A Cidade de Dotã
Dotã, uma cidade a norte de Jerusalém, foi mencionada pela
primeira vez na Bíblia na história de José, como sendo o lugar
para onde os filhos de Jacó haviam levado seus rebanhos.
Os irmãos mais velhos de José tinham ciúmes dele, por seu pai,
Jacó, se importar mais com ele do que com todos eles. Quando
José era adolescente, o pai o mandou procurar os irmãos que
estavam vigiando as ovelhas e ver como estavam. Os irmãos,
cheios de ciúme, se aproveitaram da oportunidade para vender
José como escravo para uma caravana de mercadores ismaelitas
que passava por ali a caminho do Egito.1
Dotã foi mencionada novamente no livro de 2 Reis, como o lugar
onde o profeta Eliseu e o seu servo tiveram uma visão de cavalos
e carros de fogo protegendo-os dos inimigos que estavam
cercando a cidade.2
A colina conhecida atualmente como Tell-Dothan foi identificada
como sendo o local da cidade de Dotã mencionada na Bíblia.
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