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1TABERNÁCULO 

I. INTRODUÇÃO: 
 È um dos mais interessante e proveitoso estudo para a vida do salvo em Jesus Cristo, 
pois ilustra a obra redentora de Jesus. Dentre as várias figuras de Cristo que podem ser 
encontradas no Antigo Testamento, sem dúvida alguma, o Tabernáculo (Lv 26:11,12; Ap 
21:1-3) retrata Cristo com maior riqueza de detalhes conforme iremos ver no decorrer da 
lição. Tudo no Tabernáculo tinha um sentido espiritual : “E me farão um santuário, e habitarei 
no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do Tabernáculo, e para 
modelo de todos os seus vasos, assim mesmo os farei” (Ex 25:8,9). “E tudo fez Moisés 
segundo o Senhor lhe havia ordenado; assim o fez” (Ex 40:16). 
 O Tabernáculo do deserto, também chamado, “Tenda da Congregação” é definido 
como um lugar de reunião provisória para Deus e Seu povo, ou seja, o santuário portátil 
(podia ser montado e desmontado) no qual Deus habitou entre os israelitas estando eles no 
deserto (Ex 33:7-11). Os propósitos de Deus na construção do Tabernáculo eram: um lugar 
para Deus habitar entre seu povo; ser o centro da vida  de Israel, estar no meio das 12 tribos e 
preparar o povo para a vinda de Jesus. 
 Depois que Deus livrou seu povo do cativeiro do Egito, guiou Israel pelo deserto, 
usando uma coluna de nuvem, durante o dia e uma coluna de fogo, durante a noite (Ex 
13:21,22), até que Deus deu a Moisés a palavra de construção do Tabernáculo (Ex 25:8,9,40). 
E Deus estava, através de cada um dos utensílios, revelando o Verbo que se faria carne, e 
vários aspectos da divindade e missão de Jesus Cristo.  
 O Tabernáculo  não é só um lugar onde Deus deveria ser adorado, também revela o 
exercício do ministério dos levitas, que se acampavam nos quatro cantos daquela construção, 
entre as tribos que ali eram dispostas e o edificio santo.  
 Existiu na construção do Tabernáculo, a convocação de Deus para que todo o homem 
que o coração movesse, trouxesse ofertas (Ex 25:1,2), e não só o povo correspondeu como 
trouxe muito mais do que era necessário (Ex 36:4-7).  O Tabernáculo foi construído com 
ofertas de amor e gratidão. Todos deram segundo o que podiam e possuíam. E as ofertas 
foram tantas que Moisés mandou parar o envio. E o povo foi proibido de trazer mais (Ex 
36:6). Deus também colocou Seu Espírito nos artífices que fizeram a obra (Ex 35:30-35; 36:1-
6). O Espírito Santo capacitou Bezaleel, da Tribo de Judá, e Aoliabe, da Tribo de Dã, para 
construir as mais belas peças e para supervisionar a todos os artífices do povo. 
 Em Hb 8:1-6, vemos que o propósito do Tabernáculo era apontar para o Mediador de 
uma superior aliança, Jesus Cristo, haja visto que o modelo apresentado a Moisés no monte, 
apontavam as coisas celestes, como sombra. Assim a declaração de deus a Moisés contida em 
Ex 25:8 (“E me farão um santuário, para que Eu possa habitar no meio deles”), aponta para o 
Verbo que se fez carne e que habitou entre nós (Jo 1:14), prenunciando também que um dia 
seríamos habitação do Espírito Santo (I Co 6:19,20). É interessante também que tanto Paulo 
como Pedro fazem comentários, trazendo no nosso corpo a figura do tabernáculo, bem como o 
aspecto deste também ser transitório (II Co 5:1; II Pe 2:13,14). 
 E quando Moisés levantou o Tabernáculo: “Então a nuvem cobriu a tenda da 
congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo (Ex 40:34). 
 Assim o Tabernáculo foi construído para que as verdades fundamentais do Novo 
Testamento fossem compreendidas. Apesar de muitos detalhes minuciosos, era um modelo 
que antevia a manifestação de Cristo (Hb 9:1-8). Quando este se manifestou em carne, trouxe 
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substituição daquele edifício. Bem como manifestou no Seu sacrifício pelos nossos pecados a 
extinção de todos os sacrifícios ali realizados e daquilo que foi feito por mãos humanas, uma 
vez que o sacrifício por Ele vivido, foi superior a qualquer aliança (Hb 9:23-28; 10:10-14). 
 
II. ESTRUTURA DO TABERNÁCULO: 
 

• No Tabernáculo havia peças distribuídas nos 2 ambientes e no pátio (átrio).No átrio estava o 
altar do holocausto e a pia de bronze.A Tenda da Congregação ou Tabernáculo propriamente 
dito estava dividido em 2 ambientes: Lugar Santo e Lugar Santíssimo (Santo dos Santos). 

 
• No Lugar Santo estava A Mesa dos Pães, o Candelabro e o Altar do Incenso.No Lugar 

Santíssimo estava a Arca, o Propiciatório e os Dois Querubins. 
 
 

 
 
 
III. ALGUMAS SIMBOLOGIAS IMPORTANTES 
 
1. AS CORES: Cada uma delas simboliza um aspecto da Pessoa de Jesus. 
 
A – Branco: É uma cor clara, brilhante, é luz. Esta cor fala da santidade de Jesus, Sua pureza, 
Sua perfeição; fala de Jesus, o Homem Perfeito. 
B – Azul : É a cor do céu. Nos fala de onde Jesus veio e para onde voltou. Tipificava a 
Divindade de Jesus. Jesus é divino. 
C – Púrpura: Cor vermelha escura. Era uma cor usada pelos reis. Significava a realeza de 
Jesus.  
D – Carmesim ou escarlate: Vermelho muito vivo, mais claro que a púrpura. Lembra o 
Sangue de Jesus. Sangue derramado para remissão. Esta cor fala do sangue derramado no altar 
do holocausto e no Monte Calvário. O carmesim (um corante) era usado para purificação do 
leproso. Lepra tipifica pecado, logo para purificação do pecado precisamos do Sangue de 
Jesus. 
 
2. Materiais: 
 
A- Cobre: Significava juízo – julgamento do pecado. Eram de cobre: as colunas do pátio, as 
bases da colunas, o altar do holocausto e os pregos, que eram de cobre maciço. O hebraico 
não faz distinção entre cobre e bronze, pois o bronze é uma liga de cobre e estanho, por isso 
algumas Bíblias usam a palavra bronze ao invés de cobre. Em  Ap 1:15 os pés do Senhor são 
de latão reluzente/ bronze polido, apontando para um julgamento sobre os reinos vindouros. 
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B – Prata: Significava resgate. Ela simbolizava a redenção pelo Sangue de Jesus. A 
aproximação entre o pecador e Deus. Eram de prata: Os ganchos de sustentação, os colchetes 
e as faixas das cortinas do pátio, as bases em que se apoiavam as tábuas da Tenda e os 
capitéis. 
 
C – Ouro: Significava a glória, a realeza e a Divindade de Cristo. Eram de ouro: os colchetes 
das cortinas da tenda, o que recobria as tábuas, o propiciatório, os dois querubins, o castiçal, a 
cobertura da mesa dos pães da proposição, o que recobria o altar do incenso, a arca e o que 
recobria as 5 colunas do cortinado da entrada da tenda. 
 
