus
nasceu naquele ano. Segundo, a viagem a Belém da Judéia é improvável que tenha ocorrido,
dada a alternativa que Belém da Galiléia sendo localizado a apenas 4 quilômetros de distância
18
ao longo de um terreno relativamente constante . Essas dificuldades criam a probabilidade de
que o relato da Natividade no Evangelho de Lucas é impreciso na melhor das hipóteses, se
não fictícia completamente.
16

O Haganah (o termo hebraico para defesa) foi uma organização paramilitar judaica que operou durante
o mandato britânico da Palestina de 1920 até a criação do Estado de Israel em 1948, e que foi
transformado posteriormente nas Forças de Defesa de Israel.
17
James F. McGrath, The Census of Quirinius and the Birth of Jesus of Nazareth http://blue.butler.edu/~jfmcgrat/jesus/quirinius.htm - onde questões adicionais sobre as narrativas de
nascimento são abordadas.
18
É de conhecimento médico (hoje em dia) que uma mulher em um estágio avançado de gravidez,
atribuído a Maria no relato, realizando esse tipo de viagem sob tais condições quase certamente sofreria
um aborto espontâneo ao longo do caminho.
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De acordo com a narrativa do Evangelho de Mateus, Herodes mandou matar
todas as crianças do sexo masculino em Belém da Judéia, até dois anos de
idade.

Há dois grandes problemas com este relato. Primeiro, a data da morte de Herodes é
exatamente conhecida, a saber, no ano 4 antes da era comum19, significando que
Jesus teria de nascer durante o tempo compreendido ente 4 e 6 antes da era comum,
revelando assim uma discrepância de 10 anos com o ano de nascimento deduzido do
relato do Evangelho de Lucas. Segundo, a evidência arqueológica indica que Belém
da Judéia não era habitada durante o período Herodiano e não há registro viável que
esse massacre tenha ocorrido fora do Novo Testamento. Essas dificuldades criam a
possibilidade de que o relato da Natividade no Evangelho de Mateus é impreciso na
melhor das hipóteses, se não fictício completamente.


De acordo com o Novo Testamento, a vida adulta de Jesus foi centrada na Baixa
Galiléia e na área ao redor do Mar da Galiléia.

Este fato suporta a idéia de que Jesus era um pregador itinerante na região fortemente
povoada por "judeus Galileus" e que eram desprezados pelos "judeus da Judéia" de
Jerusalém e seus arredores.


O muro de proteção ao redor da Belém cristã da Galiléia poderia indicar que os
moradores estavam tentando proteger algo muito sagrado para o cristianismo

Poderiamos supor que estes artefatos sagrados faziam parte do local de nascimento
de Jesus? Embora nenhuma razão registrada tenha sido encontrada para a escolha
dos Templários do local em Belém da Galiléia como residência, acredita-se que eles
também tinham consideraso o lugar de nascimento de Jesus.
Então, se a Belém da Galiléia foi a verdadeira cidade natal de Jesus a pergunta chave
que deveríamos fazer é: O que poderia motivar os autores das narrativas do
nascimento no Novo Testamento fixarem o lugar do nascimento de Jesus em Belém
da Judéia?
A resposta para essa pergunta é: A necessidade de estabelecer uma conexão com o
rei Davi através de seu local de nascimento, Belém da Judéia, e afirmar (falsamente)
que fora profetizado que aquele deveria ser o lugar de nascimento do Messias.
Isto foi alcançado através do uso de um versículo na Bíblia Hebraica - Miquéias 5:1[2
em Bíblias cristãs], que foi utilizado pelo autor do Evangelho de Mateus a fim de
inventar a narrativa de seu nascimento. A Tabela IV-1 mostrará lado-a-lado as
traduções do verso de Miquéias 5:1[2], bem como o versículo de Mateus 2:6 no Novo
Testamento cristão uma vez que contém a citação da suposta profecia de Miquéias
5:1[2]. A análise detalhada deste verso aparece em outro lugar (vide o ensaio
referenciado na nota de rodapé 2).

19

Vide nota de rodapé 17
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Tabela IV-1 - Comparando Mateus 2:6 com Miquéias 5:1[2]
Fonte

Passagem

Tradução Judaica

Miqueias 5:1

Tradução Cristã do “Velho
Testamento”

Miqueias 5:2

Novo Testamento

Mateus 2:6

Texto
E tu, [de] Belém [de] Efrat, insignificante era entre os
milhares de Judá, de ti para Mim surgirá, aquele que será
um governante sobre Israel, e sua origem vem dos dias
antigos.
E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares
de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas
saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da
eternidade.
E tu, Belém, terra de Judá, De modo nenhum és a menor
entre as capitais de Judá; Porque de ti sairá o Guia Que há
de apascentar o meu povo de Israel.

