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Cidade Velha de Jerusalém
Os quatro quarteirões ou bairros

Amarelo Bairro Mulçumano

Rosa Bairro Judeu

Verde Bairro Armênio

Azul Bairro Cristão







A TERRA DE CANAÃ NA ÉPOCA DOS PATRIARCAS



PEDRAS COM INSCRIÇÕES GREGAS A RESPEITO DA PROIBIÇÃO DA ENTRADA DOS GENTIOS OU
ESTRANGEIROS NO PÁTIO INTERNO DO TEMPLO

“Nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego, será
responsável por sua decorrente morte”.











As catacumbas são galerias subterrâneas que foram utilizadas como lugar de enterro durante vários séculos. Os
enterros de cidadãos pagãos, judeus e dos primeiros cristãos em Roma nas catacumbas começaram no século II e só
terminariam no século V.

A palavra catacumba, que significa ao lado da canteira, provém do fato de que as primeiras escavações para serem
utilizadas como lugar de enterro foram feitas nas áreas afastadas de Roma, ao lado do terreno de uma canteira.

O porquê das catacumbas
Os cristãos não estavam de acordo com o costume pagão de incinerar os corpos dos seus falecidos e para solucionar
os problemas devido à falta de espaço e ao alto custo da terra, decidiram criar estes amplos cemitérios sob a terra.

As catacumbas possuem diversas galerias subterrâneas que formam autênticos labirintos de vários quilômetros, ao
longo dos quais se escavaram várias filas de covas retangulares.

Os cadáveres enrolados em um lençol eram colocados nas covas, que posteriormente eram fechadas com lápides de
mármore e, comumente, com barro cozido. Posteriormente se escrevia o nome do defunto na tampa, acompanhado
de um símbolo cristão.

A lei romana da época proibia que se desse sepultura aos defuntos no interior da cidade, por isso todas as
catacumbas se localizavam no exterior dos muros. Esses lugares afastados e ocultos sob a terra constituíam o refúgio
perfeito onde os cristãos podiam dar uma sepultura aos seus familiares, utilizando de um modo livre os símbolos
cristãos.

O final das perseguições
Com a assinatura do Édito de Milão, no ano 313, teve fim a perseguição aos cristãos, e esses puderam começar a
construir igrejas e adquirir terrenos sem o temor de que fossem confiscados. Apesar disso, continuaram usando as
catacumbas como cemitérios até o século V.

Durante a invasão dos bárbaros na Itália no século VIII, muitas catacumbas sofreram contínuos saques, por isso os
Papas decidiram trasladar as relíquias que ainda se mantinham nas igrejas da cidade. Depois dos traslados, algumas
catacumbas foram completamente abandonadas e ficaram no esquecimento durante vários séculos.

Catacumbas de Roma
Em Roma existem mais de sessenta catacumbas compostas por centenas de quilômetros de galerias subterrâneas
que abrigam milhares de tumbas. Atualmente estão abertas ao público apenas cinco delas:

Catacumbas de São Sebastião (Via Appia Antica, 136): Estas catacumbas de 12 quilômetros de extensão devem
seu nome a São Sebastião, um soldado que foi martirizado por ter se convertido ao cristianismo. Junto com as de São
Calixto são as melhores para visitar. De segunda a sábado, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
Catacumbas de São Calixto (Via Appia Antica, 126): Com uma rede de galerias de mais de 20 quilômetros de
extensão, as tumbas de São Calixto foram o local de enterro de 16 pontífices e dezenas de mártires cristãos. De
quinta a terça, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
Catacumbas de Priscila (Via Salaria, 430): Conservam alguns frescos muito importantes para a história da arte,
como as primeiras representações da Virgem Maria. De terça a domingo, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
horas.
Catacumbas de Domitila (Via delle Sette Chiese, 280): Descobertas em 1593, essas catacumbas de mais de 15
quilômetros de percurso devem seu nome à neta de Vespasiano. De quarta a segunda: das 9:00 às 12:00 e das 14:00
às 17:00 horas.
Catacumbas de Santa Inês (Via Nomentana, 349): Depois de ser martirizada por sua fé cristã, Santa Inês foi
enterrada nas catacumbas que posteriormente ganharam seu nome. Das 9:00 às 12:00 e das 16:00 às 18:00 horas,
fecha nas manhãs de domingo e tardes de segunda-feira.



LIBELO (Roma Antiga)

Era um documento (panfleto ou petição) dado a um cidadão romano certificando a realização de um sacrifício
pagão atestando, portanto, sua lealdade às autoridades do Império Romano.



