O SEGUNDO TEMPLO E O NOVO TEMPLO
Introdução

Os judeus retornaram do exílio babilônico sob o decreto do rei Ciro, da Pérsia, no ano de 538 a.C.,
e iniciaram a reconstrução do templo. Oposições externas e desencorajamentos internos fizeram
com que eles abandonassem o projeto durante 16 anos, veja texto:
Esdras 4: 1 Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao SENHOR, Deus de Israel, 2
chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus;
como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. 3 Porém Zorobabel, Jesua e os
outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus; nós mesmos, sozinhos, a edificaremos
ao SENHOR, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. 4 Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o
no edificar; 5 alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario,
rei da Pérsia. 6 No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. 7 E, nos dias
de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram; a carta estava escrita em caracteres
aramaicos e na língua siríaca. 8 Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. 9
Escreveu Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, os outros seus companheiros: dinaítas, afarsaquitas, tarpelitas, afarsitas, arquevitas,
babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas 10 e outros povos, que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de
Samaria, e os outros aquém do Eufrates. 11 Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes: 12 Teus servos, os homens daquém do Eufrates e
em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e
malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. 13 Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar, e
os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. 14 Agora, pois, como
somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso, mandamos dar-lhe aviso, 15 a fim de que se busque no Livro das
Crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias e que nela tem havido
rebeliões, desde tempos antigos; pelo que foi a cidade destruída. 16 Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar, e os
seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. 17 Então, respondeu o rei: A Reum, o
comandante, a Sinsai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates: Paz! 18
A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. 19 Ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos,
aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se têm feito rebeliões e motins. 20 Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dalém
do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. 21 Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles
homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. 22 Guardai-vos, não sejais remissos nestas
coisas. Por que há de crescer o dano em prejuízo dos reis? 23 Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinsai, o
escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e, de mão armada, os forçaram a parar com a obra. 24
Cessou, pois, a obra da Casa de Deus, a qual estava em Jerusalém; e isso até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia.

Devido a oposição dos povos que haviam ido morar naquelas terras, que influenciaram negativamente ao rei,
enviando-lhe uma carta acusando os judeus de insubmissão e rebelião contra os reinos estabelecidos em
épocas passadas, conforme constava nos anais dos reis da época, o rei Artaxerxes atendeu ao pedido da carta
e a obra teve que parar. O texto acima nos informa a data de até quando a obra de reconstruir o Templo de
Jerusalém parou, ou seja, no segundo ano do reinado do rei Dario rei da Pérsia. Veja tabela:
1.
2.
3.
4.
5.

Ano 586 Judah é levado cativo para a babilônia.
Ano 538 Ciro rei da Pérsia edita o decreto para retorno dos judeus e reconstrução do Templo.
Ano 536 Artaxerxes rei da Pérsia manda para a obra do Templo.
Ano 522 Dario é constituído rei da Pérsia.
Ano 520 Dario no 2º ano do reinado de Dario reedita o decreto para reiniciar a obra de reconstrução
do Templo conforme Esdras 4:24 e Ageu 1:1. Neste mesmo ano Ageu e Zacarias iniciam seu
ministério profético animando o povo e a elite do povo.
6. Ano 516 no 6º ano do reinado de Dario o Templo é terminado e reinaugurado.veja texto abaixo:
Esdras 6: 13 Então, Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram
pontualmente, segundo decretara o rei Dario. 14 Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que
profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel
e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. 15 Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de adar, no
sexto ano do reinado do rei Dario.

O templo original de Salomão foi destruído no ano de 586 a.C. , e de acordo com a profecia de Jeremias capitulo
25:11-14 que dizia que a nação deveria servir a um rei estrangeiro por 70 anos, os judeus ficaram temerosos em
começar a reconstrução do Templo antes do ano 516 a.C., porém é interessante notar que no ano que se terminou a
reconstrução e inaugurou o Templo completou os 70 anos profetizados por Jeremias, em outras palavras, os judeus
ficaram sem Templo por 70 anos, de 586 à 516. 586-516 = 70.

