
 
 
 

 

O Templo do Senhor 

 Tempo de oração, recepção e acolhimento (10 min) 

 Versículo base - “ Nós o ouvimos exclamar: “Eu destruirei este templo construído por mãos 

humanas e em três dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens.” (Marcos 14:58) 

 Vamos louvar? (10 min);  

 

QUEBRA-GELO (5 min)  

 
 

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (10 min) 
“Deste modo concluiu-se toda obra que o rei Salomão realizou para o Templo de Yahweh, o 
SENHOR...” (1Reis 7:51) 

Na palavra do Senhor está o relato da construção do Templo do Senhor por Salomão. O início da 

construção se deu no quarto ano do reinado de Salomão, quatrocentos e oitenta anos após a saída dos 

filhos de Israel do Egito (1 Reis 6:1). Percebemos neste capítulo o quão grandiosa foi essa obra.  

Nessa construção, o Rei Salomão pediu ajuda de Hirão, rei de Tiro, que contribuiu com cedros do 

Líbano (1 Reis 5:10).  

Certamemte houve muito esforço, dificuldades, muito peso, mas a cada passo ia sendo erguido o 

Templo. O Rei Salomão poderia ter desistido ou, só pra cumprir tabela, ter barateado a obra e 

terminado rapidinho, e assim, achar que cumpriu bem a sua missão.  Mesmo diante de um projeto tão 

aldaz, Salomão não se abateu, pois sabia para QUEM era essa obra. Todos que participaram se 

dedicaram porque a obra era para o Senhor. A conclusão dessa grande obra se deu em sete anos. 

Hoje o Senhor, que não habita em templos contruidos por mãos humanas (At 7: 48), mas no templo 

construído pelo sangue de Jesus, quer erguer e suster vidas (templos) também de forma gloriosa e 

imponente. Mas para que isso aconteça, a ponto de que outros possam ver a glória de Deus em nossas 

vidas se faz necessária uma comunhão constante com o nosso arquiteto, engenheiro e construtor 

Jesus; e a fórmula revelada para essa obra é a nossa dedicação diária a oração e a leitura da Bíblia.  

Hoje, do templo erguido por Salomão restou o muro das lamentações, mas o templo que Jesus quer 

construir receberá um corpo (templo) glorificado quando houver o arrebatamento da Igreja, 

lembrando da mensagem do último domingo (1 Co 15: 51-52). O Senhor Jesus pagou um preço muito 

alto para habitar em você, para fazer de sua vida o templo do Santo Espírito.  

Deixe Jesus habitar e se manifestar de maneira gloriosa no templo que é você. 
 

MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO (40 min) 

 Precisamos de sabedoria como o Rei Salomão para cumprir bem a nossa missão. Hoje, qual é a 

obra que o Senhor quer fazer em nossas vidas para nos manter erguidos?   

 Como podemos em nosso PGM contribuir para que outras vidas possam também ser habitação de 

Deus ? 

 Muitos contribuíram na construção do templo erguido por Salomão. No que temos contribuido 

para erguer e manter igrejas para que possamos cultuar o Senhor Jesus?  
 

 MOMENTO DE CLAMOR (10 min): Para que tenhamos unidade na leitura da Palavra e para que 

cumpramos com a nossa missão em contribuir para a construção do templo do SENHOR. 
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Lembre-se! O encontro semanal do PGM não é 

um fim em si, mas um meio para promover o 

discipulado através da prática dos RDs. 


