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I.

INTRODUCAO

PARA 0 ESTUDO DO
TABERNACULO NO DESERTO

Muitos cristiios perguntarn: "Por que estudar o Tabernaculo no
Deserto?Tm resposta, nbs dizemos que, quando os autores do Novo
Testamento escreveram seus livros, eles apelaram constantemente
para a Lei, para os Profetas e para os Salmos, para interpretar o que
Deus estava fazendo em sua prbpria dpoca. Temos arnpla evidencia
do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. A seguir, damos
17 raz6es tiradas do Novo Testamento dando apoio biblico para o
estudo e uso do Tabernaculo no Deserto para o nosso proveito
espiritual.

A. POR QUE ESTUDAMOS
DESERTO?

o

TABERNACULO NO

1. PORQUE a revelaqiio do plano do Tabernaculo faz parte de que
"TODA ESCRITURA e' inspiradapor Deus e zitilpara o ensino, para
repreensdo,para correqdo,para a educaqdo nujustiqa (I1 Tim6teo
3:16).
"

2. PORQUE "tudo quanto outrorafoiescrito, para o nosso ensinofoi
escrito, a Jim de que, pela paciincia, e pela consolaqdo das
escrituras, tenhamos esperanqa (Romanos 15:4).
"

3. PORQUE "essas coisas se tornaram exemplos (no grego, tipos)
para nds... e foram escritas para advertEncia nossa, de nds outros
sobre quem osfins dos se'culos tzm chegado (I Corintios 10:4,11).
"

4. PORQUE, quando Jesus deu aos discipulos sua pr6pria triplice
divisiio das Escrituras e disse "que importava que se cumprisse tudo
o que de mim estb escrito ", ele incluiu a LEI DE MOISES, os
SALMOS, e os PROFETAS. A revelaqiio do plano do Tabernaculo
faz parte da Lei de Moisds, portanto, contdm profecias concernentes
a Cristo. (Lucas 24:26,27,44-46). "Moise'sescreveu a meu respeito
(Joiio 5 :45-46;Atos 3 :22-23)profdtica e tipicamente.
"

5. PORQUE ...a Lei nos sewiu de aio para nos conduzir a Cristo "
(Galatas 3 :24). A Lei, que contCm o relato do Tabernaculo, serve de
aio, com o proposito de nos l e v a a Cristo, ou nos sevelar Cristo.
"

6. PORQUE JESUS DISSE: "No rolo do livro estd escrito u meu
respeito (Hebreus 10:7 e Salmo 40:6-8). Portanto, o Tabernaculo,
que faz parte do livro, C profktico de Cristo e de sua Igreja.
"

7. PORQUE JESUS DISSE: "Nliopenseis que vim revogar a lei ou
os profetas: nlio vim para revogac vim para cumprir Porque ern
verdade vos digo: Ate' que o ce'u e a terra passem, nem um i ou um ti1
jamaispassard da lei, ate' que tudo se cumpra " (Mateus 5 :17-18).

8. PORQUE "todos os profetas e a lei profetizaram ate' Jolio"
(Mateus 11:13). Todos falaram de sua gloria (Salmo 29:9). Todos
profetizaram "sobre os soji-imentos referentes a Cristo e sobre a
gldria que os seguiriam (I Pedro 1:11).
"

9. PORQUE "a lei tem sombra (no grego, perfil, esboqo) dos bens
vindouros (Hebreus 10:1). 0 prop6sito da sombra C nos conduzir A
substhcia, ou objeto que a projetou. Da mesma forma, o proposito
da profecia C nos conduzir ao cumprimento dela. A lei foi a "kpoca
das sombras", apontando para a VERDADEIRA LUZ. A sombra de
urn objeto niio tem substhcia e nem realidade em si; apenas pode
apontar para a que a projetou. E precis0 seguir as sombras at6 chegar
A luz, para chegar i verdadeira subst8ncia - a realidade. Caso algukm
volte as costas para a luz, perde-se na sombra e se afasta cada vez
mais da realidade. A h i c a razz0 para estudar. "a sombra da lei" C
seguir atravCs dela at6 chegar a Cristo, que C a realidade. 0
Tabernaculo pode ser comparado a um perfil, urn esbogo de bens
vindouros. Veja: Hebreus 8:5; 9:9,23-24; 10:1; I Corintios 10:ll e
Colossenses 2: 17.
"

10.PORQUE o Tabernhculo foi uma figura e sombra (no grego, tipo)
das coisas celestiais, realidades celestiais - 0 Tabernaculo celestial
(Hebreus 8:5; 923).
11. PORQUE na lei havia urna forma externa de sabedoria e

verdade (Romanos 2:20).
12. PORQUE, no Tabernaculo, as medidas, os m6veis e as cortinas
eram "revelaqGesparciais, cada urna representando uma parte da
verdade " (Hebreus 1:1-2 - Novo TestamentoArnplificado).
13. PORQUE o Tabernhculo era figura do VERDADEIRO
TABERNACULO: "Porque Cristo nlio entrou em santucirio >it0
por m6os,figura (no grego, tipo) do verdadeiro (Hebreus 9:24).
"

14. PORQUE "0s sacerdotes ministram em figura e sombra das
coisas celestes " (Hebreus 85). "Era necessdrio, portanto, que as
figuras (no grego, c6pias) das coisas que se acham no ce'u se
puriJicassem com tais coisas, mas as prdprias coisas celestiais com
sacrzjicios a elas superiores" (Hebreus 9:23). 0 Tabernhculo foi
simplesmenteuma c6pia do santuhrio celestial.
15. PORQUE o Tabernaculo era tambCm m a parabola. ''E isto urna
pardbola para a e'poca presente. (Hebreus 9:9). Uma parhbola C
urna similitude ou exemplo em forrna de histbria, para fins de
compara@io ou ilustraqZo.
"

16. PORQUE todas as coisas dentro do Tabernhculo eram tipos
dAquele que havia de vir, isto C, do pr6prio Cristo. "Disse a Moisks
que ofizesse segundo o modelo (tipo, no grego) que tinha visto. "
(Atos 7:44).
17. PORQUE o principio divino C: "...primeiro o natural, depois o
espiritual. "Niib atentando nds nus cousas que se viem, mas nus
que se nlio vgem; porque as que se vgem sZo temporais, e as que se
nlio &ern slio eternas " (I1 Corintios 4: 18).
"

No Antigo Testamento, Deus deu para Israel, seu povo, as
letras de seu alfabeto. No Novo Testamento, a Igreja junta essas
letras para soletrar o nome de Jesus Cristo. Para ilustrar esse fato,
vamos exarninar alguns exemplos de como Deus, por sua sabedoria,
usou as coisas materiais do Antigo Testamento para revelar Cristo B
sua Igreja:

1. A Rocha Ferida, da qual o povo de Israel bebia, apontava
para Cristo (I Corintios 10:1-4).
2. 0 Manh que desceu do cCu apontava para Cristo, o Piio da
vida. (Joiio 6:46-47).

3. 0 Cordeiro Pascal sacrificado prefigurava o CORDEIRO
DE DEUS que tira os pecados do mundo. (Joiio 1:29; I
Corintios 5:7).

4. 0 ministkrio de ArHo como sumo sacerdote retrata o
ministCrio de Jesus Cristo como sacerdote (Hebreus 4:14;
5:l-5; 6:19-20).
5. 0 Tabernhculo com seus mbveis, metais, cortinas,
coberturas e fung6es 6 tipo do Senhor Jesus Cristo,
ministrando atravCs de sua Igreja.
Embora o Tabernaculo e todos os seus m6veis ja tenham
perecido e niio mais existam, as verdades espirituais e as realidades
etemas representadas nessa habitagiio de Deus permanecem, porque
AVERDADE E ETERNA!
B. OBSERVACOES G E R A I S A R E S P E I T O D O
TABERNACULO
1.

ISRAEL-AIGREJANO DESERT0

0 Novo Testamento fala da nag50 de Israel como "a Igreja no
deserto" (Atos 7:38). Assim, Israel natural e nacional C representado
como sendo tipo e sombra da igreja do Novo Testamento, que C o
Israel espiritual (Romanos 9:6-8). Este principio de interpretagiio C
ilustrado por Paulo, em I Corintios 15:46-47, onde ele declara que o
natural precede o espiritual. Primeiro vem o natural e, depois, o
espiritual. 0 "Israel de Deus" (Galatas 6: 18) e, agora, a Igreja 6 uma
nova criaq5o em Cristo Jesus (Galatas 3 :28-29).
0 Israel de Deus C representado na Biblia como urna nova
oliveira, dentro da qual todos os salvos s2o enxertados. Este ato de
enxertar vem atraves da fC em Cristo Jesus (Romanos 11:1-12;

11:17-24; 9: 1-10). FC em Cristo se torna o unico crittrio para
participaq50 na raiz e na seiva de oliveira.
Por esta raz50, Paulo pode nos dizer que tudo o que aconteceu
ao Israel natural lhe sobreveio como exemplo e foi escrito para
advertencia nossa. Por isso, estamos justificados em examinar a
verdade revelada no Tabernaculo, como tipo e sombra dos bens
vindouros a serem revelados no Novo Testamento para a Igreja.
2.

AALIANCAMOSAICA

Ao exarninarmos o livro do gxodo, podemos ver que este se
divide, naturalmente, em duas seg6es. Nos capitulos 1 a 19, tudo C de
natureza hist6rica.
Esta divisiio trata principalmente da escravid5o e libertaq50 da
nag20 de Israel por Deus, pela m50 de MoisCs, que, depois, a
conduziu ao Monte Sinai, no deserto. A segunda divisgo inclui os
capitulos 20-40 e e legislativa por natureza, isto 6, trata
principalinente das leis que iriam governar a vida da naq5o. Estas leis
incluem a Lei Moral, a Lei Civil e a Lei Cerimonial. A Lei Moral C
composta principalmente dos Dez Mandamentos. A Lei Civil inclui
o Livro da Lei, ou seja o Livro da Alianga. A Lei Cerirnonial
governava a vida religiosa da naggo, atraves do Tabernaculo, o
Sacerdote e as ofertas.
A "Igreja no Deserto" foi edificada sobre cinco fundamentos
revelados na Alianga Mosaica, que tsm o seu pleno cumprimento em
Cristo e naIgreja. Estes cinco fundarnentos s5o:
a. 0 Tabernaculo, com seus servigos (fixodo 25-40);
b. A Alianga da Lei (exodo 20);
c. 0 Sacerd6cio Levitico (fixodo 28,19,39);
d. As cinco ofertas principais e os diversos sacrificios (Levitico
1-7).
e. As sete festas de Jeova (Levitico 23).

A epistola aos Hebreus trzita desses cinco fundamentos,
interpretando tudo em relaq2io com o ministCrio de Jesus Cristo.
Cada um desses assuntos C umavasta hrea de estudos, mas nos varnos
tratar principalmente do primeiro.
0 Tabernaculo era simplesmente uma tenda portatil, com

diversas cortinas e coberturas colocadas sobre uma armaq2io de
madeira. Possuia trEs divisaes, assim chamadas nas Escrituras:
a. 0 Lugar Santissimo, ou Santo dos Santos. No lugar Santissimo
havia somente uma peqa, a Arca do Testemunho com sua
tampa, o propiciat6rio.
b. 0 Lugar Santo. No lugar Santo havia tr6s peqas - o Altar de
Incenso, a Mesa dos Piles da Proposiqilo e o Candelabro.
c. 0 titrio. 0 &triotinha dois objetos de grande importhcia, a
saber: o Altar de Holocausto e a Pia de Bronze.
Era no Lugar Santissimo que a presenqa e a gl6ria de Deus se
manifestavam. Era dali que Deus se comunicava com os homens. Ele
habitava no meio do seu povo, Israel, da mesma f o m a que nos dias
de hoje Cristo habita no meio de seu povo, a Igreja. "Onde estiver
dois ou trZs reunidos em meu nome, ali estou no meio deles."
(Mateus 18:20).

