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1) ABSTRACT.1 

 

This work will be seeing a bit of temples, its purposes and the 

action of the opponent to destroy them materially and spiritually. 

2) INTRODUÇÃO. 

 

Aqui, estaremos focando principalmente a determinação do Senhor de 
não ter cadáveres, (coisa morta), dentro de seus templos, FÍSICOS E 
HUMANOS. Isso por que a santidade e o zelo convêm às casas do Senhor, 
sejam elas feitas de tijolos e madeiras, sejam casas-seres-humanos.2 
Vejamos um pouco do zelo do Senhor para com seus templos: 

 

 EZEQUIEL 43:5-8 E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior; e eis que a glória do 

SENHOR encheu a casa. 6 E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa,...7 E disse-

me...9 Agora lancem eles para longe de mim ... Os cadáveres ..., e 

habitarei no meio deles para sempre. (Cadáveres de pessoas dentro do templo 
do Senhor – Templo fixo). 
 

 SALMO 93:5 Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua casa, 

SENHOR, para sempre. (Templos casas materiais, e também casa-espiritual). 

 

 II PEDRO 3:11 Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém 

ser em santo trato, e piedade. (Templos seres-humanos). 
 

 JOÃO 2:17 E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me 

devorará. (Templos casas materiais, e também casa-espiritual). 

 
Falaremos um pouco sobre o que é o pecado.3 Mesmo que não seja definido na lei como tal, há 

coisas que Deus não admite por ser anticristo, antiluz, etc. Qualquer coisa que se oponha ao 

Senhor da vida é ação, ou tipo, do senhor da morte. 

 

Veremos, também, que o adversário tudo faz para contradizer e macular o reino de Deus, ou 

pelo menos, tenta manchar tudo que aponta para o reino de Deus, especialmente, age para macular 

o nome de Jesus.  

 

No item seguinte falaremos sobre diferentes tipos de templos... 

                                                           
1 Neste trabalho estaremos vendo um pouco sobre templos, suas finalidades e a ação do adversário para destruí-los material e 

espiritualmente. 
 
2 I PEDRO 2:5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo... 
3 VEJA MAIS DETALHES NO TRABALHO: A TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO 
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3) A DIVERSIDADE DE TEMPLOS. 

 

Estudando a bíblia notamos que há dois tipos de templos, quanto a 

sua constituição. A saber: 

 Os templos materiais – tabernáculo, templo de Salomão, os templos de 

hoje. Os humanos, também, são templos para morada do Espírito Santo. São 

templos constituídos na terra, e desta terra. Portanto, são templos passageiros, 

finitos..., como tudo nesta terra. Todos esses templos terrenos têm alguma 

semelhança do verdadeiro templo celestial e espiritual, pelo menos no que diz 

respeito a sua função, destinação. 

 

 O Templo espiritual – Jesus é o verdadeiro templo espiritual, imutável e 

eterno. É um templo do reino de Deus. 

 

Pois bem, os templos deveriam ser exclusivamente para oração e adoração a Deus, tais quais os 

templos israelitas do novo e velho testamento. No entanto, por operação maligna, e por desconhecimento 

da palavra de Deus, esses locais deixaram de ser santificados ao Senhor. Eles passaram a ter muitas 

finalidades, além das destinadas ao culto a Deus. Os templos passaram a ter uma utilização 

MULTIFUNCIONAL.  

 

Igualmente, as congregações deixaram a separação das coisas comuns, portanto, coisas profanas 

deste mundo. Elas se envolveram com políticas e outras atividades seculares, alheias à atividade 

relacionada com a vida eterna.  

 

Essa aproximação das coisas próprias desse presente século, com frequência, gera contaminação 

da função sacerdotal espiritual, e também dos templos consagrados ao Senhor. 

  
AGORA, VAMOS NOS ATER A TRÊS tipos de TEMPLOS materiais: 

 O tabernáculo – erguido no deserto, durante a caminhada dos hebreus, do Egito para 

Canaã. Era uma espécie de tenda.4 

 

Alguns materiais usados na construção do tabernáculo:  

 

Entre os materiais estavam: tecidos, madeiras, ouro, peles de animais... 5 

                                                           
4 ÊXODO 25:8-9 E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 9 Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do 

tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis.  

5 ÊXODO 26:1,6,14,29 E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura, e carmesim; com querubins as 

farás de obra esmerada. Farás também cinquenta colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será 

um tabernáculo. 6 Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em 
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Construtor do tabernáculo: 

Templo feito por mão de homens, sob a coordenação de Moisés, segundo estrita 

orientação de Deus. 

Custo : 

Animais perderam a vida para ceder à pele para o tabernáculo.  

Tecidos, madeiras, ouro... 

Serviços diversos. 

 

 O templo fixo - depois que os israelitas tomaram posse da terra prometida, foi construído 

um templo sólido.6 Esse templo foi destruído duas vezes e reconstruído uma e remodelado 

outra vez. Depois da última destruição, no primeiro século da era cristã, não foi mais 

reconstruído. 

 

Materiais do primeiro templo sólido:  

 

Ele era feito de pedra, madeira, ouro, prata, ferro, cobre, bronze...7 

Construtores: 

A construção do primeiro templo sólido é obra do rei israelita Salomão e seus 

colaboradores.8  

                                                           
cima. 14 Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. 29 E cobrirás de ouro as 

tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas; também as travessas as cobrirás de ouro.  

 
6 2 CRÔNICAS 7:15-16 Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. 16 Porque agora escolhi e 

santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos 

os dias.  

7 ALGUNS DOS MATERIAIS USADOS NA CONSTRUÇÃO DO TEMPLO EDIFICADO POR SALOMÃO. 

 I CRÔNICAS 29:2 Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para 

as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro e madeira 

para as de madeira, pedras de ônix, e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e 

toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância.  

 

 I CRÔNICAS 22:4 E madeira de cedro sem conta; porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância.  

8 I REIS 9:1-9 Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do SENHOR, e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, 

que lhe veio à vontade fazer, 2 O SENHOR tornou a aparecer a Salomão; como lhe tinha aparecido em Gibeom. 3 E o SENHOR lhe disse: 

Ouvi a tua oração, e a súplica que fizeste perante mim; santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre; e os 

meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. 4 E se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração 

e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, 5 Então confirmarei o 

trono de teu reino sobre Israel para sempre; como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: Não te faltará sucessor sobre o trono de Israel; 6 

 Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos, e os meus estatutos, 
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Este templo foi destruído, pela primeira vez, por ordem do rei babilônico 

Nabucodonosor, no ano 586 antes de Cristo.  

 

A reconstrução foi feita nos dias de Neemias, Esdras, Zorobabel... No reinado de Ciro, 

um rei persa, por volta do século V, antes de Cristo. Este rei persa foi quem pôs fim ao reinado 

babilônico. 

 

A remodelagem do templo-fixo foi feita por ordem do rei Herodes, durante o período 

romano, no primeiro século antes de Cristo.  

 

Custo da construção do templo edificado por Salomão:9 

 

O ouro usado foi 108.000 talentos. Esse peso em quilograma chega, aproximadamente, 

a 2.808.000 quilos de ouro.10 

 

                                                           
que vos tenho proposto, mas fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, 7 Então destruirei a Israel da terra que 

lhes dei; e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença; e Israel será por provérbio e motejo, entre todos os 

povos. 8 E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e assobiará, e dirá: Por que fez o SENHOR assim a esta 

terra e a esta casa? 9 E dirão: Porque deixaram ao SENHOR seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses 

alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram; por isso trouxe o SENHOR sobre eles todo este mal. 
 
9 SOMENTE O OURO E A PRATA CHEGAM A UM TESOURO GIGANTESCO, EM PESO E VALOR. 

O ouro e a prata do tesouro particular dos nobres e do rei Salomão para a construção: 

 I CRÔNICAS 29:4,6-7 Três mil talentos de ouro de Ofir; e sete mil talentos de prata purificada, para cobrir as paredes 

das casas.6 Então os chefes dos pais, e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de mil e de cem, até os chefes da obra do rei, 

voluntariamente contribuíram. 7 E deram para o serviço da casa de Deus cinco mil talentos de ouro, e dez mil dracmas, e 

dez mil talentos de prata, e dezoito mil talentos de cobre, e cem mil talentos de ferro.  

O ouro e a prata acumulados pelo rei Davi para a construção do templo: 

 I CRÔNICAS 22:14 Eis que na minha aflição preparei para a casa do SENHOR cem mil talentos de ouro, e um milhão 

de talentos de prata, e de cobre e de ferro que não se pesou, porque era em abundância; também madeira e pedras preparei, e 

tu suprirás o que faltar.  

 
10 A medida de peso “talento” tem variados valores em quilos, dependendo do povo e da época observada. Pegamos o 

valor mínimo encontrado de 26 quilos por talento. Multiplicando 26 kg por 108.000 talentos de ouro, 
chegamos ao montante de 2.808.000 quilos de ouro. Multiplicando esse dois milhões e 
oitocentos e oito mil quilos de ouro pelo preço médio atual de R$150.000,00 por quilogramas 
de ouro, chegamos a um valor de R$421.200.000.000,00, (quatrocentos e vinte e um bilhões 
e duzentos milhões de reais). Isso usado o menor peso em quilos por talento. Há talentos 
que podiam chegar a 58,9 kg. Esse era o peso usado no novo testamento. Usamos 26kg , 
por talento, que é quase a metade do maior peso encontrado. 
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A prata usada foi um total de 1.017.000 talentos. Transformando isso em quilograma 

dar mais de 26.442.000 quilos de prata.11 

 

Somando só o custo do ouro e da prata em valores atuais, aproximados, chegamos, por 

baixo, ao valor de R$ 487.305.000.000,00, (quatrocentos e oitenta e sete bilhões e trezentos 

e cinco milhões de reais). 

 

Relembramos que um templo é um tipo de Jesus. O Senhor é o templo de grande preço. 

Nós também somos templo do Senhor e ele diz que somos seu tesouro particular.  

 

Foram usados outros materiais, e serviços, cujo custo não foi calculado, na construção 

do templo de Salomão. Entre esses materiais cuja quantidade e custo não foram calculados 

encontramos: ferro, madeira, pedra, cobre, bronze sem conta. 

 

O custo certo do templo construído por Salomão é incalculável pelo homem. Assim é 

Jesus para Deus. Ele tem um valor imensurável. Ele é o alto preço que Deus pagou para 

termos comunhão com o Senhor. Este tesouro celestial não pode ser tratado como algo de 

pouco, ou nenhum, valor.  

 

Quem não gostaria de estar dentro de um lugar tão valioso, belo e santo como o templo 

de Salomão? Praticamente todos no mundo gostariam de estar ali. 

 

O adversário faz de tudo para diminuir o alto preço, o alto significado que Jesus tem 

diante de Deus. O inimigo não consegue fazer a desvalorização diretamente em Jesus. Por 

causa disso ele joga imundície naquilo que tipifica o valioso templo santo de Deus.  

 

A intenção do arqui-inimigo é afastar o homem do lugar santo e afastar Deus do homem. 

Ele quer afastar o homem de Jesus, o templo eterno. 

 

O maligno transforma os templos em lugares para mortos, porque, com a profanação, 

quem verdadeiramente quererá estar dentro de uma catacumba, junto com um corpo em 

                                                           
11 A medida de peso “talento” tem variados valores em quilos, dependendo do povo e da época observada. Pegamos o 

valor mínimo encontrado de 26 quilos por talento. Embora possa haver diferença entre os talentos de 
ouro e de prata, vamos usar o mesmo peso em quilos para o talento da prata. Multiplicando 26 
kg por 1.017.000 talentos de prata, chegamos ao montante de 26.442.000 quilos de prata. 
Multiplicando esse peso em quilos pelo valor médio do quilo da prata, R$2.500,00, 
chegaremos ao valor de R$66.105.000.000,00. 
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decomposição? Praticamente ninguém gostaria de estar e muito menos morar num lugar 

podre. 12 

 

 O TEMPLO-HUMANO. Somos templos para morada de Deus em ESPÍRITO. Isso se efetiva 

APÓS O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO. ELE VEM MORAR EM NÓS depois do 

batismo com o Espírito Santo.  