IV O PÁTIO DO TABERNÁCULO ( O ÁTRIO) (Ex 27:9-19) 
 
 Possuía aproximadamente 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2,5 
metros de altura. Havia no comprimento 20 colunas de cobre e na largura, 10 colunas de 
cobre. Era um total de 60 colunas com 2,5 m de distância entre si e 2,5 m de altura. Todas de 
cobre com bases de cobre, fechadas com cortinas de linho branco, presas com colchetes e 
faixas de prata, formando um retângulo. 
 A porta do pátio possuía 10 metros. Formada por 4 colunas e 4 bases. O número 4 
representa a plenitude da Terra, através de seus 4 pontos cardeais, significando que todos os 
povos, todas as pessoas têm oportunidade igual de entrar no Santuário. Tinha uma cortina de 
linho torcido, bordado com púrpura, carmesim e azul. 
 A porta estava voltada para o Leste, para o lado do oriente, o lado onde o sol nasce, 
falando-nos de Jesus, o Sol da Justiça (Ml 4:2). Era a única entrada do Tabernáculo. Falando-
nos de Jesus, a única porta da salvação (João 10:9). Jesus Cristo é o Leão da Tribo de Judá, e 
esta tribo estava acampada em frente a porta (Nm 2:3; Ap 5:5). 
 Em Êxodo 27:9-12 lemos as instruções para a confecção da cortina do átrio, e em 
êxodo 38:9-12, vemos que a obra concluída estava de acordo com as instruções recebidas por 
Moisés no Monte Sinai.  A cortina tinha 3 materiais básicos: o linho fino, o bronze e a prata. 
O povo que acampava ao redor do tabernáculo, só podia ver apenas o linho fino. Esta cortina 
que representava a santidade de Deus, separava as tribos de Israel dos outros utensílios, a  
saber: o altar do sacrifício, a bacia de bronze e a Tenda da Congregação (que continha o 
candelabro, o altar de incenso, a mesa da proposição e a arca da aliança com o propiciatório). 
O que estava dentro era santo. O Tabernáculo e seus objetos eram periodicamente aspergidos 
com sangue para purificação.  
 Em Ap 19:11-14, o Cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, sai a pelejar, e os 
exércitos do céu, O seguem montando cavalos brancos e vestes de linho finíssimo. No mesmo 
Capítulo, a Esposa (a Igreja), se atavia com trajes de linho finíssimo, para as bodas com o 
Cordeiro (Ap 19:7,8). No versículo 8, temos a explicação que o linho finíssimo são os atos de 
justiça dos santos. 
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V. O ALTAR DO HOLOCAUSTO (Ex 27:1-8; Ex 38:1-7) 
 
Chamado também de Altar do Senhor, 
Altar de Deus, Altar de Cobre, Altar de 
Bronze. É o maior móvel do Tabernáculo. 
Possuía 2,5 m de comprimento, 2,5 m de 
largura e 1,5 m de altura . Era quadrado. 
Era de madeira de acácia, coberto de cobre 
(julgamento, juízo do pecado). 

 
 

O altar era oco e cheio de terra, pois se 
assim não fosse seria muito pesado para 
carregar. Tinha 4 chifres, nos 4 cantos do 
altar, de madeira também cobertos de 
cobre. As palavras em português que são 
traduzidas por força, poder e exaltação, 
vêm de um termo único do hebraico que é 
traduzido como chifre (Exemplos: I Sm 
2:1; II Sm 22:3; Sl 112:9, dentre outros). 
Na descrição de Jesus em Ap 5:6 aparecem 
sete chifres. O altar tinha 4 argolas e 2 
varais para o transporte. Esta mobilidade, 
característica também de outros utensílios 
do tabernáculo, visava tornar prático o 
transporte e manuseio , e simboliza que 
aonde formos, Deus estará conosco (Dt 
31:6; Hb 13:5). Tinha utensílios, tais 
como: caldeirinhas, pás para recolher a 
cinza, bacias, garfos, vasos, braseiros, tudo 
de cobre. 

 A palavra altar em seu original hebraico significa lugar de sacrifício. Holocausto: o 
que sobe. O animal queimado é oferta de cheiro suave ao Senhor (Lv 1:9). O altar de bronze é 
uma fotografia da morte vicária de Jesus. Vicário significa tomar o lugar de outro ou servir-se 
de um substituto. No altar de bronze todos os sacrifícios eram vicários e a palavra altar 
equivale a dizer que para nos aproximarmos da santidade de Deus , é necessário um sacrifício 
pelo pecado.  Assim o altar do holocausto era um símbolo da cruz, onde Cristo, ao tomar o 
nosso lugar, ofereceu-Se a Si mesmo em sacrifício por nós. Significa a expiação. Sua 
mensagem é: “Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados” (Hb 9:22) e sem 
remissão não há comunhão com Deus. Através dos sacrifícios o homem buscava religar-se a 
Deus.  A remissão foi efetuada no Calvário, onde Cristo se sacrificou por nós. Assim, o 
sacrifício de Jesus Cristo é único e substituiu todos aqueles que eram feitos no Antigo 
Testamento ( Hb 7:23-28 e 9:11-15), quebrando a maldição da morte que era o salário do 
pecado, nos trazendo a vida eterna (Rm 6:23).  
 Ao pecar, o israelita escolhia o animal a ser oferecido, conforme suas posses. Os 
animais deveriam ser machos e perfeitos. O pecador levava o animal para ser sacrificado em 
seu lugar, o qual tipificava Cristo, que se ofereceu em sacrifício por nós. Quando o animal era 
apresentado, o pecador impunha suas mãos sobre o animal simbolizando que seus pecados 
agora estavam transferidos vicariamente ao objeto do sacrifício (Lv 1:4). A finalidade de tais 
sacrifícios era a de encobrir o pecado do ofertante, para assegurar-lhe o perdão divino. O 
israelita apresentava a sua oferta como uma confissão de seu pecado e reconhecimento de que 
merecia a morte como castigo. Havia depois do sacrifício, a aplicação simbólica do sangue 
(Lv 1:5), que era aspergido em redor do altar (Ex 29:12). 
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 Os animais usados para o sacrifício eram: novilhos, cordeiros, cabritos, pombos e 
rolas. 

• O novilho ou boi: Aponta para Cristo como Servo paciente e sofredor (Hb 12:2,3); 
obediente até a morte (Is 52:13-15; Fp 2:5-8). 

• A ovelha ou cordeiro: Tipifica o perfeito Cordeiro de Deus. Cristo em submissão e 
sem resistência para enfrentar a morte de cruz (Is 53:7). 

• O cabrito: uma figura do ímpio e pecador (Mt 25:31-34)., tipificando que Cristo 
estaria entre os transgressores (Sl 22:16, Is 53:12, Lc 23:33), pois o Filho de Deus foi 
feito maldição em nosso lugar (Gl 3:13,14). 

• A rola e a pomba: representando a inocência sofredora de Cristo (Lc 23:4; João !8:38, 
19:6). Estes dois animais eram oferecidos quando as pessoas não tinham posses (Lv 
5:7; 12:8) e foi esta oferta que foi oferecida quando Jesus foi apresentado no templo 
(Lc 2:21-24).  

 
Um elemento muito importante no altar de bronze é o fogo. O Altar de Bronze deveria 

estar sempre aceso. O fogo ardia continuamente e a fumaça subia todo o tempo. O fogo é 
símbolo da cólera divina. Juízo de Deus contra o que a Sua santidade condena. O fogo do altar 
foi miraculosamente aceso e nunca se apagava (Lv 9:24; Lv 6:8-13). A origem do fogo era 
sobrenatura, foi ateado pelo próprio Deus. O sacerdote tinha o cuidado de colocar lenha sobre 
o altar todas as manhãs, e o fogo permanecia aceso.  

 Em Lv 10:1-5, Nadabe e Abiu, filho de Arão e sacerdotes levitas, levaram um fogo 
estranho ao altar de Deus, e foram consumidos e mortos por sua leviandade. É interessante 
que eles possuíam instruções específicas sobre o fogo a ser usado no altar e assim mesmo 
desobedeceram. O nome Nadabe significa liberal e Abiu significa Ele é meu pai, sugerindo 
que não podemos andar em discordância coma Palavra de Deus, alegando uma interpretação 
liberal fora do contexto das Escrituras, ou que pelo fato de sermos crentes, podemos dar vazão 
à carne, o que a Bíblia não nos autoriza, pois nos levará de novo à escravidão (Gl 5:1). O 
exemplo de Nadabe e Abiú é significativo, pois muitas vezes trazemos em nossa vida fogo 
estranho ao altar de Deus, e o fazemos cada vez que praticamos as obras da carne (Gl 5:19-
21), em vez do fruto do Espírito (Gl 5:22,23). 
  