REDE DE ESTRADAS ROMANAS

Escravos construindo uma estrada

Via Ápia - A principal estrada romana - Cerca de 600 KM



Moisés (Mosè [moˈzɛ]) é uma das principais obras do artista renascentista Michelangelo. Conta-se que após
terminar de esculpir a estátua de Moisés, Michelangelo passou por um momento de alucinação diante da

beleza da escultura. Bateu com um martelo na estátua e começou a gritar: Por que não falas?



Adão e Eva ou o Esposa e a Esposa

Em nossa Bíblia traduzida para o português perdemos muitas coisas importantes, mas basta analisar o texto hebraico de Gênesis
para descobrir coisas interessantes.

Em nossa Bíblia não temos no capítulo 1 de Gênesis o termo "Adão", apenas a criação do homem. Mas vamos analisar o texto
hebraico de Gênesis 1 versículo 27:

Você pode perceber que o termo "man" ou em português "homem" na verdade é HaAdam, que seria em português "o homem" ou o
Adão. Perceba que em Gênesis 2 versículo 20, onde em nossa Bíblia em português passa a aparecer o termo Adão, a palavra

hebraica é a mesma:

Na verdade quando Deus criou o homem Ele o chamou de Adão (adam), que significa entre diversas coisas homem terreno ou
humanidade.

Porém Adão passa a ser chamado por outro termo depois de receber sua mulher como esposa em Gênesis 2 versículo 22, onde o
próprio Deus leva a mulher para Adão. Ele passa a ser chamado de ISH, que quer dizer ESPOSO em Gênesis 2 versículo 24.

A mulher ao ser concebida da costela de Adão passa a ser chamada de ISHA ou ISHÁ, que quer dizer ESPOSA. Quem chama a
mulher de EVA é o próprio Adão ao escolher seu nome em Gênesis 3 versículo 20. EVA significa VIDA, ou a MÃE DE TODOS, ou

ainda AQUELA QUE DÁ VIDA.

Por isso quando Deus descobre o pecado de Adão ele diz "a mulher que tu me deste como companheira". Adão não mentiu, mas
deste momento em diante muitos fazem a mesma coisa, responsabilizam outros ao invés de responsabilizar a si mesmos.



A décima letra do alfabeto hebraico é chamada de "Yod" (rima com "bode") e tem o som de "y", como em "yes".

A letra Yod é a 10 ª letra do Aleph-Bet, tendo o valor numérico de 10. O pictograma Yod parece um braço ou mão, enquanto que a
escrita hebraica clássica é constituída de uma única marca para cima, um kotz para baixo, e uma porção média. Yod é a letra

mais frequente nas Escrituras, bem como a menor das letras.

1. O Mistério do Yod
Suspenso no ar, Yod é a menor das letras hebraicas, o "átomo" das consoantes, e o formato a partir do qual todas as outras letras

começam e terminam:  O primeiro ponto com o qual os escribas primeiro começam a escrever uma letra, ou o último ponto que
dão a uma letra sua forma final - é um yod. (Likutei Maharan)

Na tradição mística judaica, Yod representa um mero ponto, um ponto divino de energia. Como Yod é usado para formar todas as
outras letras, e uma vez que Deus usa as letras como os blocos de criação, Yod indica a onipresença de Deus.

Na verdade, a palavra יֹוד (yod) descreve-se um pouco da geometria de criação. Ela começa com o próprio Yod, como um ponto e, em
seguida, se move para baixo, a partir do divino em direção a ordem criada para formar Vav (o "gancho" da criação). Finalmente

ele se move para fora na esfera horizontal como Dalet (a "porta de entrada" da criação). Isso pode ser melhor visto com a
seguinte ilustração:

Como Yeshua sustenta o mundo pela Palavra do Seu poder (Hebreus 1:3), e Yod é parte de cada letra hebraica (e, portanto, cada
palavra), o Yod é considerado o ponto de partida da presença de Deus em todas as coisas - a "faísca" do Espírito em tudo.

2. Yod e Humildade
A letra Yod, sendo a menor das letras, é também uma imagem de humildade. Por exemplo, quando Jacó foi renomeado de Ya'akov

para Yisrael, tudo o que restava de seu antigo nome era a letra Yod.

Yod também pode ser visto como uma marca de humildade no texto que diz que Moisés era "o homem mais humilde" sobre a face
da terra (Números 12:03):

Os escribas judeus dizem que um Yod extra é inserido na palavra ana (que significa humilde ou manso) para enfatizar a humildade
de Moisés.

