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I 

O TERCEIRO TEMPLO 

 

 

O povo judeu aguarda ansiosamente a 

construção do terceiro templo de Jerusalém, 
sobretudo, os judeus ortodoxos. 

Desde a destruição de Jerusalém pelos romanos em 
70 d.C., a reconstrução do templo judaico não é só 
o desejo, é a oração como o dever de judeus 
conservadores, ortodoxos e nacionalistas. Várias 
tentativas foram feitas ao longo dos séculos, mas 
todas em vão. 

Nos últimos anos o apoio à construção tem crescido 
com grande soma em dinheiro para a confecção de 
todos os artefatos para o novo templo, como 
descritos rigorosamente no livro do Êxodo capítulos 
25 a 40. 
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O Porquê da Reconstrução 

Para os judeus a importância da reconstrução do 
Templo reside em seu papel na redenção do 
mundo. Os judeus ortodoxos acreditam que isso só 
pode ocorrer quando o Templo for reconstruído.  

Os líderes judeus do Movimento do Templo 
acreditam que o povo judeu não está vivendo no 
nível espiritual que Deus planejou por causa da 
ausência da Shekinah (Presença Divina) do mundo.  

“A Shekinah é realizada apenas por meio do 
Templo… Em termos de nossa missão como povo, 
não podemos de forma alguma alcançar nosso 
status espiritual sem o Templo.” Para os judeus 
ortodoxos comprometidos em restabelecer o 
Templo, tanto os problemas atuais do mundo 
quanto os problemas enfrentados pelo povo judeu 
serão resolvidos apenas com a reconstrução. 
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II 

OS DOIS PRIMEIROS TEMPLOS 

 

 

O Templo de Salomão foi construído em 1000 

anos antes de Cristo e destruído pela Babilônia em 
586 aC. Depois Esdras conta a história da 
construção do segundo Templo, que ocorreu entre 
538-515 aC. Não houve nenhuma manifestação 
sobrenatural de Deus no Segundo Templo (Esdras 
6). 

O rei Herodes ampliou o segundo templo em 37 aC, 
mas ele foi destruído em 70 dC durante o Império 
Romano. De lá para cá, o Templo de Jerusalém 
nunca foi reconstruído. Um único trecho do muro 
permanece - o Muro das Lamentações. 

O profeta Oséias profetizou que os filhos de Israel 
ficariam sem os sacrifícios no templo por muitos 
dias (Os 3:4).  
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Desde a destruição do segundo Templo no ano 70 
d.C, os rabinos substituíram os sacrifícios por 
orações na parte da manhã, ao meio dia, e ao 
entardecer (coincidindo com os horários nos quais 
os sacrifícios eram oferecidos no templo). Eles 
também adotaram a posição de que a lei judaica 
proíbe a reconstrução do Templo Sagrado antes da 
era da redenção messiânica, ou seja, o messias deve 
vir primeiro. 
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III 

O INSTITUTO DO TEMPLO 

 
 
 

E m 1987 foi criado o Instituto do Templo, em 

Jerusalém,  pelo rabino Yisrael Ariel. O Instituto está 
localizado no bairro judaico da cidade murada de 
Jerusalém perto do Muro das Lamentações (muro 
ocidental para os judeus). O trabalho do Instituto 
do Templo é: levar os judeus à “percepção de que o 
Templo é o centro da vida judaica e constitui uma 
conexão viva entre o povo de Israel e seu pai 
celestial”.  

O Instituto do Templo visa arrecadar fundos para a 
reconstrução dos utensílios no interior do templo, 
segundo a descrição bíblica. 

Os judeus ortodoxos  ressuscitaram o Sinédrio, 
órgão religioso que fiscalizava as questões jurídicas 
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relacionadas ao Templo e que pretendem vê-lo 
reconstruído de forma adequada. 

Desenvolvimentos recentes contribuíram para os 
objetivos do Movimento do Templo e para a 
realização da reconstrução do Templo. 

Todos os utensílios do Templo já estão prontos para 
uso, inclusive a Menorá de ouro. O que ainda falta é 
a Arca da Aliança que não pode ser substituída por 
uma réplica. 

O Sinédrio e o Movimento do Templo realizam 
encenações das cerimônias do Templo para o 
treinamento daqueles que são da classe sacerdotal. 

O altar de sacrifício também está pronto. Ele é 
único. Foi projetado para ser desmontado e 
rapidamente remontado em seu devido local 
permanente, porque o povo de Israel é obrigado a 
construir um altar exclusivamente no local do altar 
original no Monte Moriá, o Monte do Templo. 
Quando chegar a hora certa, ele será remontado no 
Monte do Templo, permitindo que o serviço de 
sacrifício seja retomado sem demora. 
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As dificuldades para reconstruir 

O monte do Templo (Monte Moriá) está sob 
proteção muçulmana. Atualmente, a guarda árabe 
permite aos turistas apenas um acesso muito 
limitado no Monte do Templo. Às vezes, apenas 
algumas horas por dia e, outras vezes, nenhum 
acesso. Quaisquer tentativas de judeus ou cristãos 
de orar, ler a Bíblia, cantar ou falar abertamente 
sobre sua fé são imediatamente reprimidas pelos 
guardas. 