 

Materiais que constituem o templo-humano:  

 

A madeira é o próprio homem. 

O ouro é o poder do Espírito de Deus em nós. 

A prata é o alto preço do sacrifício de Jesus ao dar a sua vida para nos salvar da morte 

eterna.  

Construtor: 

Somos templos construídos pelas MÃOS DO SENHOR, através do Espírito Santo.13 

Custo : 

O valor pago foi o alto preço do sangue de Jesus, derramada na cruz, para pagar os 

nossos pecados. 

                                                           
12 A BÍBLIA RELATA QUE UM HOMEM MORAVA NO CEMITÉRIO. ELE FAZIA ISSO POR QUE ESTAVA ENDEMONIADO. 
 

 MATEUS 8:28 E, tendo chegado ao outro lado, à província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados, 

vindos dos sepulcros; tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. 

 
13 DEUS CRIOU O HOMEM MATERIAL E o HOMEM ESPIRITUAL, AQUELE QUE NASCE DA ÁGUA E DO 

ESPÍRITO SANTO. 

 GENESIS 1:27 E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. 

 

 GÊNESIS 2:7 E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem 

foi feito alma vivente.  

 

 EFÉSIOS 4:24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.  

 

 I TIMÓTEO 4:6 Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da 

boa doutrina que tens seguido.  

 

 ATOS 2:38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos 

pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 
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 O TEMPLO JESUS - O TEMPLO ETERNO. JESUS É O TABERNÁCULO, O TEMPLO 

PROPRIAMENTE DITO. OS TEMPLOS ANTERIORES SÃO tipos de Jesus, em maior ou 

menor simbologia.  

 

Jesus é o templo, sem início, sem fim, não construído. ELE VERDADEIRAMENTE É O 

TESOURO DE DEUS DE VALOR INCALCULÁVEL.14 

4) A FINALIDADE DOS TEMPLOS.  

 

A finalidade dado pelo Senhor para seus templos é: 

 Templos destinados para MORADA DE DEUS EM ESPÍRITO – A COMUNHÃO de Deus 

com os servos (para louvor e adoração);15 

 

 EFÉSIOS 3:17 Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; ... 

 

 ÊXODO 29:45 E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus.  
 

 EFÉSIOS 1:5,6 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo 

o beneplácito de sua vontade, 6 Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis 

a si no Amado, 

 

 Templos destinados para CASA DE ORAÇÃO – lugar de cultuar a Deus. 

 MATEUS 21:13 E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de 

oração ... 

                                                           
14 JESUS É O TEMPLO DE GRANDE PREÇO.  

 APOCALIPSE 21:22 E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro.  

 MATEUS 13:46 E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. 

15 DEUS TEM HABITADO COM O HOMEM. TEM TABERNACULADO COM O HOMEM.  

 JOÃO 1:14 E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça 

e de verdade. 

  

 MATEUS 17:17 E Jesus, respondendo, disse: O geração incrédula e perversa! Até quando estarei eu convosco, e até quando 

vos sofrerei? Trazei-mo aqui.  

 MATEUS 28:20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, 

até a consumação dos séculos. Amém.  
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 MATEUS 6:6 Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, 

ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará 

publicamente. ( Principal aposento de oração dos servos é o seu próprio 
coração). 

A profanação de um templo nos leva a avaliamos de onde vem à santidade dos 

templos dedicados ao Senhor. Vejamos isso a segui. 

5) A ORIGEM DA SANTIDADE DE UM TEMPLO PARA ADORAÇÃO A DEUS. 

 

O que faz um templo ser santo não é sua estrutura física. Não são os seus 

utensílios. Não é o seu modelo. Não são os rituais praticados no culto a Deus... Ainda 

que feitos segundo a lei de Deus.  

O que faz um lugar ser santo é a “presença de Deus”. O SANTO DOS 

SANTOS estando presente todo o lugar é santo. Se Deus não santificar um 

determinado lugar esse lugar não é terra santa, não importa o que se construa, ou 

faça, ali. 

Moisés teve um encontro com Deus no meio do deserto.16 Josué também teve seu 

encontro com Deus.17 Ali, em ambos os casos, não havia paredes, tendas, utensílios 

ou rituais especiais. No entanto, Deus disse para eles, cada um há seu tempo, que 

aqueles lugares eram “terra santa”. Por isso, deveriam tirar os calçados dos pés, 

reverenciando a presença daquele que santificava aquele lugar.  

                                                           
16 O lugar onde Deus está é um lugar santo.  

 ÊXODO 3:2,3 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. 3 E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei 

esta grande visão, porque a sarça não se queima. 

 
 ATOS 7:30-33 E, completados quarenta anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo 

no meio de uma sarça. 31 Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão; e, aproximando-se para observar, foi-lhe 

dirigida a voz do Senhor, 32 Dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E 

Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. 33 E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que 

estás é terra santa.  

17 JOSUE 5:15 Então disse o príncipe do exército do SENHOR a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar 

em que estás é santo. E fez Josué assim.  
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Os templos e lugares terrenos passam, chegam ao fim, como tudo neste mundo. 

Entretanto, a santidade produzida pela presença de Deus sempre existirá. Vejamos 

que o lugar onde Deus está é local santo: 

 ÊXODO 3:2,3,5 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. 3 E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande 

visão, porque a sarça não se queima. 5 E disse: Não te chegues para cá; tira os 

sapatos de teus pés; porque o lugar em que tu estás é terra santa.  
 

 ATOS 7:32-33 Dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e 

o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. 33 E disse-lhe o Senhor: Tira as 

alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa.  

 

 JOSUÉ 5:15 Então disse o príncipe do exército do SENHOR a Josué: Descalça os sapatos de 

teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.  

 

Deus disse onde Ele estaria “santificando” a terra. Veremos isso no próximo item. 

6) ONDE DEUS ESTÁ É TERRA SANTA. 

 

Hoje, onde é que Deus está presente para dizermos que tal lugar 

é um lugar santo?  

a) Primeira RESPOSTA: A de JESUS:  

 

 MATEUS 18:20 Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu 

nome, aí estou eu no meio deles. 

Não existe mais o templo de Jerusalém, segundo os moldes ditados por Deus. 

Mas, os locais onde os servos se reúnem para adorar e orar a Deus são lugares 

santos, pois, Deus está presente no meio deles. 

Jesus disse que não haveria um lugar específico para adoração. Todavia, Ele, 

de forma nenhuma, disse que o lugar onde os servos estão, em comunhão com 

Deus, um lugar onde Deus está, seria um lugar comum. 
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Onde há uma adoração a Deus, em espírito e em verdade, é um lugar santo, pois o 

todo poderoso que nos santifica está ali.  

Vejamos referência onde Jesus diz que devíamos adora-lo em qualquer lugar: 

 JOÃO 4:20-24 Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar 

onde se deve adorar. 21 Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste 

monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22 Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos 

o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. 23 Mas a hora vem, e agora é, em que 

os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o Pai 

procura a tais que assim o adorem. 24 Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o 

adorem em espírito e em verdade. 

 

 

b) Segunda Resposta a pergunta: Onde Deus está santificando, hoje? 

RESPOSTA DADA PELO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS DOS PROFETAS 

ISAÍAS E PAULO: 

 ISAÍAS 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome 

é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de 

espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos.  

 I CORÍNTIOS 3:16 Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus 

habita em vós? 

 I CORÍNTIOS 6:19 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que 

habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?  

Como vimos, nos itens e versículos acima, onde o Senhor está presente é um lugar 

santo. Esse princípio, por ser princípio, já existia quando Deus falou com Moisés, antes da Lei. Estava 

presente durante a Lei, quando Deus falou com Josué. Igualmente, é um princípio que permanece 

presente, depois da Lei.  

A santificação, também, ocorre quando Jesus batiza seus servos com seu Espírito Santo, e, 

quando nos reunimos na presença de Deus, o Qual nos santifica. 

A seguir abordaremos o temível pecado, e seus efeitos mortais e tipológicos.  

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


A PROFANAÇÃO DOS TEMPLOS CONSAGRADOS A DEUS   
 

COMO OS TEMPLOS DO SENHOR TEM SIDO PROFANADOS. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:50:52. 
Páginas: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR   Email:revelacaodabiblia@gmail.com 

12 
 

7) A TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO – A NATUREZA MALIGNA DO PECADO. 18 

 

O mal está relacionado com o adversário e seu reino das trevas. O fruto 

chamado de “mal”, ou “pecado”, é dessa qualidade por que é fruto da árvore da 

morte. O mal é fruto do arqui-inimigo de Deus.  

 

7.1 DO PRINCÍPIO DO MAL.19 

 

Precisamos discernir perfeitamente o que é o “MAL”. Se não discernirmos 

“solidamente” o que é o MAL podemos está vivendo em “comunhão” com ele, 

mesmo sem querer. Só podemos rejeitar o mal se discernirmos o que ele é, e como 

pode se camuflar, se transfigurando em bem, para nos confundir.  

O problema é que tendemos a achar que o PECADO se limita às proibições 

da lei mosaica. É comum achar-se que o PECADO é um punhado de coisas que 

cabem numa lista do tipo: Matar, roubar, mentir, prostituir, adulterar, 

fofocar, mexericar,20... Vai ficando difícil achar mais males para incluir nessa 

lista... Tendemos a nos limitar aos dez mandamentos da lei de Moisés.21 Dez 

proibições já é muito. Todavia, são, apenas, exemplos de coisas que desagradam a 

Deus, não é uma lista, ‘fechada’, com todos os pecados possíveis de serem 

praticados pelo homem.  

                                                           
18 MAIS DETALHES SOBRE O PECADO E SEUS SIMBOLISMOS NO TRABALHO: A TIPOLOGIA MALIGNA DO PECADO 
19 A ESTRUTURAÇÃO DESTE TRABALHO FOI DADA POR DEUS, EM SONHO. Principalmente os tópicos “DO PRINCÍPIO...” 
estava assim disposto no sonho. Não é uma estrutura acadêmica, mas a revelação dada por Deus para a apresentação 
gráfica deste trabalho. 
 
20 ALGUNS SINÔNIMOS DE MEXERICAR/FOFOCAR: Fazer mexericos; intrigar. Propagar 

inimizades.Conversar sobre outrem, difamando. Fazer fofocas. Desacreditar (publicamente). Fazer 

criar má fama. Fazer perder a boa fama. Ofender com calúnias. Difamar por meio de acusações. 

21 DEUTERONÔMIO 5:7-21 Não terás outros deuses diante de mim; 8 Não farás para ti imagem de escultura, ... 11 Não 

tomarás o nome do SENHOR teu Deus em vão; ... 12 Guarda o dia de sábado, ...16 Honra a teu pai e a tua mãe, ... 17 Não 

matarás. 18 Não adulterarás. 19 Não furtarás. 20 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 21 Não cobiçarás ... 

coisa alguma do teu próximo. 
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Durante a caminhada do povo judeu, para a terra da promessa, encontramos 

o Senhor exercendo juízo sobre fatos não diretamente listados como pecados, na lei 

de Moisés. 

 AFINAL, essencialmente, o que é o Mal?  

O mal é tudo que aponta para o maligno e seu reino da MORTE. 

Tudo que espelha o arqui-inimigo, e sua forma de agir é pecado. 

O pecado, para Deus, é a sintonia, a comunicação, dos atos do 

homem, com os atos do inimigo.22 O mal é uma interação, um diálogo, 

com o reino das trevas. 

O adversário é a árvore do mal, e todos os seus frutos são alimentos para a 

morte. Ele é uma árvore, mortalmente, envenenada, consequentemente, todos os 

seus frutos são produtos que conduzem para a morte física e espiritual.  

Jesus disse que as árvores são conhecidas pelos frutos que produzem.23 Entre 

os frutos produzidos pelo adversário está todo tipo de alimento maligno para a 

carnalidade, e frutos de rebeldia contra o reino espiritual de Jesus. Exemplos: 

mentira, fofoca, calúnia, falso testemunho, pecados sexuais, roubo, furto, idolatria, 

feitiçaria, bruxarias, homicídios, frutos da carne, profanações diversas,... Etc. 