VI. A PIA DE BRONZE (OU COBRE), BACIA OU LAVATÓRIO ( Ex 30:17-21; Ex 38:8) 
 
Ficava entre o Altar do holocausto e a 
tenda da Congregação.  Era uma pia cheia 
de água e sempre que os sacerdotes fossem 
do altar para a tenda ou da tenda para o 
altar tinham que passar pela pia e lavar 
mãos e pés. Caso contrario, violariam a 
santidade de Deus, e isto implicava em 
morte. Nossas mãos representam nosso 
serviço (Ec 9:10) . Devemos tê-las limpas 
e santas para o trabalho do Senhor. Os pés 
representam nosso andar (Sl 119:105). Os 
caminhos do Senhor serão trilhados pelos 
que são purificados.  
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 Através   do que lemos na Bíblia, não nos é dada a informação se a pia era redonda ou 
quadrada, ou ainda suas dimensões, peso e maneira  pela qual deveria ser transportada. Deus 
teve sem dúvida um propósito para que esses dados não fossem relatados. A palavra hebraica 
empregada para a pia (Kiyor) tem o significado de escavado, o que poderia sugerir a forma 
circular ou quadrangular.  
 A Bacia de Bronze tipifica a Palavra de Deus, que nos santifica e purifica. Quando 
dizemos que a Bíblia não fala de sua forma, significa que o não conhecimento de sua extensão 
conscientiza-nos de que também não conhecemos o poder purificador da divina Palavra em 
toda a sua profundidade (Hb 4:12).  
 A pia de bronze tem na água um significado do próprio Jesus que é a Água Viva (Jo 
4:13,14)   e que através da salvação nos proporcionou uma lavar regenerador (Tt 3:4-7), 
proporcionando através da Palavra (água), nossa santificação (I Tm 4:5), dando testemunho na 
terra com o Espírito e o sangue (I Jo 5:6-8). 
 É importante frisarmos que a pia só servia para lavar os pés e as mãos (Ex 30:21) e que 
em Jo 13:4-11, e que em João 13:4-11, quando Cristo lavou os pés dos discípulos, Pedro quis 
tomar um “banho” (Jo 13:9) ao que Jesus respondeu que “... quem se banhou não necessita 
lavar senão os pés...” (Jo 13:10), sendo que mais tarde Cristo concluiria esta verdade em Jo 
15:3, quando afirmou que os discípulos já estavam limpos pela Palavra. 
 Na pia de bronze devemos reconhecer a necessidade de continuamente nos 
purificarmos na Palavra, como sacerdotes de Deus que somos (I Pe 2:9; Ap 20:6), em busca 
do que é perfeito (Fp 3:13,14). João nos adverte que sempre devemos estar atentos aos nossos 
pecados, reconhecendo em Jesus a propiciação deles (I Jo 1:8 até 2:6) e sabendo que o pecado 
nos separa de Deus (Is 59:1,2) e que ao buscarmos a purificação, devemos almejá-la não só na 
carne como também no nosso espírito (II Co 7:1). A lavagem era repetida diariamente pelos 
sacerdotes, e mais de uma vez ao dia. Isso indica que a santificação pela Palavra deve ser um 
processo contínuo em nossa vida. A pia aponta para a santificação. O crente é limpo com a 
lavagem de água pela Palavra (Ef 5:26). 
 A pia foi feita com os espelhos doados pelas mulheres que se reuniam para ministrar à 
porta da tenda da congregação (Ex 38:8).Esses objetos eram peças de cobre tão polidas que 
refletiam perfeitamente a imagem de alguém. Em um espelho bem iluminado vemos cada 
detalhe e percebemos várias imperfeições de nosso corpo. Assim é a Palavra de Deus, quando 
nos miramos nela à luz do Espírito Santo, Ela nos revela se estamos prontos para nos 
apresentarmos perante Deus. Quando constatamos um defeito na nossa aparência, no espelho, 
apressamo-nos a corrigir. Façamos o mesmo com a Palavra de Deus. Não sejamos ouvintes 
mas praticantes. 
 A pia não possuía tampa e isto aponta para uma característica da Palavra: ela está 
aberta a quem quiser buscar seus tesouros e enriquecer espiritualmente. 
  A pia era a segunda peça no caminho, rumo à presença divina. Depois de oferecer 
sacrifícios, os sacerdotes lavavam-se nela antes de entrar no Lugar Santo. É bem claro o 
significado deste ritual: depois da remissão dos pecados, representada no holocausto, o 
próximo passo é a santificação pela Palavra.  
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VII. A TENDA DA CONGREGAÇÃO (Ex 26:1-37 e Ex 36:8-38) 
 Estava dividida em dois ambientes: O Lugar Santo e o Lugar Santíssimo. 

 
1. Tábuas 
 A Tenda da Congregação media 15 m de comprimento, 5m de largura e 5m de altura. 
Sua estrutura era  uma armação de tábuas de acácia. Madeira de lei, de cor muito bonita, 
resistente a insetos. Tanto o santuário como os móveis eram de acácia. A madeira tipificava a 
humanidade de Jesus, Jesus era também homem. O fato da acácia crescer no deserto faz-nos 
pensar na humanidade de Jesus, como “raiz duma terra seca” (Is 53:2). Em seu estado rústico, 
recém-cortadas, nada têm de atraente nas tábuas. Porém depois de preparadas e recobertas de 
ouro apontam a realeza, a divindade e a glória de Jesus.  
 As tábuas podem ser considerados um tipo do “salvo em Cristo”. Os troncos de 
madeira que chegam numa serraria possuem casca grossa, muitos nós e imperfeições. Com 
habilidade, os carpinteiros preparam a madeira e as tábuas já cortadas ficam lisas, livres das 
imperfeições e não dá para comparar com o tronco irregular que eram. O mesmo se dá com o 
salvo por Cristo. Chegamos ao Senhor cheios de impurezas, imperfeições. Porém, pela fé no 
Filho de Deus nos tornamos novas criaturas (Cl 3:8,9). Depois de aplanadas, as tábuas 
receberam o revestimento de ouro, que as tornaram belas e preciosas.  O ouro é símbolo de 
glória e realeza. Outro fato é que as tábuas, depois de recobertas de ouro, ficaram todas 
idênticas. Qualquer diferença foi encoberta pelo ouro. Isto mostra que somos todos iguais aos 
olhos do Pai. Deus não faz acepção de pessoas (Rm 2:11; Cl 3:11). 
 As tábuas eram encaixadas. Cada tábua tinha 5 m de altura e 1 m de largura. Cada 
tábua tinha 2 encaixes e 2 pinos. Os dois pinos eram encaixados, fixados em duas bases de 
prata e cada base pesava 43 quilos (Ex 38:27). A armação era reforçada através de 5 barras de 
madeira, revestidas de ouro: 2 em cima, 2 embaixo e 1 reta de ponta a ponta, introduzidas nas 
argolas de ouro que haviam nas tábuas, para mantê-las de pé e unidas. As barras ou travessas 
que mantinham as tábuas juntas simbolizam a união que deve haver entre o povo de Deus. As 
tábuas, tão unidas, tipificavam os salvos e repousavam em bases de prata, tipificando que 
temos como alicerce de nossa comunhão com Deus, a redenção, efetuada por Jesus.  
 Todas as tábuas, unidas umas às outras, constituíam o santuário. Nós, os salvos, unidos 
uns aos outros, formamos o Corpo de Cristo, que é a Sua Igreja. As tábuas eram muitas, mas 
juntas, formavam uma unidade, estabeleciam o templo de Deus. Nós em Cristo somos um. 
Cada um de nós, com uma função específica e dependendo um do outro, para o bom 
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funcionamento do corpo (Rm 12:4,5). A cabeça não funciona sem o corpo e membros. De 
igual modo, é através da igreja que Cristo age.   
  