Outra dificuldade encontrada pelos entusiastas do 
templo é a indiferença dos judeus seculares. O 
desafio agora é vencer o secularismo, que é 
predominante na liderança política em Israel, e 
presente entre parte da população, em especial os 
israelenses ateus. 

Como construir o Templo no local dominado por 
muçulmanos? 

O Instituto do Templo diz que “Não há barreiras 
legais judaicas” para a reconstrução do templo,  
apenas políticas. 
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Os judeus ortodoxos pensam deixar esse detalhe 
para o Messias, quando ele se manifestar, mas 
querem estar prontos para começar a construção 
quando Ele abrir o caminho. 
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IV 

O QUE DIZ A BÍBLIA? 

 

 

A  escatologia do Antigo Testamento 

Aqueles que acreditam que as Escrituras contêm 
um cumprimento literal das alianças bíblicas para o 
povo judeu e a Terra de Israel reconhecem que a 
reconstrução do Templo faz parte desse futuro 
prometido. Na apresentação da Nova Aliança para 
Israel, lemos no livro do profeta Jeremias: 

 Eis que virão dias, declara o Senhor, em 
que cumprirei a boa palavra que proferi 
acerca da casa de Israel e da casa de Judá. 
Naqueles dias e naquele tempo farei 
brotar um justo Ramo de Davi; e Ele 
executará justiça e retidão na terra. 
Naqueles dias, Judá será salvo, e 
Jerusalém habitará segura; e este é o 
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nome pelo qual ela será chamada: o 
Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz 
o Senhor: Nunca faltará a Davi varão que 
se assente no trono da casa de Israel; e 
dos sacerdotes levíticos nunca faltará 
homem diante de mim para oferecer 
holocaustos, para queimar ofertas de 
cereal e para preparar sacrifícios 
continuamente. Jeremias 33:14–18.  

O profeta Ezequiel, nos capítulos 40 a 43, descreve 
sua maravilhosa visão sobre um terceiro Templo em 
Jerusalém, e menciona, minuciosamente, a 
construção de um altar onde holocaustos deverão 
ser oferecidos a Deus.  

O passo final visto pelos profetas é a vinda do rei de 
Israel, o Messias: “Jerusalém é a luz do mundo … e 
quem é a luz de Jerusalém? O Santo, bendito seja 
Ele” (Bereshit Rabbah 59.8). 

A escatologia do Novo Testamento 

A Escatologia do Novo Testamento sobre um 
terceiro templo judaico em Jerusalém está inferida 
em pelo menos três porções proféticas, sendo elas: 
Mt 24:15-16; 2 Ts 2:3-4; Ap 11:1-2. 
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A vinda do antimessias, o pequeno chifre citado em 
Daniel 7:8, trará profanação ao templo e 
perseguição violenta contra o povo judeu: “e sobre 
a asa das abominações virá o assolador”; enquanto 
a expressão: “e isso até à consumação” aponta para 
a volta vitoriosa do Messias (veja Dn 2:35,45); com 
o fim da septuagésima semana virá juízo sobre o 
assolador. 

Em Daniel 11:31 é dito que o Anticristo profanará o 
santuário e cessará o sacrifício contínuo; a partir 
desse tenebroso evento, começará a contar os 
últimos três anos e meio, ou mil duzentos e noventa 
dias (Dn 12:11). 

A prova de que a 70ª semana de Daniel ainda não 
se cumpriu na história está no fato de Cristo 
definitivamente relacionar esses importantes 
eventos com sua segunda vinda (veja Mt 24:6,15-
16). 

Apocalipse 11 descreve um Templo físico, no qual 
todas as nações também farão uso.  

Paulo afirma em II Tessalonicenses 2:4 que o 
anticristo se assentará no Templo de Deus, 
desejando ser adorado como tal.  

Como podemos ver, é evidente que um novo 
Templo será reconstruído em Jerusalém, mas... 
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V 

O TEMPLO DA TRIBULAÇÃO 

 

 

O cenário do final dos tempos na Palavra de 

Deus exige que um Templo Judeu esteja erguido 
quando a Besta governar o mundo. (Dn 9.27). 

Em Seu Sermão no monte das Oliveiras (Mt 24-25), 
Jesus confirmou a profecia de Daniel. Ele chamou a 
profanação de “o abominável da desolação” (Mt 
24.15). 

Em face dessas profecias, o terceiro templo é 
conhecido como o templo da Tribulação e o templo 
do Anticristo.  