O pecado pode ser um ato falho quanto à adoração a Deus, ou um ato falho quanto ao 

nosso próximo.24 Paramos nisso. Pouco, ou nunca, investigamos por que algo é, realmente, 

”PECADO”, para Deus.  

Uma falha para com o meu próximo até dá para entender, pois com o meu pecado alguém 

sofreu um dano material, moral, sentimental, espiritual, etc.  

Agora, e quanto a Deus, como pode um ato do homem trazer ofensa a Deus, a ponto de o 

Senhor retribuir, tal falha humana, com a morte eterna?  

                                                           

22 EFÉSIOS 5:11 E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 

 
23 MATEUS 12:33 Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau; porque pelo fruto se 

conhece a árvore. 

 
24 LUCAS 10:27 E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas 

as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.  
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Para entendemos essas questões é preciso entender que todo pecado tem uma repercussão 

maligna no reino de Deus.  

A ofensa é direta ao Senhor quando o pecado é no âmbito da adoração devida somente a 

Deus. 

A ofensa direta pode ser de formas diferentes, a seguir, citaremos duas:  

 Foi uma adoração àquilo que não é Deus. O adorador deu a gloria devida somente a 

Deus a outrem, (Houve um furto da gloria de Deus). Referências: 

 ISAIAS 42:8 Eu sou o SENHOR; este é o meu nome; a minha glória, pois, a 

outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura.   

 ISAIAS 48:11 Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque, como seria 

profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem.   

(ou) 

 Foi uma adoração a Deus, porém, com vícios, defeitos, que a maculou e a profanou. 

(Houve um menosprezo). A adoração em todas as suas formas deve ser PERFEITA, 

pois ela é um tipo de Jesus, e como tal, deve ser santa como Deus prescreveu. Fora 

disso ela impõe macula figurada, à santidade de Jesus, e Deus não aceita UMA 

OFERTA MACULADA. Exemplo: Caim ofertou e Deus não aceitou a sua 

adoração e disse que não aceitava por que aquela oferta era mal feita.25 

 A afronta pode ser indireta, ao Senhor, quando há uma ofensa a tipos do Senhor e de seu 

reino. Dentre o tipos do Senhor estão os seres humanos. Ao ofender um ser humano ocorre uma 

ofensa a Deus por que os seres humanos, por ter sido criado para templo de Deus, e, por ser 

criado à imagem e semelhança de Deus, é um tipo de Jesus.  

O Senhor Jesus é perfeito e seus tipos também devem ser sem máculas ou ofensas diretas 

e indiretas, 

Uma ofensa a um tipo equivale a uma ofensa à própria coisa tipificada. A ofensa indireta, 

também, se divide. A seguir iremos citar três formas de ofensas indiretas a Deus:  

 O pecador age contra seu próximo.  

Exemplo: homicídio, furto, roubo, mexericos...,  

(ou)  

 O pecador age contra si mesmo.  

                                                           
25 GENESIS 4:3-7  Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6 E o 

SENHOR disse a Caim: ...? 7 Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? 
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Exemplo: prostituição, suicídio... 

(ou) 

 O pecador age contra algo que é sombras e figuras do Senhor ou de Seu reino 

de luz. 

Exemplos: Ofertas contaminadas, desprezo da primogenitura, desprezo 

do sangue, menosprezo da lei, menosprezo da palavra de Deus, 

menosprezo dos templos do senhor, desprezo dos vasos e utensílios 

do templo do Senhor, desprezo da herança, menosprezo dos “talentos” 

recebidos... 

A seguir vamos estudar, por paralelos alegóricos,26 o MILHO27 E O 

PECADO, para falarmos da essência do pecado – diante de Deus. 

7.2 DO PRINCÍPIO – O CONTEÚDO É MAIS IMPORTANTE DO QUE O EMBRULHO. 

 

EXEMPLIFICANDO PARA SIMPLIFICAR... 

Peguemos um milharal, um pé de milho, uma espiga de milho, um grão de milho, uma farinha 

de milho, uma pamonha, um curau.  

Pois bem, PODEMOS DIZER que qualquer um dos elementos citados, no parágrafo anterior, 

é MILHO? SIM, podemos dizer que é milho. De alguma forma é milho, em grande ou pequena 

quantidade. O milho está presente em todos eles. O milho é a essência constitutiva de todos eles. 

Agora, posso pegar um ou todos os elementos acima citados e disser que milho É SOMENTE 

ISSO? NÃO. O milho pode ser “EMBALADO” de muitas outras formas.  

Pois bem, caso alguém seja alérgico a milho tem que evitar se alimentar de milho 

independentemente da forma, do lugar, da quantidade, da qualidade, da aparência, do milho. 

QUANTO AO PECADO, diríamos que a listinha com os nomes: “matar, roubar, 

prostituir, idolatria, MEXERICAR...”, é uma lista de “embalagens” diferentes, onde o mal, em 

maior ou menor quantidade, está acondicionado. Diríamos que o pecado NÃO é ESSAS COISAS, 

MAS ESTÁ NESSAS COISAS, e poderá estar em inumeráveis outras “embalagens”. Assim, NÃO 

IMPORTA SE o mal ESTÁ “empacotado” neste ou naquele embrulho, ele é PECADO de qualquer 

forma que se apresente. Ele é pecado não por causa da embalagem, na qual está, momentaneamente, 

acondicionado, ou do nome que receba, mas é pecado por causa da “conexão tipológica” com o 

adversário e seu reino maligno. 

                                                           
26 ALEGORIAS é um meio indireto de apresentar uma coisa ou uma ideia se utilizando das características, e 
semelhanças, paralelas de outra  
 
27 Poderia ser qualquer coisa. Não estamos aqui dizendo que milho, ou que comer milho, é pecado. Estamos apenas fazendo 

uma comparação para achar a causa, a essência, do que é pecado. 
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Desta maneira, para nos opormos a todos os MALES, devermos entender a NATUREZA 

ESPIRITUAL do que vem a ser o mal. Devemos entender por que algo é “mal”, ou do “mal”, 

diante de Deus.  

Conhecer o que é essencialmente o mal é muito mais que decorar uma lista nominal de 

pecados. 

 

Voltemos à comparação por semelhanças... Lembra-se do milho, citado acima?  

 

Pelo mesmo motivo que não podíamos REDUZIR o milho apenas ao milharal, a espiga de milho,.. 

NÃO podemos reduzir o pecado a uma lista contada nos dedos. Por mais que essa lista contenha nomes 

de uma lavora inteira de pecado, ainda assim, será uma limitação do que é o pecado diante do Senhor 

da vida. 

O inimigo está sempre criando um “embrulho” novo para o velho MAL. Como sabemos ao 

inimigo, e a seus “pacotes”, todos os servos devem ser completamente alérgicos.  

Caso alguém esteja se defendendo de pecados, apenas, por seus nomes, no momento que o 

“PASSARINHEIRO” colocar uma armadilha com pecados não conhecidos, nominalmente, ou 

disfarçado em “embrulho novo”, essa pessoa será presa. 

Reprisando, então O QUE TEM DE MAL, DE PROFANO, EM TODOS OS 

PECADOS para DEUS OS DESAPROVAR E OS PUNIR COM A MORTE 

ETERNA? 

RESPOSTA: O que é comum em todos os pecados são os elos com o 

adversário e sua forma de agir. Todo pecado tem correlação com o reino das 

trevas. Isso por que o pecado é tudo que está fora do reinado de Deus, Pai, Filho e 

Espirito Santo. Tudo que não é de Deus aponta para o INÍQUO. 28 Assim, devemos evitar 

                                                           

28 ALGUNS ELOS DO PECADO COM O INIQUO.  

 I JOÃO 5:17 Toda a iniqüidade é pecado... 

 ROMANOS 6:18 e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. (a escravidão do inimigo). 

 I JOÃO 3:4 Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o pecado é iniqüidade. (Pecado e iniquidade 

e morte são a mesma coisa, têm o mesmo fim, qual seja, a morte, o destino do adversário). 
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o pecado não só por causa da forma como o vemos, mas POR CAUSA DA ESSÊNCIA tipológica 

VINCULADA AO REINO DAS TREVAS que traz consigo. 

O PECADO É ANTES DE TUDO UMA OFENSA que atinge o reino da vida. O pecado é fruto 

de atos ofensivos ao reinado de Deus. São atos que ultrapassam o reino material e tocam de forma 

figurada em coisas do reino da vida.  

Por atingir o reino eterno de Jesus, Deus não admite tal ato, e esta ação do pecador, por ter 

ofendido aquilo que é alvo do ZELO de Deus, permanecerá mesmo depois da morte do infrator.  

A origem, a essência, a fonte, do pecado é O MALIGNO. Ele é o pai de todo pecado. Todo pecado 

tem no seu DNA a genética do inimigo. Observamos isso em todos os pecados. Exemplificando: mentira 

– ação do adversário, contrária à verdade que é Jesus... 

Jesus citou a mentira e a morte como sendo filhas dessa paternidade maligna do inimigo.29 Porém, 

estejamos certos que o adversário é o pai de tudo que seja OPOSTO A VIDA. Ele é o anticristo, e como 

tal, é o nascedouro de todo que se opõe a Jesus. 

Reiteramos que O PECADO É UMA AÇÃO OU OMISSÃO do homem QUE “espelha” 

os atos do adversário e, figuradamente, manifesta resistência a Jesus, ou a seu reino da vida.  

O pecado retira algo do CRIADOR e o reproduz no reino das coisas criadas, afrontando 

a Deus. Muda a verdade em mentira e por isso servem aos propósitos da criatura e não à 

finalidade de LOUVOR ao Criador.  

Vejamos isso: 

 ROMANOS 1:25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e 

honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito 

eternamente.  

O homem dá existência ao pecado quando reproduz os atos e os desejos próprios do 

adversário. Se analisarmos a essência, o DNA, de qualquer pecado é possível perceber um ou 

mais vínculo com o INIMIGO e suas ações contrárias a JESUS. Consequentemente, são atos 

contrários à Verdade e a Vida que é Jesus. Vejamos o que disse Jesus sobre os atos próprios 

do pai dos pecados: 

                                                           
29 JOÃO 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se 

firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da 

mentira.  
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 JOÃO 8:44 Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de 

vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, 

porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é 

próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira.  

Os humanos foram criados para templo de Deus em espírito. Como tal, somos 

símbolos e tipos de Jesus, o templo santo.  

Quando nós pecamos estamos colocando morte dentro de nós. Por sermos tipos de Jesus, o 

pecado dentro do homem ofende a santidade de Jesus, o templo eterno.  

Ter o pecado dentro de um templo-servo é dizer, figuradamente, que há morte dentro do templo-

Jesus. Como dentro de Jesus não há morte, com o pecado surge à mentira, que é uma ação do pai 

dos pecados - o inimigo de nossas vidas... 

O pecado afeta a profecia, afeta a palavra profética de Deus. É uma forma de 

contradizer, menosprezar, a Jesus – a palavra de Deus.  

Deus estabelece algo pela sua palavra, APONTANDO PARA A VIDA, e o homem com 

seus atos diz o contrário, APONTANDO PARA A MORTE. Assim, Deus repulsa o pecado, 

também, por ser algo contrário a sua palavra, como tal, o pecado é algo anticristo.  

O oposto da VIDA É A MORTE. O pecado é a morte, ou traz a morte, por ser contrário 

à VIDA, contrário a Jesus. Tudo que se opõe a Jesus é inimigo de Deus. Por ser inimigo, Deus 

trabalha para eliminar os inimigos de seu Filho- Jesus, e colocando os inimigos subjugados 

aos pés do Senhor da vida. 

A bíblia diz que: tudo que não é de fé é pecado.30 Fé, neste caso, é Jesus.31 Tudo que não aponte 

para Jesus, ou que lhe faça oposição, ainda que tipológica, é algo mal diante de Deus. Esse é o caso 

da colocação de defuntos,32 dentro dos templos consagrados a Deus.  

