
ESTAÇÃO 1- MURO DAS LAMENTAÇÕES  

 
Muro das Lamentações.  
Fonte: Fallaner. Wikimedia Commons. Disponível em : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Holy_Land_2016_P0709_Western_Wall.jpg. Acesso em: 22 de 
novembro de 2018.  
 
 

[..] O nome Muro das Lamentações surge pelo fato de uma vez por 
ano, durante a era bizantina, os hebreus eram autorizados a visitar 
as ruínas do Templo, quando eles então lamentavam a sua 
destruição. Até hoje é um local importante para os judeus, que 
tradicionalmente celebram ali inclusive o início do Shabat (dia de 
descanso semanal do judaísmo que vai do pôr-do-sol de sexta até o 
aparecimento das primeiras estrelas na noite de sábado). A visita é 
tranquila, embora seja preciso passar por detectores de metais para 
chegar até o muro. Mulheres e homens rezam em espaços distintos 
e essa tradição precisa ser mantida inclusive pelos turistas. Outra 
tradição comum é deixar um bilhete entre as pedras do Muro das 
Lamentações com um pedido a Deus. Apesar de ser algo da religião 
judaica, visitantes (inclusive eu) também costuma fazer os seus 
pedido [...] 
Fonte: FURTADO, Otavio. Conhecendo o Muro das Lamentações e Domo da Rocha. Disponível em: 
http://www.maiorviagem.net/muro-das-lamentacoes-domo-da-rocha/. Acesso em: 22 de novembro de 2018. 
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ESTAÇÃO 2 - DOMO DA ROCHA 
 

 
Cúpula da Rocha em Jerusalém.  
Fonte: Alvaro merino. Wikimedia Commons. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupula_Dorada.JPG?uselang=pt-br. Acesso em: 22 de novembro de 2018. 

 
 
 

[...] Fica na Mesquita de Omar, finalizada em 691, e tem o domo 
coberto de ouro. É o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, 
depois de Meca e Medina. A tal rocha fica no centro da mesquita e é, 
segundo a tradição islâmica, o lugar de onde Maomé ascendeu ao 
céu. Para os judeus, é onde Abraão foi ordenado a sacrificar seu filho 
Isaac [...] 
Fonte: Superinteressante. Disponivel em: 
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-sao-os-locais-sagrados-de-jerusalem/. Acesso em : 22 de novembro de 
2018.  
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ESTAÇÃO 3 - BASÍLICA DO SANTO SEPULCRO  
 

 
A Igreja do Santo Sepulcro, também chamada de Basílica do Santo Sepulcro, ou a Igreja da Ressurreição pelos cristãos 
orientais, é uma igreja dentro do Bairro Cristão da Cidade Velha do Muro de Jerusalém. Está a poucos passos do 
Muristan. 
Fonte: Jorge Lascar. Wikimedia Commons.  Disponível em: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_du_Saint-S%C3%A9pulcre_(J%C3%A9rusalem)#/media/File:The_Church_of_the_
Holy_Sepulchre-Jerusalem.JPG. Acesso em: 22 de novembro de 2018.  

 
 
A Basílica do Santo Sepulcro é um templo cristão localizado no 
Quarteirão Cristão da Cidade Velha de Jerusalém onde, segundo a 
tradição (João 19:41-42), Jesus teria sido crucificado, sepultado e, ao 
terceiro dia, teria ressuscitado.  Administrada e repartida entre as 
igrejas Católica Romana, Católica Ortodoxa, Armena, Ortodoxa 
Copta, Ortodoxa Siríaca e a Igreja Ortodoxa Etíope, constitui um dos 
locais mais sagrados da cristandade [..] 
Fonte: Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Sepulcro. Acesso em 22 de novembro de 2018. 
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ESTAÇÃO 4 - DE QUEM É JERUSALÉM? | NERDOLOGIA 
 
Exibição do Vídeo: De quem é Jerusalém?  
 

 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mDCS9hFLbQ0. Acesso em 
23 de novembro de 2018. 
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FICHA DE ANÁLISE DAS ESTAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
 
ESTAÇÃO 1- MURO DAS LAMENTAÇÕES  
1- Qual lugar está sendo retratado na imagem? 
___________________________________________________________________________________ 
2- Para qual povo esse lugar é considerado sagrado? 
___________________________________________________________________________________ 
3- Quais o (s) motivo (s) que fazem desse lugar sagrado? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
ESTAÇÃO 2 - DOMO DA ROCHA 
1- Qual lugar está sendo retratado na imagem? 
___________________________________________________________________________________ 
2- Para qual povo esse lugar é considerado sagrado? 
___________________________________________________________________________________ 
3- Quais o (s) motivo (s) que fazem desse lugar sagrado? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
ESTAÇÃO 3 - BASÍLICA DO SANTO SEPULCRO  
1- Qual lugar está sendo retratado na imagem? 
___________________________________________________________________________________ 
2- Para qual povo esse lugar é considerado sagrado? 
___________________________________________________________________________________ 
3- Quais o (s) motivo (s) que fazem desse lugar sagrado? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
ESTAÇÃO 4 - DE QUEM É JERUSALÉM? | NERDOLOGIA 
1- Qual foi a declaração de Donald Trump, presidente dos EUA, em 06/12/2017 
que gerou polêmica e discussões? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
2- O que defende a ideia de Jerusalém indivisível apresentada no vídeo? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 Explique com suas palavras o conflito entre israelenses e palestinos na disputa 
por Jerusalém.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 