Essa edificação que será construída em breve em 
nada se relaciona com o Templo descrito em 
Ezequiel 40-46 e com as profecias de Zc 1.16;  
6.12.13.  
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Conforme João em Apocalipse, haverá um templo 
com altar e adoração construído pelos judeus 
ortodoxos para o período da Tribulação (Ap 11:1). 
Esse templo será profanado pelo anticristo e pisado 
pelos gentios: 

 E deixa o átrio que está fora do templo, e 
não o meças; porque foi dado às nações, e 
pisarão a cidade santa por quarenta e dois 
meses. Ap 11:2. 

O domínio do Anticristo não  durará para sempre; o 
governo dele será interrompido pelo advento do 
Messias (Jesus Cristo), que lançará a Besta na Geena 
e, em seguida, estabelecerá o seu reino Milenar 
nesta terra. 

Sempre Alerta 

Entendemos que o desejo ardente  de reconstrução 
do Templo em Jerusalém, manifesto pelos judeus 
ortodoxos e vários líderes mundiais, é mais um 
importante sinal profético escatológico de que o 
anticristo está às portas. 

O cenário para a construção do Templo da 
Tribulação está pronto. A manifestação do 
anticristo é o próximo evento importante na 
concretização das profecias bíblicas. 
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O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou em 
cerimônia judaica, na Casa Branca, que estava 
otimista com a reconstrução do Templo. 

Em dezembro de 2018, ocorreu uma cerimônia de 
consagração do altar do Terceiro Templo, em 
Jerusalém, onde serão apresentados sacrifícios 
diariamente, segundo os judeus ortodoxos.  

Há informações sobre a existência de todos os 
utensílios sagrados para o Templo tão esperado 
pela comunidade judaica.  

Existe um filme produzido pelos idealizadores do 
projeto, que mostra um templo surgindo no mesmo 
local que, atualmente, está a Mesquita do Domo da 
Rocha.  

Históricos, os Acordos de Abraão entre Israel e 
alguns países árabes, alteraram algumas dinâmicas 
do Oriente Médio. O esforço agora se concentra 
em, além de aprofundar suas consequências, atrair 
outros países do mundo árabe e muçulmano para 
aderirem à caravana diplomática responsável por 
uma das maiores mudanças do cenário geopolítico 
do Século XXI. 
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Como o Terceiro Templo pode ser construído? 

Sabemos que  judeus e  muçulmanos vivem em 
contínuo conflito, mas a chegada do Anticristo 
mudará este cenário. Breve, cristãos, judeus e 
muçulmanos devem entrar num acordo.  

A Besta usará o seu poder de convencimento para 
mostrar unidade na diversidade. Convencerá os 
líderes religiosos e autoridades globais que a 
melhor coisa a se fazer, será deixar de lado as 
diferenças para que uma única religião universal 
seja criada... Muitas línguas, uma só voz! 

Sempre Alerta! 
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VI 

O TEMPLO NO MILÊNIO 

 

 

Haverá um Templo em Jerusalém durante o 

Milênio? 

Muitos acreditam que o profeta Ezequiel teve uma 
visão do quarto templo, o templo do Milênio. 
Ezequiel também mostra  o exercício sacerdotal do 
Israel convertido.(Ez 40 a 43). 

Este remanescente de Israel, que se apresenta 
como um grande exército em pé (Ez.37:10), como 
um povo salvo, será a nação sacerdotal planejada 
por Deus desde o momento em que foi selado o 
pacto entre Deus e Israel (Ex.19:5,6). 

No Milênio, Israel - Restaurado e constituído como 
nação sacerdotal - terá novamente um templo 
construído com a aprovação divina, onde estará a 
glória de Deus. 
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Muitos se embaraçam com a existência deste novo 
templo e pelo restabelecimento do culto com 
sacrifícios e demais cerimônias durante o Milênio, 
achando que isto não se coaduna com a redenção 
operada por Cristo, que instaurou um novo 
concerto, um concerto eterno. 

Todavia, é preciso que cada um entenda que Deus 
cumprirá a Sua promessa para com Israel de lhe 
tornar uma nação sacerdotal e, isso na dimensão 
terrena. Deste modo, diante das  promessas das 
Escrituras à  Israel, torna-se preciso que haja um 
Templo e um culto durante o Milênio. Zc 6:12-13. 

Mas, isso não representa uma invalidade do 
sacrifício de Cristo no Calvário? 

Não, entendemos que não porque os sacrifícios no 
período milenar terão apenas um efeito simbólico, 
retrospectivo, assim como a Ceia do Senhor é 
apenas um símbolo do sacrifício de Cristo. O fato de 
Jesus ter nos perdoado e nos salvado no Calvário 
não nos dispensa da necessidade de celebrarmos a 
Ceia do Senhor. O cerimonial no Templo do Milênio 
fará o mesmo papel. 
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