O cadáver dentro do templo de “tijolo” se equipara, em contaminação, à morte gerada 

pelo pecado dentro do templo-homem. O cadáver dentro do templo e o pecado dentro do 

                                                           

30 ROMANOS 14:23... Porque não come por fé; e tudo o que não é de fé é pecado. 

 
31 FE é UM DOS TIPOS DE JESUS. O FIRME FUNDAMENTO. A ROCHA FIRME.  
 

 HEBREUS 11:1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.  

 
32 CADÁVER, COISA MORTA TAMBÉM É A REALIZAÇÃO DE CULTO RACIONAL  NO TEMPLO. PODE SER A 
COLOCAÇÃO DENTRO DO TEMPLO , material e espiritual, DE ALGO TERRENO, MORTAL, PERECÍVEL , 
ou CORROMPIDO E SEM NENHUM VINCULO TIPOLÓGICO COM O REINO ETERNO DA VIDA. 
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servo profetizam uma mentira, a qual é: Dizer, figuradamente, que há morte e 

corrupção dentro do templo-Jesus, o que é uma mentira. 

Deixemos a tipologia dos atos do homem e do adversário os quais afrontam o reino eterno de Deus. 

Vamos, por enquanto, às questões da profanação do templo e o fim da lei dada a Moisés... 

8)  A PROFANAÇÃO DO TEMPLO DEIXOU DE EXISTIR COM FIM DA LEI MOSAICA? 

 

Pelo que foi dito até aqui dá para discernimos que a resposta é: Não.  

O problema é mais complexo e além do legalismo da lei de Moisés.  

O mal é mal por que está relacionado com o adversário e seu reino das trevas. O 

fruto chamado de “mal”, ou “pecado”, é fruto da árvore da morte – é fruto do arqui-

inimigo de nossas vidas.  

A profanação dos templos, de qualquer tipo, é fruto do adversário e, como tal, não 

passou. Só teria deixado de existir se hoje não houvesse mais pecado, ou mal, neste caso 

poderíamos dizer que não haveria mais profanação de templos. Lembrando que o pecado 

é a profanação dos templos-seres-humanos.  

Não há pecado praticado por um templo de tijolos, madeira, lona, etc. Todavia, eles 

podem ser profanados, se dentro deles forem praticados atos, com “raízes” no reino do 

adversário.  

No novo testamento também temos proibições de nos contaminarmos com coisas 

imundas. Vejamos isso: 

 2 CORÍNTIOS 6:16-17 E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois 

o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu 

serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17 Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, 

diz o Senhor; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei. 

Como sabemos, A LEI é QUEM DIZ O QUE É PECADO, O QUE É 

IMUNDO, PROFANO PARA DEUS. ENTRE ESSAS COISAS IMUNDAS, 

citadas pela lei, ESTÁ UM CADÁVER. 
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 II CORÍNTIOS 7:1 Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos 

de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no 

temor de Deus.  

Alguns dizem que a lei já passou e com elas as ordenanças da lei.  

A própria bíblia diz que onde não há lei não há transgressão. Vejamos isso: 

 ROMANOS 4:15 Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei também não há 

transgressão. 

Ora onde não há transgressão não há juízo a ser exercido. Correto? Sim. 

Se há juízo é porque o Deus justo, que dar a cada um segundo os seus feitos encontrou transgressão a 

sua vontade. Correto? SIM.  

O que é profano, o que é pecado, o que Deus abomina, não passou a ser 

profano, ou pecado, ou abominável, apenas, a partir da Lei dada a Moisés. 

(Nas próximas páginas veremos mais sobre isso). 

Tão POUCO DEIXOU DE SER PECADO PORQUE A LEI DE MOISES FOI 

cumprida, e em parte ABOLIDA. 

EXISTE UMA LEI DE DEUS ETERNA, OU PRINCÍPIO DO BEM E DO MAL, IMUTÁVEL. O 

que é ABOMINÁVEL, o mal, para Deus, sempre FOI E SEMPRE será DETESTÁVEL, independentemente 

da lei de Moisés.  

NÃO HOUVE UMA ABOLIÇÃO PARA O PECADO com a chegada da LEI DA GRAÇA 

de Jesus. O que houve foi o estabelecimento do PERDÃO PARA PECADOS gratuitamente. 

Jesus não veio TRANSFORMAR O QUE É PROFANO EM ALGO SANTO OU, 

espiritualmente, INÓCUO. O que era pecado NÃO deixou de ser pecado com o fim do pacto dado 

através de Moisés e o estabelecimento do novo pacto dado por Jesus. Não houve uma alteração do que 

era profano, imundo, pecado, em algo permitido, ou santo, no novo testamento. Tão pouco passou a 

ser pecado apenas com o surgimento da Lei de Moisés. 

Não podíamos matar roubar, adulterar,..., antes da lei de Moisés. Não podíamos fazer isso 

durante a lei de Moisés. Também, não podemos praticar esses pecados, HOJE, sem desagradar a Deus.  

Vamos chamar o conhecimento do bem e do mal de “Lei eterna, ou princípio da lei eterna”. 

Algo que não muda o certo em errado e o errado em certo, com o passar do tempo cronológico, como 

ocorre com a ética, com a moral, e com a lei, humana.  

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


A PROFANAÇÃO DOS TEMPLOS CONSAGRADOS A DEUS   
 

COMO OS TEMPLOS DO SENHOR TEM SIDO PROFANADOS. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:50:52. 
Páginas: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR   Email:revelacaodabiblia@gmail.com 

21 
 

Vemos nas Sagradas Escrituras que há UMA LEI DE DEUS, anterior, e posterior à lei de Moisés.  

Embora não seja mencionada, como tal, essa LEI DIVINA EXISTE independentemente do pacto 

da lei gravada nas taboas de pedra e entregue a Moises. 

Acha que é razão? Dizemos que NÃO são entendimentos e razões da mente humana, mas é 

fruto da mente de Cristo, à nossa disposição. 33 

8.1 O ADVERSÁRIO PROFANA OS TEMPLOS DO SENHOR.  

 

O inimigo fica furioso com os adoradores e com os locais usados para a adoração, e oração, a Deus. 

Isso porque, tanto os locais, como os adoradores, são tipos de Jesus, de quem o adversário se fez 

inimigo.34 

 

O adversário não quer que haja adoração, oração, à trindade.35 Assim, ele está em todas as épocas 

procurando destruir os templos,36 rouba os seus utensílios, etc.37  

 

O inimigo, com a destruição dos templos-diversos, põe fim à adoração, e à comunhão dos homens 

com Deus. O adversário faz isso com os templos físicos, construídos por mãos humanas, e, também, 

com os templos seres-humanos.  

 

As ações para interromper a comunhão, e, para extinguir a adoração continuam, é uma guerra 

espiritual continua. 

 

                                                           
33 A palavra fala de sabedoria e de inteligência espiritual. O Senhor concede sabedoria e Inteligência espiritual para 

que seus servos adquiram conhecimento da sua vontade. Não se trata de conhecimento ou ciência humano, mas 

de conhecimento segundo a mente de Cristo. Vejamos isso: 

 COLOSSENSES 1:9 Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que 

sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual.  

 I CORÍNTIOS 2:16... Nós temos a mente de Cristo. 

   

34 2 TESSALONICENSES 2:4 O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora; ... 

35 I JOÃO 5:7 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo; e estes três são um.  

36 DANIEL 9:26 E depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo; e o povo do príncipe, que há de 

vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as 

assolações.  

37 II REIS 14:14 E tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do SENHOR e nos tesouros da casa do 

rei, como também os reféns e voltou para Samaria. 
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Jesus ao ver um templo em Israel, sendo usado como casa comercial, tomou um chicote e expulsou 

os negociantes, que ali estavam. E disse: “A minha casa será chamada casa de oração”.38  

 

Vejamos isso: 

 

 JOÃO 2:13-17 E estava próxima a páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 14 E achou 

no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. 15 E 

tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas; e 

espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas; 16 E disse aos que vendiam pombos: 

Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu Pai casa de venda. 17 E os seus discípulos 

lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará.  

 

 MATEUS 21:12-13 E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam 

e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam 

pombas; 13 E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração; mas 

vós a tendes convertido em covil de ladrões.  

 

Vemos, com a repreensão do Senhor, que a casa de DEUS não deve ter outra destinação além da 

que Ele mesmo definiu.  

 

Os sinais da ação do inimigo, emporcalhando os templos de Deus, estão por toda parte. Um dos 

indícios é a adulteração da destinação dos templos consagrados ao Senhor. Os templos deveriam ser 

casas “separadas”, santificadas, para adoração e oração a Deus.  

 

A exclusividade santa pouco se ver... Ao contrário vemos as igrejas sendo usadas como:  

 

 Salão de festas – Festas profanas, festas para ídolos, festas para pessoas, eventos festivos, 

casamentos, formaturas, salão de dança... 

Há religiões as quais transformam seus templos em boates para promoção de festas mundanas. 

Uns com o fim de arrecadar dinheiro, outros, segundo dizem, para promover atividades sociais 

para diversão de seu público; 

 Teatros – peças teatrais, e encenações, as mais variadas. Peças os quais profanam e ridicularizam 

a fé, e a sã doutrina... 

 Casas de negócios e negociatas - vendas as mais variadas possíveis de: DVDs, CDs, roupas, 

comidas, (pipocas, quentões, churrascos...) , livros, bibelôs, bênçãos, bebidas, ingressos,... 

                                                           
38 Entendemos que a expressão “casa de oração” foi usada com um sentido amplo de: Oração, louvor, pregação da palavra, 

adoração. Em fim, tudo que diz respeito à adoração a Deus, e nada que diga respeito a interesses humanos, ainda que nobres. 
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 Casas de shows – apresentações diversas para vendas de discos, clips, e promoção de artistas, 

palanques para uso político... 

 Escolas e universidades – casas para ensino secular... 

 CASAS FUNEBRES – cultos com pessoas mortas. Cultos de corpo presente, cultos de 

corpo ausente.  

 MUSEUS PARA OSSADAS HUMANAS – Igrejas ornamentadas com milhares de ossadas 

humanas, expostas a visitação pública. Catacumbas para líderes religiosos serem enterrados... 

Esses são alguns exemplos da ampla profanação e contaminação dos locais onde deveria ser 

exclusivamente para a adoração e oração a DEUS. Há outras ações contaminadoras. 

 

Não vemos, na bíblia, nenhuma referência na qual os templos da igreja apostólica, ou mesmo, as 

sinagogas, e os templos antigos, fossem usados, com permissão de Deus,39 para fins diversos da 

adoração, da oração e do louvor a Deus.  

 

A contaminação dos templos é uma prática MILENAR do adversário. Ele utilizar como mão-de-

obra o HOMEM, para os intentos profanos.  

  

A “estrangeirice” que resultou na prática atual dos CULTOS FUNEBRES, e outras atividades, 

“além da oração”, dentro dos templos, é resultado direto do afastamento da palavra de Deus, 

principalmente por desconhecê-la.  

 

A nação israelita, e posteriormente a igreja histórica, ao se afastarem das orientações do Senhor, 

deram lugar a MISTURA das práticas bíblicas com cultos idólatras das nações que não serviam a Deus.  

 

A prática de colocar cadáver dentro de templos era, e é comum entre os povos que adoravam a 

vários ídolos, aos quais eles chamavam de deuses, ou santos. Entre seus deuses, e santos, estavam os 

seus poderosos reis e lideres religiosos.  

 

Os gentios construíam templos e altares para idolatrar os seus deuses. No caso dos deuses 

humanos, quando morriam, eram levados para dentro de seus templos, para continuarem venerando-

os. Ali, os embalsamavam e prestavam cultos aos deuses mortos.  

 

No meio do povo hebreu surgiram reis idólatras. Esses reis não adoravam somente ao DEUS 

verdadeiro. Eles passaram a copiar as práticas estrangeiras, dos povos que os cercavam. Para tanto, 

construíram altares, e postes-ídolos, a todo tipo de deuses dos povos vizinhos a eles. 