Israel é também chamado de "menor das nações" (Deuteronômio 7:7) e é considerada um tipo de Yod antes das grandes nações da
terra:

"pois vocês são o menor dos povos."

3. Os "Kots de um Yod"
Por causa de sua humildade, Yod é adornado com um pequeno pino (marca) ascendente que aponta para Deus. O "kotz de um Yod"

é a pequena serifa na parte inferior do "rosto" da cabeça do Yod e é a menor de todas as marcações feitas no texto hebraico.
Isso provavelmente se refere ao "til" que Yeshua falou em Mateus 5:18 e Lucas 16:17. Nas artes escribas judaicas conhecidos

como Soferut, um rolo de Torah é inválido (possul) se não tiver mesmo esta serifa do Yod (Menachot 29a).

Mesmo que seja pequeno, Yod é vital, uma vez que sem o "kotz de um Yod" toda a Torá deve ser considerado inválida. Deus se
deleita em usar o pequeno, o fraco, e o insignificante para demonstrar a Sua glória e poder. Se você está abatido ou de

pequena estatura nesse mundo, você pode confiar que sua vida é importante para Deus. Uma vez que cada letra da Torá é
importante, e não há duas letras que sejam a mesma (ou podem ser "tocadas" ou "mal formada"), você pode confiar que a sua
vida é significativa na Grande Torah do universo - isto é, no grande plano de Deus que funciona "todas as coisas cooperam para

o bem daqueles que O amam."

4. As três partes do Yod
A letra Yod é dito ser composto de três partes: o pino (marca) superior , uma linha inferior curvada para baixo, e uma seção

intermediária. Os pontos de marcas superiores para com Deus, a linha inferior aponta para a terra, e a parte do meio tem as
peças juntas em unidade. Portanto, uma vez que é de três partes em um, Yod não é diferente da letra Aleph, em alusão à

divindade e imagem de Yeshua como nosso humilde Mediador diante do Pai.

Note também que a gematria da palavra "Aleph" é igual ao nome sagrado, que também começa com a letra Yod.



5. Yod e Espiritualidade
Yod significa "braço" ou "mão", e sua forma sugere uma mão que está a chegar em direção ao céu. Além disso, a letra lembra um

pouco um homem em oração.

Aqui a marca sugere uma coroa que é dada para aquele que é humilhado diante do Senhor em oração, e a forma dobrada sugere
submissão.

Curiosamente, a gematria da palavra "Yod" é de 20 ( ד+ֹו+י ), o mesmo valor para a raiz hebraica de visão, chazah .(ָחָזה)

6. O Significado da Yod como Dez
A palavra יֹוד (yod) significa "braço" ou "mão" e o valor numérico é dez. Agora dez é um número marcando shelemut, ou a conclusão

e ordem, como evidenciado pelo seguinte:

O sistema de número base 10 é universal. Assim como Yod faz parte de todas as letras do alfabeto anteriores (como um
componente), assim o Yod faz parte de todos os números. É dito pelos sábios que o Yod não significa 10 porque temos dez

dedos, mas temos dez dedos porque Yod significa 10.
Havia dez coisas criadas no primeiro dia e dez coisas criadas no final do sexto dia da criação.

Havia dez gerações de Adão a Noé, sugerindo que a impiedade daquelas gerações tornasse-se completa.
Havia dez gerações de Noé a Abraão, sugerindo que a piedade dessas gerações tornou-se completa.

De acordo com o midrash, havia dez provas dadas a Abraão para demonstrar o seu mérito como o pai das nações.
Havia dez pragas emitidas durante o Êxodo do Egito.

Deus nos deu Dez Mandamentos.
A "décima parte" será santa para o Senhor (Levítico 27:32).

Há dez dias de Awe - a partir de Tishri 1 a Tishri 10, culminando no Yom Kippur, que ocorre no 10 º dia de Tishri.
Dez homens são necessários para um minyan, ou completo quorum necessário para a oração coletiva judaica.

(Misticismo judaico) Há dez forças da "Árvore da Vida", chamado Sefirot, que retratam o trabalho metafísico de Deus no universo.

7. Yod e o Olam Habah
O Talmud afirma que Deus usou a letra Hey para criar o mundo atual (olam hazeh) e Yod para criar o mundo por vir (olam habah).

Os sábios derivam esta ideia do Nome yah (יָּה) encontrado em Isaías 26:4.