O LIVRO DE AGEU
Ageu 1: 1 No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do ETERNO, por intermédio do
profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: 2
Assim fala o ETERNO dos Exércitos: Este povo diz: Não veio ainda o tempo, o tempo em que a Casa do ETERNO deve ser
edificada. 3 Veio, pois, a palavra do ETERNO, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: 4 Acaso, é tempo de habitardes vós
em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? 5 Ora, pois, assim diz o ETERNO dos Exércitos: Considerai
o vosso passado. 6 Tendes semeado muito e recolhido pouco; comeis, mas não chega para fartar-vos; bebeis, mas não dá para
saciar-vos; vestis-vos, mas ninguém se aquece; e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. 7 Assim diz o
ETERNO dos Exércitos: Considerai o vosso passado. 8 Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa; dela me agradarei e serei
glorificado, diz o ETERNO. 9 Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu
com um assopro o dissipei. Por quê? —diz o ETERNO dos Exércitos; por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao
passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. 10 Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra, os
seus frutos. 11 Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes; sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra
produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos.

COMENTÁRIO:
O povo abandonou a reconstrução do templo do ETERNO, e só se preocupava cada um com os seus
assuntos pessoais. O TEMPLO era o centro da vida espiritual do povo, que unia o povo e dava a ele um
sentido de coletividade, ou seja, uma unidade como nação, era o rg do povo, a identidade nacional do povo.
Além disso o TEMPLO era chamado de casa de ELOHIM, e ELOHIM era como PAI para o povo, logo o
povo sem TEMPLO se sentia como uma família sem teto, sem casa para morar. Sem o TEMPLO o povo
perdeu a identidade, ou seja, o povo perdeu o sentido de nação, perdeu o sentido de coletividade e assim
cada um agia conforme seu egoísmo e projetos pessoais. Por causa do egoísmo do povo o ETERNO enviou
um período de escassez. O povo trabalhava muito e não via resultados e passavam necessidade porque
abandonaram a construção do TEMPLO do ETERNO. O ETERNO é dono das estações e do tempo, pelo
descaso do povo o ETERNO enviou a seca sobre a terra e o povo padeceu pelo seu egoísmo.
O MOTIVO DA ESCASSEZ
Ageu 1:9 Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o
dissipei. Por quê? —diz o ETERNO dos Exércitos; por causa da minha casa, que permanece em ruínas(brx = chareb), ao
passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa.

brx

=chareb

1) ruína, assolado, desolado, seco
Ageu 1:11 Fiz vir a seca ( brx = chareb) sobre a terra e sobre os montes; sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o
que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos.

brx = chareb
1) sequidão, desolação, seca, calor
A palavra hebraica CHAREB é usada pelo profeta num jogo de palavras ou como num trocadilho, esse jogo de palavras enfatiza o
fato de que a seca era a resposta de Deus à negligência do povo para com a sua casa.

Ageu 1: 12 Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jozadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam
à voz do ETERNO, seu ELOHIM, e às palavras do profeta Ageu, as quais o ETERNO, seu ELOHIM, o tinha mandado dizer; e o
povo temeu diante do ETERNO. 13 Então, Ageu, o enviado do ETERNO, falou ao povo, segundo a mensagem do ETERNO,
dizendo: Eu sou convosco, diz o ETERNO. 14 O ETERNO despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de
Judá, e o espírito de Josué, filho de Jozadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo; eles vieram e se puseram
ao trabalho na Casa do ETERNO dos Exércitos, seu ELOHIM, 15 ao vigésimo quarto dia do sexto mês.

