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Mosteiro de Santa Catarina
Egito

دير القّديسة كاترين



Mapa do Sul da Península do Monte Sinai, Egito



Património Mundial da UNESCO em 2002 pela sua 
importância única nas tradições do cristianismo, 
islamismo e judaísmo.



O mosteiro foi 
construído por ordem 
do Imperador 
Justiniano I (reinou 
527-565), cercando a 
Capela da Sarça 
Ardente ordenada pela 
Imperatriz Consorte 
Helena, mãe de 
Constantino o Grande, 
no local onde 
supostamente Moisés 
teria visto a sarça 
ardente.





A sarça 
ardente
A sarça 
ardente

De acordo com o Alcorão, Moisés 
(Nabi Musa) partiu para o Egipto 
juntamente com a sua família 
após completar o período de 
tempo. O Alcorão afirma que 
durante a sua viagem, ao 
pararem perto da at-Tur, Musa 
observou um incêndio e instruiu 
a família a esperar até ao seu 
regresso com fogo por eles.

“, الـبُـقـعَـة الـُمـبَـاَرَكـة

O solo abençoado“

Na Torah e Velho Testamento, 
este episódio aconteceu no 
Monte Horebe

E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio 
duma sarça; e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não 
se consumia. | Êxodo 3:2









• A biblioteca de Santa Catarina 
possui a segunda maior 
colecção dos primeiros códices 
e manuscritos do mundo



• Codex Sinaiticus

• A versão mais antiga da 
Bíblia, com o Antigo e o Novo 
Testamento. Encontrada no 
Egito 1859, Mosteiro de Santa 
Catarina.

• Um dos 50 exemplares que o 
Imperador Constantino 
mandou escrever pela 
primeira vez

• Cópia da tradução
Septuaginta do Antigo 
Testamento escrita em letras
maiúsculas gregas



Codex SinaiticusCodex Sinaiticus



Fontes 
consultadas

• https://www.egypttoday.com/Article/4/81281/The-
story-of-finding-the-oldest-Bible-in-Saint-Catherine

• https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Catherine%27s
_Monastery

• https://www.mountsinaimonastery.org/

• https://madainproject.com/burning_bush_of_saint
_catherine_monastery

• https://en.wikipedia.org/wiki/Burning_bush

• https://www.youtube.com/watch?v=JSIbyS1rY3g

• https://www.youtube.com/watch?v=QGttUn5Oe5w

• https://www.youtube.com/watch?v=dUZijGS6pM0

• https://artsandculture.google.com/project/preservi
ng-egypt
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