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3º Trimestre de 2017
Tema: Vida e Propósitos

TEMPLOS DESTRUÍDOS

CONHECENDO ALGUNS TEMPLOS RELIGIOSOS
No mundo existem e existiram inúmeros
templos religiosos imponentes e luxuosos que
entraram para a história da humanidade.
Vejamos alguns deles:

1- O templo hindu-budista Angkor wat
no Camboja é considerado o maior templo
religioso do mundo, como uma área de 1,6
milhões de metros quadrados.

al-Haram, na Arábia Saudita, com seus 86
mil metros quadrados, tem capacidade para
receber 2 milhões de pessoas de uma vez,
o que acontece durante a peregrinação dos
muçulmanos.

4- O templo hindu Sri Ranganathaswamy
tem 632 mil metros quadrados, construído
para adoração ao deus Vishnu.
Existem também pelo mundo afora,
grandes templos Cristãos:

2- O templo budista de Borobudur na
Indonésia, também é uma maravilha
arquitetônica da antiguidade com 60 mil
metros quadrados.

5- A Yoido Full Gospel Church, na Coréia
do Sul, conhecida no Brasil como Igreja do
Evangelho Pleno tem em seu auditório a
capacidade de receber 15.000 pessoas, esta
igreja é ligada a Assembleia de Deus no Brasil.
No Brasil estão concentrados alguns dos
maiores templos cristãos do mundo:

3- A mesquita de Meca, ou melhor, Masjid
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Deus é Amor tem capacidade para mais de
60.000 pessoas.

1- Inaugurado em 31 de Julho de 2014, o Templo
de Salomão é maior templo cristão do Brasil, com
capacidade para mais de 100.000 pessoas em um
espaço de quase 100.000 metros quadrados.

5 – AD Brás Ministério de Madureira:
Templo com Capacidade para 9.000 Pessoas
localizado no Brás uma das igrejas mais
bonitas de São Paulo.
2- Com uma metragem menor que o
Templo de Salomão, a cidade Mundial tem a
capacidade de receber 150.000 pessoas, este
templo pertence a Igreja Mundial.

3- O templo da Canção Nova, pertencente a igreja
católica, tem capacidade para 100.000 pessoas.

6 – AD Catedral Baleia em Brasília: Sede
Nacional da CONAMAD Ministério de
Madureira.

4- O templo sede da Igreja Pentecostal
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