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Introdução: 

Segundo as tradições bíblicas, após a morte de Salomão (970-931), assume o 

governo do Reino unido de Judá e Israel, Roboão (931-913). Este jovem rei, 

desprezando os conselhos dos anciãos (1Rs 12,6-8) de Jerusalém, impõe um duro 

regime tributário às tribos do Norte. Estas, sob a liderança de Jeroboão (931-910), 

diante da postura irredutível de Roboão, declaram-se independentes do governo de 

Jerusalém (1Rs 12,16). A partir de então, a antiga monarquia unida divide-se em dois 

reinos: o Reino de Judá, ao sul, governado por Roboão, e o Reino de Israel, ao norte, 

liderado por Jeroboão.  

O Reino do Sul, seguindo a profecia de Samuel (2Sm 7,11-16), manteve uma 

estabilidade dinástica. Seu trono, até a queda de Jerusalém (587), foi sempre ocupado 

por alguém da casa de Davi. O Reino do Norte, por sua vez, sempre enfrentou 

problemas para estabelecer uma dinastia. Esta situação de Israel alcançou tamanha 

gravidade que, em menos de cinqüenta anos de existência, subiram ao trono seis reis 

pertencentes a quatro dinastias diferentes. 

Amri (884-873) é o primeiro monarca do Reino do Norte a estabelecer uma 

dinastia que durasse mais do que duas gerações. A casa de Amri governou Israel por 

quarenta e quatro anos. Os amrides ocuparam o trono do Norte durante quatro gerações. 

De acordo com o testemunho bíblico, Amri foi o responsável pela fundação de Samaria 

(1Rs 16,24), capital de Israel. Este rei foi sucedido por Acab (873-852), que se casou 

com a princesa fenícia Jezabel (1Rs 16,31), construiu um templo para Baal na Samaria 

(1Rs 16,32), confrontou-se com o profeta Elias, adquiriu as vinhas de Nabot (1Rs 21, 8-

16) e guerreou contra os arameus. Após a morte deste rei, no campo de batalha de 

Ramot Galaad (1 Rs 22, 29-38), sobe ao trono de Israel seu filho Ocozias (852-851), 

que logo adoece e morre. Ele é sucedido por Jorão (851-842). Este rei derrota Moab (2 

Rs 3,9), é ferido na Batalha contra Hazael (2 Rs 8,28), rei de Damasco, e é morto por 

Jeú (2 Rs 9,24), um de seus comandantes, em uma revolta orquestrada pelo profeta 

Eliseu (2 Rs 9,1-3.6).  

Os amrides ficaram conhecidos na história apenas pela sua obstinação idolátrica e 

“ficaram quase totalmente obscurecidos em virtude da condenação da Bíblia” [1]. 

Entretanto, nesta época ocorreram diversas obras monumentais e relevantes 

acontecimentos internos no Reino de Israel e em suas relações com os reinos vizinhos. 

As evidências extra-bíblicas e os achados arqueológicos, ocorridos no século XX da era 

cristã, em Samaria, Meguido, Dan e Hasor, lançaram novas luzes a este momento 

histórico. Isto oferece uma nova oportunidade de se fazer uma reconstrução e uma 

releitura da história do antigo Israel, buscando uma nova interpretação dos fatos e dos 

textos bíblicos.  

A presente pesquisa buscou compreender melhor a visão tradicional acerca dos 

fatos relatados no texto bíblico sobre os amrides. O estudo também procurou entender o 

projeto teológico que se esconde por detrás da imagem negativa criada acerca da 



dinastia de Amri. A pesquisa ainda procurou entender, com base nas descobertas 

arqueológicas, como se deu o governo da mencionada dinastia e refletir e tirar 

conclusões acerca deste período da história do antigo Israel e da perspectiva adotada 

pelos autores dos textos bíblicos que se referem a esta época. 

O estudo, para alcançar os seus objetivos, começou por aprofundar o 

conhecimento acerca da visão tradicional da dinastia de Amri, embasando-se, além do 

relato bíblico, nos principais autores que tratam deste período da História de Israel.  

Num segundo momento, a pesquisa fez uma análise das descobertas arqueológicas 

do referido período, a partir de literatura especializada, bem como das críticas feitas à 

visão tradicional.  

Por fim, a pesquisa preocupou-se em descobrir as possíveis razões que levaram o 

autor sagrado a denegrir o governo dos amrides, levando-se em consideração a 

perspectiva teológica. 

I – Tradição Bíblica 

Os livros de Reis trazem apenas poucos dados sobre as primeiras décadas do 

independente reino de Israel. Acerca deste período convém destacar que nos quarenta 

anos entre o governo de Salomão e Amri (925-885) houve uma ampliação do reino de 

Israel que se estendeu de seu núcleo (cidade-estado de Siquém e “casa de José”) até a 

inclusão da planície de Meguido, Galaad e da Galiléia [2]. Contudo, esse aumento 

espacial não acompanhou a consolidação institucional, pois, em Israel, o elemento tribal 

continuou prevalecendo sobre o citadino, como fica evidenciado nas sucessões 

violentas, as intervenções realizadas pelos profetas, a força da assembléia, as poucas 

construções, a rejeição das estruturas administrativas e fiscais e o particularismo tribal 

(1Rs 22,36).  

1) Ascensão e Reinado de Amri (885-874) 

Baasa reinou sobre Israel por 23 anos. Contudo, não conseguiu estabelecer uma 

dinastia, pois seu filho Ela (886-885) foi morto por Zambri, em uma rebelião militar, 

após governar o Reino do Norte por pouco mais de um ano (1Rs 15,33-16,14). A ação 

de Zambri tem o caráter de uma revolução palaciana sem o suficiente apoio popular [3]. 