COMENTÁRIO:
O ETERNO levantou os profetas AGEU e ZACARIAS para repreender os lideres do povo e também o
povo. Também o ETERNO levantou esses dois profetas para os animar. A mensagem dos profetas surtiram
efeito e Zorobabel da linhagem de Davi, ou seja, da linhagem real, e Josué da linhagem de levi, ou seja, da
linhagem sacerdotal filho do sumo sacerdote comandaram o reinicio das obras do TEMPLO DO ETERNO.
Havia ainda um outro problema muito grave conf. o livro de Neemias 5:1-12, uma classe mais abastarda

estava oprimindo o povo, os pobres do povo, e até fazendo dos seus irmãos escravos e ainda vendendo-os a
eles mesmos, ou seja, eles não eram mais oprimidos por povos gentios, nem mais vendidos a eles, porém
agora eram vendidos para seus próprios irmãos e compatriotas que também até a poucos anos atrás eram
também escravos na babilônia, ou seja, havia injustiça, opressão por parte dos mais abastados.
Ageu 2: 1 No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do ETERNO por intermédio
do profeta Ageu, dizendo: 2 Fala, agora, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jozadaque, o
sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: 3 Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira
glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? 4 Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o ETERNO, e sê
forte, Josué, filho de Jozadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o ETERNO, e trabalhai, porque eu sou
convosco, diz o ETERNO dos Exércitos; 5 segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu
Espírito habita no meio de vós; não temais.

COMENTÁRIO:
O profeta AGEU passa para os dirigentes do povo e para o povo uma mensagem de esperança, porém eles
precisavam fazer a parte deles, ou seja, trabalhar porque o ELOHIM de Israel era com eles. A mensagem de
AGEU se resume em quatro tópicos:
1. O povo tem a capacidade de realizar um projeto coletivo.
2. A reconstrução é sempre possível, mesmo que tudo esteja em pedaços é possível sempre recomeçar
do zero e reconstruir.
3. Os líderes do povo e o povo precisam se unir em torno de um modelo de colaboração.
4. Retomar a consciência da verdadeira escala de valores, ou seja, as pessoas precisavam parar de
pensar mais em si mesmas, e pensar no bem comum do povo. Para isto o povo precisava de algo que
os unisse e aqui no caso seria o TEMPLO e com o TEMPLO a restauração da TORAH DE
ELOHIM, de LEI DE ELOHIM.
Ageu 2: 7 e farei tremer todas as nações, e virá o Desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o SENHOR
dos Exércitos. (RC)
Ageu 2: 7 farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o
ETERNO dos Exércitos.(RA)
Ageu 2: 7 Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu Templo aqui em Jerusalém.
E assim encherei o meu Templo de beleza.(NTLH)
Ageu 2: Abalareis todas as nações, então afluirão as riquezas de todas as nações e eu encherei este Templo de glória disse
Yahwéh dos exércitos.(BJ)
Decidi comparar as traduções acima do versículo 7 do capitulo 2 do livro de Ageu, porque a versão Revista e Corrigida, que é a
primeira logo acima, traduz o texto de uma forma muito fora do contexto da mensagem de Ageu. De acordo com o comentário da
Bíblia de Jerusalém quem traduziu e inseriu a idéia de “DESEJADO DAS NAÇÕES” foi Jerônimo na Vulgata Latina. Porém o
texto hebraico não faz referencia nenhuma ao Messias nesta passagem conforme demonstra as demais traduções feitas diretamente
do texto hebraico.
Ageu 2: 6 Pois assim diz o ETERNO dos Exércitos: Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra
seca; 7 farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o
ETERNO dos Exércitos. 8 Minha é a prata, meu é o ouro, diz o ETERNO dos Exércitos. 9 A glória desta última casa será maior
do que a da primeira, diz o ETERNO dos Exércitos; e, neste lugar, darei a paz, diz o ETERNO dos Exércitos.

