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Origens do povo Hebreu
Quase toda a história da origem e formação do povo hebreu 
apenas pode ser encontrada nas narrativas bíblicas. Não 
existem achados arqueológicos significativos que comprovem 
todos os fatos ali descritos.



O modelo de família patriarcal
Poder absoluto do chefe de clã, que era, ao mesmo 
tempo, marido, pai, patriarca, sobre familiares, criados, 
escravos e agregados.
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O patriarca Abraão

Pelos relatos bíblicos, podemos 
identificar a organização do povo 
hebreu a partir do grande 
patriarca Abraão, o que teria 
ocorrido por volta do ano 1850 
a.C. (cf. Bíblia de Jerusalém).



O patriarca Abraão
Iahweh disse a Abraão: “Sai da tua terra, da tua parentela e a da 
casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um 
grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome; sê uma 
benção!“ (Genesis, 12: 1-2).



O patriarca Abraão
“Abraão partiu, como lhe disse Iahweh, e Ló partiu com ele. 
Abraão tinha setenta e cinco anos quando deixou Harã. Abraão 
tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló todos os bens que 
tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã; 
partiram para a terra de Canaã, e ai chegaram”. 
(Genesis, 12: 4-5).



O patriarca Abraão
Numa época de grande seca, Abraão, com a família e o rebanho, 
deslocou-se para o Egito. Algum tempo depois, volta à Terra 
Prometida, mas os Cananeus não os receberam bem. 
Após desentendimentos entre os pastores dos rebanhos, Abraão 
e Ló separaram-se.
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José, filho de Jacó e Raquel, era muito amado pelo pai, e invejado pelos irmãos. Eles 
então o venderam a mercadores que o levaram para o Egito, e quando retornaram 
para casa disseram a Jacó que ele tinha sido morto por um animal selvagem.

No Egito, José foi chamado pelo Faraó para interpretar um sonho que o incomodava. 
Conseguindo fazer uma interpretação precisa do sonho, ganhou a confiança do Faraó 
e se tornou seu ministro



José casou-se com Assenet com quem teve dois filhos: Manassés e Efraim

Diante da grande seca por toda a terra de Canaã, os irmãos de José 
dirigiram-se para o Egito em busca de mantimentos e ali são reconhecidos 
pelo irmão, que os perdoou. Jacó teve a grande alegria de reencontrar, no 
Egito, o filho que pensava ter perdido. La toda a família se instalou. Naquela 
terra, o povo hebreu permaneceria por mais de quatro séculos.
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