0 prop6sito divino na construqilo do Tabernkculo se revela no
versiculo chave encontrado em fixodo 25:s e 29:46-47: "E mefar20
urn santubrio para que eu possa habitar no meio deles. Este
versiculo C o pensamento chave de tudo quanto pertence ao
Taberniiculo.E o desejo de Deus habitar no meio de seupovo remido,
conforrne seu pr6prio plano e prop6sito. E, alCm do anfincio desse
prop6sit0, Deus deu uma planta, um modelo a ser seguido na
construqiio de sua habitaqilo.
"

Deus criou uma habitaqiio para o homem, quando criou a terra.
0 s detalhes dessa criagiio se encontram nos dois primeiros capitulos
de Genesis. 0 genero humano se admira da imensidiio da criagiio da
habitag20 do homem. Cientistas gastam a vida inteira explorando e
estudando os misterios dessa habitagiio criada. Mas, infinitamente
maior e o misterio da habitaqiio de Deus, o Tabernaculo.A Biblia usa
aproximadamente 43 capitulos consecutivos (gxodo 25-40 e
Levitico 1-27) alem de muitas porg6es da Escritura (Ndmeros,
Hebreus, Apocalipse) para falar sobre esta habitagiio de Deus. Se
apenas dois capitulos concernentes a habita~iiodo homem proveem
um campo rico de estudo e exploraqiio, a habitaqiio do Deus Eterno
prover6 uma abundiincia de aliment0 espiritual para o estudante
faminto. Um tesouro de conhecimento, verdade e riqueza espiritual
se encontra oculto nesta revelaqiio. Do lado de fora, nada vemos a
niio ser um pouco de madeira e peles de animais, mas, por dentro,
tudo era glorioso. Coloquemos valor e enfase onde Deus os coloca,
ou seja, naquilo que diz respeito a SUAHABITACAO!
Deus sempre quis habitar entre o seu povo. Este desejo se revela
nos lugares tipicos onde habitou no Antigo Testamento e e
consumado no Novo Testamento, onde nos vemos que "o
Verbo se fez carne " para habitar (tabernacular) entre n6s. Ao
estudarmos o assunto, veremos uma revelaqzo progressiva nas
"habita~o"es
de Deus. Comegarnos no Livro dos Principios
(Genesis), com o Jardim do den, e vamos finalizar no Livro
da Consumagiio (Apocalipse), na cidade de Deus. Vamos
seguir esse pensamento progressivo atraves da Biblia.
a. Deus habitou com o homem, antes da entrada do pecado, na
habitagb, ou tabernaculo do den (Genesis 3:8, 24). Deus
andava e falava com o homem no jardim.
"

b. Deus andava e falava com No6 e os patriarcas (Genesis 6:9).
Deus apareceu a Abraiio, Isaque e Jac6 (Genesis 17:1,26:24,
35:l).
c. Deus habitou com o povo no Tabernhculo de MoisCs (fixodo
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25 :8,22). Habitou entre um povo remido.
d. Deus deu uma revelaqiio ainda maior ao habitar no Tabernaculo
de Davi (I Crbnicas 17:1-6 e Atos 15:15-18).
e. Deus habitou no Templo de Salomiio (I1 CrBnicas 5).
f. A maior e mais perfeita revelaqiio de Deus foi na pessoa do
Senhor Jesus Cristo. Nele habitou "a plenitude da divindade
corporalmente " (Colossenses 1:19 e 2:9). Ele 6 Deus em forma
humana. Ele C o Tabernaculo e o Templo de Deus (Joiio 2: 1921). Ele C o Verbo que se "Jez carne" e "habitou"
(tabernaculou, literalmente) e n6s vimos a Sua gl6ria (Joiio
1:14-18). Deus estava em Cristo (I1 Corintios 5: 18-19).
e. Deus agora habita na habitaqiio, ou templo da Igreja. Habita
pessoalmente no coraqiio de cada crente individual (I1
Corintios 5:l; EfCsios 3:17; I1 Pedro 1:13-18). Ele habita
tambCm na Igreja, como urna coletividade, ou corpo (I Tim6teo
3:15; Joiio 14:23; I Pedro 2.5; I1 Corintios 6: 15-18; I Corintios
3 :16-17; EfCsios 2:20-22).
Ja vimos que Deus habitou
os homens, entre os homens e
dentro dos homens. A comunhiio entre Deus e os homens C essencial
para cumprir o prop6sito e plano de Deus quanto a redenqiio. No
principio, no livro de Genesis, vemos Deus descend0 a Terra a fim de
habitar e ter comunhiio com Adiio.
Deus quer comunhiio com o homem, mas somente pode te-la
baseada na sua propria natureza e palavra. "Sede santos, porque eu
sousanto (Levitico 11:44; I Pedro 1:15-16).
"

A derradeira habitaqiio de Deus C vista na revelagiio da Cidade
de Deus, a nova JerusalCm "Eis o taberndculo de Deus com os
homens. Deus habitard corn eles. Eles serco opovo de Deus e Deus
mesmo estard com eles ". (Apocalipse 2 1:3) Veja tambtm Hebreus
8:2;8:5;9:ll;Apocalipse 11:19.
Observe-se I Crbnicas 17:5 "...mas tenho andado de tenda em tenda,
de taberndculo em taberndculo...
"

II. 0 TABERNACULO NO DESERT0
Ao comeqar o estudo do Tabernaculo no Deserto, 6 born
lembrar-nos do provQbio de Salomiio: "A gldria de Detrs e' encobrir
as cousas, mas a gldria dos reis e' esquadrinhh-las. (Provkrbio
25 :2). No que diz respeito ao tabernaculo de Moisks, como revelado
a Israel, este proverbio se revela verdadeiro. No material de
construqiio, nos moveis e na sua pr6pria estrutura, aprove a Deus
encobrir verdades preciosas e eternas. Torna-se, portanto, honra para
os crentes, como principes e sacerdotes de Deus, descobrir essas
verdades gloriosas. (Apocalipse 116; 5:9- 10;I Pedro 2:5,9).
"

E muito importante descobrir o que Deus reservou de forma
oculta para nos no Tabernaculo de MoisCs. Ha muitas coisas na
Palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que niio
teriam sentido sem urn conhecimento completo do que o
Tabernaculo representava em simbolo e tipo. Toda a Biblia esta
assentada sobre o serviqo, as ordenanqas e cerimhias ligadas a esta
estrutura. Infelimente, para muitos entre o povo de Deus, k uma area
de estudo completamente ignorada.
N5o ha raz5o para esta ignoriincia das verdades espirituais
escondidas atras dessas formas externas. A palavra de Deus C seu
pr6prio comentkio e interprete. Nestes estudos, tentarelnos
simplesmente deixar a Palavra de Deus falar por si mesma, enquanta
n6s abrimos os nossos coraq6es para ouvir o que ela nos fala.
No period0 da alianqa mosaica Deus revelou a sua verdade ao seu
povo, o povo de Israel, de cinco maneiras:
1.

Atravks da Lei - moral, civil e cerimonial.

2.

AtravCs do sacerd6ci0, tanto o deAr5o como de seus filhos - o
Sacerdocio Levitico.

3.

AtravCs das cinco ofertas principais.

4. Atraves das trts festas principais, a saber: Piscoa,
Pentecostes, e Tabernaculos.
5. Mas, principalmente, por intermkdio do Tabernaculo, com seus
serviqos sagrados.

Cada uma destas areas C um vasto assunto de estudos em si
mesmas, mas neste estudo estaremos examinando basica e
detalhadamente a quinta, a do Tabernaculo no Deserto. Por quase
400 anos, a naqiio de Israel viveu em funqiio desta estrutura.
Por que tanta importilncia C dada a uma simples tenda? Como
podiain o ouro, a prata, o bronze, a madeira, o linho fino e as peles de
animais desempenharem um papel tiio importante na vida de um
povo? A resposta C que foi esta tenda o lugar que Deus escolheu para
habitar no meio do seu povo, e no qua1 Ele deu, em forma simbolica,
uma revelaqiio de Si mesmo e de Seu plano para a salvaqiio do
homem. 0 Tabernaculo foi virtualmente um "audio-visual" de Deus
para a instruqzo de Israel.
Nestes estudos, tudo sera apresentado em forma de
LLpensamentos-seinente"para permitir ao aluno desenvolver e
ampliar as verdades apresentadas.

E imprescindivel que as refertncias biblicas sejam lidas. Se
niio se aprende a verdade, como a pr6pria Palavra de Deus a revela,
entiio o tempo de estudo tera sido em vZo.
0 Tabernaculo no Deserto, seus m6veis e serviqo, siio
apresentados da seguinte forma:
A. COMO TIPOS DO SENHORJESUS CRISTO
A primeira e principal interpretaqiio de tudo o que diz respeito ao
Tabernaculo retrata apessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. "0 verbo
se fez cnrne e hnbitou (literalmente tabernaculou) entre nds. " (JoBo
1:14). 0 proprio Jesus declarou que no "rolo do livro estci escrito de
~ninz"(Hebreus 10:7). Ainda afirnlou que "de inim escreveu ele"
(MoisCs). (JoBo 5:46). A Lei, os Salmos e os profetas,

todos falavam do Senhor Jesus e do Seu ministCrio redentor (Lucas
24:44; Ezequiel 11:16; Isaias 8: 14). "Eu lhes srvirei de santuhriopor
umpouco de tempo.
"

B. PROFETIZANDO A IGREJA- LOCALE UNIVERSAL
A segunda interpreta~iiodiz respeito a igreja, que k o corpo de
Cristo. Tudo o que foi cumprido, primeiramente, pela Cabega da
igreja, encontra o seu pleno cumprimento em Seu corpo, que e a
plenitude daquele que "a tudo enche em todas as coisas" (Efksios
1:22-23). A Igreja do Novo Testamento, local e universal, C agora
habitaqiio de Deus. Portanto, o Tabernaculo e seus moveis e serviqos
siio "sombras" daquilo que tem o seu pleno cumprimento na Igreja
(Hebreus 8:s)."...e assim habite Cristo (no grego, tabernacule) nos
vossos corap5es, pela fe' "(Efksios 3:16, 17; Colossenses 1:19; 2:9;
1:27).

C. REVELANDOAS DISPENSACOESDE TEMPO
Ha uma interpretaqiio e aplicaq2io mais profimda baseada sobre
as medidas e divisaes da estrutura do Tabernaculo e do &trio.Essas
sgo profeticas das dispensaqaes da Lei e da Alianqa, tendo sua
consumagiio nos eternos sCculos vindouros.

D. TIPIFICANDO o VERDADEIRO SANTUARIO
CELESTIAL
Devemos lembrar que o Tabernaculo no Deserto era
simplesmente um esboqo, uma sombra, uma figura terrena
do VERDADEIRO SANTUARIO CELESTIAL. Ha um
Santuario no cCu. As Escrituras silo bastante claras neste ponto.
(Hebreus 9:21-24;Apocalipse 15:5; Jeremias 17:12; Hebreus 8: 1-4).
Todo o ministhi0 de Ariio no Tabernaculo, seja no atrio, no Lugar
Santo, ou no Lugar Santissimo, era somente uma sombra, um tip0 do
ministkrio do nosso grande Sumo Sacerdote, Jesus Cristo, no
Santuario Celestial. E este o tema dominante do livro aos Hebreus Cristo ministrando no Santuhio celestial, no Tabernaculo celestial,

ou no Templo celestial. As tr2s divisaes do Tabernaculo terreno
talvez apontem aos tr2s &us do Tabernaculo Etemo.

0 prop6sito da revelaqgo e interpretaqiio das verdades

espirituais, como visto nos tipos e simbolos do Tabernaculo, e fazer a
aplicaqiio delas a vida e ao coraqiio do crente. A verdade deve se
tornar pratica e experimental, ou permanecer como uma letra morta.
Manter uma teoria sen1 vida C como pregar uma doutrina sem
primeiramente experimenta-la, e somente serve para ministrar a
morte.
Uma palavra final de exortaqiio: Niio podemos enfatizar
demais a inlport2ncia de ler e estudar as passagens biblicas citadas,
se vote quer ser um estudante serio da Palavra de Deus. Niio e o
nosso comentario sobre a Palavra, mas 6 a PROPRIA PALAVRA
DE DEUS, que e "A ESPADA DO ESP~RITO"e que efetua a
renovaqgo da vida do crente. Portanto, leia e medite sobre as
Escrituras, enquanto estuda os comentarios.

0 Tabernaculo de MoisCs foi chamado por diversos nomes no
Antigo Testamento. Cada um desses nomes enfatiza urn certo
aspect0 da verdade, da mesma forma que os diversos nomes
atribuidos a Igreja no novo Testamento falam de aspectos diferentes
da Igreja. 0 Tabernaculo foi chamado:

0 TABERNACULO(fixodo 25:9; 26:36)
A palavra tabernhculo se deriva de "MISHKAN que quer
dizer simplesmente "tenda", ou "habitaqiio". 0 Tabernaculo seria a
habitagiio de Deus (Levitico 1:1).
1.