Após a rebelião, Zambri, que era comandante das bigas, assumiu o poder por apenas 

sete dias. Pois, o povo de Israel declarou Amri (885-874), o chefe do exército, rei de 

Israel (1Rs 16,16). Este cercou Tersa, a capital do Reino do Norte. E Zambri pôs fogo 

no palácio real e morreu queimado aí neste lugar (1Rs 16,18). Após a morte de Zambri, 

Israel teve o seu governo dividido (1Rs 16,21s). Uma parte da população apoiou a 

subida ao trono de Amri e outra se colocou ao lado de certo homem chamado Tibni 

(1Rs 16,21) Donner [4] levanta duas suspeitas sobre Tibni. A primeira é que este 

poderia ser alguém designado, enquanto Amri não. Neste ponto, Bright [5] conclui que 

não dá para saber se neste episódio há ou não designação profética. A segunda 

possibilidade era que Tibni seria alguém escolhido pela assembléia do povo, enquanto 

Amri seria escolhido pelo exército.  

Cazelles [6] e Gunneweg [7] vêem neste evento a divisão do reino em dois partidos: um 

mais israelita e, portanto, javista que se organiza ao redor de Jezrael e apóia Tibni, e 

outro mais cananeu, ao redor da Samaria que apóia Amri [8]. Superada esta discussão, o 

fato é que, após a morte de Tibni [9], em menos de quatro anos, Amri se impôs como 

rei. 

O relato bíblico não faz menção à origem de Amri. Martin Noth [10] e Gunneweg [11] 

explicam este fato alegando que Amri era o chefe do exército israelita e, portanto, 

possuía um cargo que era muita das vezes ocupado por mercenários de diversas origens. 



Amri (885-874) estabeleceu uma dinastia que governou Israel por mais de quarenta 

anos. Este rei governou Israel por onze anos. A política de Amri seguiu o modelo 

político de Davi e Salomão: “paz interna, relações amigáveis com Judá, íntimos 

vínculos com os fenícios e mão forte sobre o leste do Jordão, particularmente contra os 

arameus” [12]. Essas medidas foram continuadas por Acab (869-850) [13]. 

As relações amistosas com Judá conferiram a Amri uma maior liberdade em suas 

relações exteriores e lhe permitiu concentrar forças para defender Israel dos possíveis 

ataques de Aram-Damasco [14]. Amri ainda reconquistou Moab que, com o cisma entre 

Judá e Israel, tornara-se independente e se expandira ao norte à custa dos clãs adjacentes 

de Israel [15]. Amri também adquiriu o território da Samaria, construiu aí a capital do 

reino e “consolidou as fundações para a continuidade do governo e de sua dinastia” 

[16]. 

2) Reinado de Acab (874-853) 

Após a morte de Amri (874), Acab (874-853), seu filho, assumiu o trono de Israel. Este 

monarca governou Israel, tendo como sede do governo a Samaria, por vinte e um anos. 

O relato bíblico gasta mais tempo na descrição do governo de Acab, principalmente no 

que tange as suas relações com o exterior e o seu pecado de idolatria. Durante o seu 

governo foram construídas fortificações em Dan, Meguido, Tersa e Hasor para resistir à 

ameaça assíria [17]. Donner [18] lembra que a reconstrução de Jericó (1Rs 16) por Acab 

não é histórica. 

O texto bíblico chega a fazer uma dura crítica à Jezabel, por levar o seu esposo à 

apostasia (1Rs 16, 30-33). Jezabel apoiou o clero pagão em Samaria e chegou a abrigar 

em seu palácio quatrocentos e cinqüenta profetas de Baal e quatrocentos profetas dos 

postes sagrados (1Rs 18,19). Além disso, ela mandou exterminar todos os profetas de 

YHWH (1Rs 18,4). 

Acab morre durante uma batalha realizada em Ramot de Galaad contra Aram-Damasco 

(1Rs 22,29-38). Nesta batalha os reinos de Judá e Israel se uniram em aliança (1Rs 

22,29). Contudo isto não impediu que Acab fosse atingido por uma flecha, morresse no 

campo de batalha e tivesse seu sangue lambido por cães no translado de seu corpo para 

a Samaria (1Rs 22,38). Bright [19] concorda com este relato bíblico. Contudo, segundo 

Martin Noth [20] e Gunnweg [21], Acab morreu de morte natural. Para estes autores, o 

dado bíblico de 1Rs 22,1-38 é anacrônico e se refere a Joacaz (820-803) e Joás (803-

787), que combateram contra os arameus [22]. A inserção do nome de Acab em 1Rs 

22,20 é posterior e feita pelo deuteronomista com a intenção de seguir a teologia que 

move o Livro de Reis e dar uma triste finalização para a vida de Acab. 

3) Reinado de Ocozias (853-852) e Ascensão de Jeú (841-814) 

Após a morte de Acab, sobe ao trono de Israel seu filho Ocozias (853-852), que governa 

Israel por poucos meses, pois fica ferido ao cair da sacada de seu aposento superior na 

Samaria (2Rs 1,2). Ocozias é castigado por YHWH por consultar a Baal Zebud, deus de 

Acaron, sobre a sua recuperação (2Rs 1,3-6). 

O último rei de Israel da dinastia de Amri, de acordo com o relato bíblico, é Jorão (852-

841), irmão de Ocozias. Jorão enfrentou a rebelião de Mesa, de Moab (2Rs 3,4-27) que 

não mais queria ser vassalo de Israel. A vitória de Jorão foi profetizada por Eliseu (2Rs 

3,14) e ocorreu por causa do apoio de Josafá, rei de Judá, considerado justo pelo relato 

bíblico (1Rs 22,43) e do rei de Edom, cujo nome não aparece no relato bíblico (2Rs 

3,9). Segundo Bright [23], essa vitória foi aparente, pois, na extremidade sul do Mar 

Morto, Mesa atacou o norte de Arnon, massacrou os israelitas que residiam neste local, 

e estabeleceu moabitas nesta região. Ainda sobre esta batalha, Finkelstein e Silberman 



[24] afirmam que a menção da aliança de Israel com um rei de Edom é uma 

anacronismo, pois somente haverá monarquia em Edom um século após o 

desaparecimento dos amrides.  

Jorão também travou uma guerra, que durou oito anos, contra Damasco em Ramot de 

Galaad. Sobre esta guerra, apesar da vitória de Israelita (2Rs 9,14), segundo Bright [25], 

não se pode reconstruir os detalhes. 

