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Nota introdutória  
 

>  COPIAR O ENDEREÇO NO GOOGLE PARA VER O VIDEO SOBRE A HISTÓRIA DO TEMPLO    
https://mail.yahoo.com/d/folders/35/messages/687/APzZimIAADpZUK6RAASbOS9rfqc:2?.rand=5

h681t5pee8l0  
 

 

 

1- o começo 
 
     Com Enos, filho de Sete, que nasceu para compensar a morte de Abel, Gn 4.25-26   
                         ‘então se começou a invocar o nome do Senhor’ 
 
2- através das gerações, sempre, um filho que deu continuidade à linhagem do Descendente 
    Gn 3.15_ destacando-se Enoque (Gn 4.21) e Noé, Gn 4.29 e 6.9  
 
3- Lameque , importante elo na transmissão oral, convive 95 anos com os netos: SEM, Cão e Jafé 
                    > passam pelo dilúvio e trazem o relato do ocorrido no éden, e o exemplo de Enoque 
 
4- SEM dá continuidade à linhagem ampla do Descendente( Gn 3.15) até que esta se afunila e  
 
5- Abraão Isaque e Jacó ( os patriarcas)  dão continuidade à linhagem do Descendente, 
    > os 12 filhos de Jacó que descem ao Egito, vão formar as 12 tribos do povo de Israel   
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6- Em meio à idolatria por séculos, uns poucos guardam a  fé: 
             ex: Joquebede,  mãe de Moisés,  da tribo de Levi, Êx cap 2 
 
7-   Moisés tira o  povo do Egito e a Lei  dada por Deus, no Sinai, dá e estrutura  de povo de Deus      
   àquela multidão amorfa que só conhecia ‘o Deus de Abraão, Isaque  e Jacó’   Êxodo 3.15 

               >  não era o deus deles!  
      

2  o Tabernáculo  
 
    1-  Deus dá instruções detalhadas para a execução do Tabernáculo, 
                              Feito em cerca de seis meses, no deserto , Êx 25 a 31 e 35 a 39  
                              Lavantado e consagrado, Êx 40 > Números 7- 10 
 

    
 

          Obs: livreto dá detalhes sobre o Tabernáculo: CASA DE OURO 
                     Jan Rouw e Paul F Kiene _ Leitura imperdível 
 
    2-  Em Siló, o Tabernáculo , instalado após a  conquistado Canaã, Js 18.1 
                       > lá permanece até sua captura pelos filisteus, 1 Sm 4 – 7  
                       > ‘Dizem’ que levitas esconderam as peças do Tabernáculo.    
 

1 Sm 5. 1 de Siló a Ebenezer e Asdode, para Gate(v8) para Ecrom ( v 10) 
 

1 Samuel 6  sete meses depois, a arca é devolvida a Israel e chega a Bete-Semes (6.12) onde 
homens morrem por terem olhado dentro da  arca (1 Sm 6.19) então é enviada a  

 
Quiriate-Jearim, 1 Sm 7.1 

 em Quiriate Jearim fica  por 20 anos _ até que o povo pede um rei a Samuel. 

 
 



Andanças da arca 

 
 
 
     
   3-  Em Quiriate Jearim,  a arca ,depois de uma’ novela‘, afinal  lá se estabelece ,1 Sm 7   
                      - tomada pelos filisteus, traz juízo onde chega 1 Sm 4-6 
                      -  devolvida à terra dos israelitas, pára em  Bete-Semes, 1 Sm 6.19 
                      - mas,rejeitada devido morte de dois homens que olharam dentro da arca, 
                      -  afinal, chega em Quiriate- Jearim, 1Sm 6.21 a 7.1    
 

         a ARCA, o que oficialmente, restou do Tabernáculo. 
 
4- Em Jerusalém: para a  cidade conquistada aos jubuseus, 2 Sm 6.5-10 
                              -  depois de uns transtornos, 2 Sm 6.3-12 
                              -  afinal,  Davi traz  e instala a arca. 1 Sm 6.9_11, 12-23 
                             -  ‘sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos’1 Sm 6.2 
 
5-  Templo_ Davi quer construir um Templo, mas Deus não o permite, 2 Sm 7 
                              - Deus faz aliança de reino eterno com Davi,  2 Sm 7.16 
                              - mas Salomão edificará o Templo, 2 Sm 7.12 -15  
                             -  Davi ajunta o material e dá instruções detalhadas sobre o serviço 
                                       > 1 Crônicas cap 17  e 22- 29 
 