COMENTÁRIO :
No ano 67 a.C Roma conquistou Jerusalém e também profanou o Templo, tornando o país de Israel
tributário dos romanos. Ganhando a afeição dos romanos, Herodes, o Grande, foi constituído rei da Judéia. E
com o fim de ganhar popularidade entre os judeus (seus novos súditos), reedificou o Templo, fazendo
extraordinárias reformas e ampliando o TEMPLO. Segundo o testemunho de FLAVIO JOSEFO no livro A
HISTÓRIA DOS HEBREUS Este TEMPLO da época de HERODES e consequentemente da época de
YESHUA excedeu em beleza e grandeza ao primeiro TEMPLO de Salomão, muitos o consideravam o
prédio mais belo do mundo. Este era considerado uma das SETE Maravilhas do Mundo Antigo. O
historiador judeu Flavio Josefo nos diz que o Templo era feito de mármore folheado a ouro, e visto à

distância parecia uma montanha de neve brilhante ao sol. Um dos sábios da época disse: “Quem não
viu o Templo de Herodes ainda não viu uma bela construção”.
Depois de ler relatos históricos como os acima transcritos fica fácil entender a profecia de AGEU sobre a
Glória da SEGUNDO TEMPLO que seria maior do que a da primeira. Abaixo você lerá no Livro de Esdras
capitulo 3:10-13, que houve um grande choro sendo uma mistura de alegria dos jovens com a tristeza dos
velhos quando da edificação dos alicerces do TEMPLO. Por que houve o choro de tristeza por parte dos
velhos? Ora é simples, estes velhos haviam visto o primeiro TEMPLO DE SALOMÃO, e quando viram os
alicerces do segundo TEMPLO choravam de tristeza porque este segundo TEMPLO era muito aquém
daquele primeiro. Ageu movido por ELOHIM profetiza que:
NOVA TRADUÇAO NA LINGUAGEM DE HOJE:

Ageu 2: 6 —Pois é isto o que eu, o ETERNO o Todo-Poderoso, digo: Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar
e a terra firme. 7 Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu Templo aqui em
Jerusalém. E assim encherei o meu Templo de beleza. 8 Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. 9 Então o novo Templo
será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o ETERNO Todo-Poderoso, falei.

Esta tradução que eu usei acima de AGEU 2:6-9 é maravilhosa, repare nas palavras usadas por esta tradução:
1. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu Templo.
2. encherei o meu Templo de beleza.
3. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus.
4. Então o novo Templo será ainda mais belo do que o primeiro.
AGEU fala das riquezas das nações que virão e serão trazidas para o templo em Jerusalém, fala ainda que
toda a prata e todo o ouro são do ETERNO, ou seja, estão nas mãos DELE e ELE as dá a quem ele quer,
quando ele diz isto está querendo dizer que as nações ricas estão nas mãos do ETERNO e ele O ETERNO
fará tremer as nações e as riquezas destas nações seriam trazidas para o TEMPLO em Jerusalém e que o
NOVO TEMPLO, ou seja, O SEGUNDO TEMPLO seria mais belo do que o primeiro. A Glória que
algumas traduções usam nesta passagem se refere à GLÓRIA MATERIAL, A BELEZA MATERIAL DO
TEMPLO e não a presença manifesta de ELOHIM no TEMPLO. Se a GLORIA do segundo TEMPLO fosse
a presença de ELOHIM isto seria um retrocesso, pois o próprio ELOHIM disse: “ O céu é o meu trono, e a
terra o escabelo dos meus pés: que casa me edificaríeis vós? e que lugar seria o do meu descanso?” ISAIAS
66:1. O que ELOHIM sempre quis foi corações circuncidados e não apenas o prepúcio da carne, e através
de Jeremias ELOHIM DIZ:
JEREMIAS 31: 31 Eis aí vêm dias, diz o ETERNO, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32
Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porquanto eles
anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o ETERNO. 33 Porque esta é a aliança que firmarei com a
casa de Israel, depois daqueles dias, diz o ETERNO: Na mente, lhes imprimirei a minha TORAH, também no coração lhas
inscreverei; eu serei o seu ELOHIM, e eles serão o meu povo.