 

                                                           
39 Lembrando que há práticas hereges relatadas na bíblia, como é o caso da colocação de cadáver dentro da casa do Senhor. 

Por ser heresias não devem ser copiadas. Elas estão na bíblia para demonstrar OS ERROS e as profanações e não para serem 

COPIADAS por nós. 
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 A bíblia relata que o rei hebreu Manassés construiu altares idolatras dentro do templo de Deus. 

Era nesses altares que os cadáveres eram colocados.40 Esse rei não foi o único a fazer isso.  

 

Vejamos referências sobre o que fez o rei Manassés na casa do Senhor e a repreensão de Deus para 

essas contaminações:  
 

 II REIS 21:1-5 Tinha Manassés doze anos de idade quando começou a reinar, ... 2 E fez o que 

era mau aos olhos do SENHOR, conforme as abominações dos gentios que o SENHOR 

expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel ... 4 E edificou altares na casa do 

SENHOR, da qual o SENHOR tinha falado: Em Jerusalém porei o meu nome. 5 Também 

edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do SENHOR. 6 

... E prosseguiu em fazer o que era mau aos olhos do SENHOR, para provocá-lo à ira. 

 

 II CRÔNICAS 33:1-4 ... 5 Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios 

da casa do SENHOR... 9 E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, 

que fizeram pior do que as nações que o SENHOR tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 

10 E falou o SENHOR a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. 

 

 JEREMIAS 32:33, 34 E viraram-me as costas, e não o rosto; ainda que eu os ensinava, 

madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos, para receberem o 

ensino. 34 Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, 

para a profanarem.  

 

Isso, entretanto, não deveria ser assim. A palavra de Deus limitava os servos 
do Senhor quanto a participarem de cerimônias fúnebres. Vejamos no item a 
seguir 

 

8.2 O CADÁVER CONTAMINAVA O SACERDOTE E O POVO.  

 

A Lei Mosaica dizia que tocar em cadáver deixava a pessoa contaminada com o morto. 

VEJAMOS ISSO: 
 

 NÚMEROS 19:11 Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, 

imundo será sete dias. 

 

                                                           
40 EZEQUIEL 43:5-8 E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior; e eis que a glória do SENHOR encheu a casa. 6 E ouvi 

alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pós em pé junto de mim. 7 E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do 

meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre; e os da casa de Israel 

não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, 

nos seus altos, 8 Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre 

mim e eles; e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam; por isso eu os consumi na minha 

ira.9 Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para 

sempre. 
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 NÚMEROS 9:10 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as 

vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, 

contudo ainda celebrará a páscoa ao SENHOR. 

 

Quem descumprisse a proibição de tocar em morto e sem se purificar 
entrasse no TEMPLO SERIA EXTIRPADO DO POVO. Vejamos isso:   

 

 NÚMEROS 19:13 Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum 

homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do SENHOR; e aquela 

pessoa será extirpada de Israel; porque a água da separação não foi espargida sobre ele, 

imundo será; está nele ainda a sua imundícia.  
 

 NUMEROS 9:4-13 Então celebraram a páscoa no dia catorze do primeiro mês, 

pela tarde, no deserto de Sinai; conforme a tudo o que o SENHOR ordenara a 

Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. 6 E houve alguns que estavam 

imundos por terem tocado o corpo de um homem morto; e não podiam 

celebrar a páscoa naquele dia; por isso se chegaram perante Moisés e Arão 

naquele mesmo dia; 7 E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós 

pelo corpo de um homem morto; ... 9 Então falou o SENHOR a Moisés, 

dizendo: 10 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou 

entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se 

em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a páscoa ao SENHOR. 
11 No mês segundo, no dia catorze à tarde, a celebrarão; com pães ázimos e ervas amargas a comerão.  

 

As restrições aos SACERDOTES, quanto a participarem de funerais, eram mais severas. Eles 

não podiam chegar a quaisquer mortos. Se chegassem aos mortos ficavam imundos, e tinham que ser 

purificados, também.  

Vejamos: 

 LEVÍTICO 21:11 E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai nem 

por sua mãe se contaminará; 

 

 ATRAVÉS DO PROFETA EZEQUIEL O SENHOR amenizou a proibição de os 

sacerdotes terem contatos com MORTOS, e isso SOMENTE, quanto ao pai, à mãe, aos filhos, 

aos irmãos, dos próprios sacerdotes.  

 

 Mesmo assim, por terem se aproximado de cadáver, ficavam impuros e deveriam se 

PURIFICAR. Depois da purificação ainda ficavam por sete dias afastados de oficiarem no 

santuário.  

 

Vejamos a referência abaixo: 
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 EZEQUIEL 44:15,25,26 Mas os sacerdotes Levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a 

ordenança do meu santuário quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, 

para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor 

DEUS.25 E eles não se aproximarão de nenhum homem morto, para se 

contaminarem; mas por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que 

não tiver marido, se poderão contaminar.26 E, depois da sua purificação, contar-se-

lhe-ão sete dias. 

Vimos que só o ato de aproximar de um morto deixava os sacerdotes impuros. 

8.3 OS CADÁVERES DOS REIS41 – DENTRO DO TEMPLO-FIXO. 

 

Deus deixou claro que o templo Dele era um lugar santo. Um lugar para habitação de Deus, 

junto a seus servos. Também delimitou que toda ADORAÇÃO DEVERIA SER 

EXCLUSIVAMENTE dedicada AO SENHOR.  

 

 Impôs limites a seus sacerdotes até para se aproximarem de Defuntos. Todavia, com o passar 

dos anos eles se esqueceram da lei de Deus, e das suas ordenanças. Eles esqueceram a diferença entre 

o santo e o profano, para Deus. Assim, permitiram que seus reis, dentro do templo, encostado ao 

altar do Senhor, construíssem altares, com finalidade idólatra, os quais profanaram a santidade de 

Deus, e de seu lugar santo.  

 

Nessas construções chamadas de “altos”, ou “altares”, eram colocados os CADÁVERES DE 

SEUS REIS, dentro do TEMPLO do SENHOR, à semelhança do que faziam os povos que os cercavam. 

A essa prática Deus chamou de CONTAMINAÇÃO DO NOME DO SENHOR. Vejamos isso pelos 

escritos dos profetas Ezequiel e Jeremias: 
  

 EZEQUIEL 43:5-8 E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior; e eis que a glória do 

SENHOR encheu a casa. 6 E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se 

pós em pé junto de mim. 7 E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o 

lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para 

sempre; e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem 

os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, 8 

Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu 

                                                           

41 TAMBÉM somos reis. Igualmente não é conveniente que nossos cadáveres sejam colocados 

dentro do templo. Lá, toda honra e gloria deve ser dada a Deus e de forma alguma a homens, 

muito menos depois de mortos.  

 APOCALIPSE 1:6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai; a ele glória e poder para todo o sempre. 

Amém.  
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umbral, e havendo uma parede entre mim e eles; e contaminaram o meu 

santo nome com as suas abominações que cometiam; por isso eu os consumi na minha 

ira.9 Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, e os cadáveres dos 

seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. 

 

 JEREMIAS 32:33, 34 E viraram-me as costas, e não o rosto; ainda que eu os ensinava, 

madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos, para receberem o 

ensino. 34 Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, 

para a profanarem.  

 

 JEREMIAS 7:30 Porque os filhos de Judá fizeram o que era mau aos meus olhos, diz o 

SENHOR; puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para 

contaminá-la.  

 

Pois bem, continuando... 

 

O povo de Deus aderiu a ESTRANGEIRICE, passaram a colocar cadáveres dentro do 

templo do Senhor. Essa prática era feita por quase todos os povos gentios. Especialmente os 

EGÍPCIOS. Esse povo chegava a construir templos para poderem enterra seus faraós. A 

prática de rituais fúnebres não era só do povo egípcio. Historicamente sabemos que outros 

povos, antigos, também faziam sarcófagos. Exemplos: chineses... 

 

Um remanescente disso é visto, ainda hoje, em várias partes do mundo religioso. Até 

hoje eles ainda enterram seus mortos ilustres dentro de suas igrejas.  

 

Aos adeptos de suas crenças, e menos ilustres, é dado o “privilégio?” de 

serem velados dentro de suas igrejas.  
 

Certamente que aproximar e introduzir o próprio defunto no templo não deve ser 

considerado por Deus, algo menos do que uma contaminação, uma 

profanação, totalmente abominável.42 

Um dos motivos pelos quais Deus considerar uma profanação o cadáver no templo é por que o 

templo é tipo de Jesus. Como tal, dentro do Senhor da vida, há de ter vida e não morte, ou morto. Há 

de existir, dentro do templo, santidade e não corrupção.  

                                                           
42 Também existem igrejas inteiras ornamentadas, por dentro, com ossos humanos. Nesse caso, o que deveria ser igreja, 

virou museu para ossadas humanas. 
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NÃO DEVE HAVER MORTO DENTRO DO TEMPLO por que isso é contrário 

à profecia de que Jesus não tem corrupção dentro Dele.  

Os templos terrenos e os servos são TIPOS proféticos de Jesus e como tal não devem ter 

corrupção dentro deles. Como sabemos um defunto é algo em plena corrupção, deterioração. Além 

disso, a própria palavra ensina que: onde há cadáver há operação e ajuntamento de espíritos. 

Referência: 

 MATEUS 24:28 Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. 

 

O templo-Jesus não tem corrupção alguma, consequentemente, seus tipos não podem 

ter corrupção TIPOLOGICA. Todos os tipos de Jesus tinham que ser sem mancha e sem 

mácula alguma. 

Vejamos algumas referências sobre o Templo-Jesus não ver e nem ter 

corrupção. 

 ATOS 13:37 Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu.  

 ATOS 2:27 Pois não deixarás a minha alma no inferno, Nem permitirás que o teu Santo 

veja a corrupção;  

 ATOS 2:31 Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada 

no inferno, nem a sua carne viu a corrupção.  

 ATOS 13:36 Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de 

Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção.  

 LEVÍTICO 23:12 E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, 

de um ano, em holocausto ao SENHOR; 

 NÚMEROS 6:14 E ele oferecerá a sua oferta ao SENHOR, um cordeiro sem defeito de um 

ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de um ano para expiação do pecado, e um 

carneiro sem defeito por oferta pacífica; 

 NÚMEROS 28:3 E dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao SENHOR: dois 

cordeiros de um ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto; 

 NÚMEROS 28:11 E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao 

SENHOR, dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros de um ano, sem defeito; 
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 EZEQUIEL 43:23 E, acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um 

carneiro do rebanho, sem mancha. 

 LEVÍTICO 21:17,21 Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, 

em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. 21 Nenhum 

homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, 

se chegará para oferecer as ofertas queimadas do SENHOR; defeito nele há; não se 

chegará para oferecer o pão do seu Deus.  

 

 O sacerdócio também é um tipo de Jesus, como tal, não pode ter defeito, 

mancha ou mácula por que tipologicamente ofende a perfeição de Jesus. 

 

 LEVÍTICO 2:5 E, se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor de 

farinha sem fermento, amassada com azeite. 

 
O pão ázimo é um tipo de Jesus, como tal, não pode ter fermento. O pão 

sem fermento é tipo de Jesus. Ele é o pão do céu, perfeito, eterno, sólido, 
imutável, sem aparência terrena,... SEM DEFEITO, SEM CORRUPÇÃO... 

 

O fermento fala de tudo que é de boa aparência, mas deste mundo. Aponta para aquilo que é 

corruptível, passageiro, terreno, mortal... O fermento fala das deficiências e defeitos do presente século, 

que se desfaz por não ter solidez. Ele, mesmo que produza algo agradável aos olhos, não dá, nem tem 

consistência, não é sólido, não e eterno, por conseguinte, é sujeito A CORRUPÇÃO. 

 

O FERMENTO fala dos frutos da razão. Tem aparência de algo bom, no entanto, não é espiritual, 

e apenas agrada racionalmente.  