03  o Templo  
 
1-Salomão constrói o Templo  



                     Consagra-o      
 
1 Reis   6    edificação do Templo, 1 Reis 7.15-51   ( 7.1-13 outras edificações) 
                 a arca no Templo, 1 Reis 8 
1.004aC    

1 Rs 9.1-9  ALIANÇA DO SENHOR COM SALOMÃO.   Já havia se passado 20 anos, 1 Rs 9.10 

 
 

Local do Templo : eira de Araúna,  2Sm 24. 14-29 https://www.abiblia.org/ver.php?id=7356   

          O templo e seu interior  

 
 
 
 
     606aC    início do cativeiro , 1ª leva (Daniel) 2ª leva   597aC ( vai Ezequiel)  
 
2- 586aC    caldeus destroem o Templo, na queda de Jerusalém  
 
3- 536aC  Na volta do cativeiro, Templo construído cf planta dada por Deus a Ezequiel 40  
 
 
4- 165aC   Macabeus purificam o Templo profanado por Antíoco Epifânio, em 170aC 
 

5-  Em 20/ 18aC     Herodes restaura o Templo de modo MAGNIFICICENTÍSSIMO  
saiba+ https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=625&ei=20vUXOm8CM3G5OUP4OmXuAs&q=temp

lo+de+herodes&oq=templo+de+herodes&gs_l=img.3..0l5j0i30l2j0i5i30j0i24.763.4183..5067...0.0..

0.467.2104.2j10j1j0j1......1....1..gws-wiz-img.......0i8i30.AP4hb6PXh4M#imgrc=GMx_OCFl0_-

UbM: 
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Templo de Herodes 
 

 
 

         Saiba+  https://sites.google.com/site/expositivocom3/a-construcao-do-templo 

 
 
  6-  No ano 70, Tito destrói o Templo e leva os judeus cativos para Roma  
 

Arco de Tito 
 

       escultura no ARCO de Tito, em Roma 
  

Mostra o candelabro do templo sendo levado para Roma  
 Pesava cerca de 30 Kg ( 1 talento de ouro puro, Êx 37.24)  
 A altura, parecia a  de  uma pessoa de estatura mediana, talvez 1,60m. 

Cenário atual  
 
         Acima, reluzente abóbada  da mesquita árabe construída no lugar do Templo 

                        < 
      Abaixo,  judeus oram à  frente do muro  do Templo destruído por Tito no ano 70. 

https://sites.google.com/site/expositivocom3/a-construcao-do-templo


 
      Em 1.948, por decreto da ONU 

                     Israel volta a constar no mapa como Nação soberana  
                     Cumpre-se a profecia de   Isaías 66.8  
Pode uma nação nascer num só dia, ou, pode-se dar à luz um povo num instante?  
  
* Deus fala muito em pouquíssimas palavras, mas trabalha na História 
 
   1- Tiro,  ‘No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes” (Ezequiel 26:3-5). 
     Deus usou o exército de Alexandre, o Grande, durante quase um ano, para deixar 
o local da cidade  Tiro rocha nua, onde hoje redes de pesca são postas para secar  & 
vi em documentário da Discovery, na TV 
 
2- Precisou haver um contexto histórico que propiciou a dominação de Hitler  
* Precisou haver o HOLOCAUSTO para o mundo reconhecer a necessidade da 
* Restauração da Nação de Israel,  
  > depois houve a conquista de Jerusalém ( guerra dos seis dias, em 66?)  

 

3- Parece que a construção do terceiro templo já está em vias de se 
tornar realidade :   https://www.youtube.com/watch?v=BRSN676xL4Y  

 

 

7- FALA-SE NA CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO TEMPLO 
                       - dizem que está todo  pronto, pré fabricado, em várias partes do mundo 

                      - sendo  o local disponibilizado ( hoje tem uma mesquita, lá!)  
                      -  será levantado  rapidamente!   

   

1-  ISRAEL, O RELÓGIO  DE  DEUS   
2- Significa o fim da era cristã: arrebatamento, 1 Ts 4.16  

3-Judeus voltam ao centro da História do relacionamento de Deus com a Humanidade 
                        - 144 judeus são selados para pregar o Evangelho, Ap 7.4-8  > 14.4-5  
                        -  perseguidos, são todos mortos pelo anticristo, 2 Ts 2.3-4 

                 - as duas testemunhas...  Ap 11   
 

Conclusão 

 

*O que a Bíblia diz? Tudo o que está escrito se cumprirá! E daí?  
                                                              É apenas História! 
 