2.

SANTUARIO(~~XO~O~~:~)
A palavra santuario significa "Lugar Santo", ou "Lugar
Separado". 0 Tabernaculo era um lugar para habitaqiio de um Deus
Santo.

A TENDA DO TESTEMUNHO ( N h e r o s 9: 15; 17:7; 18:2;
fixodo 25:32; 26:33e 34).
0 Tabernaculo recebeu este nome porque nele estava a Arca do
Testemunho que guardava as Tabuas da Lei. As Tabuas da Lei forarn
chamadas "0 Testemunho" de urn Deus Santo. Revelam o padriio
moral de Deus parao Israel remido.

3.

4.

A CASA DE DEUS (fixodo 34:26; Deuteron6mio 26:38;
Josud 9:23; Juizes 18:31)
Era a casa de Deus, da qua1 Ele era o Senhor.

ATENDADA CONGREGACAO (Gxodo 40:34-35)
Era o lugar onde a congregaqiio se reunia, nos dias de festa,
para adorar a Jeova. Da mesma forma que Israel se reunia a porta do
Tabernaculo para adorar a Deus, nos tambdm nos reunimos diante da
PORTA, o Senhor Jesus Cristo, que disse: "Eusou a Porta ".

5.

Notemos que em dois desses nomes a palavra "tenda" 6 usada.
0 s que habitam em tendas siio chamados de "peregrinos". Tendas

niio sZio casas permanentes. Tudo isto C significado da vida de
peregrinaqgo no deserto. A igreja tambem se comp6e de forasteiros e
peregrinos na Terra. Junto com AbraZio, eles fazem parte daquela
grande companhia dos que n8o t6m aqui cidade perrnanente, mas que
"procuram uma cidade que tem fundamentos, da qua1 Deus e o
Arquiteto e Edificador".
Todos os aspectos da verdade encontrados nos diversos nomes
do Tabernhculo t&mseu pleno cumprimento espiritual na Igreja do
Novo Testamento. AIgreja 6 a habitaqzo de Deus na terra. E urn povo
particular, separado para Deus, porque Ele esta entronizado entre os
louvores do seu povo. A Igreja 6 a Casa de Deus construida de pedras
vivas. AIgreja e o lugar da congrega~iiodo novo Testamento.

B. REQUISITOS NECESSARIOS PARA CONSTRUCAO DO
TABERNACULO
Havia sete requisitos necessaries para a construqZio do
Santuhrio do Senhor, no Antigo Testamento. A habitaqZio de Deus
seria construida:

"Fala aos Jilhos de Israel que me tragam oferta; de todo
homem cujo coraqiio o mover para isso, dele recebereis a minha
oferta ". 0 espirito de dar veio sobre os filhos de Israel, em gratidgo
ao Senhor, pela liberta~iioda casa da escravidiio, atraves do sangue
do Cordeiro Pascal. E esta qualidade de oferta que agrada a Deus. E
interessante notar onde os filhos de Israel adquiriram todo o material
para a constru@io do Santuario. Adquiriram-no dos proprios
egipcios. Foi o cumprimento claro da profecia dada a AbraZio, havia
muito, de que os filhos de Israel iriam sair com grande riqueza.
(Gsnesis 15:12-16; fixodo 3 :21-22; 12:33-36).As b6nqgos recebidas
dos egipcios nZo tinham por finalidade enriquecer o povo, mas f o r m
dadas para serem, depois, devolvidas ao Senhor, Chegou o tempo
para dar e o povo deu.

"E veio todo homem cujo coraqi70 o moveu " (fjxodo 35:2 1,26;
36:2). 0 corag5o do povo foi movido para se levantar e construir o
Santuhio do Senhor. Da mesma forma, o coraggo de todo crist5o
deveria ser movido para edificar a casa de Deus (a Igreja), no dia de
hoje (Isaias 64:7; I1 Tim6teo 1:16).
"Todo holnem cujo espirito o impeliu... " (gxodo 35:5,2122,29; 25: 1-2). 0 povo de Deus C um povo que esta pronto para fazer
avontade de Deus (Salmos 5 1:10-17; 110:3).

4.

PORUM POVO DE CORACAO GENEROSO

Urn estudo de Gxodo 35 e 36 revela que a palavra coraq5o C
usada pelo menos 12 vezes. 0 povo dava as ofertas voluntariamente,
como expressgo da gratidgo do corag50, lembrando da bondade do
Senhor (fjxodo 36:3). E a condiggo do coraq5o que vale diante do
Senhor (Salmos 5 1:10,12,17 e Marcos 7:6).

5.

PELA SABEDORIADE DEUS

"... Todo homem habil, a quem o Senhor dera habilidade e
inteligCnciapara saberfazer toda obrapara o serviqo do santubrio,
segundo a tudo o que o Senhor havia ordenado".
0 Tabernhculo foi construido, pela sabedoria de Deus, por

interrnCdio de Moisis. Mais tarde, o Templo foi edificado, pela
sabedoria de Deus, atraves de Salomgo (I Reis 3: 12-13). Da mesma
forma, a Igreja do Novo Testamento sera edificada somente pela
sabedoria de Deus (ProvCrbio 1:1-6; 9: 1;I Corintios 3 :9-11;Efisios
1114-8).

E importante lembrarmos que, apesar de Moisds ser "educado
em toda ci2ncia " da sabedoria do mundo egipcio, ele confiava na
sabedoria de Deus s6, para a construg50 do Santuhio de Deus (Atos
7:22); a sabedoria deste mundo C loucura para Deus (I Corintios

".. .e o Espirito de Deus o encheu de habilidade, inteliggncia e
conhecimento, em todo artlJicio " (fixodo 35:30 a 36:3).

0 Tabernaculo foi construido atravCs do revestimento do
Espirito os equipando. A Igreja do Novo Testamento sb pode ser
edificada da mesma maneira. Estamos vivendo em plena Cpoca da
dispensaq20 do Espirito. E altamente necessario que o povo de Deus
esteja disponivel e dependente no ministkio do Espirito Santo de
Deus (I Corintios 12:l-13; Galatas 5:16-26). E assim que Deus
efetua a sua obra entre os homens. "N8opor forqa nem por poder;
maspelo meu Espirito, diz o Senhor dos Exe'rcitos " (Zacarias 4:6).
7.

SEGUNDO 0 MODEL0 DIVINO

"Vg, pois, que tudo faqas segundo o modelo que te foi
mostrado no monte ". (Hebreus 8:5; fixodo 25:40; 26:30; 27:8;
NGmeros 8.4; Atos 7:44).
Um estudo de fixodo 39:40 revela que 17 vezes nos C dito que
MoisCs construiu o Tabernaculo 'segundo o Senhor tinha ordenado
a Moise's ". Alem disso, pel0 menos sete vezes MoisCs e ordenado a
fazer tudo "segundo o modelo" que Deus lhe mostrara no monte.
Nada foi deixado para a ideia ou imaginaqiio do homem. Tudo teria
de ser feito segundo o modelo de Deus. Deus somente vai abenqoar e
selar com a gl6ria o que for segundo "o modelo" de Sua Palavra. A
Igreja do Novo Testamento tem de corresponder "ao modelo de
Deus."
MoisCs, em plena obediencia a revelaq20 e as instruq6es
concernentes ao Santuario, cumpriu fielmente a palavra de Deus.
Como resultado, temos a seguinte progress20 na experiencia de
MoisCs:
a. MoisCs fez como tinha ordenado o Senhor;

b. '2ssim Moise's acabou a obra" (fixodo 39:32,42,43; 40:33).

c. "'Entiioa nuvem cobriu a tenda da congregaqiio, e a gldria do
Senhor encheu o taberndculo (40:34-38).
"

Deus somente pode abenqoar plenamente o que for segundo a
sua palavra e o modelo divino (Colossenses 4: 17; Zacarias 4:9; Jogo
17:1-6; 19:30).AIgreja deve corresponder ao modelo divino! Assim
sera uma obra acabada!

1.

Aum povo escolhido para um lugar especial (Deuteron8mio
7:6-8). Seu lugar, o propbsito e araziio de ser escolhido siio
declarados aqui. (Compare Romanos 8:28; I Pedro 2:9).

2.

Aum povo protegido pelo sangue (ifxodo 12;Hebreus 9: 19,
22; I Pedro 1:18-19).

3.

A um povo liberto pel0 poder (Exodo 15:13; Deuteronemio
7:8; Romanos 1:16;Joiio 1: 12).

4.

Aurn povo guiado a d Deus (ifxodo 19:4).0 plano inteiro dado
a MoisCs era para este povo, a possess20 redimida de Jeova

1.

2.

3.

0 Taberniculo foi dado depois que eles falharam sob a
alianqa da graqa feita com seus pais (Genesis 15:17-18;
~ x o d o32: 13).
A alianqa que Deus fez com seus pais foi pura graqa. N2o
cntinha condiqiio. Note as sete frases onde Deus declara que
ele farh tudo por eles (fixodo 6:6-8).
A alianqa da graqa foi seguida pela alianqa da Lei e Obras
(ordenanqas) ( ~ x o d o195-8). Quando a alianqa da Lei e Obras
foi dada, Deus se retirou (ifxodo 20:2 1).

MoisCs recebeu todas as direq8es a respeito do Tabernaculo de
Deus (ifxodo 25-40). NZo havia lugar para suas prbprias
idCias, opini6es ou raciocinios.

E. POR QUE FOI DADO 0 TABERNACULO:

I.

Para que Deus morasse no ineio de Seu povo (gxodo 25:8;
29:45). 0 pecado impediu que Deus tivesse comunhgo com o
homem no den, em Israel, quando Ele esteve na terra na carne,
e agora tambem. Mas isto nunca mais vai acontecer, quando o
prop6sito eterno de Deus tiver sido cumprido e seu dominio
completo tiver sido estabelecido na terra (Apocalipse 2 1-22).

2. Para que Deus mostrasse Sua unicidade ao seu povo. Por causa
de sua presenqa entre eles, Ele lhes exigiu santidade de vida
(Levitico 20:26; 21 :8; Numeros 5: 1-3).
a. 0 inesmo 6 exigido de n6s hoje (I1 Corintios 6:14-18; I Pedro
1:14-16;I J0%02:14-17).
b. A santidade C exigida de n6s porque o Senhor habita em n6s,
por seu Espirito (I Corintios 3 :16-17; 6: 19-20). A santidade
aformoseia a casa do Senhor.
3.

Para ensinar a Israel a diferenqa entre a santidade de Deus e a
condiqgo pecaminosa deles, porque no Tabernaculo:

4.

Deus ficava dentro.

Israel era excluido

Ele era santo

eles eram pecadores

Para ensinar a Israel que o finico caminho que levava a Ele era
por meio de sacrificio e sangue oferecido pel0 Sumo-sacerdote.

5.

Para ensinar a Israel que o sangue do Messias, o Cristo, C a base
De cada relacgo espiritual e o meio de cada bEnq2o espiritual.
Ele 6 a base para:
Redenqfio - (Atos 20:28; Colossenses 1:14; I Pedro 1:18-19;
Apocalipse 5:9).
Perdiio e remiss50 de pecados - (Mateus 26:28; Efdsios
1:1;Hebreus 9:22).

JustificaqHo - (Romanos 5:9).
Santificaqiio - (Hebreus 13:12; 10:14).
= Limpeza - (I Jo5o 1:7).
= Paz - (Colossenses 1 :20).
AproximaqSlo de Deus - (Efesios 2: 13; Hebreus 10:19).
= Vit6ria - (Apocalipse 12:11).
Heranqa eterna - (Hebreus 9: 14-15).
0 sangue de Cristo C a coisa mais preciosa e valiosa nos cCus e
na terra. E aplicado pelo batismo em nome de Jesus Cristo (Hebreus
9:22; Atos 2:38; I Corintios 6: 11).