Como é que eles vêm com essa? Bem, eles consideram b'yah no texto no sentido de "com Yod-Hey", em vez de se referir ao Nome
Yah.

8. Algumas Curiosidades Textuais
Um Yod subdimensionado aparece em Deuteronômio 32:17.

"Você negligenciou a Rocha que te gerou."
O SENHOR é feito "pequeno" quando nos afastamos d'Ele por negligência.

Por outro lado, um Yod enorme aparece em Números 14:17.

"Que a força do meu Senhor se engrandeça." Aqui intercessão de Moisés para o povo de Israel é feita, e os sábios dizem que o Yod
superdimensionado é feito para lembrar os dez provas de Abraão e o mérito que obteve por conta de sua fé.

Finalmente, um Yod está faltando em Êxodo 32:19.

"... Moisés arremessou as tábuas das suas mãos." Aqui, a ortografia no texto (ketiv) é miyado, que significa "de sua mão" (singular),
mas o texto é lido (Qere) como miyadav, que significa "a partir de suas mãos" (plural). Por que esta ortografia singular ainda é

usada no texto lido como plural?

De acordo com o midrash, quando Moisés trouxe as Tábuas da Lei do Monte Sinai, ele foi capaz de levá-las em uma das mãos (como
diz o texto em Êxodo 32:15), uma vez que elas foram feitos sobrenaturalmente leve como a "Torah Vivente" do SENHOR. No
entanto, uma vez que as Tabuas entraram em proximidade com o Bezerro de Ouro, o "o escrito voou e subiu ao céu" para dar
testemunho da adoração de ídolos (Targum Yonasan) e as tabuas se transformaram em normal, profana pedra da qual Moisés

não podia mais suportar.

9. Yod e o Nome Divino
Yod é a primeira letra do Divino Nome YHVH (יהוה) e o nome do Salvador do mundo, Yeshua ,(יֵׁשּוַע) indicando, assim, sua

preeminência. É também a primeira letra para os quatro nomes dados ao povo judeu:

יֲַעקב - Ya'akov (ou Jacó)
יְִׂשָרֵאל - Yisrael (Israel)

יְהּוִדים - Yehudim (judeus)
יְֻׁשרּון - Yeshurun   (Jeshurun  )

Como a primeira letra (ot, ou sinal) do Nome de Deus, Yod mostra que Ele é Espírito, Ele é Um, e que dele derivam todas as outras
coisas pelo poder de Sua Palavra.



A quinta letra do alfabeto hebraico é chamado de "Hey" (pronuncia-se "hey") e tem o som de "rr", como em "rua".

Note que há uma lacuna entre as duas linhas.

Observação: Hey é conhecida como uma letra gutural, uma vez que costumava ser pronunciada na parte de trás da garganta.
Outras letras guturais são Aleph, Ayin, e Chet. Note também que quando Hey aparece no final de uma palavra, é normalmente

silenciosa.

Nota: A letra Hey pode aparecer com um ponto interior chamado Mappiq que indica que o Hey deve ser pronunciado como uma
"pausa breve" (um "h" som fraco). Se um Hey não tem um mappiq, que normalmente indica uma sílaba aberta, onde a Hey

ficaria em silêncio. Gramaticalmente, um mappiq pode indicar direção, como em "para" ou "em direção a".

Informação Avançada

A letra Hey é a quinta letra do Aleph-Bet, tendo o valor numérico de cinco. O pictograma Hey parece um homem com os braços
erguidos, enquanto que a escrita hebraica clássica (ketav Ashurit) é construída de dois Vavs (do Dalet) com um Yod solto e

invertido, que funciona como o "pé" da letra. O significado do nome "Hey" é "olhar" ou "eis!"

1. O Mistério do Hey
De acordo com os místicos judeus, Hey representa o sopro divino, a revelação, e a luz (a palavra "luz" é mencionada cinco vezes no

primeiro dia da criação (Gênesis 1:3-4), a qual se diz corresponder à letra Hey). Uma vez que o valor numérico de Hey é de
cinco, o que corresponde a um nível físico para os cinco dedos, os cinco sentidos e as cinco dimensões. Em um nível espiritual,

corresponde aos cinco níveis da alma:

Nefesh - instintos, Ruach - emoções, Neshamah - mente, Chayah - ponte para a transcendência e Yechidah - unidade

2. Hey representa Poder Criativo de Deus
"Pela palavra do SENHOR foram feitos os céus; e todas as suas hostes pelo sopro da sua boca" (Salmo 33:6). No Talmud (Menachot

29b) diz-se que o "sopro de sua boca" refere-se ao som da letra Hey - a exalação do Espírito.