Jorão também tentou abrandar o ressentimento de muitos de seus súditos “removendo 

alguns dos mais repreensíveis objetos do culto pagão” [26] (2Rs 3,1-3). Contudo, como 

salienta Bright [27], uma verdadeira reforma em tal circunstância era impossível devido 

à presença no poder da rainha mãe, Jezabel.  

O final trágico de Jorão ainda estava por vir. Com Hazael subindo ao trono de Damasco, 

acabou-se a sorte político-militar dos amrides. De fato, Hazael combate Israel em 

Ramot de Galaad, ao leste do Jordão (2Rs 8,28). Nesta batalha o rei Jorão de Israel é 

gravemente ferido e se refugia no palácio de Jezrael, na companhia do Ocozias, rei de 

Judá. Neste meio tempo, Eliseu envia um dos filhos dos profetas de YHWH para ungir 

Jeú como novo rei de Israel (1Rs 9,1-10) e aniquilar a casa de Acab. Após ser ungido, 

Jeú se dirige para Jezrael, onde mata Jorão com uma flechada no coração e lança seu 

corpo no local que fora a vinha de Nabot (2Rs 9,22-26). Depois, o comandante do 

exército israelita fere de morte o rei Ocozias de Judá, enquanto este tentava fugir (2Rs 

9,27-29). Ocozias acaba falecendo em Meguido, cidade onde havia se refugiado (2Rs 

9,27). 

Após esses fatos, Jeú entrou no palácio real de Jezrael e ordenou que Jezabel fosse 

lançada da janela do andar superior do prédio. E, quando Jeú voltou para ordenar aos 

seus servos para que enterrassem o corpo da esposa de Acab, estes encontraram apenas 

sua caveira, seus pés e as palmas de suas mãos, pois o seu corpo havia sido comido 

pelos cães (2Rs 9,35). Neste ínterim, ocorreu o assassinato dos setenta e dois filhos dos 

reis de Israel que viviam na Samaria (2Rs 10,7). Estes tiveram as suas cabeças enviadas 

a Jeú num cesto (2Rs 10,8). E o comandante militar ordenou que estas cabeças fossem 

empilhadas no portão de entrada da cidade (2Rs 10,8). Feito isso, Jeú partiu para a 

Samaria a fim de matar os membros remanescentes da casa de Acab (1Rs 10,12). Com 

isto, cumpriu-se plenamente a profecia de Elias acerca da casa de Acab (2Rs 10,16). E 

Jeú passou para a história de Israel como o defensor e campeão da pura religião de 

YHWH [28], pois, era o legítimo representante dos círculos israelitas conservadores e 

javistas que viam com maus olhos a monarquia [29]. A este fato deve-se acrescentar a 

simpatia que Jeú gozava de Jonadabe, filho de Recabe, líder dos recabitas que 

defendiam os antigos ideais nômades e javistas e se abstinham de vinho (cf. Jr 35,1-11) 

[30].  

Assim, a dinastia de Amri chegou ao fim com a revolução de Jeú (843/2), que teve seu 

estopim aceso pelo profeta Eliseu. Esta revolução teve  jeito de golpe de Estado, mas 

pela violência, pareceu dar vazão ao ódio contido contra a casa de Amri e a sua política 

[31].  

4) A administração Amride 

4.1) Samaria 

A principal realização de Amri foi a fundação da Samaria (1Rs 16,24). Para a posse 

desta localidade, houve uma indenização do terreno, tal como era costume ocorrer na 

Assíria [32]. Amri pagou pela capital de Israel dois talentos (1Rs 16,24) que equivalem 

a 60 kg de prata [33]. Acerca da Samaria, praticamente não há dúvidas de que esta 

cidade tenha sido construída pelos amrides, já que as fontes assírias chamam o reino do 



Norte de “casa de Amri” e, assim, acabam por indicar o nome do fundador da capital de 

Israel [34]. 

A colina onde foi construída por Amri a Samaria outrora pertencera à família de Semer 

(1Rs 16,23-24), que provavelmente era cananeu [35]. Tratava-se de uma cidade nova, 

sem vínculo com nenhuma tribo de Israel. A cidade, tal como a Jerusalém de Davi, era 

uma possessão pessoal de Amri [36], que mudou-se para a cidade no sexto ano de seu 

reinado [37]. Segundo Donner [38], a cidade ainda possuía um status jurídico especial, 

respeitado mesmo por Jeú em um contexto de revolta (2Rs 10,1ss) e um centro sacro 

construído no tempo de Acab (1Rs 16,32).  

A cidade estava situada numa posição estratégica no alto de uma colina íngreme que 

oferece uma boa visão dos campos circundantes [39]. Ela ainda ficava a noroeste de 

Siquém, perto “da estrada que levava à planície de Sarona na costa, e de outra que 

levava ao norte através do vale de Jezrael até a fenícia” [40], o que possibilitava a 

ampliação do reino [41]. Sua acrópole ocupava uma área de aproximadamente 26 mil 

metros quadrados, que era o tamanho em média das cidades dos reinos de Israel e Judá 

[42]. 

4.2) Política externa dos amrides 

Os monarcas da casa de Amri fizeram da resistência à ameaça dos arameus a base de 

sua política externa [43]. De fato, segundo Mazar [44], na época de Amri e Acab, os 

arameus de Damasco tornaram-se um perigo real para Israel. Isso fez com que Acab, 

equilibrado pela amizade com o Reino de Judá e com os fenícios ao norte, realizasse 

campanhas militares na Transjordânia e obtivesse o controle de significativas partes de 

Moab [45]. 

Liverani [46] nota que a passagem de 1Rs 20,31-34, além de acidentalmente conservar a 

notícia da vitória de Acab sobre Ben-Adad em Afec, traz informações sobre a política 

de alianças de Acab, bem como os seus processos diplomáticos e suas trocas coloniais 

mercantis. Segundo Liverani [47], as relações de Israel com Damasco foram alternadas 

entre embates militares e pactos para recíprocas aberturas de mercado em Damasco e na 

Samaria (1Rs 20). 

Ramot de Galaad ocupava uma posição chave na grande trilha das caravanas 

transjordânicas, pois era controlada ao sul por Moab e ao norte pelos arameus [48].  

