
CONTEXTO HISTÓRICO DA CHEGADA DA ÉPOCA DE JESUS
(Lição 01)

01 – ROMA

I - Cidadão Romano

 Em  Roma  o  exercício  de  cidadania  estava  ligado  com  a
capacidade  exercer  direitos  políticos  e  civis  e  existiam
basicamente dois tipos de cidadãos:  

Patrícios:  Originalmente  eram  os  cidadãos  que
constituíam a aristocracia da Roma Antiga, equivalendo a
uma forma de nobreza hereditária

Plebeus: Eram um grupo social composto por artesãos,
comerciantes  e  camponeses,  que  constituíam,  assim,  a
imensa maioria da população romana. 

 A cidadania romana era atribuída somente aos homens livres
(nem todos os homens livres eram considerados cidadãos). 

 Os  cidadãos  tinham  acesso  aos  cargos  públicos  e  às
magistraturas;  à  participação das  assembleias  políticas;  e  às
vantagens fiscais.

II - Religião

 O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava
culto aos grandes deuses, como, por exemplo, Júpiter, pai dos
deuses; Marte, deus da guerra, ou Minerva, deusa da sabedoria
e da justiça. 

 Em  honra  desses  deuses  eram  realizados festivais,
jogos, sacrifícios e outras cerimônias. 

 Posteriormente,  diante  da  expansão  militar  que  conduziu
ao império,  muitos  deuses  das  regiões  conquistadas  também
foram  incorporados  aos  cultos  romanos,  assim  como  alguns
deuses romanos foram incorporados às regiões conquistadas.

 No âmbito privado, os cidadãos, por sua vez, tradicionalmente
buscavam  proteção  nos  espíritos  domésticos,  os
chamados lares, e nos espíritos dos antepassados, os penates,
aos quais rendiam culto dentro de casa.
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III – PAX ROMANA

 Era comum, naquela época, os romanos aplicarem o sistema de
dominação inspirado no conceito da Paz Romana (em latim, Pax
Romana) em seus territórios. 

 Ou seja,  permitiam que  as  regiões  dominadas,  mantivessem
sua própria organização social,  judiciária,  religiosa e também
promoviam melhorias na área de infraestrutura, como estradas,
etc.

 Mas  os  romanos  faziam  questão  de  manterem  ali  seus
exércitos, com o objetivo garantirem o pagamento de impostos
e evitar revoltas. 

 Pilatos, por exemplo,  era o representante de Roma junto aos
judeus. 

02 - JUDEUS

 Na época do nascimento de Jesus,  Herodes I - O Grande, ao
custo de grandes tributos, tinha conseguido ser nomeado por
Roma, como “o rei dos judeus”, cabendo a ele todo o comando
daquela região.

 O judeu é definido como um membro da tribo de Judá (uma
das 12 tribos de Israel) e um israelita, e também era chamado
de "povo escolhido de Deus". 

 A  tradição  judaica  entende  que  todos  o  povo  judeu  é
descendente direto dos primeiros judeus, que seriam Abraão,
Isaac e Jacó. Os judeus são definidos hoje enquanto um grupo
etno-religioso.

 O judaísmo segue os  ensinamentos da Torá (Livro  da Lei  de
Moisés)  e  da  Bíblia  Hebraica,  que  correspondem ao Velho
Testamento na Bíblia Cristã (cinco primeiros livros da Bíblia -
Gênesis,  Êxodo,  Levítico,  Números  e  Deuteronômio),  escritos
por Moisés. 

 A tradição  e  filosofia  judaicas  são  transmitidas  por  meio  do
Talmude, livro que reúne as leis judaicas na forma de histórias
e comentários.
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03 - CHEGADA DE JESUS

 Desde o ano de 63 A.C.,  o povo hebreu, do qual descendem
hoje os judeus, era dominado pelos romanos.

 Reinava na época do nascimento de Jesus o imperador César
Augusto, que ordena ao povo se submeta a um recenseamento,
onde cada um deveria se alistar na sua cidade natal.

 José e Maria (grávida), que moravam em Nazaré, dirigiram-se
então a Belém, sua terra natal, para ali se alistarem.

 Em razão da movimentação decorrente do censo, ao chegarem
em Belém (casa do pão), não encontraram abrigo, não havia
lugar em nenhuma estalagem, por isso Jesus, a criatura mais
evoluída que já pisou nosso planeta, nasceu numa gruta, que
fora improvisada como obrigo do casal.

 Na época do nascimento de Jesus,  Herodes I  -  O Grande, ao
custo de grandes tributos, tinha conseguido ser nomeado por
Roma, como “o rei dos judeus”, cabendo a ele todo o comando
daquela região.
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