
ESTUDOS SOBRE MORDOMIA 
 

6. A RECONSTRUÇÃO DO TEMPLO DE JERUSALÉM. 
ADVERTÊNCIAS DOS PROFETAS. 

 
Alguns anos após o reinado do bom rei Ezequias, os exércitos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, 
invadiram Judá e tomaram a cidade de Jerusalém. A capital política e religiosa dos judeus foi 
totalmente destruída, inclusive o templo construído por Salomão. Os judeus mais jovens e preparados 
foram levados cativos para a Babilônia. Não foram levados todos de uma vez; houve umas três 
deportações sucessivas. Em uma delas, foram levados os jovens Daniel, Hananias, Misael e Azarias 
(Dn 1.1-7).  
 
Surpreendentemente, os judeus não foram muito maltratados no exílio. Alguns deles, como os citados 
Daniel, Hananias, Misael e Azarias chegaram a trabalhar no palácio do rei e a exercer funções no 
governo. Anos mais tarde, os babilônios foram subjugados pelos persas, e o quadro político mudou 
completamente. Deus tocou o coração de Ciro, o primeiro rei persa (538 a.C.), e este, 
inexplicavelmente, permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém e reedificassem a cidade, a 
começar pelo templo de Salomão (Pv 21.1; II Cr 36. 17-23 e Ed 1.1-3).  
 
O retorno dos judeus, do exílio na Babilônia para Jerusalém aconteceu em levas sucessivas. Um 
primeiro grupo retornou logo após o decreto de Ciro (537 a.C.), e foi liderada por Sesbazar, líder 
oficial, e Zorobabel, líder popular (Ed 1.8; 2.2). Um outro grupo retornou anos mais tarde (talvez (458 
a.C.), e foi liderado por Esdras e Neemias. Zorobabel, do primeiro grupo, dirigiu a reconstrução do 
templo de Jerusalém; Neemias liderou a reconstrução dos muros da velha cidade. Estas histórias   
estão contadas nos livros de Esdras e Neemias. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias viveram 
naquela época, e fizeram importantes advertências aos retornados. Nesta e na próxima lição, vamos 
destacar os pontos principais desta história, principalmente o que diz respeito à mordomia.  
 
A) A reconstrução do templo. 

1. A quem Ciro, rei da Pérsia, reconheceu como doador de todas as coisas? Ed 1.2). 
2. Que deram os judeus que ficaram na Babilônia aos que voltaram a Jerusalém para reconstruir 

o templo? (Ed 1.5-6). Não voltaram nem trabalharam na obra, mas contribuíram...  
3. Quantos voltaram? (Ed 2.1,2,64,65). Chegando em Jerusalém e vendo o templo em ruínas, 

que foi que fizeram? (Ed 2.68). Como determinaram a quantia a ser dada? (Ed 2.69). 
4. Quando os edificadores terminaram de restaurar os alicerces, que fizeram os sacerdotes, os 

levitas e o povo? (Ed 3.10-11). 
5. Prontos os alicerces, e devido a algumas dificuldades, a obra foi interrompida. Nada se fez por 

uns quinze anos (Ed 4.4-5,24). Sobre isto, que foi que Deus disse àqueles judeus, através do 
profeta Ageu? Leia Ag 1.1-10 e note o seguinte:  

(a) O povo dizia que não era o tempo para reconstruir o templo, alegando, talvez, falta de recursos (v.2); 
mas era tempo e tiveram recursos para construir suas próprias casas (v.4 e parte final do v. 9). 

(b) Não se deram bem; Deus reteve suas bênçãos (v.6,primeira parte do v.9, e vs.10-11).  
(c) Que foi que Deus lhes disse para fazer? (v.8). Não deveria ser esta a sua motivação principal?  
(d) Será que isto se aplica a nós? Interrompemos a obra de Deus por causa de alguma dificuldade?  

Achamos que não é hora ou que não há recursos para obras ou ministérios na igreja, mas 
continuamos "correndo por causa da nossa própria casa" ou carro ou conforto?    

6. De onde veio o encorajamento para os líderes e o povo completarem a obra? (Ag 1.13-14;2.1-
4). 



7. Depois que se concluiu o trabalho, de que modo se fez a consagração do templo? (Ed 6.15-
20).    

B) Advertências de Malaquias.  
1. Quais foram os erros dos judeus nestes primeiros anos depois do seu retorno do exílio? (Ml 

2.11-15; 3.7-8). 
2. E quanto as ofertas, que erro grave os judeus cometeram? (Ml 1.7-8,13-14. Ver Dt 17.1). 
3. Que foi que Deus disse sobre estas ofertas? (Ml 1.9-10) 
4. Que ilustrações Deus usou para mostrar como era um contra-senso dos judeus esperar que 

Ele, Deus, aceitaria tais ofertas?  (Ml 1.6,8). 
5. Que idéia o povo deve ter de Deus quando traz ofertas e ou adora? (Ml 1.11,14).  
6. De acordo com Pv 3.9, de que maneira podemos honrar ao Senhor?  
7. Quem tinha a responsabilidade de ensinar estas coisas ao povo de Deus? (Ml 2.7-8). Hoje, 

quem, mais do que qualquer outra pessoa, deve ensinar tudo o que a Bíblia diz sobre dízimo, 
oferta, mordomia?  
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