O casamento de Acab com Jezabel (1Rs 16,31), filha do rei de Tiro, Etbaal, deu início a 

uma aliança que trouxe o acesso a competências comerciais e artesanais para Israel. 

Israel, nesta aliança, ganhava duas vezes, pois, além de conquistar um aliado contra a 

possível ameaça dos arameus, conseguia uma maneira de escoar a sua produção 

agrícola, valendo-se do tradicional comércio marítimo da fenícia [49]. Neste ponto, 

Liverani [50] destaca que houve uma presença fenícia sólida na Baía e ‘Akko 

documentada nos sítios de Tell Abu Hawam, de Tell Keisan e no de Horvat Rosh Zayit, 

na baixa Galiléia. Liverani [51] também observa que em 1Rs 22,48-50 não há nenhuma 

referência à assistência de Tiro sobre o empreendimento de Josafá, apoiado por Ocozias, 

no Mar vermelho. 

A política de Acab prossegue com seus filhos Ocozias (853-852) e Jorão (852-841). 

Este último se empenha nas guerras da Transjordânia (Moab, ao sul, e Gilboa, ao norte). 

Segundo Liverani, sob as dinastias de Amri e Jeú, “Israel se inseriu como protagonista 

do sistema de aliança e de guerras da faixa siro-palestina” [52]. Sob os amrides havia a 

submissão de duas cidades: Moab e Edom. A segunda gravita sob a influência de Judá e 

Israel. Moab, por sua vez, de acordo com os dado bíblico (2Rs 3,4-27) e a estela do rei 

Mesa, travou várias batalhas contra Israel [53]. 



Convém destacar que são nos combates em Ramot que os reis Acab e Jorão encontram a 

morte direta ou indiretamente (1Rs 22,29-38; 2Rs 8,28). Contudo, Liverani [54] alerta 

para o fato de que os combates travados por dois reis anônimos, um de Israel e outro de 

Damasco, nesta região podem ser personagens-tipo de historicidade duvidosa. De 

acordo com o dado bíblico, a respeito dessas guerras só se tem duas notícias: uma de 

que, quando Hazael era rei de Damasco, Israel foi totalmente excluído da Transjordânia 

(2Rs 10,32-33) e outra de que no tempo de Jeroboão II (783-743) estes territórios foram 

recuperados (2Rs 14,25). Donner [55] acrescenta que as duas narrativas de guerras 

contra os arameus no reinado de Acab (1Rs 20 e 22) não são fidedignas, pois seria 

incoerente Ben-Adad de Damasco voltar-se contra um importante aliado logo após a 

batalha de Carcar (853). Contudo, Donner [56] acredita ser fidedigna a nota de 2Rs 

8,28s, que afirma a ocorrência de combates em Ramot na Transjordânia Setentrional, 

pois isto marca a mudança da política externa ocorrida em Aram com a usurpação de 

Hazael.  

Outra ameaça enfrentada por Israel foram os assírios, pois, no século IX estes já haviam 

reunido um grande poderio militar e começaram a conquistar sistematicamente parte do 

antigo Oriente Próximo [57]. Assim, quando a Assíria começou a ameaçar intervir na 

Palestina, Samaria e Damasco se aliaram e formaram uma coalizão que combateu, em 

Carcar (853), o rei Salmanassar III. O certo é que, se a Assíria venceu o combate, como 

aponta o monolito de Salmanassar III, esta vitória não teve conseqüências políticas e 

militares imediatas para os aliados [58]. 

No que se refere à relação entre Israel e Judá no tempo dos amrides, segundo Eban [59] 

e Liverani [60], Israel era mais forte e mais rico que Judá, o qual era apenas um reino 

vassalo de Israel. Neste período também os dois reinos pararam de se enfrentar e se 

aproximaram de tal maneira que os davidas e amrides tiveram as casas unidas por meio 

do matrimônio de Atalia, filha de Acab (2Rs 8,18.26), e Jorão, filho do rei Josafá de 

Judá (2Rs 8,26).  

Convém destacar que o relato bíblico aponta Atalia ora como filha de Acab (2Rs 8,18; 

2Cr 21,6) e ora como filha de Amri (2Rs 8,26; 2Cr 22,2). Contudo, segundo Bright [61], 

não é possível determinar o parentesco de Atalia com Acab. O certo é que, segundo o 

mencionado autor, se Atalia for considerada filha de Acab, com certeza terá sido fruto 

de um casamento anterior ao do príncipe de Israel com Jezabel ou uma filha de Amri 

criada por Acab e Jezabel depois da morte de sua mãe.  

4.3) Política interna e questão religiosa 

Em Israel no tempo dos amrides, as questões religiosa, populacional e política cruzam-

se. De acordo com Donner [62], a população cananéia, que outrora ocupara as velhas 

cidades fortificadas da planície e as regiões das colinas e montanhas de Samaria,  

encontrava-se dissolvida entre os israelitas desde da Monarquia Unida. Contudo, a 

cultura e os costumes cananeus continuavam vivos, principalmente nas cidades.  

No que se refere à religião, segundo Liverani [63], na Samaria, e em Israel como um 

todo, reinava o pluralismo religioso, que será relido de maneira tipológica pelo 

deuteronomista como a luta entre YHWH, o deus popular e nacional, e Baal, o deus 

estrangeiro e da corte. O culto a Baal não precisava ser importado por Jezabel, pois o 

culto a este deus, juntamente com Astarte e Ashera, era tradicional nesta região [64].  

Este mosaico religioso fez com que no Reino do Norte amride existisse dois círculos: o 

circulo mais ou menos cananeizado, onde YHWH era um deus entre outros, e o circulo 

Israelita, que defendia a monolatria de YHWH [65]. Tal situação, segundo Donner [66] 

e Gunneweg [67], fez com que os amrides preferissem adotar uma política interna 

dualista, na qual equilibravam suas forças por meio de dois centros de governo: um 



israelita em Jezrael e outro cananeu em Samaria. É neste contexto que, segundo o 

mesmo autor [68], o santuário de Baal na Samaria foi utilizado por Acab como uma 

espécie de santuário central dos cananeus do Reino do Norte. Segundo Donner [69] e 

Bright [70], Acab assume uma postura “duoteísta” [71] em Israel, pois “sentia que não 

podia contar somente com o javismo como base de um governo” [72].  