ELOHIM diz de uma nova aliança onde circuncidaria o coração do seu povo e imprimiria a sua TORAH na
mente deles e escreveria a sua TORAH no seus corações. Tudo isto aponta para um NOVO TEMPLO não
feito por mãos de homens conf. ATOS 17: 24:
ATOS 17:24 O ELOHIM que fez o mundo e tudo que nele há, sendo CRIADOR do céu e da terra, não habita em templos feitos por
mãos de homens.
O TEMPLO NA ÉPOCA DE YESHUA ERA ESCONDERIJO DE LADRÕES?
MARCOS 11: 15 Quando YESHUA e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do Templo e começou a expulsar
todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam
pombas. 16 E não deixava ninguém atravessar o pátio do Templo carregando coisas. 17 E ele ensinava a todos assim: —Nas
Escrituras Sagradas está escrito que ELOHIM disse o seguinte: “A minha casa será chamada de ‘Casa de Oração’ para todos os
povos.” Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões!

Repare que YESHUA diz que o TEMPLO tinha se tornado um esconderijo de ladrões. é isto mesmo,
esconderijo, um local onde as pessoas se escondem. Se esconder do que? Escondiam-se atrás da religião e
pensavam que estariam seguros. Eram parceiros da opressão romana. que penalizava o povo com altas taxas
de impostos. Que tomavam as terras até das viúvas pobres. YESHUA denunciou os escribas por isto. Quem

eram os escribas? Eram doutores da lei, letrados, eles que copiavam em rolos as sagradas escrituras, ou seja,
a TORAH, os profetas e demais ESCRITURAS. Eram funcionários dos saduceus e dos chefes dos
sacerdotes e dos ricos, eles administravam os contratos de empréstimos e depois tomavam as propriedades
das viúvas impossibilitadas de pagar as dividas. Eles escravizavam os filhos daqueles também que tinham
dividas e os mandavam para a guerra. A classe sacerdotal que deveria protestar contra as injustiças e
proteger o órfão, a viúva e o estrangeiro os oprimiam. Eles se tornaram colaboradores do império romano, e
oprimiam o povo à troca de regalias e riquezas. Apesar de toda a beleza e glória material do segundo
TEMPLO e de ele ter se tornado uma das SETE MARAVILHAS do mundo da época , a SHECHINÁ de
ELOHIM, ou seja, a PRESENÇA DE ELOHIM não habitava no TEMPLO, pois o mesmo havia se tornado
em esconderijo de ladrões e ELOHIM não habita onde há injustiça, roubo, opressão dos pobres e etc.
Ageu 2: 10 Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do ETERNO por intermédio do profeta
Ageu, dizendo: 11 Assim diz o ETERNO dos Exércitos: Pergunta, agora, aos sacerdotes a respeito da lei: 12 Se alguém leva
carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro
mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: Não. 13 Então, perguntou Ageu: Se alguém que se tinha
tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar nalguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes:
Ficará imunda. 14 Então, prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o ETERNO; assim é toda a
obra das suas mãos, e o que ali oferecem: tudo é imundo. 15 Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele
dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do ETERNO, 16 antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de vinte
medidas, e havia somente dez; vinha ao lagar para tirar cinqüenta, e havia somente vinte. 17 Eu vos feri com queimaduras, e
com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos; e não houve, entre vós, quem voltasse para mim, diz o ETERNO.
18 Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o
templo do ETERNO, considerai nestas coisas. 19 Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a
oliveira não têm dado os seus frutos; mas, desde este dia, vos abençoarei. 20 Veio a palavra do ETERNO segunda vez a Ageu, ao
vigésimo quarto dia do mês, dizendo: 21 Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra; 22 derribarei o
trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações; destruirei o carro e os que andam nele; os cavalos e os seus
cavaleiros cairão, um pela espada do outro. 23 Naquele dia, diz o ETERNO dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de
Salatiel, servo meu, diz o ETERNO, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o ETERNO dos Exércitos.
NEEMIAS 5: A OPRESSÃO DO POVO POBRE PELOS RICOS
Neemias 5: 1 Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. 2 Porque havia os que
diziam: Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas; que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. 3 Também houve os
que diziam: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. 4 Houve ainda os
que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. 5 No entanto, nós
somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles; e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas
para serem escravos, algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo; pois os
nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. 6 ¶ Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. 7
Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usurários, cada um para com
seu irmão; e convoquei contra eles um grande ajuntamento. 8 Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram
vendidos às gentes, segundo nossas posses; e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? 9
Então, se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis; porventura não devíeis andar no temor do
nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? 10 Também eu, meus irmãos e meus moços lhes demos
dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. 11 Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os
seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. 12 Então,
responderam: Restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos; faremos assim como dizes. Então, chamei os sacerdotes e os fiz jurar
que fariam segundo prometeram.
ESDRAS 3: O CHORO DE TRISTEZA DOS VELHOS COM O CHORO DE ALEGRIA DOS JOVENS
Esdras 3:10 Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do ETERNO, apresentaram-se os sacerdotes,
paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asafe, com címbalos, para louvarem o ETERNO, segundo as determinações
de Davi, rei de Israel. 11 Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao ETERNO, com estas palavras: Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao ETERNO por se
terem lançado os alicerces da sua casa. 12 Porém muitos dos sacerdotes, e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a
primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa; muitos, no entanto,
levantaram as vozes com gritos de alegria. 13 De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro
do povo; pois o povo jubilava com tão grandes gritos, que as vozes se ouviam de mui longe.