A porção destacada nas respectivas traduções contém a razão pela qual Belém da
Judéia foi escolhida como o local de nascimento de Jesus. Esta havia sido a cidade do
rei Davi mil anos antes do nascimento de Jesus. Uma vez que o prometido rei/Messias
havia de vir da casa de Davi, tendo Jesus nascido nesse lugar isso criaria uma
conexão desejada para o rei Davi através de José, cuja genealogia levava ao rei Davi.
Uma vez que esta ligação tivesse sido estabelecida cada um dos autores dos
Evangelhos criaria seu próprio relato que levou ao nascimento de Jesus e todo o
sucedido depois.
Além da manipulação cristã e da má tradução do versículo o verso também é utilizado
como uma profecia de que Belém seria o lugar de nascimento do prometido
rei/Messias, uma suposta profecia cumprida no Novo Testamento por Jesus. Como a
análise pormenorizada apresentada no ensaio mencionado na nota de rodapé 2
mostra, isso não foi o que o profeta Miquéias queria transmitiu naquele verso.

V. CONCLUSÃO E SUMÁRIO
A análise apresentada acima não deixa dúvidas de que as histórias sobre o
nascimento de Jesus e as descrições das circunstâncias que cercam este evento
fundamental para Cristianismo são imprecisas. Não apenas os dois relatos da
Natividade são inconsistentes um com o outro, eles também são inconsistentes com
as evidências arqueológicas obtidas das respectivas regiões, bem como sobre a
precisão verificável das datas de eventos históricos relevantes.
A evidência arqueológica só exclui Belém da Judéia como o local de nascimento de
Jesus em virtude do fato de que Belém da Judéia ser um local desolado por muitos
anos antes, durante, e depois dos dias que supostamente viveu Jesus.
A datação dos eventos históricos, como o ano em que Herodes morreu, 4 a.E.C., e
o ano do censo de Quirino, em 6 e.C. provam que ambos os relatos da Natividade - no
Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas - são separadas por cerca de 10 anos,
o que mostra que eles não podem ser ambos verdadeiros.
Quais são as implicações dessas descobertas para o Cristianismo? De acordo com a
maioria dos estudiosos cristãos, questões como onde Jesus nasceu não são
elementos críticos para a sobrevivência do cristianismo. Alguns, embora aceitando
Belém da Judéia como o local de nascimento de Jesus, reconhecem que as histórias
da natividade não foram escritos para refletir estritamente a história. Outros sustentam
que o local exato de nascimento de Jesus carrega pouca ou nenhuma importância
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relativa à essência do cristianismo, que para o cristão é focado no que é essencial,
como no próprio Jesus e no que ele representa para a humanidade.
Eles sustentam que a "vasta maioria de fiéis continuarão a aceitar Belém”20. Apesar
desta postura ser bastante preocupante, não é de todo surpreendente visto que são
cerca de dois bilhões de cristãos no mundo hoje, a maioria dos quais nunca será
exposta a estes resultados muito menos informados de forma objetiva de todas as
outras questões existentes dentro do Novo Testamento em relação à Bíblia Hebraica.
Por outro lado, aqueles que precisam estar cientes desses problemas e entender
seu impacto são relativamente poucos em números - Judeus e Noahides. Os judeus
incluem tanto aqueles que ainda permanecem judeus e são alvos de conversões
cristãs, bem como os indivíduos desafortunados que foram enganados por
missionários cristãos e se converteram ao cristianismo. Os Noahides incluem
principalmente aqueles que deixaram o cristianismo, bem como pessoas de outras
religiões e crenças consistentes com as Sete Leis de Noah21 e que formalmente se
declararam como sendo Noahides - eles também se tornaram os principais alvos dos
missionários cristãos para a conversão ao cristianismo.

20

Searching for Bethlehem: Was it in Galilee or Judea?, Richard N. Ostling, Associated Press http://12.100.23.254:8080/bj/news/2000/December/23/docs/009531.htm &
http://www.fuller.edu/news/html/carolers-hagner.asp
21
Vide, por exemplo, os seguintes sites; em língua inglesa: The Noah’s Covenant Website http://www.noahide.com/, Chavurath B’nei Noach - http://www.noahide.com/7laws.htm, The Seven
Noahide Laws - http://www.auburn.edu/~allenkc/noahide.html, em língua portuguesa, Sukat Bnei Noach http://monoteistas.weebly.com.
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Apêndice A

Este mapa foi retirado do site http://www.bible-history.com/maps/palestine_nt_times.html
levemente modificado pela adição a localização de Belém da Galiléia e as codificações
com cores nos três locais de interesse na análise (mostrados na legenda). De acordo com
a fonte cristã deste mapa, História da Bíblia Online (http://www.bible-history.com), este
mapa mostra a (perspectiva cristã da) Terra de Israel no momento em que se diz que
Jesus viveu.

Legenda
● Belém da Galiléia
● Nazaré
● Jerusalem
● Belém da Judéia
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