O passado já foi, o futuro a Deus pertence > Importa seu hoje com Deus 
 

 >  Hoje é o dia de acertar o seu relacionamento pessoal com Deus. 
 

* Salvação e aliança com Deus sempre teve por base a fé:  ler Hebreus 11 
 

  ! ‘creu Abraão no Senhor e isso foi-lhe imputado como justiça’ Gn 15.6 
 

  !             > ‘ o justo viverá pela( da)  fé’  Habacuque 2.4 
 

  !  A Lei foi necessária e imprescindível  para definir a  Nação  formada  pelos   

                                                                        descendentes de Isaque!  (Gn 21.12 )  

 !  Com Davi, a aliança do Reino ( 2 Sm 7.13, 16) sob condições, Salmo 89.30-37 

 !  E a promessa ‘Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente’ Isaías 60.22  
                           > é a História de Deus com Abraão e seus descendentes. 

 

*Mas o que, de fato, faz diferença para você é a sua história com Deus, como  

https://www.youtube.com/watch?v=BRSN676xL4Y


 

diz o salmista:’ o Senhor é  a  minha luz (me esclarece) e a minha salvação’ Sl 27 
 

*Clama a Mim; responder-te-ei, ensinarei coisas grandes e firmes, que não sabes’ Jr 33.3 

 
Para ser imparcial, ao julgar,  o critério de Deus é A  ATITUDE DO CORAÇÃO >  ler Is 58 

                                                                 1 Samuel 16.7                     fim    

 
 

Adendo Esquema cronológico 

   
1- Tabernáculo   execução  Êx  25-31  e  35-39 

                            Consagração, Nm 7-10 
 

2- assentado em Siló, ao entrar em Canaã, Josué 18.1 
 

3- Em Siló, fica até ser tomada pelos filisteus,1 Samuel 4,5... 

1Sm 5. 1 de Siló a Ebenezer e Asdode, para Gate(v8) para Ecrom ( v 10) 

1Sm 6.12 chega a Bete semes, é enviada a Quiriate Jearim, 1Sm 7.1 
 

 A arca fica em Quirite-Jearim uns 20 anos até que o povo pede um rei 
 

4- Afinal, a arca é levada para Jerusalém por Davi, 2 Samuel 6 -7  

➢ Impedido de fazer o Templo, 2Samuel 7,   1Cr 15-17 
➢ Compra o terreno onde será edificado o Templo, 1Cr 21.15-26 

➢ prepara o  material e faz detalhadas especificações. 1Cr 22 a 29  
 

5- Salomão edifica o Templo, 1Rrs 5.5, 6.1, 7.13 

                   A arca é colocada no Tempo!  

1.004aC      Consagra o Templo, 1 Rs 8 ( Deus aparece a Salomão, 1Rs 9.1-10)   
 

586aC         O Templo é destruído pelos caldeus, 2 Reis 25.9-17 
 

............     a Ezequiel (25 anos depois de ter sido levado cativo) Ez 40  
                 *Deus dá  planta do Templo do retorno do cativeiro, Ez  40 -45  

➢  Inclusive muitas especificações, e o local, Ez 45 
 

536aC       * Na volta do cativeiro, logo constroem um altar, Esdras 3  

➢ mas leva 2 anos para iniciar a construção do Templo, Ed 3.8 
➢ a obra é paralisada (uns 14 anos?) pelos inimigos, Ed 4-6 

 
521ac        Ageu e Zacarias ( ler seus escritos) fazem retomar a obra 

516aC        O Templo é concluído em 4 anos, e consagrado, Ed 6.13-22 
 

 
165aC       purificado pelos Macabeus 

                - após ter  sido profanado por Antíoco Epifanes, 170aC   
 

 
20/18aC   Herodes, o Grande, inicia restauro e ampliação do Templo 

10/ 08aC?           termina a parte central, antiga, do Templo: MAGNIFÍCO!!! 
                          Mc 13.2  João 2.19-20 ( em 29, 46 anos)   Mt 4.5 

64dC           afinal fica pronta a expansão  externa, ao redor do núcleo  
 



70dC            Tito invade Jerusalém e destrói o templo  

.............       *Hoje,  tudo está pronto para se erguer o 3º. Templo 

                          

                         > Como será que aquela Mesquita irá sair dali  ?????? 
‘Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente’ Is 60.22  -x- 