2. Cortinas e Véu 
 
 Havia na Tenda da Congregação 10 cortinas de linho fino, belíssimas, cada uma com 
14 metros de comprimento por 2 m de largura nas cores Branca, azul, púrpura e carmesim, 
com querubins bordados, Era obra esmerada, obra fina de bordador (Ex 26:1,2). Unidas por 
laçadas azuis na ponta, na extremidade, na juntura. As laçadas eram azuis e os colchetes de 
ouro, os quais uniam as cortinas e formavam um só cortinado.  
 A Tenda  ou Tabernáculo situava-se na metade ocidental do pátio. Na entrada havia 
um reposteiro ou cortinado (Ex 26:36,37) de linho branco, azul, púrpura e carmesim. O 
Cortinado era sustentado por 5 colunas de madeira de acácia recobertas de ouro, os colchetes 
do cortinado eram de ouro e suas bases de cobre. 
 Dentro da Tenda, havia um 2º. Cortinado, chamado Véu (Ex 26:31-33), que dividia o 
interior da Tenda em 2 ambientes. O véu possuía as 4 cores e tinha figuras de querubins. A 
palavra querubim tem o significado de “agarrado”, e pela Palavra de Deus, deduzimos serem 
seres angelicais, que tinham a missão de guardar (Gn 3:24; Ez 28:14,16). Os querubins 
bordados representavam a glória da presença divina. Os querubins são seres que zelam pela 
santidade do Senhor.  As cores do véu acompanhavam o padrão de todas as cortinas do 
Tabernáculo, simbolizando: púrpura= realeza, Jesus como Rei; carmesim= O sangue de 
Jesus; branco= pureza e santidade; azul= o céu, de onde Jesus veio e para onde voltou. 
 O véu separava o tabernáculo em dois ambientes e ocultava a Arca com o 
Propiciatório, símbolos da presença divina: O Lugar Santo (possuía 10m de comprimento) e o 
Lugar Santíssimo (possuía 5m de comprimento). A presença do véu indicava que o caminho 
para Deus ainda não fora aberto e permaneceria fechado até que Cristo, em sua morte, 
abolisse a separação que havia entre o homem e Deus. Assim como no Tabernáculo, também 
o Templo de Salomão em Jerusalém, tinha o Lugar Santo separado do Lugar Santíssimo por 
um véu, com as mesmas cores e com bordados de querubins. Quando Jesus morreu o véu 
rasgou-se milagrosamente, de cima para baixo (Mt 27:50,51), mostrando que a iniciativa de 
rasgar o véu veio de cima, de Deus. O véu do templo tinha cerca de 10 cm de espessura de 
modo a não permitir que o sacerdote, oficiando durante o ano, olhase para dentro do 
Santíssimo e morresse. Deus não pode ser visto pelos homens; portanto, o lugar em que Ele 
declarou que moraria não podia ser visto por ninguém. Era a Sua casa. O  material do véu era 
muito resistente e homens não conseguiam rasgá-lo, muito menos de cima. O véu rasgou-se 
no dia em que comemoravam a Páscoa, na hora nona, significando o fim de todo legalismo.  
 A morte de Jesus na cruz pôs fim ao sistema da lei. Sua obra redentora e expiatória 
satisfez plenamente todas as exigências. O acesso a Deus foi imediatamente franqueado a 
todos os que a Ele se achegarem pela fé. 
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3. O Teto 

 
 Sobre a Tenda havia 4 coberturas 
como teto (Ex 40:18,19), para resistir às 
interpéries do deserto: uma de linho 
retorcido (Ex 26:1-6), uma de pêlos de 
cabra (bode) conforme Ex 26:7-13 e duas 
de peles de carneiro e de peles de animais 
marinhos conforme Ex 26:14. 
 

a. A cobertura de tecido: Era um lindo 
cortinado, obra fina de bordador. Era de 
linho fino branco, com as cores púrpura , 
carmesim e azul e querubins bordados. Era 
obra de artista.   
 
b. A cobertura de pêlos de cabra ou bode: 
Compunha-se de 11 cortinas. A primeira 
de peles de cabra, de cor branca, cada uma 
com 15 m de comprimento com 2 m de 
largura, costuradas umas às outras 
formando 2 cobertas: uma com 5 peles e 
outra com 6 peles unidas por meio de 
colchetes de cobre laçadas. A cabra ou 
bode era um animal usado pelo sacrifício 
de expiação do pecado.

Em Lv 16:15-22, vemos a utilização de dois bodes, sendo o primeiro usado na expiação do 
santuário (Lv 16:9) e o segundo, usado para simbolizar que as iniqüidades do povo eram 
lançadas para fora do arraial (Lv 16:21,22). O primeiro bode que era morto e seu sangue 
aspergido sobre o Propiciatório (Lv 16:15) e sobre o altar de bronze (Lv 16:18,19) apontam 
para o Cordeiro de origem celestial (propiciatório) que é Cristo, bem como sua morte na cruz 
(altar de bronze), que de uma vez por todas nos libertou do pecado e sua condenação (Hb 
9:11-15, 23-28). 
 
c. A cobertura de peles de carneiro: Sobre as peles de cabra eram colocadas as peles de 
carneiro, que eram tingidas de vermelho. A cor vermelha em que era tingida a coberta de 
peles de carneiro, aponta para o pecado (Is 1:18), e também tipifica que um dia todos aqueles 
utensílios e móveis seriam substituídos pelo sangue de um sacrifício de obras não feitas por 
mãos humanas. 
 
d. A cobertura de peles de animal marinho: Por último, colocada por cima das três coberturas 
(cortinado, pele de cabras e pele de carneiro) estava a pele de animal marinho. O original 
hebraico é traduzido como pele de animal do mar e pode referir-se ao dugão, um peixe 
pertencente à família do peixe-boi de 5m de comprimento e 250 quilos de peso, cuja a pele os 
beduínos usavam para confecção de sapatos e outros utensílios. A pele era escura, feia e 
escondia toda a beleza e riqueza interior do cortinado de linho branco. O pátio tinha colunas e 
cortinado com 2,5 m de altura. De fora só se via a rústica pele de animal do mar como 
telhado, como teto forte o suficiente para suportar o calor, a areia e as chuvas no deserto. 
 A cobertura de animal marinho aponta para Jesus. Jesus com sua aparência humilde, 
simples, nada tinha que atraísse os homens. Quem o olhasse com os olhos naturais não via 
Nele nenhum valor. Não se vestia ricamente e nem tinha posses (Is 53:2). Porém pelos olhos 
da fé podemos enxergar como realmente Ele é (Is 9:6). Jesus por fora era igual a qualquer um 
de nós, porém por dentro seu coração era santo, limpo, puro, justo, manso, bondoso e muito 
mais. O teto da Tenda aponta para a dupla natureza de Jesus: humana e divina. 
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4. O chão 
  O chão do Tabernáculo era de terra natural. Os sacerdotes tinham duas opções: ou 
olhavam para cima e apreciavam a beleza, a riqueza do teto ou olhavam para a terra árida e 
poeirenta do deserto. Deus nos dá liberdade de escolha: ou contemplamos o mundo com seus 
enganos e ilusões ou levantamos nossos olhos para o Senhor Jesus. 
 
VIII. O LUGAR SANTO 
  

 

Comunicando com o Santíssimo, ficava o 
Lugar Santo ou a habitação dos sacerdotes 
durante o tempo do seu ofício. Neste lugar 
se fazia importante parte do ritual e a vida 
religiosa se manifestava diariamente. 
Havia ali: A Mesa dos Pães da Proposição; 
o Candelabro e o Altar do Incenso. 

 
1. A MESA DOS PÃES DA PROPOSIÇÃO  (Ex 25:23-30; 37:10-16 e Lv 24:5-9) 
 O primeiro detalhe que devemos observar, no momento em que começamos a entrar 
em contato com os utensílios que estavam no Lugar Santo e no Santo dos Santos, é que 
somente os levitas poderiam ministrar no Tabernáculo (Nm 3:5-10), e que se um estranho o 
fizesse, morreria (Nm 3:10). Este fato aponta para a Igreja, pois como sacerdotes na Igreja de 
Cristo (I Pe 2:9), temos a revelação de Deus, bem como de Sua multiforme sabedoria (Ef 3:8-
12). 
 

A. A  Mesa 
 

 
 

 As dimensões da Mesa da 
proposição  eram de 0,90 m de 
comprimento, 0,45 m de largura e 0,68 m 
de altura. O pequeno tamanho da Mesa 
sugere o pequeno número de pessoas que 
podem participar na mesa do Senhor, se 
comparado com toda humanidade. A 
salvação é para todos (Mt 7:13,14; I Tm 
2:3-5; Tt 2:11) mas poucos acertam a porta 
estreita.  

 Entre as características da Mesa dos Pães, havia uma moldura e uma bordadura de 
ouro (Ex 25:25, 37:12), que aponta para a beleza que desfrutamos na comunhão com a 
santidade de Deus (Sl 27:4; 29:2; 96:9). A moldura servia de amparo e proteção para que os 
utensílios e os pães nela depositados não caíssem no chão quando transportados. 
 A Mesa era de madeira de acácia revestida de ouro (Ex 25:23,24, 37:10,11). A madeira 
revestida de ouro, representa a natureza humana de Cristo, revestida de Sua divindade. Devido 
à natureza pura do material empregado na fabricação da mesa, esta conseqüentemente 
tornava-se pura. No Livro do Profeta Malaquias (1:7), Deus condena o comportamento dos 
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sacerdotes por não reconhecerem a pureza e santidade da Mesa do Senhor. Paulo exortou aos 
crentes da Igreja de Corinto quanto à celebração da Ceia do Senhor (I Co 11:27-34) e isso 
demonstra que nem todos os salvos zelam pela santidade da Mesa do Senhor, paricipando dela 
mais por religiosidade. Lembremos que na última Ceia , antes de Jesus ser preso, havia um 
traidor comendo à Mesa com Cristo ((Mc 14:17-21). Por este texto vemos que pode acontecer 
de qualquer crente praticar atos ou algum ato de traição contra o Senhor Jesus, e ainda assim 
participar indignamente da Mesa sem que os próprios irmãos em Cristo o saibam. Cada crente 
deve reconhecer o caráter sagrado da Ceia do Senhor participando dela somente se estiver 
desfrutando de plena comunhão com o Senhor e com os irmãos. Alguns cristãos não 
entendem o privilégio que têm ao sentar à Mesa do Senhor. O Rei Davi no Sl 23, declara que 
uma das bênçãos que experimenta por ter ao Senhor como Pastor é sentar na Mesa do Senhor 
(Sl 23:5).  
 
