
 

No ano 333 A,E.G., penet na Ásia, Alexandre o Grande, e som

conquistas, muôou a8 política e econômica em 50808 088

iterrâneas e consequentenonto da Palestina,יאל

a

«ocApesar das lutas com 98 povondos vizinhos, a vida pelítica

consolidou-se: os chefes des grandes famílias 6 087%

m um conselho de anciãos, o Sanhedrin, se em épocas determinadas era

vas agoembléia mais ampla, chamada a grande assembléia, Uma parte

escrita, ou redigida negsa época, por exemplos o Livro de Ruta,

clera intenção polética, o Livro de Esther, parte dog Salmos e alo

rofetas menores..ço

«csNegta época, existia apenesa dvas camadas: a grande massa de

3088, pequenos סטלגליל e do outro lado, uma axkk aristocracia dos

2108 86 לשצעמה e sacerdotes. À conquista de Alexandre 6 por conse

ranoferência do centro de pêso das planícies continentais para

marítimos e ilnas mediterrêncas, causou muitas transformações da

imentrutura gocial e econômica e espiritual dos povos costeiros. Nos

influência Helenística foram criadas 400 cidades novas, dentro

históricas הב Palestina. Geograficamente, criaramese duas

deE danon una às margens do Mar e a outga paraítelo ao caminho mai

conduzindo do mar ao dezerto, zembrando alguas nomes do primeirí

citar; Gaza, Ashrelon, 18%0...., 008090 0 negundo, a mais

aplousa ₪ "

É ua séculos da epoca hel stice trouxeram uma grande trang-

social: novas cla sociais surgiram: 8 artesãos, 98 comercian-

navegadores. Tôdas as cidades marítimas tornaram-se centros import:

odução industrial, como a Ge idro, 3 algodao, couro, objetos 8

, ג que Tôdas tas trensformações tiveram sua repercussão no

samento político e modificaram, em certo sentido, a atitude religiosa €

ca dos homens.

foi, sem dúvida, myji-
3 dAde dialego, que

nos escritos

erísticos desta influi

tureza, como se reflete nos Salmos e no8

0 desenvolvimento técnico e tístico recebeu grande impaisosoar

vande parte da vida às em cidadão nelênico era 400630868 aatividades €0-

muns, como ansemblétas 01401088, 1versões populares, cultura física, tea

tro e era idsal êo cidadão helênico acumular riquezas 6 exteriorizó-la,

«oco Basa sociedade era, em suas raizes sociais, cecravagistia O Su

contuou o abismo entre as classes. Todos 08 povos do Oriente Médio sofreram

esta transformação. O helenismo sfastou a chamada girigente de cada povo Ge

suag massas, e esvaziou êstes meios de seus conteudos tradicionais e reli

giosop e deixou as grandes massas populares sem liderança,  



 

 

  

 

   