O único problema não previsto por essa política de Acab foi à difusão do cananeísmo no 

interior do reino ocorrida graças aos funcionários do aparelho administrativo, que ao 

partirem para o interior do país levaram consigo a sua fé [73]. 

O esquema político amride despertou a oposição dos profetas. Estes foram liderados 

primeiramente por Elias e depois por Eliseu [74]. Os profetas protestaram contra o novo 

paganismo fomentado no governo de Acab [75]. Eles, durante o reinado de Ocozias ou 

Jorão, perceberam a necessidade de deslocar a sua luta do plano religioso para o 

político, o que só podia ocorrer com a eliminação dos amrides e da Samaria, refúgio do 

cananeísmo [76]. 

Outro grupo que se opunha a dinastia amride era o exército. Este grupo havia adquirido 

prestígio e poder desde quando Acab conseguiu vencer em Afec o rei de Aram, Ben-

Adad II [77]. A comprovação da insatisfação desta arma encontra-se no fato de ter sido 

um general a deflagrar a revolução [78]. As causas dessa insatisfação, de acordo com 

Bright [79], foram: a maneira ineficaz na condução da guerra contra Aram; as 

qualidades de Jorão como líder; e a prevalência do luxo e dos costumes estrangeiros 

decadentes entre as classes privilegiadas. Bright [80] ainda chama a atenção para o fato 

de que este descontentamento do exército possivelmente refletia o descontentamento 

popular, apesar da falta de dados que o comprovem. 

Outra classe insatisfeita com o governo amride era a dos recabitas. Esta classe nunca 

aceitou a transição de Israel para a vida sedentária [81]. Os recabitas pertenciam a um 

clã quenita (1Cr 2,55), que era liderado por Jonadab que “participou diretamente da 

revolução que estava fermentando (2Rs 10,15-17)” [82] para tirar os amrides do poder. 

II - Os Amrides à Luz da Arqueologia 

Além da Bíblia, três escritos dão notícias sobre Israel no tempo dos amrides. O primeiro 

é a estela de Mesa, que permite depreender que o reino de Israel sob o comando dos 

amrides “chegou até o extremo leste e até o extremo sul, a partir de seu território 

original nas regiões montanhosas centrais” [83]. Outro texto é a estela de Dan. Este 

texto afirma que Hazael realizou os feitos atribuídos pela Sagrada Escritura a Jeú [84]. 

Além disso, a inscrição também deixa entrever que sob o domínio dos amrides o reino 

de Israel se espalhou das regiões montanhosas e vales centrais de Israel até a vizinhança 

de Damasco e na direção sul até o território de Moab, o que implica em afirmar que os 

amrides governaram uma considerável população de não-israelitas [85]. Por fim, o 

último texto encontrado no Levante é o monolito de Ninrud [86]. Este monolito 

descreve a campanha do rei Assírio contra uma coligação siro-palestina chefiada por 

Adadeser de Damasco [87], em Carcar (853). De acordo com esse texto, Acab fora 

membro mais forte militarmente de uma coalizão anti-assíria [88], marchando com 2000 

carros ou 200 [89]. Isso levou a Finkelstein e Silberman a concluírem que, a despeito do 

dado bíblico, “Amri e seus sucessores foram, de fato, reis poderosos que expandiram o 

território de seu reino e mantiveram o que talvez tenha sido um dos maiores exércitos 

permanentes da região” [90]. 

A descoberta desses escritos deu um impulso ao estudo recente da dinastia amride. 

Contudo, foi a retomada das escavações em sítios desprezados pela Sagrada Escritura 

que trouxeram uma nova luz sobre os feitos da casa de Amri. Neste sentido, a presente 

pesquisa optou por conjugar os dados apresentados pela literatura especializada, ainda 



que os pesquisadores aqui apresentados não concordem nos seus posicionamentos 

acerca da casa de Amri. 

1) Samaria 

O sítio da Samaria começou a ser escavado entre os anos de 1908 e 1910 e foi 

explorado a partir de 1930 [91]. Segundo Finkelstein e Silberman [92], a Samaria antes 

dos amrides, nos séculos X e IX, era apenas uma aldeia ou fazenda israelita. Estes 

autores [93] chegam a cogitar que possa ter sido dada em herança a Semer (1Rs 16,24), 

contrariando Donner [94]. Porém, Amri, por volta de 880, derrubou os edifícios da 

antiga fazenda e construiu um grande palácio no alto da colina com casas contínuas para 

seus servos e os membros da corte [95]. 

Convém destacar que as escavações, na Samaria, ficaram concentradas na acrópole 

régia [96]. Isso faz com que haja pouco conhecimento da cidade em si [97]. Segundo 

Finkelstein e Silberman [98], a Samaria parece ter sido concebida desde o princípio para 

ser a capital pessoal da casa de Amri. A acrópole real era um recinto retangular nivelado 

que media 89m x 178m [99], ou, de acordo com Liverani, 90m x 180m [100], e cobria 

uma área de 16 mil metros quadrados, o que, segundo Mazar, era o tamanho médio de 

uma cidade rural [101].  Para a construção do complexo real, foi criada artificialmente 

uma imensa plataforma artificial no topo da colina, por meio de muralhas de casamata 

que formaram uma grande cerca retangular e nivelaram o entorno da colina com terras 

retiradas dos terrenos contínuos [102]. Esse aterro feito por trás das muralhas chegou a 

ter em alguns lugares seis metros de profundidade [103]. As câmaras-casamatas tinham 

o objetivo de aliviar a pressão do terreno [104]. Mazar acredita que esta solução é 

similar à empregada no sítio montanhoso da Jerusalém salomônica [105]. Esse autor 

acredita também que a planta da cidade derivou de um modelo estrangeiro e seria mais 

adequada a um terreno plano [106]. 