B. Os Pães 
 

Ficava sobre a Mesa continuamente, 12 pães, segundo o número das tribos de Israel 
que acampavam ao redor do Tabernáculo. Eram consagrados ao Senhor, indicando que as 12 
tribos estavam sempre, permanentemente, na presença do Senhor. Esses pães eram chamados 
“pães asmos” (Ex 23:15) ou pães da proposição (Ex 25:30), e não continham fermento. Este 
detalhe é bem significativo pois o fermento aponta para o mal e a impureza (I Co 5: 6-8). 
Assim os pães asmos representam o Cristo sem pecado (I Co 5:7).                                             
Os pães eram redondos e achatados dispostos em 2 fileiras de seis. Provavelmente eram bem 
grandes, pois para cada um empregavam-se 4 Kg de farinha finíssima da melhor qualidade 
(Lv 24:5). Este detalhe aponta para o Cristo moído pelas nossas transgressões (Is 53:5).  Sobre 
eles colocava-se o incenso puro, identificando-os como propriedade santa e exclusiva do 
Senhor. Não era posto diretamente sobre os pães mas em pequenas vasilhas de ouro colocadas 
sobre eles. Os pães deveriam possuir o tamanho idêntico (Lv 24:5), revelando aí, que para 
Deus não existe acepção de tribos, não existe acepção de pessoas (Rm 2:11). Este detalhe 
também aponta para o sacrifício vicário de Jesus, que coloca os salvos em absoluta igualdade 
(Gl 3:28). 
 A cada sete dias, os pães deveriam ser substituídos (Lv 24:8), e este número revela a 
perfeição do relacionamento de Cristo com os homens. Eram sagrados porque estavam 
continuamente na presença do Senhor. A troca dos pães indicava que a consagração do salvo, 
do crente, no serviço do Senhor não pode parar, não pode ficar estagnada, deve ser renovada, 
avivada sempre e deve ser contínua. E como eram sagrados, os pães antigos serviam de 
alimento para os sacerdotes, que os comiam no Lugar Santo (Lv 24:9). Qualquer outra pessoa 
estava terminantemente proibida de comê-los.  Os levitas eram sacerdotes que deviam 
ministrar no Tabernáculo (Nm 3:5-10), e o ato de comerem os pães no Lugar Santo aponta  
para nossa santidade e pureza ao participarmos da Ceia do Senhor (I Co 11:27-30), uma vez 
que hoje somos sacerdotes de Deus. 
 A Mesa com os pães tipifica Jesus Cristo, o Pão Vivo que veio do céu, a fim de termos 
a Vida Eterna (Jo 6:48-51). 
 Um dos significados da Mesa dos Pães da Proposição é a comunhão com Deus. A 
palavra “Proposição” tem o sentidos da presença. Os pães estavam sempre diante do Senhor. 
É consagração. 
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C. O Incenso 
 Em Lv 24:5-9 observamos que sobre cada fileira dos pães era colocado incenso puro. 
O incenso (Ex 30:34-38) aponta para Cristo, e nós somos o bom perfume de Cristo (II Co 
2:15), como também nossas orações chegam ao trono de Deus como incenso (Ap 5:8). 
 Um aspecto importante do incenso que era usado para a cobertura dos pães da 
proposição é que era uma composição especial que não podia ser usado de outra forma pelo 
povo (Ex 30:37,38), sob pena de ser eliminado do povo. Este fato aponta para os cristãos que 
na Ceia do Senhor querem oferecer um perfume de sua própria composição, e não segundo a 
Palavra (Mt 22:29), e orientação de Deus, que não aceita sacrifício de ninguém senão o de 
Jesus, o único sacrifício perfeito, e que substituiu todos os sacrifícios que eram oferecidos no 
Tabernáculo (Hb 7:23-28). 
 
 Nós já passamos pelo altar do holocausto, quando aceitamos o sacrifício de Jesus na 
cruz. Já nos lavamos na pia de cobre, pois, constantemente, somos limpos pela Palavra. 
Podemos portanto, reunir-nos ao redor da Mesa e alimentar-nos, espiritualmente, do Pão da 
Vida. Pela fé, alimentamo-nos de Jesus e por Ele vivemos. 
 
2. O CANDELABRO DE OURO/ CASTIÇAL OU CANDEEIRO (Ex 25:31-40) 
 

 

 Uma peça única, de ouro batido, 
peça riquíssima, que pesava 1 talento (o 
talento variava entre 30 e 60 quilos). O 
candelabro aponta para Cristo como a Luz 
do mundo (Jo 8:12).  O candelabro era a 
coluna do centro, da qual saía seis hastes 
com suas seis lâmpadas. Assim como o 
candelabro aponta para Cristo, suas hastes 
e lâmpadas apontam para a Igreja e os 
salvos em Jesus, e o detalhe desta haste 
formando uma única peça, tipificam os 
crentes que gozam de uma mesma posição 
ao lado de Jesus, já estando glorificados 
nEle (Rm 8:30). 

 A função das lâmpadas era para alumiar defronte do candelabro (Ex 25:37), e isto 
aponta para os filhos de Deus que devem ser luz para o mundo (Mt 5:14-16). Portanto em 
outras palavras, o candelabro representa o testemunho de Cristo e de seu povo conforme foi 
confirmado nas palavras do apóstolo João (Jo 1:1-5; 3:19-21) que testificam que somos da 
LUZ e que realizamos nossas obras em Deus. 
 No candelabro, não havia nenhuma emenda ou solda de metal que unisse suas hastes. 
As hastes não podiam ficar de pé sozinhas, isto é, dependiam da coluna central, e caso se 
desligassem , certamente cairiam. O apóstolo Paulo demonstra ser impossível ao crente tentar 
se manter em pé confiando em suas próprias forças (Rm 7:22-25). Nossa força está em Cristo 
e sem Ele nada podemos fazer (Jo 15:4,5).  
 Sendo um recinto fechado, sem janelas e com um cortinado à entrada, que permanecia 
constantemente fechado, não havia nenhuma luz natural lá dentro, sendo o candelabro a única 
fonte de luz no Lugar Santo. Se não existisse essa luz, os sacerdotes não teriam como 
enxergar  a beleza do teto, não teriam como ver o véu que separava o Lugar Santo do Lugar 
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Santíssimo, não teriam como servir-se da Mesa dos pães, como colocarem-se perante o altar 
do. Nada seria visível  no interior do Tabernáculo se por ventura viesse a faltar o candelabro. 
Isto aponta para o fato de que nenhuma de nossas atividades, a saber, a Ceia do Senhor, culto, 
oração, louvor, poderá refletir a glória de Deus, se nós não estivermos vivendo na luz (I Jo 
1:7). 
 Em Lv 24:1-4 lemos sobre as lâmpadas e o combustível que compunham o candelabro. 
O combustível para as lâmpadas era o azeite de oliva puro, especialmente preparado para este 
fim. Na Palavra de Deus, o azeite sempre representa o Espírito Santo (Lv 8:1,2; Nm 6:15; I 
Sm 10:1; I Sm 16:13). Assim, pela primeira vez no Tabernáculo encontramos o Espírito 
Santo, representado pelo azeite, que pela sua energia fazia brilhar o candelabro, e isto aponta 
para o crente que precisa do poder do Espírito Santo, para refletir e irradiar a luz de Cristo 
Jesus (Mt 5:14-16; I Ts 5:4,5). 
 Sendo assim, o Candelabro tipifica Jesus Cristo, a luz do mundo, e tipifica também o 
Espírito Santo e é tipo do salvo, do crente, que deve sempre brilhar com o reflexo de Cristo. 
  
