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Através dos relatos da Palavra de Deus sobre a vida e os atos 

de Salomão, é possível perceber o quanto ele foi importante 

para o Antigo Oriente próximo, já que estes afirmam que ele 

era o rei mais poderoso e conhecido em todas aquelas regi-

ões onde tinham suas dominações (2 Cr 9.22-24). Sabemos que 

a Palavra de Deus não erra, nem mente! Salomão realmente 

existiu, no entanto, é provável que haja pessoas que discordem 

desta possibilidade. Há, entretanto, evidências que provam 

a verdade bíblica até os dias de hoje. Um rei poderoso como 

esse, inevitavelmente, deixou rastros na sociedade de sua épo-

ca. Portanto é interessante analisar evidências que confirmam 

sua historicidade, isto é, sua vida na terra.

Existem algumas descobertas arqueológicas que conse-

guem remontar à época da antiguidade, dando evidências cla-

ras da realidade descrita na Bíblia. Por volta do ano de 2010, 

a arqueóloga israelense Eliat Mazar, da Universidade Hebraica, 

afirmou que foram encontradas antigas fortalezas em Jerusa-

lém, que revivem as possibilidades de comprovação da vida e 

história de Salomão, descritas na Bíblia com detalhes. Esse é um 

ponto sensível no meio acadêmico, pois alguns arqueólogos is-

raelenses sustentam que o reino de Salomão realmente existiu, 

outros afirmam que são apenas mitos. No entanto, a descoberta 

pode indicar que apenas um governo forte e com grandes re-

cursos como o de Salomão seria capaz de construir fortalezas 

sólidas como essas há três mil anos. 

De acordo com Mazar, a descoberta ‘’é a mais significativa 

construção que temos da época do Templo de Salomão em 

Israel. Isso quer dizer que, no século X a.C., existia uma forma 

de governo estruturada o suficiente para construir grandes edi-

ficações’’, afirma a pesquisadora. Baseado na provável data de 

construção das fortalezas encontradas, e em sua localização, a 

arqueóloga sugere que elas foram construídas por Salomão, o 

filho de Davi, e mencionadas no Livro dos Reis. A descoberta 

inclui uma portaria monumental e um muro de 70 metros, loca-

lizados do lado de fora de onde ficam atualmente os muros da 

Cidade Velha de Jerusalém. O sítio arqueológico já é conhecido, 

mas estas escavações são as primeiras a render provas concre-

tas da idade dos muros: cacos de cerâmicas, figuras de rituais, 

impressões nos jarros com as palavras ‘’o rei’’ – atestando a exis-

tência de uma monarquia – e inscrições com nomes hebreus.

Mais uma vez a Palavra de Deus se confirma através de 

comprovações e estudos científicos. A humanidade tenta se 

afastar de Deus; buscando seu próprio conhecimento e rejei-

tando tudo o que tenha a ver com a fé. É neste contexto, po-

rém, que o Senhor se revela cada vez mais real e inevitável! O 

homem pode tentar fugir da realidade, pode tentar fazer tudo 

do seu próprio jeito, mas as evidências não deixam dúvidas 

das marcas de Deus na humanidade. ‘’O relato bíblico do reino 

de Davi provavelmente não é uma ficção completa’’, afirma 

Aren Maeir, arqueólogo professor da Universidade de Bar Illan, 

perto de Tel Aviv, sobre o reinado de Davi e, consequentemen-

te, de seu filho Salomão. 
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