A. OS CONSTRUTORES DO TABERNACULO

Havia dois individuos principais envolvidos na constru920 do
Taberniculo. 0 primeiro era Bezalel (exodo 30: 1-5; 3 5 :30-35). Ele
era um homem cheio de sabedoria, habilidade e conhecimento, em
todo artificio. Ele era um homem cheio do Espirito de Deus, com
uma vis2o do plano de Deus no coraq2o (35:34).
No seu pr6prio nome, vemos que a m2o de Deus estava sobre a
vida desse homem. Quando Deus chama alguem pel0 nome sempre 6
significado de uma verdade espiritual. Nomes dados por Deus s2o
significativos na natureza do individuo. Este principio 6 enunciado
em Hebreus 7:2. Ao interpretar o nome, interpreta-se a natureza e a
mensagem atras do nome.
Deus diz de Bezalel: "Eis que chamei pelo nome a Bezalel,
Jilho de Uri,jlho de Hur; da tribo de Judci (fixodo 3 1:2). Bezalel
quer dizer "sombra de Deus", ou, por derivagzo "proteqzo de Deus"
(Isaias 49: 1-2).
"

0 nome "Uri" quer dizer "luz, ou esplendor" e nos lembra que
Jesus C o "resplendor da gldria e a expressGo exata do seu ser"
(Hebreus 1:3).
0 nome "Hur" significa "nobre, brancura, ou livre".
Lembramos que Jesus foi ungido para libertar o povo (Lucas 4: 18).
Ele C aVerdade que liberta os homens (Jog0 8:32,36).

Bezalel era da tribo de Juda que significa "louvor". Jesus 6 o
Le2o da tribo de Juda. So ele t digno de receber "louvor".
0 outro individuo envolvido na constru920 era um homem
chamado Aoliabe. (fixodo 3 1:6; 35:34-35). Ele era um homem habil,
cheio de sabedoria, Aoliabe era filho de Alisamaque, da tribo de D2.
Aoliabe quer dizer "tabern8culo ou tenda de meu pai." Jesus era o
"Tabernaculo" ou "Templo" do Pai (Jo2o 1:14; 2: 19-21). Jesus 6
quem edifica o tabernaculo, que e a Igreja do Senhor. A Igreja se

torna a habitaqgo de Deus pel0 Espirito de Deus (Efesios 2:20-22).

0 pr6prio Deus foi o arquiteto. Moists, Bezalel e Aoliabe
construiram segundo o modelo divino.

B. 0 PLAN0 DE DEUS NOARRANJO DOACAMPAMENTO
Acampamento C um terrno militar e nos fala que Israel era "0
ExCrcito do Senhor". Israel estava sob a lideranqa do Senhor e,
enquanto obedecessem a palavra do Senhor, haveria vit6ria no
acampamento. AIgreja ou Israel espiritual C o atual acampamento do
Senhor (Apocalipse 20:9), sob a lideranqa do Capitgo Jesus Cristo
(Hebreus 2:lO; I1 Corintios 10:3-4; Josue 5:14). 0 s crentes sgo
soldados no ExCrcito do Senhor (I1Tim6teo 2:3-4; EfCsios 6: 12).
Deus e um Deus de ordem, e, se Ele tem um exCrcito, o
acampamento estara na mais perfeita ordem (Filipenses 423). Deus
n8o faz as coisas de qualquer maneira. 0 acampamento de Israel era
grande e Deus determinou urna ordem exata para ele.
A primeira coisa que notamos C que o Tabernaculo estava "no
meio" do acampamento (Numeros 2:17; 35-10). Com respeito ao
povo do Novo Testamento, isto nos fala da presenqa de Cristo "no
meio" do "acampamento dos Santos". 0 Senhor Jesus Cristo esth
"no meio" de seupovo (Mateus 18:20).
Havia doze tribos em Israel. Essas doze tribos eram divididas
em quatro grupos e tinham sua posiqgo especifica em relaqiio ao
Tabernaculo. 0 s quatro grupos e r a :
1.
2.

No leste, sob o estandarte do LEAO, se colocavam as tribos de
Juda, Issacar e Zebulom. Era o maior dos grupos, com urn
exCrcito de 186.000 (Numeros 2:3-9).
Na banda sul, encontramos as tribos de: Ruben, Simego e Gade,
corn um total de 151.450 soldados. 0 estandarte C do HOMEM
(Numeros 2:lO-16).
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4.
5.

Na banda do oeste, sob o estandarte do BOI, estavam tr2s tribos
de : Efraim, Manassks e Benjamim, com um total de 108.100
soldados (Numeros 2: 18-24).
Na banda do norte, sob o estandarte da AGUIA, temos as trEs
tribos de: D2, Aser e Naftali com um total de 157.000individuos
(Numeros 2:25-3 1).
Qualquer israelita de qualquer tribo sabia exatamente o seu
lugar no acamparnento em relag20 ao Tabernaculo (I Corintios
12:12-27).

C. 0 TEMPO DE CONSTRUCAO
0 nosso Deus k o Soberano Senhor do universo, e, quando Ele
nos diz que "estas coisas lhes sobrevieram como exenzplos", Ele
quer dizer todas as coisas. Deus k um Deus de detalhe. Todo detalhe
no Tabernaculo fala de uma verdade para a "plenitude dos tempos".
Portanto, descobrimos que, mesmo no tempo gasto para construir o
Tabernaculo, ha uma importante revelaq20. 0 fator tempo foi
profktico do que havia de acontecer 1.500 anos mais tarde, na
encarnag20 de Jesus Cristo. Cornparando exodo 19:1 e Numeros 9: 1
com a tradiq2o e hist6ria judaica, descobrimos que levou
aproximadamente nove meses para a construq20 do Tabernaculo.
Depois dos nove meses, tomou-se a habitag20 de Deus.
No Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, constata-se
que Ele estava em preparaqiio no' ventre de Maria por nove meses
(Mateus 1;2 1-23; Colossenses 1:19).Assim se v&a verdade expressa
em Hebreus 10:5-8 "antes corpo me formaste". "Nele habita
corporalmente toda plenitude da Divindade". Nele habita ou
tabernacula toda a plenitude da natureza divina, dando a plena
express50 de Deus na carne.
Da mesma forma que levou nove meses para completar o
Tabernaculo, segundo a PALAVRA e pelo ESPIRITO de Deus, a
encarnag20 levou nove meses para se completar. Maria foi

envolvida pela sombra do ALT~SSIMOe o VERB0 (Palavra) se fez
came (Lucas 1;30-38; Coiossenses 1:19; 2:9).

D. AMANEIRADE INICIAR 0 ESTUDO DO
TABERNACULO
HA basicamente duas maneiras pelas quais se pode iniciar o
estudo do Tabernaculo de MoisCs. A primeira C comegar pela porta
do atrio, passando pel0 Altar do Holocausto at6 a Arca da Alianqa, no
Lugar Santissimo.
Esta maneira seria se aproximar da verdade vindo o HOMEM
A Deus, isto 6, a aproximaq80 pela fC. Quando um individuo vem a
Deus, ele deve comegar pela PORTA, sendo purificado pel0
sacrificio do sangue de Jesus. Dai ele progride, passo a passo, peqa
por peqa, ate chegar A plena gl6ria de Deus, como visto no SANTO
DOS SANTOS.
A segunda maneira seria seguir o plano geral da revela@o de
Deus, comeqando onde ele tambCm comegou, isto C, com a ARCA
DAALIANCA, seguindo ent2o ate o ALTAR DO HOLOCAUST0 e
a PORTA DO PATIO. Significa aproximar-se da verdade do ponto
de vista de Deus ao Homem, isto 6, o caminho da Graqa. 0 homem de
forrna alguma podera ficar na presenga de urn Deus Santo, a n2o ser
que Este venha a ele pela Graga.
Uma preliminar a qualquer estudo do Tabemaculo de MoisCs C
a considerag20 dos materiais que Deus mandou usar na estrutura do
Tabernaculo, porque os pr6prios materiais revelam verdade eternas.
Deus usa os elementos da Criaqiio para revelar uma p a t e da verdade
da redenqiio (Romanos 1:20). Nunca devemos esquecer que ha um
eterno significado em cada palavra que sai da boca de Deus, quer
entendamos, quer n2o.

E.

OS MATERIAIS USADOS NA
TABERNACULO

CONSTRUCAO

DO

Assim, ao exarninarmos os materiais do TabernBculo, veremos
que Deus usou um outro meio para expressar a sua verdade. Deus e
sempre progressivo em sua revela950 ao homem. Ele sempre avanga
do mais baixo nivel ao mais alto. Deus move do meramente ritual 21
realidade, da sombra a substincia, do tipo ao antitipo, da profecia ao
cumprimento, do simbolo a sua verdade espiritual, do natural ao
espiritual, do primeiro ao segundo e do terreno ao celestial.
0 s materiais do Tabernaculo de Moisks nos s5o mostrados em
dois lugares: Gxodo 25: 1-7 e 35:4-9: "Fala aosfilhos de Israel que
me tragam oferta; de todo homem cujo coraqiio o mover para isso,
dele recebereis a minha oferta. Estu e' a oferta que dele recebereis:
ouro, prata e bronze, estofo azul, pzirpura e curmesim; linho$no;
pilos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho; e peles de
animais marinhos, e madeira de acdcia, azeite para a luz;
especiariaspara o 61eo de unqrib epara o incenso aromdtico;pedras
de Gnix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o
peitoral". (NOTA: Estes materiais seriam uma oferta volunttiria do
povo. Deus n5o se interessa pelo serviqo que vem somente pelos
lhbios; Ele quer que venha do corag50.)
Estes materiais alistados por Deus se dividem em tres
categorias naturais ou tres reinos, e vamos analisii-10s nesta ordem: o
Reino Mineral, o Reino Vegetal e o Reino Animal.
1.

MATERIAIS PROVENIENTES DO REIN0 MINERAL
a. OURO: Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o our0
nos fala da Divindade, da natureza Divina, da natureza real, da
gloria de Deus (J6 23: 10; I Pedro 1:7; I1 Pedro 1:4 e Apocalipse
2 1:21-22). 0 peso estimado gasto foi de 1.091 quilos.
b. PRATA: Este metal precioso nos fala da Redenggo, da
Expiag50, do Resgate. Isto se pode ver no prego pago pela
traig5o a Cristo, que C o nosso Resgate (Exodo 30:ll-16;
Zacarias 11:12-13 e I Pedro 1:18-20). 0 peso estimado gasto
foi de 3.8 18 quilos.

a. BRONZE: Este metal simboliza a Forqa, o juizo contra o
pecado, a justiqa. Deus nos falou que, se n6s n20 ouvissemos a
sua voz, os cius sobre a nossa cabega seria de bronze
(Deuteronamio 28: 13-23), significando o julgamento de Deus
sobre os homens. Se n2o ouvirmos a Sua voz, Ele tambim n2o
ouvira a nossa voz (Numeros 215-9; J6 40: 18; Isaias 4:4;
Apocalipse 1:12-15). 0 peso estimado gasto foi de 3.818
quilos.
b. PEDRAS PRECIOSAS: Estas pedras preciosas seriam usadas,
principalmente, em conex20 com as vestes sacerdotais. Elas
falam dos dons do Espirito Santo, das gl6rias dos santos, da
preciosidade do povo de Deus e dos atos de justiga dos filhos de
Deus. Silo testemunhas da Palavra de Deus e do Espirito (I Jo2o
5:8-11; ProvCrbios 17:8; I Corintios 3 :9-17;Apocalipse 2 1:1820).
2.

MATERIAIS PROVENIENTES DO REIN0 VEGETAL
a. LINHO FINO: Apocalipse 19:7-8 afirma claramente que o
linho fino s2o os atos de justiga dos santos. Estes, porim,
somente experimentargo essa justiga na medida em que se
revestein de Cristo. Portanto, este simbolo fala primeiramente
dajustiga de Cristo (veja tambim Apocalipse 155-6).

b. MADEIRA DE ACACIA: Era uma madeira muito durhvel,
usada na construgilo do Tabernaculo. A Septuaginta traduz
como "madeira incorruptivel". Sendo a madeira o produto da
terra, nos fala entilo da natureza humana de Cristo. A madeira
de acacia, ou madeira incorruptivel, nos fala da natureza
humans, sem pecado, do Senhor Jesus Cristo, que 6 Justo. Fala
tambim da humanidade remida de Seu corpo, a Igreja (Isaias
11.1-3;Jeremias23:5-6;5:14-15;Galatas2:11-19).
c. AZEITE PARA A LUZ: Azeite ou 61eo e sempre simbolo

do Espirito Santo. Azeite se usa em relaqilo a luz, sugerindo o
ministerio da iluminaqiio que o Espirito Santo realiza. E
ministerio do Espirito Santo iluminar nossos olhos para
podermos entender a Palavra de Deus.
d. ESPECIARIAS PARA 0 OLEO DA UNCA0: 0 61e0, em si,
fala do n~inistkrio do Espirito Santo que nos unge para
ministrar. As especiarias, portanto, falan das graqas, do
carater, do fruto e das operagaes diversas do Espirito Santo
(Joilo 2:20-27; Galatas 5:22-23 e Cantares 4: 16).
e. ESPECIARIAS PARA 0 INCENSO AROMATICO: 0
incenso, em si, fala da oragiio que sobe ao Senhor como incenso
(Salmo 141:2). As especiarias desse incenso aromatic0
incluiam os diversos aspectos e tipos de oraqiio, como
intercessiio, louvor e adoraqilo a Deus. 0 incenso sempre
move-se do homem para Deus (Lucas 1:10; Romanos 8:26-27;
Apocalipse 53).
3.

