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SALOMÃO EDIFICA O TEMPLO

CONHECENDO O TEMPLO DE SALOMÃO
Não há dúvidas,
que uma das grandes
maravilhas do mundo
antigo, chamava-se
Templo de Salomão,
localizado no lado
oriental da cidade antiga
de Jerusalém, mais
precisamente numa
área hoje conhecida
como “Haram esh-Sherif”.
Em 2Sm 24.24, Davi compra
uma eira de terra de Arauna, o
jebuseu, sendo que neste local
havia uma rocha que possivelmente
era a localização da parte mais
íntima do Templo de Salomão.
Os livros de 1 Reis no capítulo
6 e de 2 Crônicas nos capítulos 3 e
4 demonstram muito bem como
era o Templo de forma geral.
Para a edificação do Templo
utilizou 150.000 homens apenas
para serem cortadores e carregadores (1Rs 5.15),
e nomeou 3.300 encarregados para esta obra.
A planta do Templo era parecida com a do
tabernáculo, sua única diferença estava nas
dimensões, pois o Templo era muito maior.
De forma geral o Templo tinha:

- Um altar de cobre.
- Um lavatório de bronze.
- Uma escadaria que levava ao pórtico
(uma sala suspensa por colunas)
- Janelas de gelosia (grade de pedra ou

madeira) para trazer claridade
ao santo lugar
- No santo lugar haviam o
altar do incenso que era de
ouro, a mesa dos pães do
proposição, cinco pares de
lâmpadas e os instrumentos
para o sacrifício.
- Portas duplas feitas
de madeiras de cipreste
quedavam acesso a área
interna do santuário.
- No Santo dos santos a arca da aliança
com duas figuras de madeiras sobre ela que
provavelmente eram dois querubins, e suas
asas se encontravam no centro da arca.
- O chão era recoberto com madeira de
cipreste, cada aposento continha painéis
de cedro e pinturas de querubins em
ouro e florais.
Existem algumas maquetes que demonstram
o Templo de Salomão, sabendo que foi
construído com base apenas em informações.
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