3. O ALTAR DO INCENSO (Ex 30:1-10) 

 

 Esta era a última peça que 
compunha o Lugar Santo. Era um altar 
para queimar incenso. Feito de madeira de 
acácia revestida de ouro, significando a 
natureza humana revestida  de glória, o que 
nos leva ao nosso Intercessor, que se 
identifica tão profundamente conosco que 
conhece nossas  fraquezas, lutas e 
sofrimentos, além das tentações que nos 
aflige. O escritor de Hebreus, movido pelo 
Espírito Santo faz menção deste fato em 
Hb.4:14-16. 

Arão foi ordenado que queimasse o incenso aromático duas vezes ao dia: de manhã e a 
tarde. Tal fato aponta para o ministério ininterrupto de nosso intercessor, Jesus Cristo, que 
também advoga nossas causas (I Jo 2:1,2). Ele roga ao Pai pelos que são dEle (Jo 17:9-21). É 
por intermédio de Jesus que nossas orações e louvor sobem a Deus. 
 O altar do incenso estava no Lugar Santo, diante do véu, porque nossas orações são 
dirigidas à presença de Deus. Era o altar que estava perante a face do Senhor e mostrava que 
uma vida de oração é imprescindível para agradar a Deus. De modo que o altar do incenso 
ficava bem diante da Arca, separado apenas pelo véu. Não se pode chegar à presença de Deus, 
a não ser por meio de Jesus, tipificado no altar do incenso. E mais: somente através de Cristo, 
o Único Caminho, apresentamos nossas orações e adoração a Deus, representadas pelo 
incenso sobre o altar. 
 O incenso simbolizava a oração, o louvor, a adoração e a intercessão do povo de Deus. 
É a oração dos santos que sobe de maneira agradável a Deus (Sl 141:2; Ap 5:8). 
 A fórmula determinada por Deus era composta por 5 substâncias: estoraque, onicha, 
gálbano, incenso puro e sal (Ex 30:34,35).: 
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Estoraque: simboliza uma adoração espontânea. Nas colinas da Palestina há uma árvore linda 
e perfumada chamada Styrax Officinallis. Styrax em hebraico é gota e em grego significa 
“aquilo que pinga em gotas”. O estoraque era recolhido espontaneamente pois a árvore 
destilava pequenas gotas perfumadas, que eram recolhidas e usadas no incenso. Isto simboliza 
que Deus não se agrada do louvor forçado, o louvor deve fluir espontaneamente. 
 
Onicha : aponta para “das profundezas da alma”. A onicha era o único componente de origem 
animal. Era extraída de um molusco marinho. Sua conha reduzida a pó exala odor agradável 
quando queimada. O molusco vive no fundo dos mares orientais. Fala-nos de profundidade. 
Simboliza que nossas orações e adoração devem partir do mais profundo de nossa alma. 
Devemos orar, clamar, não de lábios mas do íntimo, do profundo do nosso ser, como no 
Salmo 130:1 e como Ana (I Sm 1:9-18). 
 
Gálbano: aponta para um coração quebrantado e contrito. Existe um arbusto chamado 
gálbano cuja resina era utilizada na medicina e queimada para afugentar insetos. Ao contrário 
do estoraque que se desprendia espontaneamente da planta, o perfurme do gálbano era obtido 
mediante a trituração das folhas e galhos. A planta tinha de ser moída, esmagada, machucada 
para fornecer a substância odorífera. Isto simboliza que a nossa adoração e súplica devem 
partir de um coração quebrantado e contrito (Sl 51:17). 
 
Incenso puro: aponta para a perfeição de Cristo. O incenso puro também foi ofertado a Jesus 
quando nasceu. O incenso puro era uma resina branco-amarelada que escorria de cortes feitos 
em uma planta chamada Boswelia, encontrada na Arábia. Produto valioso, era grande fonte de 
riqueza para os comerciantes de especiarias. De sabor ácido e picante, amargo, exalava 
agradável aroma quando queimada. O seu sabor amargo nos fala do sofrimento de Jesus na 
cruz. O incenso puro representa o que o Pai vê na Pessoa inefável de Seu Filho Jesus. O odor 
suave de sua vida que levou o Senhor a dizer: “Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo” (Mt 3:17). 
 
O sal: A Bílblia ensina que somos o sal da terra (Mt 5:13). A presença do sal no incenso 
sagrado indica que, devemos adorar a Deus com toda a nossa vida. O sal é tempero (Lv 2:13), 
conservante (Nm 18:19) e purifica (II Rs 2:20,21). 
 
 Ninguém podia fazer uso desse incenso único e imitável. Se alguém o queimasse para 
deleite próprio era castigado (Ex 30:37,38). Isso nos fala do erro de se converter o culto em 
algo apenas emotivo, para o simples prazer do homem natural. Deus quer ser adorado em 
espírito e verdade (Jo 4:23,24). 
 As brasas nas quais o incenso era queimado só podiam ser tiradas do altar do 
holocausto (Lv 16:12), que tipificava a cruz de Cristo, e onde Ele se entregou em sacrifício 
por nós. Significa que se ao for mediante o perdão procedente de Jesus nossas orações e 
adorações não tem valor algum perante Deus Pai. 
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IX – O LUGAR SANTÍSSIMO 
 
 Neste lugar ninguém penetrava, senão o sumo sac erdote uma vez por ano, no Dia da 
Expiação nacional (Lv 16). Neste lugar estava: 
   
1– A ARCA DA ALIANÇA E O PROPICIATÓRIO (Ex 25:10-22; Ex 37:1-9) 
 
A. A Arca da Aliança/ Arca do Testemunho/ Arca do Concerto de Deus 
 

 

 A arca e o Propiciatório apontam 
para o Cristo entronizado na Sua glória e 
esplendor.  
Era o único móvel no Lugar Santíssimo, no 
Santo dos Santos, no coração do 
Tabernáculo. A arca ficava em frente ao 
Altar do Incenso, separada pelo Véu, que 
dividia os dois ambientes. 

A arca era de madeira e recoberta de ouro, por dentro e por fora como um cofre. Era 
decorada em volta por uma moldura de ouro e possuía em cada canto uma argola de ouro, 
onde se introduziam as varas de madeira, recobertas de ouro, para o transporte. Foi construída 
no Sinai, por Bezaleel, conforme modelo dado por Deus a Moisés. 
 
 Diversos símbolos são encontrados na Arca. A madeira de acácia representa a 
humanidade de Jesus, o ouro representa Sua divindade. O número quatro aponta para a 
universalidade de Jesus, enviado para salvar o mundo. Os varais ajudavam no transporte 
indicando que a Palavra de Deus não é estacionária, não se limitando a um lugar. Estes varais 
estavam sempre nas argolas prontos para transportar a arca mostrando que nós precisamos 
estar sempre preparados, para levar o nome de Jesus a qualquer lugar. 
 A palavra “aliança” significa concerto, pacto, contrato. A Arca era símbolo do pacto 
feito entre Deus e Israel. Em uma arca guardamos algo que queremos preservar. Naquela arca 
Deus desejava guardar o Seu concerto. 
 Em Hb 9:3-5 lemos o que estava dentro da Arca: uma urna contendo o maná, a vara de 
Arão que floresceu e as tábuas da aliança. O pote de maná aponta para a suficiência de Deus, 
as varas de Arão para a soberania de Deus e as tábuas da Lei para a justiça de Deus. 
 A Lei dada a Moisés é reconhecida como a primeira aliança de Deus com os homens 
conforme Hb 8:6-13, embora existam relatos de outras alianças feitas no passado (com Adão, 
com Noé,  com Abraão). A aliança é incondicional, no sentido de que Deus cumpre por Sua 
fidelidade (II Tm 2:11-13).  
 A lei nos serviu de aio para sermos levados a Cristo (Gl 3:24,25) e assim quando Jesus 
declarou que não veio revogar a Lei mas cumpri-la (Mt 5:17,18), declarava também que nEle 
não só cumpririam todas as exigências da Lei, mas também nEle alcançariam a promessa (I 
Co 1:30). Assim, houve necessidade da Lei até que existisse alguém para cumpri-la, e esta 
única pessoa foi Jesus, sendo nossa Nova Aliança. Na verdade a Lei representava Cristo, pois 
tudo foi feito por meio dEle e para Ele (Cl 1:15-19). As Tábuas da Lei apontam para Cristo 
que trazia a vontade do pai dentro do Seu coração. 



Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém 
Rua Engenho Novo, 229 - Sampaio - Rio de Janeiro RJ - CEP 20961-100 - Tel: (021) 2501-4522. 

Pastor: Manoel da Silva 
 

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL 

Página 16 de 20 
 

 

 Outro objeto colocado na Arca foi a vara de Arão que floresceu no deserto, 
confirmando seu ministério de sumo sacerdote, conforme narrado em Nm 17:1-11. Quatorze 
mil israelitas haviam morrido em decorrência do juízo de Deus, pela rebelião que ixistiu 
contra a liderança de Moisés e Arão (Nm 16:46-50). Aquele fato desafiava ao próprio Deus, 
pois não existe autoridade que não seja constituída por Ele (Rm 13:1-7), e quem se opõe à 
autoridade resiste à ordenação de Deus e assim trarão sobre si mesmos condenação. A vara 
florescendo, aponta para a autoridade conferida por Deus ao ministério de Arão. 
 Todas as varas que representavam as 12 tribos, eram varas secas e sem vida, sendo 
portanto incapazes de brotarem por si mesmas. Isto é importante pois as varas foram cortadas, 
tipificando que todos os homens estão espiritualmente mortos diante de Deus, e que por isoo, 
dependem de um poder fora de si mesmos para reviverem. Entre todas as varas somente a de 
Arão floresceu, testificando seu ministério como Sumo-sacerdote, e este fato também aponta 
para Cristo, nosso Sumo-Sacerdote (Hb 3:1), que tendo sido cortado (Is 53:8), oferecendo Sua 
vida pela humanidade, milagrosamente e de forma sobrenatural experimentou a ressurreição 
(Jo 20:14-18). 
 Na Arca também foi colocado um pote de ouro com maná. O maná era parecido com 
uma semente miúda e redonda; era branco, com gosto de mel. É um tipo de Jesus, o Pão da 
Vida. A cor branca  do maná simbolizava a pureza de Jesus. O sabor do maná: mel, 
simbolizando a doçura e a mansidão de Jesus (Sl 119:103) e o pote de ouro era símbolo da 
pessoa divina de Jesus.   
 
B.  O Propiciatório (Ex 25:17-22) 
 
Era uma lâmina de ouro que cobria a Arca de Deus. Era de ouro puro maciço e do tamanho da 
Arca, pois era a sua “tampa”. 
 O termo propiciatório significa lugar de misericórdia, lugar onde alcançamos o favor 
de Deus, lugar de perdão do Senhor, onde os pecados são perdoados. A palavra no hebraico 
tem o sentido de coberta ou tampa (Hb 9:5). 
 Propiciação é aquilo que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida, ou a proceder 
com misericórdia com o ofensor. Neste aspecto aponta para Jesus, pois através de Sua morte, 
Deus remove os pecados do homem, nossa culpa é limpa e a culpabilidade é eliminada 
perante Deus (Rm 3:24-26). 
 Em cada extremidade havia um querubim, de frente um para o outro. Suas asas 
tocavam-se de modo a cobrir o propiciatório. O propiciatório com os 2 querubins era símbolo 
da presença e da glória de Deus, representavam o Trono de Deus (Is 6:2; Ex 25:22). 
 O sumo sacerdote entrava no Lugar Santíssimo uma vez por ano para a oferta da 
expiação. Existiam sérias advertências para que não entrasse no Lugar Santíssimo fora deste 
tempo (Lv 16:1,2). Este detalhe aponta para Cristo , nosso Sumo Sacerdote (Hb 3:1), que se 
oferecendo uma única vez, como oferta vicária, substituiu para sempre todas as ofertas pelo 
pecado que eram ministradas no Tabernáculo ( Hb 10:12-14).  
 Para todos que recebem o sangue oferecido por Jesus, como propiciação de seus 
pecados, recebem também o perdão, e assim não sofrem a condenação que existe para todos 
aqueles que negam a Cristo (Rm 8:2,3; I Co 16:22). Assim, todas as ordens e instruções que 
eram dadas aos sacerdotes para ministrarem no tabernáculo, seriam inúteis se o sumo 
sacerdote deixasse de apresentar a oferta anual de expiação (Lv 16), pois o simbolismo não se 
completaria, assim como a obra redentora de Cristo seria incompleta, se Ele não se 
apresentasse perante Deus, após a Sua ressurreição.  
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 Sendo o Propiciatório das mesmas dimensões da Arca, isso nos leva a ver o encaixe 
perfeito que essas duas peças tinham, formando em si um conjunto, e com isso tipificando a 
perfeição de Cristo tanto de Sua divindade como também de Sua glória. As Escrituras 
asseveram algumas vezes que o propiciatório era o próprio trono de Deus (ver I Sm 4:4 com 
Ex 25:22). A Palavra de Deus aponta para o trono de deus como o lugar de onde emana toda 
Sua autoridade. Para conhecermos o caráter, atributos e virtudes de Deus, devemos ter sempre 
o sentido da exaltação (entronizar) expressa no propiciatório, pois através de Cristo, vemos o 
amor de Deus ao homem e ao mundo perdido, dando Seu Filho que deixou Seu trono para 
cumprir Sua missão.  
 Uma expressão que é comum vermos associada com o Lugar Santíssimo, é a expressão 
“Glória de Deus” (Shequiná, no sentido literal “Glória manifesta de Deus”). Para o judeu o 
Shequiná era a presença visível de Deus, tão importante, como o é para nós a habitação do 
Espírito Santo em nós. Esta expressão aparece em  Ex 40:35; no templo de Salomão (I Rs 
8:11); guiando o povo de Israel no deserto (Ex 13:21; 14:19,20). Em Mt 17:5 , temos na 
transfiguração uma referência ao shequiná, quando Jesus foi envolto numa nuvem luminosa. 
 A importância da Arca e do Propiciatório, que eram parte inseparáveis pois formavam 
um conjunto, pode ser avaliada quando da entrada do povo de Israel em Canaã (Js 3:3-17). 
Uma das páginas mais tristes da história de Israel, foi quando a Arca foi tomada pelos 
filisteus; onde a esposa de Finéias, nora de Eli, também em decorrência da triste notícia, 
prematuramente deu a lua a seu filho, o qual chamou Icabode (Foi-se a glória do Senhor), 
dizendo ainda: “Foi-se a glória do Senhor, pois foi tomada a Arca de Deus (I Sm 4:19-22). 
 A Arca também era símbolo de segurança.. Noé ao entrar na arca não temeu o dilúvio, 
porque estava seguro. A Arca no Tabernáculo também lembrava segurança, pois guardava as 
leis, a vara de Arão e o maná, que simbolizavam o cuidado e o zelo de Deus para com o Seu 
povo. Cristo é a nossa Arca. Quando permanecemos em Jesus, não precisamos temer o mal 
deste mundo tenebroso. Ele nos garante perfeita segurança. 
 
X. SETE PASSOS 
 
 Sete passos que o Tabernáculo sugere  e que devem ser dados por toda a pessoa que 
deseja experimentar a glória de Deus: 

1. Decisão, que significa entrar pela porta que é Cristo; 
2. Aceitação, significando que aceitamos o sacrifício vicário de Cristo, expresso 

no altar de bronze; 
3. Purificação, o que alcançamos na bacia de bronze, que nos leva a buscar a 

santidade (II Co 7:1);  
4. Comunhão e Alimentação, o que vimos na Mesa dos pães; 
5. Iluminação, representada pelo Candelabro, que nos leva a sermos luz, para que 

os homens glorifiquem a Deus (Mt 5:1); 
6.  Intercessão, que experimentamos no Altar do Incenso; e  
7. A Visão da Glória de Deus, onde tomamos posse de toda a sorte de bênçãos 

espirituais (Ef 1:3), sabendo que o Senhor sempre estará conosco (Hb 13:5,6), 
e que nunca mais deixaremos o Lugar Santíssimo. 
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XI. O SUMO-SACERDOTE (Ex 28:1-43; 39:1-31) 

 

O primeiro sacerdote foi Arão e, depois de sua morte, o seu 
filho primogênito, e assim pelas gerações. Os demais filhos seriam 
sacerdotes auxiliares. Toda a tribo de Levi, de que eles faziam parte, 
seria a tribo sacerdotal inteiramente dedicada ao culto. Só Deus sabe 
porque Arão foi escolhido sumo sacerdote e não Moisés. Arão tinha 
contra si a falta de ter fabricado o bezerro de ouro e Moisés tinha 
outras faltas mas não seria possível encontrar um homem que 
encarnasse a perfeição exigida para o ofício. Assim Deus confiou a 
Arão a tarefa de representar Cristo como sumo sacerdote. 