Além disso, na quinta palavra de Gênesis 2:4, o hey   parece menor do que o habitual:

Isso poderia ser visto como "em Hey" eles (isto é, os céus e a terra) foram criados. Mais ainda, sendo que Bet representa o Filho de
Deus (a Palavra do Senhor), podemos ler isso como o Filho respirava por diante a criação.

3. Hey e o Nome Divino

O Nome Sagrado, inclui duas ocorrências da letra Hey (YHWH - .(יהוה

4. Hey e a Presença Divina
De acordo com um midrash, Yod deixou Aleph para se tornar parte de Dalet, formando assim Hey. Sendo que Aleph representa Deus

e Dalet representa a humanidade destituída, Hey é um retrato da presença de Deus dentro do coração humano. Esta função de
Hey pode ser visto quando (Abram) foi renomeado para (Abraham) e (Sarai) foi renomeada para (Sarah).

5. Hey Prefixivo
Hey funciona como o artigo definido em hebraico, uma espécie de demonstrativo que aponta para o objeto e o torna concreto e

definido. Assim (ish), um homem, torna-se (ha-ish), o homem.

6. Hey Suffixivo
Adicionando um Hey no final de um substantivo "o feminiza" ou permite que seja "frutífero" e reprodutivo.

7. Hey e Teshuvá
Desde Hey é formado a partir Dalet e Yod, ele também pode ser uma imagem de retornar a Deus por meio do poder transformador

do Espírito. Dalet significa quebrantamento, e Yod significa uma mão. Abrindo a porta do coração, então, é uma imagem do
Espírito de Deus habitando o crente, e essa imagem também é coerente com a idéia de que parte de Aleph (Deus) se junta com

Dalet para formar o Hey.

http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Unit_One/Aleph-Bet/Hey/hey.html









JUÍZES





Em Jerusalém, ou perto dali, havia determinada colina ou elevação que era chamada de ha·ʽÓfel, ou Ofel. Os
indícios bíblicos, considerados junto com os comentários de Josefo, situam Ofel no canto SE do Moriá. (2Cr
27:3; 33:14; Ne 3:26, 27; 11:21) No primeiro século EC, Josefo situou Ofel onde o muro oriental “se unia à

colunata oriental do templo”. (The Jewish War [A Guerra Judaica], V, 145 [iv, 2]) Ofel era, evidentemente, a
protuberância de terra que se estendia rumo ao leste, partindo do canto SE da colina do templo de Jerusalém.



1. Monte Ararate Local tradicional onde a arca de Noé aportou (Gên. 8:4). O local exato é desconhecido.

2. Ur Primeira residência de Abraão, perto da foz do Eufrates, onde ele quase foi oferecido como sacrifício humano, viu o anjo
de Jeová e recebeu o Urim e Tumim (Gên. 11:28–12:1; Abr. 1; 3:1). (Observar também um possível local alternativo para Ur
no norte da Mesopotâmia.)

3. Babilônia, Babel (Sinar) Colonizada no início por Cuxe, filho de Cão, e por Ninrode. Região de origem dos jareditas na
época da Torre de Babel, nas campinas de Sinar. Tornou-se posteriormente a capital provincial da Babilônia e a residência
dos reis babilônicos, incluindo Nabucodonosor, que levou muitos judeus cativos para essa cidade depois da destruição de
Jerusalém (587 a.C.). Os judeus permaneceram cativos na Babilônia durante 70 anos, até a época do rei Ciro, que permitiu
que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Daniel, o profeta, também residiu ali durante o reinado de
Nabucodonosor, de Belsazar e de Dario Ⅰ (Gên. 10:10; 11:1–9; 2 Re. 24–25; Jer. 27:1–29:10; Eze. 1:1; Dan. 1–12; Ômni
1:22; Ét. 1:33–43).

4. Susã Capital do Império Persa no reinado de Dario Ⅰ (Dario, o Grande), de Xerxes (Assuero) e de Artaxerxes. Residência da
rainha Ester, cuja coragem e fé salvaram os judeus. Daniel e, posteriormente, Neemias serviram ali (Ne. 1:1; 2:1; Est. 1:1;
Dan. 8:2).