MATERIAIS PROVENIENTES DO REIN0 ANIMAL
a. AZUL (MOLUSCO): tudo que se tem de fazer C olhar para o
cku num dia sem nuvens, para entender que o azul C a cor dos
cCus. Na palavra de Deus C a mesma coisa. Azul C a cor
celestial. Se atribuissemos uma cor a cada um dos Evangelhos,
o am1 iria retratar o Evangelho de Joiio, que descreve Jesus
como o Senhor dos cdus (exodo 24: 10; Ezequiel 1:26; I
Corintios 15:47-49).
b. PURPURA (MOLUSCO): Era esta cor a mais preciosa das
cores na antiguidade e nos fala de realeza. Seria simbolo do
Evangelho de Mateus, que trata do Rei e do Seu reino (Juizes
8:26;Lucas 16:19; Joiio 19:13).
c. ESCARLATE (VERMELHO): Escarlate 6 a cor do sangue que
nos fala do sacrificio. Fala da obra redentora de Jesus Cristo,
atraves da expiaqiio, quando Ele se tornou o sacrificio e
derramou seu pr6prio sangue pelos pecados de

muitos (Levitico 17:11; Isaias 1:18; Salmo 22:6). 0 escalate
nos fala do Evangelho de Marcos, que retrata Cristo como o
servo sofredor.

DE CABRAS: no Antigo Testamento, as cabras eram
d. P ~ L O S
usadas, principalmente, como oferta pel0 pecado. Assim, os
pelos de cabra nos falam do pecado (Levitico 4:22-29; 16:1516).
e. PELES DE CARNEIROS TINTAS DE VERMELHO: 0
carneiro (cordeiro), era um animal de sacrificio. Abraiio
ofereceu urn carneiro em lugar de seu filho Isaque. As peles de
carneiro falam-nos de consagraqiio, de dedicaqiio e de
substituiqiio(Genesis 22: 13-14;Exodo 29).
f. PELES DE ANIMAIS MARINHOS: As peles desses animais
marinhos niio eram consideradas preciosas. Foram colocadas
no lado de fora do Tabernaculo para proteg6lo. Eram tudo o
que uma pessoa no lado de fora do Tabernhculo veria ao olhar
para ele. Ao aplicar isto a Cristo, constatamos que as peles dos
animais marinhos falam da humanidade de Cristo. Apontarn ao
corpo terreno que "nZo tinha apargncia nemformosura.. . que
nos agradasse... (Isaias 53:l-3; 52:14). A Sua beleza estava
no interior, por tras do que se via no exterior.
"

I?. SUAOBRA, QUANDO TERMINADA, FOI APROVADA
(exodo 39:33-43):
Quando sua obra foi terrninada, trouxeram a MoisCs para ser
examinada, revisada e esquadrinhada.MoisCs aprovou e abengoou.
Nossa obra tem que ser trazida a Jesus e provada como por
fogo, por dentro e por fora, examinada e julgada por Deus (I1
Corintios 5:10; I Corintios 3 :13-15). ( 0 prEmio aqui niio e ser salvo;
a salvagiio 6 um dom gratuito (Romanos 6:23; Joiio 4: 10; Efesios 2 9 9). Estes prsmios siio ganhos por obras (Mateus 10:42; Lucas 19:17).

Toda obra feita pelo Senhor e no Senhor merece urn premio justo (I
Corintios 1558; Galatas 6:9). Tal como os trabalhos no Tabernaculo,
nos precisamos:

1.

Urn motivo correto - o amor de Cristo (I1 Corintios 5:9-14)

2.

Urn alvo correto - agradar ao Senhor (I1 Corintios 5:9)

3.

Uma maneira correta (I Tessalonicenses 2:2- 12).
a. Estar de acordo corn as Escrituras (versiculo 2)

b. Ser sincero (versiculos 3 -6)
c. Ser compassivo (versiculo 7)
d. Ser altruista (versiculo 8-9)
e. Ser santo (versiculo 10)
f. Ser zeloso (feworoso) e fie1(versiculos 11- 12).

4.

Urn objetivo correto - apresentar homens perfeitos diante do
Senhor, na suavinda (Colossenses 1:28-29).

5.

Uma verdadeira esperanqa - a volta pessoal do Senhor (Tito
2: 13; Lucas 19:12; I Tessalonicenses4: 16-18).

A. QUANDO DEUS FEZ DESCANSAR A ISRAEL NO
S
FORAM TIDAS COMO
ACAMPAMENTO, T ~ COISAS
CERTAS:
1.

Deus estava no meio do Seu povo (exodo 25:8; 40:36-38;
Levitico 1:1).

2.

Cada tribo estava no seu pr6prio lugar, ao redor do
Tabernaculo,todas reunidas em volta de Deus. Jesus Cristo esta
no centro de nossas reuniBes (Mateus 18:20), porque estamos
cheios do Seu Espirito, vestidos e sepultados em Seunome.

3.

0 lugar de encontro, ou reunigo, estava no Leste, na frente do
Tabernaculo (Malaquias 4: 1-2). A esperanga de Israel era
Cristo, a substiincia das coisas esperadas, a realidade das
sombras (Hebreus 8: 1-6; 10:l). Como o sol que nasce no leste,
assim eles se reuniam no leste, com a expectativa de sua presenga.

B. AS CORTINAS:
I.

AS MEDIDAS DAS CORTINAS (PAREDES) DO ATRTO
E R A M : "Farcistarnbe'm o citrio do tabernciculo... " (gxodo 27:9)

Cercando o Tabernaculo, havia um &triofeito por uma cerca de
cortina de linho fino retorcido, de cem c6vados de comprimento,
cinqiienta de largura e cinco de altura. Um c6vado tinha
aproximadamente 46 centimetros (fixodo 27: 18). Ao se aproximar
do Tabernaculo, do lado de fora, essa cerca de linho era a primeira
coisa a ser vista. As cortinas eram suspensas sobre sessenta colunas
colocadas em bases de bronze. As cortinas de linho do atrio serviam
como muro de divisgo entre Deus, que estava no Tabernaculo, e o
homem, que estava no lado de fora. Portanto, o prop6sito do atrio

era impedir qualquer aproximaqiio indevida ao Tabernaculo de Deus.
0 atrio estava aberto a todos os filhos de Israel que viessem para
adorar. Estava aberto a todos os remidos, mas havia uma maneira
apropriada de aproximaqgo.

0 atrio C o lugar onde o homem comeqa a sua aproximaqzo a
Deus. Ao olhar o plano de redenqiio, do ponto de vista do homem,
notamos que o homem comeqa com o altar do holocausto, no &trio.
Ele comeqa com o lugar de sacrificio, onde o problema do pecado C
tratado. Do altar do holocausto, vamos at6 o Santo dos Santos, onde
habita a presenqa real de Deus. E a redenqiio do ponto de vista do
homem. 0 homem somente pode se aproximar de Deus por meio da
redenqiio.
Mas, quando olhamos o plano da redenqiio da perspectiva de
Deus, comeqamos com o Santo dos Santos, ou seja, com o pr6prio
Deus, que habita em perfeita santidade. A graqa de Deus C revelada
pel0 fato de que Deus sai do Lugar Santissimo para se encontrar com
o homem no atrio. E o plano da redenqiio do ponto de vista de Deus.
Deus sai, em graqa, para se encontrar com o homem pecador.
No leste do htrio, estava a sua porta. Havia uma s6 porta e
somente uma entrada para o htrio. Todos os que quisessem entrar,
para participar dos privilCgios do Tabernaculo, teriarn que entrar pel0
mesmo caminho. Tinham que entrar pela porta. Niio importava a
tribo, ou quem fosse o adorador. Significava a morte certa
aproximar-se da porta sem trazer qualquer sacrificio (Levitico 17:89; 22:18; Numeros 15:14-16; Jogo 10:l-2). As cortinas de linho
foram projetadas para manter do lado de fora os que ngo queriarn
entrar pela porta. Apontavam o meio de acesso ao adorador, a porta
do &trio.

0 atrio, portanto, servia a um duplo prop6sito. Para os do lado
de fora, servia de barreira e parede de separaqzo. Falava, com voz
enfatica, a todos que se aproximassem: "Mantenha disthcia".
Servia como uma separaqiio entre o mundo de fora e a habitaqiio ou
morada de Deus. Mas, para quem estava do lado de dentro, as

cortinas serviam como uma protegiio contra o mundo de fora. No
lado de dentro, a mensagem era: "Permaneqa aqui dentro!"
Diversas vezes, nos Salmos, ha referencias ao atrio do
Tabernaculo, ou do Templo de Salomiio, como a seguir:
Salmo 66:4 - "Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas
de ti,para que assista nos teus &trios...
"

Salmo 96:8 - "... Trazei oferendas, e entrai nos seus a'trios... "
Salmo 92: 13 - "Plantados na casa do Senho~florescerCo nos a'trios
do nosso Deus.
"

Salmo 84:2, 10 - "A minha alma suspira e desfalece pelos iitrios do
Senhor... pois um dia nos teus Gitrios valem mais que mil... "
Salmo 100:4 - "Entrai por suas portas com ag6es de graga, e nos
seus a'trios com louvor...
"

Ao se aproximar, para entrar no atrio do Senhor, Israel deveria
entrar com aqbes de graqa e com hinos de louvor. E o meio
apropriado que Deus ordenou para o crente entrar na sua presenqa.
Louvor e adora~iion5o somente agradam a Deus, mas ajudam a
purificar o adorador. E importante que venhamos diante dEle corn
m5os limpas e coraqiio puro.
a. Notemos a altura das cortinas: cinco c6vados, ou seja
aproximadamente 2,3Om, altas demais para se poder olhar por
cima delas. Desciarn at6 o chiio, sendo assentadas sobre bases
de bronze. Portanto, ninguCm podia ver por debaixo delas. 0
homem natural niio pode ver, discemir ou compreender as
coisas do Espirito de Deus (I Corintios 2:9-16).

b. Israel somente podia aproximar-se de Deus atravts da porta, na
pessoa do Sumo-sacerdote (gxodo 27:16). N6s estamos na
mesma posiqiio, nos dias de hoje, com respeito a "Porta" e ao
"Sumo-Sacerdote" (Joiio 14:6; 10:7-9).

2. 0 MATERIAL DAS CORTINAS DO ATRIO: "0 btrio terb
cortinas de linhoJino retorcido... (exodo 27:9).
"

As cortinas do &trio foram feitas de "linho fino retorcido".
Como ja vimos, o linho fino nos fala de justiqa e santidade dos santos
de Deus (Apocalipse 19:8).
a. Israel niio produziu a justiqa, razZo pela qua1 foi excluido da
presenqa de Deus (Gknesis 3 :23-24; Gxodo 20: 18-2 1; Lucas
10:25-28).
b. A justiqa de Deus fez com que ele excluisse o homem de sua
presenqa, recebendo-o somente com base no sacrificio e no
sangue derramado (exodo 20:24-26), o que mostra que Deus C
absolutamente santo (Levitico 11:44-45; Apocalipse 4:8).
Ao se aproximar do Tabernaculo, tudo que se via eram as
cortinas de linho branco. Que contraste com as cortinas pretas de
pklos de cabras! Portanto, o linho fino branco apontava a justiqa
perfeita de Jesus Cristo (Jeremias 33: 15; I Timbteo 2.5; I Jo8o 4: 17 e
I Corintios 1:30). Jesus Cristo 6 a justiqa de Deus, o "Senhor Justiqa
nossa".
A Igreja de Deus C uma igreja santa, um povo santo. A Justiqa
de Cristo torna-se a justiqa da Igreja. "Todas as nossas justiqas si30
como trapo da imundicia", aos olhos do Senhor (Isaias 64:6).
'2quele que nZo conheceu pecado, eele o fez pecado por nds, para
que nele fossemos feitos justiqa de Deus" (I1 Corintios 5:21). Ao
revestir-nos de Cristo, revestimo-nos da justiqa de Cristo.