TRECHOS DO NOVO TESTAMENTO QUE FALAM DO NOVO TEMPLO
JOÃO 4:21 Disse-lhe YESHUA: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o
Pai.22 Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 Mas vem a
hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai
procura para seus adoradores. 24 ELOHIM é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.

Quando YESHUA diz para a mulher samaritana que chegaria a hora que nem no monte em Samaria e nem
no monte MORYAH em Jerusalém seria o lugar de adoração, mas que a verdadeira adoração independeria
de lugar de TEMPLO, pois o TEMPLO de Jerusalém estava situado no monte MORYAH, concluindo
YESHUA estava dizendo que o verdadeiro TEMPLO seria o coração o corpo dos homens.

O NOVO TEMPLO
I CORINTIOS 3: 16 Não sabeis vós que sois o templo de ELOHIM e que o Espírito de ELOHIM habita em vós? 17 Se alguém
destruir o templo de ELOHIM, ELOHIM o destruirá; porque o templo de ELOHIM, que sois vós, é santo.
I CORINTIOS 6: 19 Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo da RUACH HAKODESH, que habita em vós, proveniente de
ELOHIM, e que não sois de vós mesmos?
EFÉSIOS 2: 20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que YESHUA HAMASHIACH é a principal pedra
da esquina; 21 no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, 22 no qual também vós juntamente
sois edificados para morada de ELOHIM no Espírito.
EFÉSIOS 4: 12 querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo do MASHIACH, 13
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de ELOHIM, a varão perfeito, à medida da estatura
completa do MASHIACH,
I PEDRO 2: 5 vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios
espirituais, agradáveis a ELOHIM, por YESHUA HAMASHIACH.
ISAÍAS 66: 1 ASSIM diz o ETERNO: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés: que casa me edificaríeis vós? e que
lugar seria o do meu descanso?
ATOS 17: 24 O ELOHIM que fez o mundo e tudo que nele há, sendo CRIADOR do céu e da terra, não habita em templos feitos
por mãos de homens.
APOCALIPSE 21: 22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o ETERNO, ELOHIM Todo-poderoso, e o Cordeiro.