5. Planície de Dura Sadraque, Mesaque e Abede-Nego foram lançados na fornalha ardente, quando se recusaram a adorar
uma imagem de ouro criada por Nabucodonosor; o Filho de Deus preservou-os, e eles saíram ilesos da fornalha (Dan. 3).

6. Assíria Assur foi a primeira capital da Assíria, seguida de Nínive. Os governantes assírios Salmaneser Ⅴ e Sargom Ⅱ
conquistaram o Reino de Israel, ao Norte, e levaram as dez tribos cativas em 721 a.C. (2 Re. 14–15; 17–19). A Assíria foi
uma ameaça para Judá até 612 a.C., quando a Assíria foi conquistada pela Babilônia.

7. Nínive Capital da Assíria. A Assíria atacou a terra de Judá durante o reinado de Ezequias e o ministério do profeta Isaías.
Jerusalém, a capital de Judá, foi salva milagrosamente quando um anjo matou 185.000 soldados assírios (2 Re. 19:32–37). O
Senhor disse ao profeta Jonas que chamasse a cidade de Nínive ao arrependimento (Jon. 1:2; 3:1–4).

8. Harã Abraão estabeleceu-se aqui temporariamente, antes de partir para Canaã. O pai e o irmão de Abraão aqui
permaneceram. Rebeca (esposa de Isaque) e Raquel, Lia, Bilha e Zilpa (esposas de Jacó) vieram dessa região (Gên.
11:31–32; 24:10; 29:4–6; Abr. 2:4–5).

9. Carquêmis O Faraó Neco foi derrotado aqui por Nabucodonosor, o que deu fim ao domínio egípcio sobre Canaã (2 Crôn.
35:20–36:6).

10. Sidom Esta cidade foi fundada por Sidom, neto de Cão, e é a cidade que fica no extremo norte de Canaã (Gên. 10:15–20).
Foi o lar de Jezabel, que introduziu a adoração a Baal em Israel (1 Re. 16:30–33).

11. Tiro Foi uma importante cidade comercial e porto marítimo da Síria. Hirão, de Tiro, enviou cedro, ouro e trabalhadores para
ajudar Salomão a construir o seu templo (1 Re. 5:1–10, 18; 9:11).

12. Damasco Abraão resgatou Ló próximo daqui. Foi a principal cidade da Síria. Durante o reinado do rei Davi, os israelitas
conquistaram a cidade. Elias, o profeta, ungiu Hazael para ser o rei de Damasco (Gên. 14:14–15; 2 Sam. 8:5–6; 1 Re.
19:15).

13. Canaã Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes receberam esta terra como possessão perpétua (Gên. 17:8; 28).

14. Monte Sinai (Horebe) O Senhor falou a Moisés do meio de uma sarça ardente (Êx. 3:1–2). Moisés recebeu a Lei e os Dez
Mandamentos (Êx. 19–20). O Senhor falou a Elias, o profeta, numa voz mansa e delicada (1 Re. 19:8–12).

15. Eziom-Geber O rei Salomão construiu “naus” em Eziom-Geber (1 Re. 9:26). Foi possivelmente neste porto que a rainha de
Sabá, tendo ouvido a respeito da fama de Salomão, desembarcou para vê-lo (1 Re. 10:1–13).

16. Egito Abraão viajou para cá devido à grande fome que havia em Ur (Abr. 2:1, 21). O Senhor disse a Abraão que ensinasse
aos egípcios o que Ele lhe havia revelado (Abr. 3:15). Depois que os irmãos de José o venderam como escravo (Gên. 37:28),
José tornou-se aqui o administrador da casa de Potifar. Foi lançado na prisão, interpretou o sonho do Faraó e recebeu uma
posição de autoridade no Egito. José e seus irmãos foram reunidos. Jacó e sua família mudaram-se para cá (Gên. 39–46). Os
filhos de Israel habitaram em Gósen durante a sua permanência no Egito (Gên. 47:6).

Os israelitas multiplicaram-se “e foram fortalecidos grandemente”; depois, eles se tornaram escravos dos egípcios (Êx.
1:7–14). Após uma série de pragas, o Faraó permitiu que Israel deixasse o Egito (Êx. 12:31–41). Jeremias foi levado ao Egito
(Jer. 43:4–7).

17. Caftor (Creta) A antiga terra dos minoanos.



MADEIRA DE ACÁCIA / CETIM (Êxodo 3:2-4)

Sarça é um sinônimo botânico para plantas com espinhos e a espécie que está relacionada à passagem bíblica se
trata de uma 'Acácia-brava' ou 'Acácia-sarça'. No caso, uma acácia com espinhos, também conhecida como 'Shittah'.