 

A introdução de um defunto dentro do templo com a desculpa de pregar para incrédulos, ou para 

consolar os parentes do morto, É UM FERMENTO RACIONAL DE MUITA BOA APARÊNCIA. 

Racionalmente está perfeito, agrada aos olhos de todos, só não agrada AO SENHOR.  

 

Para Deus, segundo as sagradas escrituras, COLOCAR UM CADÁVER DENTRO DE UM 

LUGAR SANTO É ALGO PROFANO. Portanto, é uma ação abominável, um ato que macula o santo 

lugar, e afasta o Senhor dali. 

 

Lembrando que o morto, (o cadáver), também, fala de coisas racionais inseridas pelo 

homem no culto espiritual. Embora tenha boa aparência, por ser fruto da mente do homem, 

a adoração e os rituais racionais, é algo morto dentro do templo, a profana-lo. 
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O adversário, com as práticas de levar cadáver para dentro de um tipo de Jesus – o templo, diz 

que dentro de JESUS HÁ MORTE E CORRUPÇÃO, defeito, imperfeição, pecado...  

O arqui-inimigo de nossas vidas diz, de forma figurada, COM a MENTIRA da colocação de algo 

morto dentro do templo, que dentro de Jesus há algo morto, e consequentemente, se tem morte tem 

pecado, e não vida.  

Eis a artimanha do inimigo: disfarçadamente, ele diz que Jesus é um pecador, 

um mortal, como nós. Quem comete pecado é escravo do adversário. Assim, com 

essa estrangeirice, o maligno diz, de forma figurada, que Jesus é seu 

escravo.  

Vemos, acima, quão graves são as mentiras e distorções disfarçadas em figuras usadas pelo 

adversário. 

Os cadáveres, “embalsamados” em boas desculpas racionais, tem sido o “alimento” usado pelo 

PASSARINHEIRO 43 em seus LAÇOS. Isso tem prendido muitos servos na contaminação das práticas 

das religiões históricas e idólatras.  

Aprender a fazer tal quais os povos e religiões que não servem ao Senhor é um laça 

mortal. Vejamos isso: 

 PROVÉBIOS 22:25 Para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a 

tua alma.   

 ÊXODO 23:33 Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim; 

se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti.  

 ÊXODO 34:12 Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra aonde hás de 

entrar; para que não seja por laço no meio de ti.   

                                                           
43 O ADVERSÁRIO É O PASSARINHEIRO EM BUSCA DE PRECIOSAS VIDAS PARA PRENDÊ-LAS. 

 II TIMÓTEO 2:26 E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos.  

 SALMO 124:7 A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros; o laço quebrou-se, e nós 

escapamos.   

 SALMO 91:3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. 

 PROVÉRBIOS 6:5 Livra-te, ... Como a ave da mão do passarinheiro. 

 AMÓS 3:5 Cairá à ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha 

apanhado alguma coisa?  

 PROVÉRBIOS 3:26 Porque o SENHOR será a tua esperança; guardará os teus pés de serem capturados.   
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 PROVÉBIOS 28:10 O que faz com que os retos errem por mau caminho,... 

A grande “babilônia”, a grande religiosidade humana, histórica, tem dado da sua doutrinação a 

todas as nações cristãs, e não cristãs. Entretanto, Deus deseja que seus servos se afastem de suas 

práticas para não seremos contaminados com elas. Vejamos isso: 

 APOCALIPSE 17:5 E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande 

babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.   

 APOCALIPSE 14:8 E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu babilônia, aquela 

grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua 

prostituição.   
 APOCALIPSE 18:1-5 E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande 

poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. 2 E clamou fortemente com grande voz, dizendo: 

Caiu, caiu a grande babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, 

e esconderijo de toda ave imunda e odiável. 3 Porque todas as nações beberam do vinho da ira 

da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela; e os mercadores da terra se 

enriqueceram com a abundância de suas delícias. 4 E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, 

povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas 

pragas. 5 Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das 

iniqüidades dela.  

 

A grande babel é a religiosidade humana cheia de toda sorte de 

confusão e prática idolatra. Não podemos estar praticando os seus atos. 

A ordem é para os servos saírem do meio dela, e agirmos diferente da 

forma de agir dela, por que o Senhor se agrade de nós e nos receba.  

Vejamos isso: 

 NÚMEROS 16:26 E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das 

tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu para que 

porventura não pereçais em todos os seus pecados.   

 ISAÍAS 52:11 Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda; 

saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do SENHOR.   

 II CORÍNTIOS 6:17 Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o 

Senhor; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei. 

http://www.revelacaodabiblia.com.br/


A PROFANAÇÃO DOS TEMPLOS CONSAGRADOS A DEUS   
 

COMO OS TEMPLOS DO SENHOR TEM SIDO PROFANADOS. Cópia de: sexta-feira, 29 de maio de 2020 - 11:50:52. 
Páginas: WWW.REVELACAODABIBLIA.COM.BR   Email:revelacaodabiblia@gmail.com 

32 
 

Um cadáver é algo imundo para Deus. 

Vejamos no item seguinte que a contaminação dos templos-servos resulta NA MORTE 

DENTRO DO TEMPLO-CASA-ESPIRITUAL. 

 

8.4 O MORTO NO TEMPLO – “CASA ESPIRITUAL” – O PECADO NO HOMEM. 

 
O servo também é templo, por isso está constantemente sendo atacado. A intenção 

do adversário é roubar, matar e destruí a instrumentalidade sacerdotal, e 
tipológica, do servo. O inimigo faz isso para que cesse toda comunhão e a adoração 
ao PAI, FILHO, E ESPIRITO SANTO.  

 

OS SERVOS são TEMPLOS DO ESPIRITO SANTO. Somos casa, “TEMPLO”, para morada 

de Deus em Espírito. Vejamos isso: 

 I PEDRO 2:5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio 

santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 

 

 COLOSSENSES 1:27 Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória 

deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória;  

 

 I CORÍNTIOS 3:16-17 Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de 

Deus habita em vós? 17 Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o 

templo de Deus, que sois vós, é santo.  

 

 I CORÍNTIOS 6:19 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que 

habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?  

 

 I PEDRO 2:5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio 

santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.  

 

 EFESÍOS 2:20-22 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus 

Cristo 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 Deus em Espírito.  

 

 HEBREUS 3:6 Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa; a qual casa somos nós, 

se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim.  
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 GÁLATAS 2:20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em 

mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se 

entregou a si mesmo por mim.  

 ISAÍAS 57:15 Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome 

é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de 

espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos.  

8.5 A PRINCIPAL PROFANAÇÃO DOS SERVOS É A CONTAMINAÇÃO INTERIOR.  

 

Primeiro a contaminação OCORRE NA MENTE do homem, 44 e depois de praticado o 

pecado, ele se instala no ESPÍRITO DO HOMEM. Por causa disso, a mente do homem está 

continuamente sendo “pintada” coma as maldades do adversário. Principalmente, com os meios 

de comunicação, lazer, artes. Exemplos: Festas, novelas, filmes, jogos eletrônicos, músicas 

profanas, a todo (des) gosto.  

A mente precisa ser guardada de toda contaminação, para que nossas ações 

sejam puras. Vejamos isso: 

 PROVÉRBIOS 4:23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu 

coração, porque dele procedem às fontes da vida. (Coração aqui é sinônimo de mente). 

 

 MARCOS 7:21 Porque do interior do coração dos homens saem os maus 

pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios.  

 

Coração aqui é sinônimo de mente, pois a “bomba de sangue” não tem 

pensamentos... 

                                                           

44 A PALAVRA CORAÇÃO É USADA MUITAS VEZES NO LUGAR DE MENTE OU 

PENSAMENTOS.  

 SALMOS 140:2 Que pensa o mal no coração... (coração não pensa os pensamentos são fruto da mente, e 
não a bomba de sangue...).   

 SALMO 49:3 A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento.  ( Quem medita 
e tem entendimento é a mente, e não a bomba de sangue...) 

 JOÃO 12:40 Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, A fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no 

coração, E se convertam, E eu os cure.  (Quem compreende é a mente e não a bomba de sangue...). 

 GÊNESIS 8:21 E o SENHOR sentiu o suave cheiro, e o SENHOR disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a 

terra por causa do homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a 

ferir todo o vivente, como fiz. (Quem tem imaginação, pensamento é a mente...e não a bomba de sangue...) 
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O pecado significa algo morto, ou a morte, dentro do templo santo do Senhor. O pecado significa 

a corrupção dentro da “casa espiritual”. O servo é casa-espiritual do Senhor. 

O pecado traz a morte espiritual. Referência: 

 EZEQUIEL 18:20 A alma que pecar, essa morrerá... 

Com o pecado é interrompido todo o serviço de adoração que o homem deveria prestar a Deus. O 

servo preso pelo laço do passarinheiro, o pecado, deixará de “cantar livremente”, em louvor a seu 

Deus. 

 

A iniquidade cria uma parede entre Deus e os servos. Isso porque o pecado é tipo da oposição do 

adversário a tudo que diz respeito a Deus e a seu reino santo.  

 

O arqui-inimigo, por ser o anticristo, leva os humanos a cometerem ações e omissões que também 

venham a ser CONTRÁRIAS À VONTADE DE DEUS. 

 

8.6 OUTRA FORMA EFICIENTE DE PROFANAÇÃO DO HOMEM é a PROFANAÇÃO EXTERIOR. 

 

Como exemplo, de contaminação exterior, citaremos duas formas de devassar, enodoar, os 

templos-seres-humanos, a saber: A nudez e as tatuagens / pinces....  

 

Referência sobre proibição de tatuagens: 

 

 LEVÍTICOS 19:28 Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne; nem fareis marca 

alguma sobre vós. Eu sou o Senhor.   

 

 

Elas são formas eficientes de ataque do inimigo ao templo-corpo-humano. O arqui-inimigo 

sabe que Deus não habita em templo adulterado, profanado, devassado... Daí essa disfarçada ação 

para profanar e macular os HUMANOS. O homem deve prestar culto a Deus através de um 

corpo-templo santo.45 Com a profanação, os humanos ficam impróprios para as finalidades para 

as quais Deus os criou, a saber: O louvor da gloria de Deus e morada de Deus em Espírito.  

 

As profanações por “pinces” e “tatuagens”. Esses adornos são as famosas ”pinturas” 

que enodoam os templos fixos,46 ou os templos corpo-humano. Essas ”decorações” aborrecem a 

                                                           
45 ROMANOS 12:1-2 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício 

vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 E não sede conformados com este mundo, mas sede 

transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade 

de Deus.  

46 O TEMPLO DE SALOMÃO FOI construído em cima de uma modelagem vinda da eternidade. 
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Deus, e tem consequências mortais. Isso por que, elas “sujam”, são aditivos humanos, “são 

fermentos”, os quais “enodoam” os templos do Senhor.  

 

Vejamos a seguir que Deus não aceita a profanação dos seus templos com pinturas e imagens, 

INTERNAS OU EXTERNAS: 

 

 EZEQUIEL 8:9-10,12 Então me disse: Entra, e vê as malignas abominações 

que eles fazem aqui. 10 E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis, e 

animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados 

na parede em todo o redor. 12 Então me disse: Viste, filho do homem, o que 

os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras 

pintadas de imagens? Pois dizem: O SENHOR não nos vê; o SENHOR 

abandonou a terra.  

 EZEQUIEL 23:14 E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens 

pintados na parede, imagens dos caldeus, pintadas de vermelho. 

 AMÓS 4:2 Jurou o Senhor DEUS, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, 

em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca.  

(Espiritualmente, os ganchos, e suas variantes, enfiados nos corpos dos humanos, são formas 

do homem serem afastados do Senhor, para não profanar a santidade de Deus.) 

Pois bem, a maioria dos que usam tatuagens se quer desconfiam do significado dos símbolos 

que carregam pintados em seus corpos. Quase sempre são imagens de deuses mitológicos. 

