
Restauração – Segundo Templo 
 

10 
 

X. Duas Visões sobre a Purificação de Israel 

A. Um rolo voador 
1. Zacarias viu um rolo aberto, que voava  

2. As dimensões (20 côvados por 10) idênticas com as dimensões do lugar santo 
no tabernáculo (a medida do santuário, do padrão de Deus) 

3. No rolo tinha um juramento ou maldição que estava saindo para ter efeito em 
toda a terra (voando, chegando rápido e com clareza) 

4. O objetivo da palavra é purificar a terra de todos aqueles que roubam e todos 
aqueles que juram falsamente  

5. O rolo tinha escritos nos dois lados, assim como as tábuas da lei  

6. Deus promete fazer essa palavra sair a fim de entrar na casa de cada pessoa 
que fizesse tais coisas 

7. A palavra consumiria completamente a casa dessas pessoas, assim como a 
casa de um leproso teria de ser destruída para eliminar a contaminação     

B. Um cesto com uma mulher 
1. Zacarias viu outra coisa que também estava saindo: um cesto 

2. O cesto tinha uma tampa de chumbo e uma mulher sentada dentro dele 

3. O anjo explicou que a mulher representava a maldade que se manifestava em 
toda a terra  

4. Aparentemente a mulher quis sair do cesto, mas foi empurrada para dentro dele, 
e a tampa colocada novamente 



 
 

5. Duas mulheres com asas de cegonha e vento nas asas levantaram o cesto para 
levar para longe 

6. O cesto seria levado para Sinar ou Babilônia  

7. Lá seria edificado um templo ou casa para a mulher, para colocá-la no seu lugar 
próprio      

C. Temas importantes dessas visões 
1. Depois da graça de Deus no sacerdócio e da intervenção poderosa de Deus para 

construir a casa, vem a necessidade de purificação da nação; o reino de Deus 
não pode vir sem purificação   

2. Um tempo de separação e de grande eficácia da palavra de Deus 

3. Como Deus tira a impureza, as abominações: a) pela graça, pelo perdão b) pelo 
juízo  

4. Babilônia é a sede da maldade; agora está infiltrada em tudo, mas será separada 
e levada para longe da nação santa   

 
 