Muitos dos sarcófagos dos antigos faraós também eram fabricados com esta madeira. Tal uso se dava pelo fato dela
não apodrecer. Isto fazia com que a tivessem como um símbolo de longevidade e imortalidade.

É uma espécie auto suficiente, não necessita de muita água, e sufoca, com suas raízes, qualquer árvore que cresça
ao seu redor. Suas flores também têm o poder de cegar, as sementes de levar à morte e a única parte da planta

utilizada como antídoto é a raiz. Isto quer dizer que deve-se ter cautela quando se trata de uma árvore como esta.
O fato de Deus se apresentar a Moisés como uma acácia em chamas está ligado à própria natureza e simbologia da
árvore. Temida por seus espinhos, sementes e flores (o Deus que deve ser sempre temido), solitária e que sufoca as

demais (não terás outros deuses pois ele é um Deus ciumento) e auto suficiente (sou o que sou e tudo posso).



A PIA DE BRONZE (ou cobre)

Êxodo 38:8



O ALTAR DE HOLOCAUSTOS / O ALTAR DE BRONZE (ou cobre)

Êxodo 27





CALENDÁRIO JUDAICO

Motivação das festas

Em Levíticos 23:3-4 o Senhor fala que estas festas são as suas solenidades, que no dicionário português
significa festividade. Porém a palavra hebraica usada é moedh (מוצד) que significa festa sagrada, mas também uma
reunião com propósito específico ou um sinal definido de antemão.

Muitos acreditam que as festas não foram criadas apenas para o povo de Israel festejar, mas para também
indicar algumas coisas sobre o próprio Jesus.

Chuvas citadas na Bíblia como sinal da vinda de Jesus

Na primavera tem a chuva temporã, que é a chuva que vem antes do tempo determinado. No outono temos a
chuva serôdia que vem depois do tempo determinado.

Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra,
aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia.

Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações; porque já a vinda do Senhor está próxima.
(Tiago 5:7,8)

Festa da dedicação

A festa da dedicação (ou Chanucá, ou ainda festa das luzes) começa no período interbíblico, com os
macabeus e é citada em João 10:22-24.

Purim

Purim é uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Hamã, para
exterminá-los, no antigo Império Aquemênida tal como está escrito no Livro de Ester, um dos livros do Tanach. Assim
como Chanucá, Purim tem mais um caráter nacional que religioso, e seu status como feriado tem um nível inferior
àqueles comandados sagrados pela Torá. Assim, transações comerciais e mesmo trabalho manual são permitidos em
Purim, apesar que em certos lugares restrições foram impostas sobre o trabalho (Shulchan Aruch, Orach Chaim, 696).

Purim é a época de carnaval no ano judaico. Assim como o jejum e as orações judaicas têm uma caraterística
distinta, assim também há um sabor especial em seu regozijo. Esta festa anual é uma alegria derivada de uma das
mais pavorosas e graves situações ocorridas na história judaica (https://sefer.com.br/purim-carnaval-judaico/4/).

Veadar ou Adar Sheni

No calendário judaico, o mês intercalar é chamado de Adar Sheni (Adar segundo),[5][6] Adar Bet (Adar dois)
ou Veadar (e Adar), e é introduzido após o mês Adar chamado, nestes anos, de Adar Rishon (Adar primeiro) ou Adar
Aleph (Adar I). Adar Sheni é introduzido nos anos 3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º do ciclo de 19 anos.
(https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAs_embol%C3%ADstico)

https://sefer.com.br/purim-carnaval-judaico/4/
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAs_embol%C3%ADstico






1. Gólgota Um possível local da crucificação de Jesus (Mt. 27:33–37).

2. Horto do Sepulcro Um possível local do sepulcro no qual o corpo de Jesus foi posto (Jo. 19:38–42). O Cristo ressuscitado apareceu a

Maria Madalena no jardim, do lado de fora do Seu sepulcro (Jo. 20:1–17).

3. Fortaleza Antonia Jesus pode ter sido acusado, condenado, ridicularizado e açoitado neste local (Jo. 18:28–19:16). Paulo foi preso e

relatou a história da sua conversão (At. 21:31–22:21).

4. Tanque de Betesda Jesus curou um inválido no Sábado (Jo. 5:2–9).

5. Templo Gabriel prometeu a Zacarias que Isabel teria um filho (Lc. 1:5–25). O véu do templo rasgou-se quando o Salvador morreu (Mt.

