ACHADO ARQUEOLÓGICO CONFIRMA A EXISTÊNCIA DO REI DAVI

Uma rocha encontrada em Israel e que
está em exposição no Metropolitan Museum of
Art de Nova York, oferece novas evidências
sobre a descrição bíblica sobre o reinado de
Davi, afirmam especialistas em arqueologia. A
peça mede 13 por 16 centímetros e tem 13
linhas de texto que ainda podem ser lidas.
Eles acreditam que o texto mencionando
o rei Davi descreveu a dinastia davídica como
“extraordinária”, sendo uma das raras peças que substanciam uma das narrativas bíblicas mais
questionadas justamente pela falta de registro fora das Escrituras. Estima-se que ela foi talhada cerca
perto de 830 a.C., uns 150 anos depois do período em que reinou Davi.

A inscrição vem de Tel Dan, região norte de Israel e comemora as conquistas de Hazael, rei da
Síria, inimigo dos antigos reinos de Israel e Judá. Hazael afirma ter matado Jorão, rei de Israel, e
Ahaziahu, rei da “Casa de Davi” (ou Judá). O fato de Judá ser reconhecida por uma fonte não judaica
como “Casa de Davi” é importante porque seria a única evidência arqueológica do gênero, acabando
com uma disputa que dura séculos sobre a existência de um rei chamado Davi.
A Agência Telegráfica Judaica (JTA) informou que a rocha é “a mais antiga referência extra
bíblica” ao rei Davi. “Não há dúvidas que a inscrição é um dos artefatos mais importantes já
encontrados em relação à Bíblia”, asseverou Eran Arie, curador no Museu de Israel.
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No catálogo do museu para a exposição, Arie escreveu que a inscrição com o nome de David é
uma “indicação clara de que a” Casa de Davi “era conhecido em toda a região e que a reputação do rei
não foi uma invenção literária de um período muito mais tarde.”

As fissuras na pedra não obstruíram a clara menção, que continua “intacta e clara”, disse Ira
Spar, professor de história e estudos antigos em Ramapo College, em New Jersey, um especialista em
pesquisa sobre a Assíria.
Steven Fine, professor de história judaica na Universidade de Yeshiva e diretor do Centro de
Estudos de Israel, acredita que a exposição irá gerar grande interesse de estudiosos e no público em
geral.
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O ano de 2014 termina oferecendo grandes contribuições para a arqueologia bíblica, oferecendo
evidências que suprem uma grande lacuna e objeto de disputa entre estudiosos. Tanto descobertas que
confirmam o reinado de Salomão, seu templo e que reforçam descobertas de situações parecidas em
2013.
Os reinados de Davi e Salomão, que são de grande importância para o Antigo Testamento, não
tinham até recentemente comprovação arqueológica que realmente existiram. Tudo que se sabe deles
vem da Bíblia. Pelo menos até agora. O argumento era a inexistência de monumentos que detalhem as
realizações do rei, como era costume na época. Teoria agora que parece definitivamente superada.
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