3. AS CORTINAS E SUAS BASES ERAM DE BRONZE:
"Tambe'insuas vinte colunas e suas vinte bases serlio de bronze; os
ganchos dus colunas e as suas vergas serlio de prata. "
a. Bronze C um simbolo divino de juizo (Numeros 21:9; Joiio
3: 14; 12:31-33). Jesus Cristo levou nossos pecados em seu
corpo (I Pedro 2:24); foi feito pecado por nos (I1 Corintios

5:21). Assim, ele levou o juizo de todos os nossos pecados,
sofrendo a ira de Deus contra o pecado.
b. 0 s que crtem nele niio seriiojulgados (Joiio 5:24; 3: 18; Marcos
16:16). Uma coluna nos fala de estabilidade, de firmeza e de
retidiio na obra do Senhor. As colunas suspendiam as cortinas,
niio permitindo que as cortinas tocassem na terra, simbolo de
impureza e imundicia. 0 s verdadeiros crentes siio colunas na
casa de Deus, mantendo o estandarte da santidade, niio
perniitindo que seja abaixado 6 iniundicia do mundo (I Joiio
2:15-17). A "Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da
verdade. "
4. AS VARAS, GANCHOS E CAPITEIS DAS COLUNAS
ERAM DE PRATA: "Todas as colunas ao redor do Gitrio sera"o
cingidas conz vergas de prata; os seus ganchos serco de prata.
(gxodo27:17;38:17)
a. A prata 6 um simbolo da expiapiio, da redenpiio (exodo 30: 1116; 3 8 :25-29). Somente atraves da grapa de Deus e pel0 sangue
de Jesus Cristo podemos provar a expiapiio pelos nossos
pecados (Romanos 3 :24)
"

b. Note-se que as vergas de prata e os ganchos, do mesmo
material, seguravam as cortinas da cerca. 0 sangue de Jesus
Cristo e o que assegura a igreja. 0 sangue de Jesus 6 a base para
todas as b8np5os espirituais (Romanos 8:32).
c. Aredenpiio atraves do seu sangue sera o tema da can950 destes
redimidos na gl6ria (Apocalipse 5:9-10).

NO TOP0 DAS COLUNAS
Era uln adorno de beleza. 0 Espirito Santo adorna e aformoseia
a vida do crente (I Corintios 6: 11; I1 Corintios 5:17: I Pedro 3:3-5).
Enquanto seguimos submetendo-nos ao Senhor, sua grapa e
presenqa adornarh nossa vida e seremos capacitados para proclamar
as virtudes de Cristo (I Pedro 2:9).

Nos niio necessitamos de seda e cetins, ouro, pintura, etc.
Nossa beleza C uma aparencia e carater santos.
C.

APORTAE SUAS CORTINAS (Gxodo 27: 16-17)

A porta do &triorecebe pelo menos tres nomes nas Escrituras:
(1) A Porta do trio; (2) As Cortinas do Phtio; e (3) 0 Reposteiro da
Porta do Atrio. A porta indicava o caminho de acesso para dentro do
Tabernaculo. 0 Tabernaculo era cercado por uma cerca alta de linho
fino retorcido. A porta era a unica entrada para o atrio. Todos tinham
que entrar pela mesma porta. Todo o Israel, niio importava qua1 fosse
a tribo, e todos os estrangeiros em Israel tinham que entrar da mesma
maneira, pela porta.
Qualquer homeni que tentasse entrar de outra maneira, nas
palavras de Jesus: "esse e' ladrclb e salteador. (Joiio 10:10). Deus
tinha so~nenteuma porta de entrada para o Tabernaculo, porque ha
somente um caminho de aproximaqiio a Deus. Tem que ser pela
Porta.
"

A porta estava no lado leste do atrio. Sua largura era de 20
c8vados (9,20m) (fixodo 27: 16). Leia Malaquias 4:2, em conexiio
com a direqiio do sol. Era feita de uma peqa de tecido azul, p6rpura,
escarlate e linho fino. Tinha quatro colunas assentadas sobre quatro
bases.

1.

HA SOMENTE UMA PORTA
a. A cerca do &trioera alta demais para algu6m poder ver dentro
do Tabernaculo. As exigencias do Senhor na Sua lei siio tiio
altas que o homem niio pode cumpri-las por si mesmo. Por isto,
teria que haver uma porta. Se niio houvesse uma porta, niio
haveria acesso a Deus e, assim, niio haveria esperanqa. Jesus
Cristo C a Porta e o Caniinho (Joiio 10:7-9; 14:6; EfCsios 2: 1218).
b. Havia uma porta so, e fora desta porta niio havia acesso a

Deus e ii Suapresenqa. Na dispensaqiio da Graqa, ou do Espirito
Santo, ha uma unica Porta a Deus (Atos 4: 12; Joiio 3: 18; Joiio
1: 12; 10:1). Na arca de No6 havia somente uma porta; Jesus
Cristo e a Porta e o unico Salvador, e, fora dEle, n5o ha outro.
1) Todos os outros caminhos siio como caminhos de Caim,
da linhagem da injustiqa (Judas 11; Hebreus 11:4; Genesis
4: 1-7).
2 ) 0 Caminho de Cairn C o caminho da religiiio humana
(Genesis 4:3), que nega a realidade do pecado e da
necessidade de um salvador.
E
o caminho da ignorincia deliberada (Genesis 3:2 1-24).
3)
Cairn recusou trazer o sacrificio apropriado.
4) E o caminho do orgulho inflexivel (Genesis 4:5-7). Caim
recusou a segunda oportunidade que Deus lhe deu.
E
o caminho da condenaqiio (Genesis 4: 11; Joiio 3: 18;
5)
3:36).

D. APORTAE SUFICIENTEMENTELARGAPARATODOS
A porta tinha 20 c6vados de largura. Mateus 7: 13 e 14 fala da
porta estreita e do caminho apertado que conduz para a vida. A porta
C estreita, porque mede a nossa vida pela santidade divina, em
contraste com o pecado humano. 0 caminho C apertado, porque o
novo nascimento quer dizer uma vida nova, uma natureza nova e um
caminho novo (Joiio 3 :1- 18;Romanos 6:4; EfCsios 4: 1).
Sem diivida, a porta era larga o suficiente para todos quantos
quisessem entrarpor ela. (Jogo 3: 16;Tito 2: 11).
0 s que siio excluidos se excluem a si mesmos pela
incredulidade obstinada (Joiio 11:25-26).

E.

0 AT0 DE COLOCAR A PORTA E UM TIP0 DE
CRISTO EM SUA HUMILHACAO (Filipenses 2:6-8)

1.
2.
3.

Deus se manifestou em fonna de homem (Mateus 1:23; I1
Corintios 5:19).
Deus se manifestou em fonna de servo (Hebreus 2:9- 10;
14:18).
Deus fez urn sacrificio da humanidade de Jesus Cristo, pelo
pecado (Atos 20:28; I Joiio 3 :16).

F. AS CORES DA PORTA REPRESENTAM A VIDA, 0
CARATERE A GLORIADE CRISTO:
1.

AZUL - a cor celestial. Cristo, o Ser celestial, foi velado em
came no meio dos homens (Joiio 1:1, 14, 18; Isaias 9:6; Joiio
3 :13; MiquCias 5:2; I Tim6teo 3 :16).
a. Niio foi reconhecido pelos homens (JoZo 1:10; I Joiio 3:1; I
Corintios 2:8; Joiio 14:8-9). Deus velado em carne; poder
escondido na fraqueza, na debilidade; riqueza na pobreza.
b. Niio pertenceu ao sistema deste mundo (Joiio 17:14; 18:36).

2.

PUWURA- a cor da realeza (Juizes 8:26).
a. Avestimentadosreis (Ester 8: 15;Daniel 5.7; 5:16,29).
b. Manifesta o poder real de Cristo (Filipenses 2:9-11; Isaias 9:67; Lucas 1:32-33; I Tim6teo 6: 14;Apocalipse 11:15).

3.

ESCARLATE - tem urn sentido duplo:
a. Fala de sofiimento e sacrificio; a cor do sangue (Isaias 53:36; JoZo 1:29), profetizado por homens santos, movidos pel0
Espirito Santo (Lucas 24:44; I Pedro 1:19-20).
1) PrC-ordenado divinamente (I Pedro 1:19-20; Atos 2:23;
4:28).
2) Prefigurado divinamente (Hebreus 10:l; Exodo 12; I
Corintios 5 :7).

3)

Predito divinamente (Lucas 24:44; Atos 17:2-3; I
Corintios 15:3).

b. A cor da glbria (Apocalipse 19:11- 16).
4. LINHO FINO, com obra bordada. A justiqa de Cristo (Sua
obediencia foi a morte). TambCm dos santos, por meio de Cristo, a
Porta.
a. Cristo, em Sua justiqa, fez tudo reto e correto, tanto perante
Deus, como perante os homens, sendo obediente at&a morte
(Hebreus 1:9; Filipenses 2:8).
b. Por Sua justiqa, o dom gratuito da justificaq20 da vida veio a
todos os homens (Romanos 5: 18-19).

G.AS COLUNAS DAPORTA:
1.

As molduras e os ganchos foram feitos de prata. Aprata C um
tipo de expiaq2o e redenqgo (fixodo 30: 12-16).
a. E conveniente mencionar aqui que Judas vendeu Jesus por 30
moedas de prata (Zacarias 11:12; Mateus 26: 15).
b. Seu sangue foi sangue expiatbrio, traido na Sua inoccncia
(Mateus 27:34).

2.

As colunas estavam assentadas sobre bases de bronze. 0
bronze simboliza ojuizo divino (Numeros 21 :9).
a. Assinala outra vez a Jesus que carregou os julgamentos de
Deus contra o pecado (I Pedro 2:24; I1 Corintios 5:2 1).
b. A redeng2o do homem por Deus mostra Sua misericbrdia e
justifica sua justiqa em demonstrar misericbrdia (Romanos
3 :25-26).

3.

Eram quatro colunas que siio tipos dos quatro Evangelhos.
Cada um revela a Jesus num oficio distinto e separado, e, como
Um todo, 0 revelam como a Porta e o Caminho.

a. Mateus 0 viu como o Rei (Zacarias 9:9). Como Filho de Deus,
teria todo o direito de ser um Rei Espiritual. Como descendente
de Davi, era herdeiro do trono de Davi (Mateus 1:1).
b. Marcos viu Jesus como o Servo fie1 ao Senhor (Jeova) (Isaias
42: 1; Marcos 10:45).
c. Lucas 0 viu como o Filho do Homem (semente da mulher) e
como o sacrificio para a salvaqiio provida por Deus (Lucas
19:lO).
d. Jo5o fala dEle como Deus (Vida, Luz, Poder) em carne. (Joiio
1:1,4,10,12-13; I Joiio 3:16; Jo50 14:8-9).
Todas as trEs entradas tinham as suas colunas. A porta do &trio
tinha quatro colunas (gxodo 27:16). A porta do Tabemiiculo tinha
cinco colunas revestidas de ouro (gxodo 26:36-37). 0 v6u tinha
tambem quatro colunas revestidas de ouro (exodo 26:3 1-33). Todas
essas entradasjuntas falam do Senhor Jesus Cristo que disse:
1.

EU SOU 0 CAMINHO - Aporta do atrio 6 vista como o
caminho de aproximaqiio; e niio existe outro. Estava abertapara
todos em Israel e escondia os m6veis do patio (atrio).

2. EU SOUAVERDADE - Isto nos fala daportado Taberniculo.
Estaporta escondia os m6veis do Lugar Santo. Estava aberta
aos sacerdotes para ministrarem.

3.

EU SOU AVIDA - Esta porta (o vku) escondia a unica peqa de
m6veis no Santo dos Santos. Somente o Sumo-sacerdote podia
en rar ali antes do Calvario (Joiio 14:l-6; Hebreus 7:25-26;
10:19-20).
Note o que a Biblia fala sobre as "Portas" e a entrada na
presenqa de Deus.

