
Depois de permanecer por mais de 400 anos na terra 

do Egito, a Bíblia relata que o povo de Deus foi liberto 

das mãos de Faraó para desfrutar de uma nova terra 

por nome de Canaã, até então nenhuma novidade, 

a indagação fica ao descobrirmos que a distância 

aproximada entre os dois lugares ficavam entre 400 e 

500 km, dependendo da rota a ser feita.

Alguns estudiosos falam que este caminho poderia 

ser feito em 11 dias, o que parece um pouco difícil, pois 

não estamos falando de um pequeno grupo e sim de 

milhões de hebreus a qual continha crianças, bebês, 

idosos como qualquer grande população, se tornando 

inviável esse cálculo de uma caminhada de 40 km por 

dia, devido aos transtornos gerados por se tratar de 

uma grande população.

Fazendo uma análise bem confortável, digamos que 

se o povo caminhasse 10 km por dia essa caminhada 

duraria em média de 40 a 50 dias, o grande problema é 

que o povo demorou 40 anos, o que dá uma média de 
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10 km por ano e 833 mt por mês.

Na verdade esses números demonstram que apesar 

de Deus ter libertado seu povo do cativeiro alguma 

coisa estava errada. O atraso do povo não foi um erro 

de cálculo quanto ao tempo que deveriam caminhar 

por dia, o atraso do povo estava inteiramente ligado a 

desobediência as leis de Deus.

A caminhada foi marcada por estagnação, voltas em 

círculos e desorientação, quanto mais o povo errava, 

mais lenta e cansativa se tornava a viagem a terra 

prometida.

“E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, 

até que entraram em terra habitada; comeram maná até 

que chegaram aos termos da terra de Canaã”, Êx 16.35.

No mapa a seguir veremos a viagem como seria e 

como realmente foi do povo hebreu até a terra de Canaã.

A seta preta demonstra o caminho que deveria ser feito 

pelo povo hebreu, e a seta vermelha demonstra o caminho 

percorrido por toda nação israelita até a terra de Canaã.
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