O palácio da Samaria rivalizava em beleza e grandiosidade com os palácios 

contemporâneos dos Estados do norte da Síria [107]. Segundo Mazar, a acrópole 

samaritana teve duas fases principais de planejamento e construção: a primeira no 

tempo de Amri e segunda no tempo de Acab. Na primeira fase (construção I), houve 

uma pavimentação com um espesso piso de calcário e a cidade foi cercada por um muro 

de cantaria, construído com a técnica de “blocos travados e a par”, de 1,6m de espessura 

[108]. Mazar [109] afirma que este tipo de construção, ainda que com menor 

sofisticação, já era conhecido desde os tempos de Salomão. 

Ainda acerca da alvenaria de cantaria, Mazar [110] afirma que esta técnica de 

construção da Idade do Ferro em Israel, encontra as suas prováveis raízes na tradição 

cananéia, ainda que possa ter sido introduzida em Israel pelos arquitetos fenícios. Mazar 

também observa que os mais antigos achados deste tipo de construção se encontram em 

Israel e explica que isto ocorre “devido ao fato de que os sítios israelitas foram 

escavados mais extensamente que os da Fenícia” [111]. 

Na fase II da construção, a muralha externa da parte setentrional e ocidental foi 

substituído por um muro de casamata [112]. O palácio da Samaria era rodeado por 

prédio administrativos, ainda que boa parte de seu entorno ficasse em aberto [113]. Ao 

norte, havia um grande eixo de cinqüenta e quatro casamatas alongadas 

perpendicularmente. Suas salas funcionavam como um espaço para armazenamento dos 

tesouros reais, arsenal e alimentos [114]. Ao sul e ao oeste, existiam cinqüenta e dois 

cômodos menores [115]. 

O edifício central da acrópole está mal preservado e sua planta completa é desconhecida 

[116]. Apesar disso, é possível observar no centro um pátio “retangular flanqueado por 

diversas alas” [117], das quais somente a meridional, com salas retangulares e pátio 



interno quadrado, ficou preservada. O edifício central do palácio, que pode ter sido 

inspirado nas tradições arquitetônicas cananéias e fenícias [118], ocupava cerca de dois 

mil metros quadrados [119] e foi erigido na área aberta e pavimentada cercada pelo 

muro de casamata [120]. Suas paredes externas foram construídas em pedras de cantaria 

e finamente talhadas e ajustadas [121]. A ornamentação arquitetônica do palácio era 

feita de capitéis de pedra em estilo proto-eólico [122]. 

Mazar acredita que os seis capitéis proto-eólicos encontrados nas vizinhanças do lugar 

pertenciam ao portão de entrada da cidade que também era protegida por uma enorme 

torre [123]. 

Do mobiliário interno sobraram apenas as placas de marfim, datadas aproximadamente 

do século VIII, que serviam como incrustações dos móveis do palácio [124]. Essas 

placas, mais de duzentas, de acordo com Mazar [125] e quinhentas, segundo Liverani 

[126], encontravam-se numa estrutura menor na acrópole [127] e foram esculpidas e 

decoradas com motivações fenícias e egípcias e, segundo Finkelstein e Silberman [128], 

podem ter pertencido à casa de marfim construída por Acab (1Rs 22,39). De acordo 

com Mazar, esse repositório de marfim ajudou no discernimento e na determinação do 

desenvolvimento interno da cerâmica samaritana [129], pois, essas peças “pertencem à 

escola fenícia de escultura de marfim, conhecida de sítios como Salamis em Chipre, 

Arslam Tash na Síria e Nimrud na Assíria” [130]. Mazar [131] ainda, com base nos 

exemplos de marfins fenícios encontrados nos palácios de Nimrud e de Arslan Tash, 

tende a aceitar que esse objetos de marfim foram trazidos da Fenícia para a Samaria no 

reinado de Acab, quando Jezabel introduziu as práticas fenícias de culto na capital.  

2) Meguido 

Em 1920, a equipe da Universidade de Chicago descobriu um palácio em Meguido. Este 

fora construído de blocos de cantarias semelhantes ao da Samaria dos amrides, o que 

indicava que ambas as cidades foram construídas pelo patrocínio dos amrides, como 

observou Clarence Fisher e Jonh Crowfoor [132]. A cerca do palácio era equipada com 

um grande portão de seis câmaras na entrada [133]. Havia também duas séries de 

prédios que foram identificados com os estábulos que Yadin relacionou a Acab [134]. 

De acordo com Liverani [135], a estratigrafia, que se baseia na cronologia baixa, de 

Meguido entende que Meguido V A-IV B, que contém os palácios 6000, 1723 e 1482, 

pertencem ao tempo de Amri e Acab. Apesar da estratigrafia ainda se encontrar em 

discussão, Liverani [136] considera que o muro em torno da cidade, com as saliências e 

reentrâncias, porta dupla de seis divisões (interna e externa), os estábulos e o sistema 

hídrico encontrado em Meguido IV A pertençam ao tempo de Jeú e da hegemonia 

aramaica. 

Finkelstein e Silberman [137], embora reconheçam que Meguido não possua um 

complexo circundado por muralha casamata, chamam a atenção para o fato de que os 

dois prédios construídos no cume da colina, especialmente o mais ao sul, foram 

edificados com blocos de cantaria diferenciada semelhante aos que foram usados na 

Samaria. Eles também chamam a atenção para a semelhança do palácio mais ao sul de 

Meguido com os palácios bit-hilani da Síria. Neste sítio arqueológico também foram 

encontrados dois capitéis proto-eólicos como os usados na Samaria. Além disso, apenas 

esse palácio e o palácio de Samaria, construídos na Idade do Ferro em Israel, possuem 

em seus blocos de cantaria “tipos específicos de marcas de pedreiros” [138]. 