"Abri-me as portas da justiya; entrarei por elas e renderei
graqas ao Senhor. Esta e' aporta do Senhor,por ela entrariio os
Justos". ( Salmo 118: 1-9,20)

"Abriv6s asportas, para que entre a nag50justa, que guarda a
fidelidade. ( Isaias 26: 1-4)
"Entraipor suas portas com a@es de graqa, e nos seus htrios
corn hinos de louvor... (Salmo 100:4).
"0 Senhor ama as portas de Siao, mais do que as habitag6es
todas de Jac6. " (Salmo 77:2; 122:2; 24:7).
"

"

Leia tarnbCm as passagens seguintes: Isaias 60:11, 18; Genesis
28:17;Apocalipse21:21,25;22:14.

VI. 0 ALTAR DE HOLOCAUST0
fixodo 27: 1-8; 30:28-29; 38: 1-7
0 altar de bronze, ou do holocausto, n2o e o primeiro altar a ser
mencionado nas Escrituras. Na realidade, atraves do Antigo
Testamento, ha uma revelaggo progressiva a respeito de altares.
Muitos dos grandes homens de fC eram homens de sacrificio.
Notamos isto nos seguintes exemplos:
a. Ha um altar implicit0 no primeiro sacrificio pelo pecado do
homem, feito pelo pr6prio Deus no jardim do Eden (Genesis
3:21-24).
b. A existencia de um altar 6 sugerido na oferta de Abel A porta do
Jardim do j den (Genesis 4: 1-4; Hebreus 11:4).
c. NoC construiu um altar ao Senhor. E o primeiro uso especifico
da palavra "altar" na Biblia (Genesis 8:20).
d. Abra2o edificou um altar em reconhecimento da Alianga que
Deus fizera com ele (Genesis 12:7).
e. Isaque tambkm levantou urn altar em conex20 com a renovagiio
dessa alianga (Genesis 26:5).

f. Jac6 edificou um altar em Betel segundo a ordem do Senhor
(Genesis 35:l).
A revelag20 de Deus C sempre progressiva. Todos esses altares
prefiguravam as verdades que seriam reveladas no Altar de
Holocausto. Deus perrnitiu a construg20 de altares para serem usados
em cultos a Ele. PorCm, as Escrituras revelam que Ele deu instrugties
precisas a respeito do tipo de altares que poderiam ser feitos. Em
Bxodo 20:24-26, Deus revela o seguinte:
a. 0 s filhos de Israel poderiam levantar um altar de terra. Seria no
lugar onde Deus faria celebrar a mem6ria de Seu nome. Talvez
os altares mencionados nas letras a e b acima forarn assim.

b. Era-lhes permitido levantar um altar de pedras, mas que n2o
fossem de pedras lavradas. Se sobre elas fosse manejada uma
ferramenta pel0 homem, isto representaria profana~20do altar
(I Reis 18:31).
C. Depois, vemos, em fixodo 27:l-2, que Deus deterrninou a
construq20 de urn altar de bronze. 0 s altares de bronze n2o
podiam ter degraus (gxodo 20:26) e esse altar n2o era exceg2o.
Imagina-se que havia uma rampa de subida para chegar a esse
altar alto. Deus proibiu o uso de degraus, porque Ele n2o queria que
nenhuma "carne" fosse vista, enquanto o sacerdote ministrava. "A
came" era uma caracteristica das festas e cerim8nias dos pag2os. As
naq8es ao redor de Israel estavam envolvidas em toda a especie de
culto "da carne" a seus idolos. Israel era um povo separado. Niio ha
lugar para a carne diante do altar do Senhor (Exodo 20:25-26; 20:43
e Levitico 9:22).

"Farcis tambe'm um altar" (Cxodo 27:l). Havia dois altares
usados no culto no Tabernaculo: um grande, o ALTAR DE
HOLOCAUSTO, e um menor, charnado ALTAR DE INCENSO. AS
vezes ha urna certa confusiio na Escritura quanto ao altar a que se
referem as passagens.

0 ALTAR DE HOLOCAUST0

No entanto, basta lembrar de duas coisas a respeito do Altar de
Incenso, e nBo havera problema. Em primeiro lugar, nenhum
sacrificio de sangue era oferecido sobre o Altar de Incenso. Em
segundo lugar, somente os sacerdotes podiam entrar no Lugar Santo,
onde estava colocado esse Altar de Ouro.
As Escrituras, referem-se ao Altar de Holocausto das seguintes
maneiras:
1.

0Altar de Madeira de Acacia (fixodo 27: 1);

2.

OAltar do Holocausto (fixodo 30:28-29; 38: 1-7; Levitico

3.

0Altar de Bronze (fixodo 39:39);

4.

OAltar de Deus (Salmo 43:3-4);

5.

AMesa do Senhor (Malaquias 1:7,lO, 12);

6.

0Altar que esta diante da porta da tenda da congregaggo
(Levitico 1:5).

A palavra "altary'tern dois significados principais: "Levantado
alto, o que sobe" (JoBo 3:14; 8:28; 12:34). Jesus Cristo foi
"levantado" na cruz, o altar no qua1 foi oferecido. Depois Ele
"ascendeu" e esta acima de todas as coisas (Atos 2:30-36). Significa
tambkm "lugar de matan~a,matar ou irnolar". No Grego, tem o
sentido de ser o lugar onde se "mata e queima as vitimas". Calvirio
foi, na verdade o "lugar do matadouro". Cristo, como Cordeiro de
Deus, foi levado "ao matadouro", onde morreu por n6s (Atos 8:32;
Isaias 53:7). 0 Altar de holocausto, portanto, apontava em primeiro
lugar a Cruz do Calvario, onde se curnpriu tudo o que o Altar do
holocausto prefigurava.
A. A DESCRICAO DO ALTAR (fixodo 27: 1-8; 38: 1-7; 20:26)
Foi feito da mesma madeira usada na Arca do Testemunho, na
Mesa dos P5es da ProposigBo, no Altar do Incenso, nas Tabuas e nas
Colunas. A madeira de acacia vem de urna hrvore que ainda 6

comum na hrea do Deserto de Sinai. A arvore cresce no deserto, em
condiq6es aridas, e vem dela uma resina medicinal. E uma madeira
dura, branca e duravel. Na versiio da Septuaginta do Antigo
Testamento, essa palavra C traduzida como "incormptivel", ou
madeira que niio apodrece.

E um tip0 apropriado da humanidade sem pecado e
incormptivel de nosso Senhor Jesus Cristo. Era Ele como "...raiz de
uma terra seca; n6o tinha aparincia nem formosura ... nenhuma
beleza havia nele que nos agradasse... (Isaias 53:2). Niio foi
"corrompido" pelo pecado, nem pelo diabo e nem pelo mundo. Nem
o seu corpo experimentou cormpqiio no tumulo (Hebreus 7:25-27;
Salmo 16: 10;Atos 2:3 1;I Pedro 1:23).
"

Ele 6 o Renovo Justo que foi cortado (Jeremias 23 5-6; 33 :15;
Isaias 11:1-3). Sua vida foi a unica vida perfeita ja vivida na terra. A
sua humanidade foi incorruptivel, sem pecado e niio sujeita imorte.
A madeira faz uma parte importante da mensagem de Cristo.
Ele morreu numa Cruz de madeira. Assim como Isaque, o unigsnito
filho do Antigo Testamento, carregou a madeira para o seu pr6prio
sacrificio simb6lic0, Jesus carregou sua cruz de madeira sobre a qua1
ele seria imolado (Genesis 22:6-8; Joiio 19:17). Ele morreu
pendurado no madeiro (Galatas 3 :13).

"De cinco c6vados serd o seu comprimento, e de cinco a
largura; serd quadrado... " (fixodo 27: 1). 0 Altar do Holocausto foi
o lugar do derramamento de sangue precioso que trazia expiaqiio ao
povo, da mesma forma que a Cruz do Calvario C o lugar onde o
sangue de Jesus foi derramado por 116s.
"Dos quatro cantosfards levantar-se quatro c h ~ e s (Gxodo
"
27:2). Chifres na Biblia sempre falam de poder, autoridade e realeza.
Em Habacuque 3 :4, vemos que Deus C visto como tendo "chifres" ou
"raios brilham da sua miio; e ali estd velado o seupoder " 0 s chifres
de um animal siio para ele uma fonte de forqa e defesa.
0 chifre foi usado especialmente pelos profetas no ministkrio

de ungzo. Para se prover um chifie (simbolo da unggo do Espirito),
era necesskio que houvesse uma morte (I Samuel 16:1, 13; Salmos
92: 10; 132:17 e Lucas 1:69).
AtravCs das Escrituras, o chifre C visto em relaggo a um
acontecimento importante. Veja os seguintes:

1.

0 cameiro substituto foi preso pelos chifres entre os arbustos
(Genesis 22: 13).

2.

0 s israelitas tocaram trombetas feita de chifres de carneiro
durante a queda de Jerk6 (JosuC 6).

3.

Jesus Cristo C visto como o cordeiro de sete chifies (Apocalipse

4.

H&chifres nos reinos repesentados
Apocalipse 13 :12).

5.

0 chifie foi usado para ungir reis (I Samuel 16:1-3).

animais (Daniel 7 e 8;

Em relaggo ao Altar do Holocausto os chifres tinham um
significado especial. Em primeiro lugar, serviam de adorno especial.
Era nesses chifies que os animais para o sacrificio seriam amarrados.
0 s sacrificios do Antigo Testamento eram sacrificios involuntiirios
(Salmo 110:27). Jesus Cristo veio como o nosso sacrificio de uma
vez por todas (Hebreus 7:27). Ele se apresentou como urn sacrificio
voluntkio e ngo foi necesskio amarra-lo. Ele foi amarrado pel0
amor, para cumprir a vontade do Pai. Ninguem tomou a vida dEle;
Ele a deu no Altar do CalvArio (Hebreus 10:7-10; Jog0 3 :16; 10:1518).
Um outro evento importante e simbolico aconteceu em relaggo
a esses chifies. fixodo 21 :24 nos diz que os chifres do Altar seriam
urn lugar de refigio! Nesse sentido, eles nos falam da cruz, que C o
nosso unico "lugar de refugio" (Hebreus 6: 18). 0 Antigo Testarnento
registra duas vezes em que um fugitivo hgiu para os chifres do Altar,
em obediencia a essa Escritura. Mas o resultado C diferente nos dois
casos.

1.

Num tempo de rebeliiio, Adonias, peg0 em seu pecado, foi e
pegou nas pontas do Altar, buscando um lugar de refigio da ira
do rei. (I Reis 1:50-53). SalomZio mostrou misericbrdia e deu a
~ d o n i aurna
i oportunidade para provar sua fidelidade para com

2.

No outro caso, Joabe rebelou-se e fugiu para o
Tabernacu10,pegando nas pontas do Altar. Foi-lhe negada a
misericbrdia e foi morto por ordem do rei (I1 Reis 2:28-34).
Para um desses homens, o altar significou a vida. Para o
outro, o mesmo altar significou a morte. Tudo isso aponta a
mensagem da cruz, tiio vividamente retratada pelos dois
malfeitores que morreram com Jesus (Lucas 23:32-34).

EIe.