Em Moisés encontramos o mediador espiritual, o homem que conversava com Deus, o 
representante espiritual do Messias e o primeiro profeta da instituição profética. Mas em Arão 
encontramos o representante de Cristo, mediando por meios materiais entre Deus e os 
pecadores.  

Arão, como personagem central do culto, deveria aparecer diante do povo em toda 
grandeza e sublimidade. Era ele que representava Deus, ao aceitar a oferta pela culpa e 
declarava perdoado o transgressor. Suas vestimentas deveriam ser especiais e apontar para 
Jesus: 
 
1. A Estola Sacerdotal 
 O manto exterior do sumo sacerdote chamava-se estola sacerdotal ou éfode. Era 
bordada em quatro cores  (azul, púrpura, escarlate e linho branco) e entretecida com fios de 
ouro. O ouro aponta para a glória celestial, para o Senhor Jesus, nosso Sumo Sacerdote acima 
no céu (Hb 4:15). O éfode era vestido sobre sobre um robe azul chamado o “Robe de Éfode”, 
que arrastava até os pés. 
 
2. As Pedras nas ombreiras 
 O sumo sacerdote possuía duas pedras preciosas nas ombreiras, uma à direita e outra à 
esquerda. Havia seis nomes gravados em cada pedra; ao todo 12 nomes gravados: o número 
das tribos de Israel. A nação inteira era levada sobre os ombros do sumo sacerdote. Isto 
aponta para o Senhor Jesus que leva todos os que Lhe pertencem, todo o povo de Deus em 
Seus fortes ombros. 
 
3. O Peitoral 

O peitoral era quadrado e entretecido com ouro. Sobre ele havia 12 pedras preciosas, 
engastadas em ouro, todas diferentes, e nelas estavam gravados os nomes das doze tribos de 
Israel. Cada nome estava gravado numa pedra separada. Não é como nas ombreiras, onde 
havia duas pedras iguais. Isto simboliza que Jesus leva a Igreja em sua totalidade nos ombros 
mas Ele também sabe o nome de cada um dos Seus. 
 
4. Urim e Tumim 
  O peitoral era dobrado porque nele estavam os Urim e Tumim. Também eram pedras. 
Urim significa “luzes” e Tumim, “perfeições”. Quando alguém tinha que tomar uma decisão 
importante e não sabia a vontade de Deus, ele ia ao sumo sacerdote que por meio do Urim e 
Tumim, podia dizer qual era a vontade de Deus. Por meio deles, Deus respondia à pergunta e 
a pessoa sabia, então, como agir. E isto mostra que podemos nos achegar ao nosso Sumo 
Sacerdote com qualquer problema e Ele não nos deixará em dúvida mas nos responderá. 
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5. O Manto 
 O manto (sobrepeliz) da estola sacerdotal era todo de estofo azul. Embaixo, na orla, 
eram atadas  romãs feitas em 3 cores de tecido intercaladas com campainhas de ouro.: uma 
campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã. Isto demonstra que não 
deve haver só som, só palavras mas deve haver frutos também: obras e palavras. Em Jesus 
esses elementos estavam em perfeito equilíbrio (Lc 24:19). 
 
6. A Mitra 

O sumo sacerdote levava sobre a cabeça uma mitra de linho fino e atada à mitra, no 
meio da testa, havia uma lâmina de ouro puro, na qual estava gravado: Santidade ao Senhor. 
IIsto nos leva a um fato: o povo de Deus era indigno mas Deus via essa expressão “Santidade 
ao Senhor”, e assim Israel era santificado. Hoje, o povo é santificado graças ao Senhor Jesus, 
nosso grande Sumo Sacerdote (Hb 6:18-20). 
 
XII. RITUAL DO TABERNÁCULO 
 
1. Os sacrifícios no átrio: Cada manhã e cada tarde, cada sábado, cada lua nova, cada ano 
sabático, cada jubileu, cada festa anual, o povo devia oferecer sacrifícios a Deus. Conforme a 
ocasião e o fim, os sacrifícios variavam. Conforme a ocasião e o pecado que se pretendia 
expiar, assim o ritual do sacrifício. Havia sete qualidades de sacrifícios.  
 O pecador que tinha que oferecer sua oferta por qualquer pecado vinha ao sacerdote, 
trazendo a vítima, que seria imolada no seu lugar. A vítima era apresentada ao sacerdote e, 
depois que o pecador punha sobre a cabeça dela a mão, transmitindo-lhe a culpa, era recebida 
e imolada, levando o sacerdote o sangue sobre o altar. A maior parte deste ritual era efetuado 
no átrio. 
 Sempre antes que o sacerdote pudesse oficiar, tinha de lavar as mãos e os pés na bacia 
de cobre, purificando-se simbolicamente. O sacerdote tinha que primeiro oferecer sacrifícios 
por si mesmo para depois oferecer sacrifícios pelos outros.  
 
2. Ritual no Lugar Santo: Na parte a seguir do Átrio, como já vimos, ficava o Lugar Santo, 
onde só entravam os sacerdotes. Lá estava a Mesa dos Pães. A cada sábado os pães deviam 
ser substituídos e os sacerdotes comiam os pães antigos. O candelabro era aceso cada tarde e 
apagado cada manhã à hora do incenso. No centro, ficava o Altar do Incenso. Cada manhã e 
cada tarde subiam as nuvens de fumo do incenso aromático para Deus, enquanto o povo 
orava. 
 
3. Ritual do Lugar Santíssimo: Neste lugar, só uma vez ao ano, no dia da expiação nacional, 
podia entrar o sumo sacerdote, levando o sangue do bode expiatório e espargindo sobre o 
propiciatório. A tampa da Arca era o lugar da morada do Altíssimo. Aí entre os querubins Ele 
recebia o sangue que dava a nação por expiada do pecado.  
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XIII. A NUVEM 
 

 

 Pairava uma nuvem sobre o 
Tabernáculo, sobre o lugar onde a Arca 
estava. Esta nuvem indicava a presença de 
Deus e o itinerário para a caminhada do povo 
de Deus (Ex 40:36-38). Quando a nuvem se 
levantava de sobre o Tabernáculo, tudo tinha 
de ser desmontado e embalado segundo as 
instruções de Números Capítulo 4. 

Todo o povo devia preparar-se para partir na direção que deus indicava por meio da 
nuvem. Quando a nuvem parasse, eles paravam e montavam novamente o Tabernáculo (Nm 
9:15-23; 10:33-36). Hoje, nós não temos essa nuvem mas temos o Espírito Santo que nos guia 
(Sl 32:8). 
 
XIV. O ÓLEO DA SANTA UNÇÃO (Ex 30:22-33; 37:39) 
 
 Deus recomendou as especiarias que deveriam ser utilizadas para a composição do 
óleo da Santa unção: mirra, cinamomo odoroso, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveira 
– tudo isto era especiaria do Oriente. O óleo da unção servia para ungir a Tenda da 
Congregação, a Arca do Testemunho, a Mesa com todos os utensílios, o Altar do Incenso, o 
Altar do Holocausto com todos os utensílios e a bacia de bronze. Servia para ungir o sacerdote 
e seus filhos. E ninguém podia usar a fórmula divina para usos domésticos. 
 
  
 
XV. CONCLUSÃO: 
 
  Ao estudarmos o Tabernáculo, fizemos uma caminhada. Entramos no átrio pela porta 
que é o Senhor Jesus. No altar de bronze vimos a amor de Deus por nós, concedendo Seu 
Único Filho para morrer por nós na cruz. Ali obtemos reconciliação e paz com Deus. Depois 
passamos pela pia de bronze, onde obtemos a santificação e purificação pela Palavra de Deus. 
Assim entramos no Lugar Santo onde gozamos da comunhão com Deus. Vimos as riquezas 
do Senhor Jesus no candelabro, na Mesa dos Pães e no Altar do Incenso, coberto de ouro. 
Passamos pelo véu, chegamos ao Santo dos Santos, à luz celestial que envolve o trono de 
Deus. E é para lá que Deus quer conduzir os pecadores perdidos.  
 

“Àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu 

reino, sacerdotes para o Seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. 

Amém”   Ap 1:5,6 
 
 
OBS: Esta lição deverá ser estudada em 10 domingos. 