Segundo Finkelstein e Silberman [139], a maior obra de engenharia dos amrides foram 

os túneis subterrâneos de Meguido e Hasor, cortados nas rochas. Esses túneis garantiam 

à população citadina um acesso seguro à água potável em tempos de guerra. Os 

mencionados autores ainda destacam que essas grandes instalações de água 



testemunham o prestígio da autoridade real responsável por estas construções. Segundo 

Mazar [140], o sistema de água da cidade aproveitou-se da passagem construída em 

pedra de cantaria pela monarquia unida (Estrato IVB-VA) que dava acesso à encosta do 

cômoro. Neste caso, Acab fez abrir na rocha uma passagem subterrânea partindo do 

lado de dentro da cidade até a fonte. A parte superior do sistema, por atravessar antigos 

destroços de ocupação, era sustentada por muros de arrimo. No leito da rocha foi cavado 

um poço vertical que conduzia, por uma escada em espiral, à fonte. 

3) Hasor 

A cidade de Hasor foi escavada por Yadin nas décadas de 50 e 60 do século XX [141]. 

Nesta cidade foi encontrado indícios de uma reconstrução inacabada (estrato VIIc), que 

remonta ao tempo de Amri e a mudança da capital para a Samaria [142]. Segundo 

Mazar [143], a Hasor de Acab (Estrato VIII) teve a sua área duplicada e rodeada por 

uma sólida muralha. Foi instalada uma cidadela governamental separada do resto da 

cidade e acessada por um elaborado portão “ornamentado por pilastras de cantaria 

suportando capitéis proto-eólicos” [144]. Esta cidadela era retangular dividida em 

espaços alongados. Ela possuía dois edifícios adjacentes dentro de seu complexo que 

deviam funcionar com escritórios ou residências das autoridades reais. 

Esta cidade, como Meguido e Samaria, era circundada por uma fortificação maciça 

[145] em forma triangular, que obedecia a topografia do terreno [146]. Ao lado de sua 

muralha casamata, foi escavado um fosso de 45m de comprimento e 9m de 

profundidade [147].  

Nesta cidade também foram encontrados prédios com pilares semelhantes ao de 

Meguido, porém sem os cochos de madeira. Isso levou Finkelstein, Silberman [148] e 

Mazar [149] a classificarem estes prédios como armazéns ou depósitos reais. 

Em Hasor havia também um túnel subterrâneo que conduzia a uma fonte de água. 

Segundo os arqueólogos [150], o túnel possuía quase 30m de profundidade, tinha uma 

parede de sustentação, degraus largos que iam até o fundo. Aproximadamente após 25m 

de túnel inclinado surgia algo como uma piscina (câmara) cortada na rocha onde a água 

se acumulava. 

Hasor possuía ainda, segundo Mazar [151] casas compactas, as vezes, com átrios que 

serviam de loja, construídas ao longo das ruas e becos e casas grandes de quatro 

cômodos.  

4) Jezrael 

Segundo Finkelstein e Silberman, o início das escavações do sítio de Jezrael na década 

de 1990 [152] também contribuiu para que se estabelecesse um novo olhar sobre os 

amrides. Pois, nesse sítio foi descoberto um grande cercado real similar ao da Samaria, 

destruído pouco tempo após a sua construção. Como ocorreu na Samaria, foi construída 

em Jezrael uma muralha casamata em torno da colina original, formando uma caixa 

preenchida por toneladas de terra, criando um pódio, onde o complexo real foi 

construído. Nesta cidade também havia uma plataforma inclinada que sustentava a 

muralha casamata do lado externo para evitar o desmoronamento. Havia também uma 

vala escavada na rocha de 6m de largura e 4,5m de profundidade que circundava o 

complexo real para a sua defesa. Jezrael possuía ainda, à entrada de seu complexo real, 

um portão de cerca de seis câmaras. As cerâmicas achadas em Jezrael eram semelhantes 

às encontradas nos palácios de Meguido. Isso ajudou a identificar os construtores dos 

edifícios de cantaria de Meguido: os amrides. 

5) Dan 



Em Dan encontra-se o único modelo de complexo ritual régio de Israel [153] Este 

complexo, de acordo com Liverani [154], foi construído por Jeroboão I e restaurado por 

Acab. As escavações realizadas nesta cidade descobriram maciças fortificações, um 

imenso portão trabalhado e um santuário elevado que datavam da Idade do Ferro, do 

tempo dos amrides [155]. O pódio sobre o qual estava construído o santuário possui 

pátios abertos e pavimentados [156], mede aproximadamente18 metros de um lado e foi 

construído com pedras de cantaria revestidas [157]. 

Mazar [158] acredita ser possível que a reconstrução do santuário de Dan em escala 

maior se deu durante o reinado de Acab. Este mesmo autor afirma que neste período foi 

aumentado e reparado o pódio, em pedras de cantaria, onde o templo se encontrava. 

Esse pódio passou a medir 19m x19m e era acessado ao sul por meio de escadas de 

cantaria. Havia um muro de cantaria (12,5m x 14m) em volta do recinto. O Altar, do 

qual restou apenas um fragmento do chifre de um dos cantos, tinha a forma similar ao 

de Bersabéia, porém maior que este. Havia ainda um altar de uma pedra só e com 

chifres. E, a oeste do templo ficavam várias salas que possuíam funções relacionadas ao 

culto.  

III - Os amrides à Luz das Novas Descobertas Arqueológicas 

Diante das descobertas arqueológicas, Mazar [159], mesmo não falando propriamente 

dos amrides, destaca que o fato de se encontrar em Israel o uso em larga escala de 

alvenaria de cantaria e capitéis proto-eólicos indica um interesse das dinastias reais em 

integrar-se no ambiente cultural de seu tempo e o esforço por explorar as melhores 

realizações artísticas do período. 

Por sua vez, Finkelstein e Silberman [160] vão além. Segundo estes autores, o Reino do 

Norte conseguiu unir as áreas montanhosas da Samaria com os vales do norte e, assim 

integrou diversificados ecossistemas e populações. As montanhas da Samaria eram 

habitadas por comunidades aldeãs “que se identificavam, cultural e religiosamente, com 

os israelitas” [161]. As planícies e vales do norte eram habitados por populações que se 

identificavam com a tradição de Canaã e, no extremo norte de Israel, as vilas possuíam 

uma tradição de cultura aramaica da Síria e dos fenícios da região costeira. Os cananitas 

foram integrados na máquina administrativa do Reino de Israel. Assim, a população 

israelita de Israel estava concentrada na região montanhosa ao redor de Samaria, 

enquanto que em Jezrael, vale fértil, estava a população de origem cananéia, pois, 

segundo Finkelstein e Silberman[162] aí há um padrão de estabilidade nos 

assentamentos e não há mudança nos desenhos das pequenas aldeias. Essa visão, 

contudo, não está conforme o episódio bíblico da vinha de Nabot (1Rs 21), onde se vê 

um israelita se recusando a vender a terra adquirida em herança, fato que indica uma 

relação mais profunda com a terra da que tinham os cananeus, como é observado na 

compra da Samaria (1Rs 16,24). 