Imagens de ídolos. Imagens de superstições diversas. Exemplos: fênix – deus sol; símbolos do 

zodíaco – superstições babilônicas; ferraduras e amuletos - idolatrias; dragões e serpentes – tipos 

do adversário...  Pinturas e pinces as mais diversas vão aos poucos cauterizando a mente e 

profanando os templos seres humanos. Sem perceber, tal qual um enxurrada que vais destruindo 

lentamente, as pessoas vão profanando e destruindo os templos de Deus, os seus próprios corpos.  

 

A consequência, que as pessoas não sabem, mas o adversário conhece, está na bíblia: Quem 

destroem um templo de Deus, que é o corpo humano, Deus destruirá tal pessoa. 

 

Até a flor do crisântemo é tatuada como símbolo de MEDIAÇÃO ENTRE A VIDA e a 

MORTE. É um uso idólatra dessa flor. É mais uma mentira do adversário para levar o homem a 

                                                           
Hoje, os templos de “tijolos” não têm essa delimitação. Muito embora, é possível uma profanação física se, 

dentro de um templo, colocarmos algo, seja pintura, ou outra coisa, que tenha uma conotação, “tipificação”, espiritual, a 
qual aponte para o adversário e seus atos “sujos”. Colocar no templo ALGO QUE ESTEJA LIGADO AO ADVERSÁRIO OU a 
SEUS ATOS E REINO certamente haverá uma profanação do templo. 
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ter ídolos que nada podem fazer. Pois a bíblia fala que há UM SÓ MEDIADOR DA VIDA. O 

nome do único mediador é JESUS,47 e não a flor do crisântemo.  

 

Essas são algumas das “pinturas” as quais não embelezam, e somente contaminam o 

templo-ser-humano. O resultado dessas tatuagens é: DEUS SE AFASTA DE TAL “TEMPLO”, 

contaminado por imagens e pinturas. 

 

Jesus é um templo perfeito. Seus tipos também devem ser. Os acréscimos que o homem faz 

mancham a santidade e a perfeição dos tipos de Jesus. Deus não precisa de ajuda em nada, muito 

menos de embelezamento dos tipos de Jesus, como se eles fossem imperfeitos. Quem adorna os 

templos de Deus é o Espírito Santo, e não os atos de decoração feitos pela mão do homem.  

 

Vejamos que o Senhor é quem adorna os seus servos: 

 

 EZEQUIEL 16:10-13 E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de 

texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. 11 E te enfeitei com adornos, 

e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. 12 E te pus um 

pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça.  13 E 

assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e 

de bordados; nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite; e foste formosa em extremo, 

e foste próspera, até chegares a realeza. 

 

 CÂNTICOS 4:4 O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas; 

mil escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. 

 

 GÊNESIS 24:47 Então lhe perguntei, e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de 

Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, e as 

pulseiras sobre as suas mãos. 

 

 PROVÉRBIOS 1:8-9 Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o 

ensinamento de tua mãe, 9 Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, 

e colares ao teu pescoço.  

  

Pois bem, um templo “tatuado”, “enfeitado pelo homem”, ou sem vestes, é um templo 

corrompido, manchado. Portanto, por está contaminado, é impróprio para o uso espiritual, ao 

qual Deus o destinou.  

 

O templo é um dos tipos mais significativos de Jesus.48 Assim, a operação do inimigo é para 

manchar, macular, matar, roubar, destruir, o lugar santo, por que ele tipifica o Senhor Jesus.  

                                                           
47 I TIMÓTEO 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 
 
48 TIPOS E FIGURAS de Jesus São coisas, ou pessoas, ou eventos, os quais, de alguma forma apontam para Jesus, ou sem ministério. 

Exemplos: Cordeiro de Deus é um tipo de Jesus; Pão ou água da Vida símbolos de Jesus; Caminho para o céu outro tipo de Jesus, pascoa, 

maná, Fé... etc.  
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O inimigo, com suas artimanhas, tenta colocar MACULA no verdadeiro templo que é o 

Senhor Jesus. 

 

Percebemos que essa multiplicação de funções, e destinações, dadas às casas de Deus é uma 

contaminação a ser combatida.  

 

A seguir veremos um pouco das consequências espirituais geradas pelas profanações dos 

templos do Senhor. 

 

8.7 A PROFANAÇÃO DE UM SANTUÁRIO TEM CONSEQUÊNCIAS MORTAIS. 

 

As consequências de ataques ao templo, OU a sua santa destinação, é ser expulso da presença de 

Deus, e consequentemente, “destruído”.  

 

Vejamos isso, mais uma vez: 

 I CORÍNTIOS 3:17 Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o 

templo de Deus, que sois vós, é santo.  

A destruição é um ato que impede o uso de “algo” na finalidade para a qual foi construído, 

tornando o uso impossível. Assim, mesmo que a destruição do corpo físico não ocorreu, (no caso do 

homem, se não morreu), mas tiver ocorrido uma corrupção, uma PROFANAÇÃO, o servo deixerá de 

ser um vaso santo, útil a Deus. Por que houve uma destruição da finalidade para a qual o Senhor o 

edificou.  

Por isso que o versículo acima fala de dois tipos de destruição: uma feita pelo homem – 

destuição da utilidade do templo para fins santos e úteis a Deus. A outra destruição é a 

condenação decretada pelo Senhor, em função da profanação do templo que deveria ser uma 

exclusividade santificada ao Senhor. 

A destruição da finalidade funcional de um templo é taxada por Deus de um ato de 

prostituição.  
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Vejamos um pouco sobre o que é a prostituição, além do que normalmente entendemos. Primeiro 

o corriqueiro entendimento: 

 I CORÍNTIOS 6:13 .... Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o 

Senhor para o corpo.  

O corpo humano é templo do Espírito de Deus.  

Para irmos além da prostituição citada acima vejamos alguns sinônimos de prostituição e 

adultério, no rodapé desta página...49 

Pois bem, estamos acostumamos a olhar as palavras prostituição e adultério, apenas, como 

atos sexuais fora do casamento. Na bíblia, consequentemente, no projeto de Deus, essas duas ações 

SÃO MUITO MAIS ABRANGENTES do que atos sexuais ilícitos, segundo a bíblia...  

Vejamos exemplos de uso da palavra “prostituição” fora do contexto de “pecado sexual”: 

 EZEQUIEL 16:17 E tomaste as tuas jóias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha 

prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas.   

                                                           

49 Citaremos alguns sinônimos para alargar o nosso entendimento sobre prostiuir e adulterar no plano 

espíritual. Não iremos separar os significados de ambas, pois essas duas palavras estão intimamente ligadas entre 

si pelo resultado espiritual que promovem.  

ADULTERAR E PROSTITUIR PODEM SER: 

Viciar a qualidade de uma coisa. Violar. Profanar. Fazer uso impróprio e profano. 

Injuriar. Ofender. Macular. Sujar. Manchar. Emporcalhar-se. Cobrir com sujidades. 

Encher de nódoas. Desqualificar. Inabilitar. Inutilizar. Denegrir. Mancha a 

reputação. Aquilo que é desonroso. Desrespeitar lugar sagrado ou merecedor de 

respeito. Tornar relaxado. Dissoluto. CORRUPTO. Desmoralizado. Corromper a 

qualidade ou a finalidade. Adulterar a essência ou a finalidade de algo.  
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 I CRÔNICAS 5:25 Porém transgrediram contra o Deus de seus pais; e se prostituíram, 

seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles.  

 LEVÍTICO 20:6 Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para 

se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do seu 

povo. 7 Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o SENHOR vosso Deus. 8 E guardai os meus 

estatutos, e cumpri-os. Eu sou o SENHOR que vos santifica. 

A prostituição, citada nos versos acima, não era resultante de um ato sexual fora do casamento, 

mas sim o “SEGUIR AS PRÁTICAS IDÓLOTRAS e profanas dos povos da terra.” A 

prostituição, nesse caso, foi da mudança de finalidade dada por Deus a seus servos. Qual seja: Sermos 

insturmentos para louvor da gloria de Deus.  

Qualquer adoração que não seja a Deus é um ato de PROSTITUIÇÃO, de 

ADULTERAÇÃO, da vontade de Deus para os homens. Isso, porque a adoração a ídolos não é 

permitida. Como sabemos toda adoração deve ser prestada somente a Deus. Por ser um ato fora do 

plano santo de Deus, é um ato de PROSTITUIÇÃO da destinação para a qual os homens foram 

criados. Fomos criados para louvor da gloria do Deus vivo e NÃO para adoração a coisas mortas.  

A profanação produz o afastamento de Deus. Também gera a destruição de tal templo. A 

destruição é feita por Deus, para quem profanar e destroi um templo. Vejamos algumas referências 

sobre juizos de Deus em função da contaminação dos templos: 

 MALAQUIAS 2:11-12 Judá tem sido desleal, e abominação se cometeu em Israel e em 

Jerusalém; porque Judá profanou o santuário do SENHOR,... 12 O SENHOR 

destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto... 

 EZEQUIEL 8:6 E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes 

abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? ... 

 

 ISAÍAS 63:10 Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito 

Santo; por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra 

eles. 

 

Finalmente... 
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9) TENTANDO CONCLUIR... 

 

Muitas igrejas usam seus “templos” para adora um universo de pessoas e coisas diferentes de 

Deus. Não são casas separadas para adoração ao DEUS ÚNICO. Assim, acham que levar um defunto 

para dentro delas não é uma profanação.  

 

Não diríamos que estão erradas quanto a não haver profanação ali. Nesses lugares NÃO há UMA 

PROFANAÇÃO, POR QUE AQUELES LOCAIS NUNCA FORAM SANTOS, SEPARADOS, 

PARA USO exclusivo NO SERVIÇO a DEUS.  

 

Só é possível a contaminação daquilo que está puro. Algo que já é contaminado, profano, imundo, 

por natureza, já está contaminado, profanado. Isso porque aqueles lugares NÃO SÃO dedicados, 

santificados, unicamente ao Senhor. Esses locais SÃO CASAS MULTIFUNCIONAIS. 

 

Entretanto, TER UM CADÁVER, ou outras atividades mundanas, no templo santo, 

CONSAGRADO, SOMENTE A DEUS, é uma profanação à casa de Deus.  

 

Um templo dedicado ao Senhor é um lugar onde deve ser cultuada a VIDA e o Senhor da vida, e 

não à morte, e indiretamente o senhor da morte.  

 

Os gentios levavam cadáveres para dentro de seus templos por que seus lideres eram, também, 

tidos como deuses. Portanto, ao morrem, os levavam para dentro de seus templos. Isso ocorria por que 

eles eram idólatras e seus templos NÃO eram templos edificados unicamente para o SENHOR. Eles 

sequer acreditavam no Deus único. O ritual de levar defunto para dentro de seus templos fazia e faz 

parte da idolatria deles.  

 

Exemplos de adoração a deuses-reis existem muitos, eis alguns: OS FARAÓS, OS REIS 

BABILONICOS, os SOBERANOS ROMANOS... Por falar em romanos, eles divinizavam, e 

adoravam, até seus ancestrais e familiares mortos. Essa influência romana de adoração a mortos 

está bem viva no mundo cristão... 

 

No meio do povo do Senhor essas MULTIPLICIDADES DE ADORAÇÃO E as múltiplas 

finalidades de UTILIZAÇÃO dos templos NÃO estão amparadas na palavra de Deus, ao 

contrário a bíblia diz que isso contamina o templo dedicado ao Senhor. 

 

Pelo exposto, até aqui, PERCEBEMOS QUE PERMANECE A 

PROIBIÇÃO DE LEVAR “cadáveres” PARA DENTRO DOS TEMPLOS 

FIXOS, MESMO DEPOIS do fim da lei de Moisés. Isso, NÃO SÓ por ser uma 

ação que contamina o templo físico, e as pessoas ali presentes, mas por que 

isso é abominável à santidade de Deus. Onde Ele está é e deve ser um lugar 
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santo. Além disso, a profanação de um templo dedicado a Deus toca na 

profecia de que Jesus é um templo santo e sem “CORRUPÇÃO” alguma.  

O pecado é condenável por Deus, exatamente, por tocar no reino espiritual 

de Jesus, desrespeitando-o, e de alguma forma, apontando para o reino do 

maligno.  