27:51).

6. Pórtico de Salomão Jesus proclamou que Ele era o Filho de Deus. Os judeus procuraram apedrejá-Lo (Jo. 10:22–39). Pedro pregou

arrependimento depois de curar um homem coxo (At. 3:11–26).

7. Porta Formosa Pedro e João curaram um homem coxo (At. 3:1–10).

8. Pináculo do Templo Jesus foi tentado por Satanás (Mt. 4:5–7). (Um possível local para esse acontecimento.)

9. Monte Sagrado (locais não especificados)

1. Segundo a tradição, Abraão construiu aqui um altar para o sacrifício de Isaque (Gên. 22:9–14).

2. Salomão construiu o templo (1 Re. 6:1–10; 2 Crôn. 3:1).

3. Os babilônios destruíram o templo em cerca de 587 a.C. (2 Re. 25:8–9).

4. Zorobabel reconstruiu o templo em cerca de 515 a.C. (Esd. 3:8–10; 5:2; 6:14–16).

5. Herodes expandiu a praça do templo e começou a reconstrução do templo em 17 a.C. Jesus foi apresentado quando era bebê

(Lc. 2:22–39).

6. Aos 12 anos, Jesus ensinou no templo (Lc. 2:41–50).

7. Jesus purificou o templo (Mt. 21:12–16; Jo. 2:13–17).

8. Jesus ensinou no templo em diversas ocasiões (Mt. 21:23–23:39; Jo. 7:14–8:59).

9. Os romanos, sob o governo de Tito, destruíram o templo em 70 d.C.

10. Jardim do Getsêmani Jesus sofreu, foi traído e preso (Mt. 26:36–46; Lc. 22:39–54).

11. Monte das Oliveiras

1. Jesus predisse a destruição de Jerusalém e do templo. Ele também falou da Segunda Vinda (Mt. 24:3–25:46).

2. Deste lugar, Jesus ascendeu ao céu (At. 1:9–12).

3. Em 24 de outubro de 1841, o Élder Orson Hyde dedicou a Terra Santa para o retorno dos filhos de Abraão.

12. Manancial de Giom Salomão foi ungido rei (1 Re. 1:38–39). Ezequias mandou cavar um túnel para trazer água da fonte para a cidade (2

Crôn. 32:30).

13. Porta das Águas Esdras leu e interpretou para o povo a lei de Moisés (Ne. 8:1–8).

14. Vale de Hinom O falso deus Moloque era adorado, o que incluía o sacrifício de crianças (2 Re. 23:10; 2 Crôn. 28:3).

15. Casa de Caifás Jesus foi levado perante Caifás (Mt. 26:57–68). Pedro negou que conhecia Jesus (Mt. 26:69–75).

16. Cenáculo O local onde, segundo a tradição, Jesus comeu a Páscoa e instituiu o sacramento (Mt. 26:20–30). Ele lavou os pés dos Apóstolos

(Jo. 13:4–17) e os ensinou (Jo. 13:18–17:26).

17. Palácio de Herodes Cristo foi levado perante Herodes possivelmente neste local (Lc. 23:7–11).

18. Jerusalém (locais não especificados)

1. Melquisedeque reinou como rei de Salém (Gên. 14:18).

2. O rei Davi tomou a cidade das mãos dos jebuseus (2 Sam. 5:7; 1 Crôn. 11:4–7).

3. A cidade foi destruída pelos babilônios em aprox. 587 a.C. (2 Re. 25:1–11).

4. O Espírito Santo desceu sobre muitos no dia de Pentecostes (At. 2:1–4).

5. Pedro e João foram aprisionados e levados perante o Sinédrio (At. 4:1–23).

6. Ananias e Safira mentiram ao Senhor e morreram (At. 5:1–10).

7. Pedro e João foram aprisionados, mas um anjo os libertou da prisão (At. 5:17–20).

8. Os Apóstolos escolheram sete homens para auxiliá-los (At. 6:1–6).

9. O testemunho de Estêvão aos judeus foi rejeitado, e ele foi apedrejado até a morte (At. 6:8–7:60).

10. Tiago foi morto (At. 12:1–2).

11. Um anjo libertou Pedro da prisão (At. 12:5–11).

12. Os Apóstolos tomaram uma decisão quanto à circuncisão (At. 15:5–29).

13. Os romanos, sob o governo de Tito, destruíram a cidade em 70 d.C.



TIPOS DE CRUZES



OUTROS TIPOS DE CRUZES