Liverani [163] concorda com Finkelstein e Silberman [164] quando estes consideram 

que a integração política de Israel, que gerou a construção dos complexos fortificados 

pelos amrides, foi fruto do surgimento dos Estados nacionais de Damasco, Fenícia e 

Moab, que obrigaram os monarcas de Israel a se desenvolverem administrativamente e 

formularem, por meio de suas construções em Israel, no vale de Jezrael e na fronteira 

com Aram-Damasco, uma forte propaganda real de sua dinastia. 

Segundo Silberman e Finkelstein [165], os amrides também se beneficiaram do 

renascimento do comércio no leste mediterrâneo, no qual estavam envolvidos os portos 

da Grécia, de Chipre e da costa fenícia, como testemunha a grande quantidade de vasos 

de estilo cipriota-fenício encontrada nas cidades de Israel e pelo testemunho bíblico do 

casamento de Acab com a princesa fenícia, Jezabel. 



V - A Ideologia Deuteronomista 

Segundo Finkelstein e Silberman [166], a detração sofrida pelos amrides é fruto da 

ideologia deuteronomista do autor do livro de Reis do século VII, que não conseguia 

admitir a força e o sucesso e influência regional exercida por Israel neste período da 

história. Segundo esta ideologia os amrides não podiam ter realizado um bom governo 

porque violaram diretamente o mandamento divino monolátrico, ao se misturarem com 

outros povos e construírem templos aos deuses pagãos.  

Acerca da datação do livro dos Reis, os estudiosos do tema não são unânimes na 

determinação da data de sua composição. Alguns autores, como Niehr [167] e González 

Lamadrid [168], afirmam não ser possível precisar a data do início da redação do Livro 

de Reis, embora possa se afirmar que seus autores estivessem entre os oficiais da corte 

de Jerusalém e os membros dos círculos sacerdotais. E ainda fizessem uso de materiais 

pré-deuteronômicos, já reunidos em uma obra escrita, cuja composição remontaria aos 

dias de Ezequias ou inclusive de Josafá [169].  

Há também autores como Thomas Römer [170] e Kanuf [171], que acreditam que estes 

livros tiveram a sua primeira redação no final da monarquia, provavelmente no reinado 

de Josias (640-609), ainda que a primeira edição da História Deuteronomista (HD) não 

seja do século VII [172]. 

Contudo, os autores aqui citados são unânimes em afirmar que a redação final de 1 e 2 

Reis ocorreu no período posterior à queda de Jerusalém (587). Isto permite, 

concordando com Knauf [173], perceber a motivação pela qual o texto sagrado se revela 

como “antipoliteísta” e “antissamaritano”, pois a ideologia presente em sua redação 

final está mais próxima do discurso pós-exílico de um único Deus e um único Templo 

[174]. Esse dado já explica bem a motivação da condenação dos amrides. 

Contudo, caso seja considerada verdadeira a hipótese de que o texto que trata da 

dinastia de Amri tem a sua origem no primeiro relato da historiografia deuteronomista, 

escrita no reinado de Josias, como sugere González Lamadrid [175], o texto que trata 

dos amrides se enquadraria, de fato, numa “literatura de propaganda” [176]. Esta estaria 

a serviço da justificação da campanha de restauração religiosa empreendida por Josias 

(640-609). Tal fato explica o interesse em não exaltar os grandes feitos políticos e 

econômicos realizados pela casa de Amri. 

Conclusão 

A pesquisa reconstruiu, de maneira mais coerente, o reinado da casa de Amri, 

demonstrando que, a despeito do dado bíblico, este pode ser considerado o período de 

ouro de Israel. Sob o governo dos amrides, Israel teve um avanço territorial, passando a 

controlar não somente as regiões montanhosas da Samaria, como também os vales de 

Jezrael, a vizinhança de Damasco e a região sul até Moab. O domínio dos amrides não 

se limitou apenas às tribos de Israel, mas atingiu também povos não israelitas, como 

cananeus e arameus. Durante o governo desta dinastia, Israel conheceu um avanço nas 

relações comerciais, demonstrado no casamento de Acab com a princesa fenícia 

Jezabel. Esta dinastia conseguiu, até mesmo, estender sua influência até o Reino de 

Judá, por meio do casamento de Jorão, filho de Josafá, com Atalia (2 Rs 8,18), irmã de 

Acab. A casa de Amri foi reconhecida pelos povos do Oriente Próximo como uma 

potência militar, que mantinha um dos poucos exércitos permanentes da região. Ela 

também passou para a história extra-bíblica como uma dinastia que investiu em 

construções. Destas se destacam o palácio de Samaria, a fortaleza de Hazor, os 

estábulos de Meguido, as obras no templo e na cidade de Dan e os túneis subterrâneos 

de água em Meguido e Hasor.  



A pesquisa mostrou que o descaso das fontes bíblicas deste período da história é fruto 

de uma preocupação teológica da historiografia deuteronomista do século VII, que 

transcende a dimensão histórico-factual. Deste modo, “a história da monarquia é 

primordialmente uma teologia” [167] e os dados narrados na Sagrada Escritura são o 

reflexo de uma teologia da história. 

A pesquisa também mostrou que o aprofundamento deste período histórico é 

fundamental para compreensão não só do desenvolvimento do antigo Israel como 

também para a compreensão da relação entre religião e história, uma vez que o 

hagiógrafo, ao escrever, faz uma utilização e releitura peculiar dos dados históricos que 

lhe são disponíveis. 
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