Um morto dentro de um templo consagrado a Deus, toca na revelação de 

que Jesus é um templo santo, sem defeito, sem mancha, ou mácula, de qualquer 

natureza. O cadáver no templo toca na santidade de Jesus, ao espelhar uma 

mentira de que dentro do templo santo há morte, portanto, corrupção. 

Há certos tipos que mesmo sendo, apenas, “sombra de bens futuros”, são muito sensíveis, para 

Deus, em função da sua expressividade tipológica. Tocar nisso, ofender isso, equivale, 

tipologicamente, a uma ofensa direta a Deus. Um exemplo de símbolo sensível é o templo por ser tipo 

de Jesus, o templo eterno. Outro exemplo de tipo que Deus zela é o sangue biológico. Ele é tipo do 

Espírito Santo. Mesmo sendo apenas um tipo há proibição na palavra de comermos sangue. 50 

Também, como vimos até agora, o que era profano para Deus ontem, é 

profano hoje, e será sempre profano, INDEPENDENTEMENTE DA LEI DE 

MOISES. Pois, Deus é fiel, e imutável. Aquilo que Ele disse que é: uma profanação, 

uma contaminação, uma abominação, não deixará de ser imundo, com o 

passar do tempo.  

Antes que alguém levante a bandeira dos animais limpos e animais impuros, ou a 

bandeira do sábado, da lei, etc.. Dizemos o seguinte: A tipologia, o que aquelas “figuras 

de bens futuros” significam, não mudou. O que mudou foi apenas o literal, quanto 

aos próprios animais, o sábado, e a lei. O seus significados continua intacto enquanto 

tipo. Os animais tipificavam comportamentos humanos. Falava de um viver 

santo/pecador, de práticas puras ou pecaminosas. 51  

                                                           
50 Tipos sensíveis.  
 ATOS 15:20 Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. 

 ATOS 15:29 Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, ... Das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. 

Bem vos vá. ·.  

51 Ver mais detalhes no trabalho: A REVELAÇÃO - A BIBLIA ALEM DA LETRA POR ELA MESMA - AS MANEIRAS DO 

FALAR DE DEUS. 
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Também não podemos dizer que a lei mudou, para dizer que Deus muda. O sábado 

e a lei apontam para Jesus, o descanso e a lei eterna. Portanto, não mudou e sim entrou 

no mundo dos fatos aquilo que era profético... 

Hoje, deixamos algumas figuras, NÃO TODAS AS FIGURAS, e entramos na era 

do verdadeiro descanso, e da verdadeira lei que justifica o homem. Isso não mudou e 

SIM FORAM CUMPRIDAS AS PROFECIAS A RESPEITO DAQUELAS 

SOMBRAS E ENIGMAS. Essas figuras apontavam para um futuro, o qual chegou 

quando Jesus nasceu neste mundo.  

Algumas figuras do bem foram cumpridas, por isso, passaram. Entretanto, AS 

FIGURAS, OS TIPOS DO MAL, do PECADO, NÃO PASSARÃO. O que, por 

princípio, aborrecia a Deus no passado continua a ser abominável hoje e sempre. O 

pecado continua espelhando, tipificando, o reino do pai da MORTE, o adversário de 

Jesus e também nosso inimigo. 

Na bíblia tudo é mais simbólico do que literal. Até a circuncisão, que era uma 

aliança de sangue,52 a qual eles faziam literalmente, tinha significado de circuncisão do 

“coração” e não do prepúcio... 53  

Daí a preocupação com as profanações dos templos hoje. O templo é um tipo especial 

de Jesus. Ele deve, necessariamente, ser um lugar santo, separado para culto, adoração, 

oração, comunhão, à semelhança do verdadeiro templo que é três vezes santo. O 

verdadeiro templo, ou o templo de verdade é JESUS. O eterno, o templo ÚNICO DE 

ADORAÇÃO E COMUNHÃO COM DEUS.  

Um templo contaminado, profanado, deixa de ser um tipo de Jesus, para ser uma 

simples casa multifuncional.  

Um servo é outro tipo de templo, onde Deus habita através do seu Espirito Santo. 

Entretanto, como diz a palavra, se estiver contaminado, se for um sal insipido, deixa de 

                                                           
52 Era uma aliança de sangue não só porque derramava sangue, mas, também, porque o corte que eles faziam no membro 

masculino, resultava no derramamento de sangue em circulo, a semelhança de um à aliança. 
 
53 ROMANOS 2:29 Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra; cujo louvor não 

provém dos homens, mas de Deus. 
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ser “sal”, deixa a sua natural utilidade, e “para nada mais presta”. Passa a ser 

pisado, profanado mais ainda... Vejamos isso: 

 MATEUS 5:13 Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? 

Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. 

 

 MARCOS 9:50 Bom é o sal; mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? 

Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. 

 

 LUCAS 14:34 Bom é o sal; mas, se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem 

presta para a terra, nem para o monturo; lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, 

ouça. 

 Assim são os outros tipos de templos contaminados. Uma vez profanados, 

contaminados, por cadáveres, ou outras “atividades”, eles deixam a sua utilidade 

natural, para a qual estava destinado, e passará a ser pisado “com os pés calçados”. 

Pés com calçados feitos por mão do homem significam: Pés firmados em coisas 

construídas por homens, as quais impedem o homem de ter contato com a terra 

santa. 

Na presença de Deus é lugar santo, ali, o homem anda sem suas invenções 

racionais. Anda no temor e com reverência a Deus.  

Não andamos num lugar santo de qualquer maneira, e para qualquer finalidade, 

mas por estarmos diante de Deus, num lugar santificado a Ele, lhe prestamos culto, e 

temos contato com a santidade Dele. Vejamos isso: 

 ECLESIASTES 5:1 Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-

se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem 

mal. 

 

QUEM DIZ QUE UM CADÁVER DENTRO DO TEMPLO traz 

CONTAMINAÇÃO É A PROPRIA PALAVRA. Assim, para cumprir a palavra de 

Deus não devemos levar defuntos para dentro de nossos templos. Assim, evitaremos a 

contaminação dos santuários do Senhor. Se o templos forem profanados eles perdem a 

utilidade FUNCIONAL e TIPOLÓGICA.  
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Todos os tipos de Jesus são tipos sem mancha, macula, ou defeitos algum. Uma das 

utilidades de um templo, além da oração/adoração, é ser TIPO DE JESUS. Portanto, 

deve ser SANTO, separado, não comum e profanado. 

A ordem do Senhor é para nos santificar de toda imundície da carne e do espírito. 

Vejamos isso: 

 II CRÔNICAS 29:5 E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa 

do SENHOR Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. 

 ISAÍAS 52:11 Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda; saí do meio dela, 

purificai-vos, os que levais os vasos do SENHOR.  

 GÊNESIS 35:2 Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses 

estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes.  

 JOSUÉ 7:13 Levanta-te, santifica o povo, e dize: Santificai-vos para amanhã, porque 

assim diz o SENHOR Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel; diante dos 

teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós.  

 LEVÍTICO 20:7 Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o SENHOR vosso 

Deus.  

 JOSUÉ 3:5 Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o SENHOR 

maravilhas no meio de vós.  

 II CORÍNTIOS 6:16-17 E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 

Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles 

andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17 Por isso saí do meio deles, e 

apartai-vos, diz o Senhor; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei. 

 A LEI diz o que é pecado, o que é imundo, o que é profano, para com Deus. DENTRE ESSAS 

COISAS IMUNDAS ESTÁ UM CADÁVER, dentro ou fora de um templo.  

 

O cadáver é um “templo-espiritual” morto. Um morto não pode está junto do Senhor da vida, 

muito menos, dentro do Senhor da vida. O cadáver gera imundice da carne. Nossa carne também tem 

que está santa, como diz: 
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 II CORÍNTIOS 7:1 Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de 

toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de 

Deus.  

 I TESSALONICENSES 5:23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; 

e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados 

irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.  

 APOCALIPSE 22:11 Quem é injusto faça injustiça ainda; e quem está sujo, suje-

se ainda; e quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, seja santificado 

ainda.  

Finalmente dizemos que um cadáver no templo dedicado ao senhor e o pecado no coração dos 

crentes são verdadeiras armadilhas para os servos. Nós nos abrigamos na presença do Senhor, em 

seu templo. Ali deve ser nosso lugar forte e santíssimo.  

Numa guerra os lugares fortificados são os mais atacados e onde o inimigo esconde suas 

armadilhas para minar as defesas dos oponentes. O preocupante é que os soldados, por se sentirem 

seguros na fortaleza, tendem a relaxar a vigilância.  

Semelhantemente, o adversário sabe que se Deus for afastado dos servos nos não temos como nos 

defender. O inimigo sabe, também, que estamos confiados e tendentes a descuidar da vigilância no lugar 

santo, nos templos. Assim, lança suas armadilhas contra nossa habitação, contra nosso esconderijo, o 

templo, na caminhada para a Jerusalém celestial.  

Vejamos isso: 

 SALMO 10:9 Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil; arma ciladas para 

roubar o pobre; rouba-o, prendendo-o na sua rede.   

 ATOS 25:3 Pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando 

ciladas para o matarem no caminho.  

 PROVÉBBIOS 24:15 Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem 

assoles o seu lugar de repouso. 

 SALMO 31:4 Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força.   
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 SALMO 119:110 Os ímpios me armaram laço; contudo não me desviei dos teus 

preceitos.   

Venceremos os laços do inimigo voltando à “PALAVRA”. Ela é nosso escudo e a nossa 

arma contra todo tipo de armadilha do inimigo. 

NÃO PODEMOS FAZER AQUILO QUE APONTA PARA OS ATOS do adversário. Os 

atos, do anticristo, do rei das trevas, são manifestos pelas contradições e pelas oposições ao 

Senhor Jesus. 

 Por isso não nos convém ter morto dentro dos templos de Deus, por que isso aponta para o reino 

das trevas e também para uma oposição a Jesus, o templo três vezes santo.  

A ressonância, a tipificação, de um morto dentro do templo está fundada nas contradições do 

inimigo – o profanador de templos, e não na verdade de Jesus – o SANTIFICADOR DE TEMPLOS. 

Fazer o que o adversário faz é PECADO. Ele é o destruidor de templos humanos e materiais. Essa 

destruição vem tanto literal como tipológica e espiritual. 

 Por causa disso, não nos convém ter qualquer atividade diferente da adoração e oração a Deus 

nos templos do Senhor. Isso, por que dar destinação e UTILIDADE, aos templos, diferente das 

determinadas por Deus é um ato de PROFANAÇÃO DO TEMPLO. 

DEUS, EM SUA PALAVRA, nunca disse que dentro de um templo Dele era lugar: 

 De casamento, 

 De festas, (danças de grupos, e bailes), 

 De comidas, (feijoadas, churrascos, galinhadas, quentões,...), 

 De CADÁVERES, (quer sejam de reis, quer sejam de fiéis), 

 De ossadas humanas, (museus), 

 De teatro, (encenações diversas), 

 De shows, 

 De negócios, (venda de roupas, disco, CDs, DVDS), 

 De danças, (boates, bailes), 

 Etc.  

Todas essas múltiplas funcionalidades dadas aos templos PROFANAM A SANTIDADE QUE 

CONVÉM À CASA DO SENHOR.  

Referências: 

 SALMOS 93:5 Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua 

casa, Senhor, para sempre. 
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 I Tessalonicenses 4:7 Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas 

para a santificação. 

 

PORTANTO, NÃO NOS CONVÉM fazer o que é abominável para Deus, muito menos dentro 

de seus templos.  

Diante dessas coisas, também, não nos convém ficar inerte. 

Referência: 

 TITO 2:1 Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 
 

 

 

POR FIM, UM pequeno ÓSCULO SANTO54 DE EDIFICAÇÃO E DESPEDIDA: 

 

A paz, a santificação, e a maravilhosa graça do Espírito do Senhor Jesus, sejam com 

todos nós. Amem. 

 

                                                           
54 Maiores detalhes sobre osculo santo lei nosso trabalho: OSCULO SANTO E AS SAGRADAS ESCRITURAS. 
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