,

0 Evangelho C aroma de vida para vida, ou cheiro de morte
para a morte (I1 Corintios 2: 14-16).Aos que se perdem, a Palavra da
cruz C loucura, mas paranbs, que somo salvos, C o poder e a sabedoria
de Deus (I Corintios 1:18). 0 s quatro chifi-esnos falarn das grandes
verdades fundamentais da cruz e da expiaqiio.
b. Resgate

"E o cobrirhs de bronze (gxodo 27:2). AtravCs das Escrituras,
o bronze C geralmente visto em conexiio com o mal, com homens
maus, ou com o julgamento sobre o pecado (Gcnesis 4:22; ~uizes
16:21; I Samuel 175, 6, 35; Salmo 107:16; Isaias 48:16; Jeremias
1:18 e Apocalipse 1:15). Bronze C o simbolo de forqa e dejulgamento
contra o pecado.
Era no Atrio que era julgado o pecado. LA, havia purificaqiio
atravCs do sangue do sacrificio e lavagens cerimoniais, a fim de
remover toda a poluiq2o.O bronze fala claramente desse julgamento
sobre o pecado. Em ~euterondrnio,descobrimos que uma das coisas
que Deus falou ao seu povo foi que, se eles fossem
"

Desobedientes, o ciu sobre suas cabegas se tomaria como bronze
(DeuteronGmio 28:15-23). Em outras palavras, sua comunicagfio
com Deus seria cortada, e o ceu, lugar do trono de Deus, seria
caracterizado pel0 julgamento sobre o pecado da desobediencia A Lei
de Deus. Para o obediente, o trono de Deus C urn trono de
misericordia, mas a desobedigncia o transfonna num trono de juizo
(Lucas 26: 19).
'

Ha um outro exemplo claro no Antigo Testamento que ilustra a
ideia do bronze como sendo associado com o juizo. Quando Israel
murmurou contra Deus, que tinha acabado de entregar seus inimigos
nas suas mgos, Ele enviou serpentes para castiga-los, por causa dos
seus pecados. As serpentes tinham uma mordida venenosa e mortal.
0 povo logo se arrependeu, e Deus proveu um meio pel0 qual,
atraves da fe, o povo pudesse ser salvo. MoisCs levantou uma
serpente abrasadora (de bronze) sobre uma haste. Quando alguim
era mordido por essas serpentes, se olhasse para a serpente de
bronze, sarava do julgamento pelo pecado (a mordida pela serpente
abrasadora) (Numeros 2 1:6-8).
Tudo isto fala de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi levantado
"numa haste" (a cruz), e julgado pelos pecados. Disse Jesus: "E do
mod0 porque Moisks levantou a serpente no deserto, assim importa
que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele cr&
tenha a vida eterna" (JoGo 3: 14-16). No Calvkio, tudo isto foi
cumprido em Jesus Cristo. Ele foi julgado pelos nossos pecados. Ele
julgou a Satanas, a Serpente, e, junto com ele, todo o pecado, a
doenga e a morte. Ele tomou sobre si o castigo de todos rids, porque o
salario do pecado 6 a morte (Genesis 2: 17;Levitico 17:11;Jogo 5:24;
Romanos 3:21-23; 6:23). 0 pecado tem de ser punido, e, segundo a
Biblia, tem de ser punido com a morte. Assim, Cristo Jesus se fez
pecado por nos (I1 Corintios 5:21); foi julgado em nosso lugar,
fazendo-se Ele pr6prio maldi~gopor nos, quando foi levantado da
f o m a como o foi a serpente, numa haste.
"Oco e de tdbuas ofards (fixodo 27:8). 0 altar de holocausto
era oco, isto 6, ni5o tinha fundo nele. Era uma estrutura
"

oca, com uma grelha de bronze em forma de rede. Isto significa que o
fogo estaria provavelmente na terra, debaixo do altar, e que as cinzas
caiam no chiio. Uma autoridade no assunto afirma que o altar teria
sido colocado por cima de uma especie de vala, onde era colocado o
fogo.
Devido ao tamanho desta peqa, todas as outras pegas, das quais
temos as dimensces, podiam caber dentro dele. 0 altar do holocausto
representa:
1.

Em primeiro lugar, tudo quanto Cristo fez por n6s na cruz.
.Tudo o que n6s recebemos da parte de Deus, nesta vida e na
.eternidade, esta baseado na obra plena de Cristo na cruz. Ele
.pagou tudo. Ele venceu cada adversirio maligno. Sua obra na
.cmz C a garantia de que n6s podemos reivindicar qualquer ou
.todasas promessas de Deus.

..

Em segundo lugar, o altar simboliza a nossa morte para o
.pecado, atraves do arrependimento. Toda a plenitude de Deus,
.todas as beng5os de Deus, toda a nossa experiencia da salvag5o
.para o futuro, tudo se fundaments sobre a obra feita em n6s e
por n6s no altar do holocausto, ou seja, na nossa plena morte
.para o pecado.

"Poras o altar do holocausto diante da povta do tabernhculo
da tenda da congregaqiio " (fixodo 40:6).
1.

0 altar do holocausto era o primeiro objeto a ser visto pel0
.pecadorao se aproximar de Deus. N5o estava escondido dentro
.do Tabemiculo, para apenas ser visto por uns poucos, porem,
.estavala fora, & vista de todos. 0 direito de participar de tudo o
mais, da adoraqiio no Tabemhculo e de receber perd50, era
baseado no cumprimento das condig6es de Deus.

2.

Sem derramamento de sangue, nZo ha acesso a Deus e nem
.perdiiodos pecados (Hebreus 9:22).

3.

Era aqui que Deus encontrava-se com Israel Ex6do 29:4244). 0 pecador somente encontra-se com Deus na cruz de Jesus
(Joiio 3: 17-18; 14:6; Atos 4: 12; Efesios 2: 12-18). Tudo que o
homem tem de fazer para estar perdido 6 rejeitar a Jesus
(aproximar-se a Deus sem um sacrificio) (Hebreus 13:10).

0 altar do holocausto era o primeiro passo para chegar A
presenqa de Deus. Mostra-nos que o primeiro passo para nos e a
morte espiritual, para podemos nos aproximar de Deus. Jesus
.
...ja entrou adiante de nos, e morreu sobre o altar (a cruz), como
sacrificio por todos os nossos pecados. PorCm, nos temos que
nos identificar com a sua morte, pel0 arrependimento,
morrendo para a velha vida de pecado (I1 Corintios 5:17;
Romanos 6: 1-3).

4.

...

1.

Era um lugar de morte. Para aqui, as pessoas traziam seus
animais para sacrificar, e o sangue era derramado por seus
pecados (Hebreus 9:22). Havia mais de um tipo de sacrificios:
a. Holocausto (Levitico 1:1-17) - gad0 bovino ou ovino, rola e
pomba. Estas eram oferendas de consagraqiio;
b. Oferta de manjares (Levitico 2) - flor de farinha, azeite, incenso
piio sem femento e mel;
c. Ofertas de paz (Levitico 3 :1- 17) gad0 bovino, ovelhas, cabras.
Erarn oferecidas em aqiio de graqas;
d. Ofertas pel0 pecado (Levitico 4 e 5)
1) Sacerdote - bezerro - 4:3-4
2) Congregaqgo - bezerro - 4: 13-15
3) Principe - cabrito macho (bode) - 4:22-24; NGmeros 3:3031
4) Pessoa comum - uma cabra - 4:27-29;
e. Oferta pel0 pecado contra o proximo (Levitico 6: 1-7;

Numeros 16:19, 36-40), urn carneiro dos rebanhos, e
restituiqlo por inteiro do que havia sido roubado ou enganado,
mais a quinta parte.
e. As ofertas diarias (fixodo 29:38-39; Numeros 28:l-8), ofertas
mensais do dia de repouso (Numeros 28:9-15), ofertas das
festas solenes (Numeros 28: 16-31).
2.

0 inocente sofreupelo culpado (Romanos 4:25; Isaias 53:3-6).

3.

Por tantos sacrificios, podemos ver que o pecado e uma coisa
muito sdria para Deus. 0 preqo 6 a morte (Genesis 2:11;
Hebreus 9: 18-22).

4.

Estes sacrificios sobre o altar eram simbolos do sacrificio de
Jesus na cruz. "...ofertas queimada, de aroma agradhvel ao
Senhor" (Levitico 1:9). "Cristo vos amo, e se entregou a si
mesmo por nds, como oferta e sacrjficio a Deus em aroma
suave. (Efesios 5:2).
"

D. ACONSTRUCAO DO ALTAR
"Como se te mostrou no monte, assirn ofar60 " (fixodo 2 1:8). a
altar do holocausto foi projetado pel0 Espirito e sabedoria de Deus,
feito segundo o modelo divino que foi revelado a Moisds. Nada foi
deixado a imaginaglo do homem (fixodo 31:l-6). 0 altar de
holocausto simboliza a graqa de Deus, porque o plano era dEle e nlo
do homem. 0 mesmo 6 verdadeiro em relag80 B cruz de Cristo:
1.

Foi a sabedoria de Deus que planejou a reden980 do homern
.pel0 sangue (I Corintios 1-2;Apocalipse 13:8).

2.

E o Espirito de Deus que efetua e aplica a obra da cruz (Zacarias
4:6; Jo80 3: 15).

3.

Tudo tinha que ser segundo o modelo divino.

Deus tem urn plano que foi idealizado antes mesmo da criagiio
do homem. E todo plano de reden980 e de salvaq8o 6 a operagiio aada
sabedoria e do Espirito de Deus, de conformidade com o ac'modelo".

Tudo tem que estar conforme o modelo de Deus. Nenhum
outro meio de salvaqilo sera dado por Ele, como substituto. Devemos
entrar pel0 caminho dEle. Satanas tenta nos enganar, nos levando a
crer que podemos criar o nosso pr6prio plano. Diz-nos que basta
serrnos sinceros. Acaz, o rei ma1 de Juda, pensava que podia se
aproximar de Deus pel0 seu pr6prio caminho; pondo de lado o
verdadeiro altar de Deus, substituindo-o por um altar que copiou do
que ele viu em Damasco (I1 Reis 16:10-18). Mas toda a sua idolatria
niio o ajudou (I1 Cr8nicas 28:5,19,2 1).
Nota: Nos podemos examinar a salvaqilo de dois pontos de vista:
podemos olhar do ponto de vista de Deus, ou do ponto de vista do
homem. Deus comeqa com a Arca da Alianqa e avanqa at6 encontrarse com o homein no atrio, diante do altar do holocausto. Portanto, Ele
vem ao altar do holocausto por ultimo. E este o carninho de
aproximaqiio de Deus ao homem caido. A aproximaqiio do homem a
Deus dh-se ao contrario da aproximaqiio de Deus. 0 homem, nascido
na iniqiiidade, e concebido no pecado, tem que comeqar primeiro
com o altar do holocausto para tratar de seu pecado. Depois, ele anda
com Deus ate chegar a Arca da Gloria, por 6ltimo. Para o homem, o
altar tem que vir primeiro.
Se Deus niio tivesse provido o altar, pela Sua graqa, o homem
jarnais poderia chegar ao lugar Santo. Mas Deus providenciou, pel0
Seu infinito amor, tal altar na cruz do Senhor Jesus. A cruz vem antes
de quaquer outra coisa na experiencia do homem, no seu estado
pecaininoso e decaido. E aqui onde comeqamos nossa carninhada
para Deus.
Havia somente um altar, urn tabernaculo e um s6 caminho. Ha
urn s6 Mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem!
Ninguem pode edificar o seu pr6prio altar. Todos, sem exce~iio,t6m
que vir ao altar de Deus, atraves da fe, na expia@o pel0 sangue.

E. O FOG0 ARDIA CONTINUAMENTENO ALTAR
Na consagragiio do altar do holocausto e do Tabernaculo, a
gl6ria de Deus desceu sobre a arca, no Santo dos Santos, e dessa

Gloria saiu o fog0 divino que consumiu os sacrificios sobre o altar.
Esse fog0 veio da gloria. Devia arder continuamente. Nunca devia se
apagar. Foi aceso pela soberania divina, mas era responsabilidade
hurnana mante-lo aceso, trazendo lenha diariarnente para queimar as
ofertas da manha e da tarde. Nosso Deus C Fogo Consumidor
(Levitico 6: 12-13; 9:24; Isaias 4.4; Hebreus 12:29).
Deus acendeu o fogo, mas o homem tem que mante-lo aceso. 0
crente tem que manter a chama divina, trazendo "lenha espiritual"
diariamente e apresentando a si mesmo como sacrificio vivo a Deus
(Efksios 5 :1;Romanos 12:1;Levitico 1:9).
Na Sua segunda vinda, Cristo vira na gI6ria de Seu Pai, "em
chamas de fogo, tomando vinganqa contra os que nZo conhecem a
Deus e contra os que nlio obedecem o evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo " (I1Tessalonicenses 1:7-10; Levitico 9:22-24; 10:1-7).
AtravCs das Escrituras, n6s temos exemplos desse fog0 divino
caindo, em sinal de aceitaqiio, por Deus, de certos sacrificios:

1.

0 fogo caiu sobre a oferta de Abel (Hebreus 11:4; Genesis
4: 1-6);

2.

0 fogo caiu sobre o altar, no Tabernaculo de Moisis, quando de
sua consagraqgo (Levitico 6:10-14; 9:22-24).

3.

0 fogo caiu sobre o altar de Davi, no lugar onde seria edificado
o templo (I1 Samuel 24).

4.

0 fog0 caiu sobre o altar de holocausto, no templo de SalomZio,
na sua dedicagiio (I1 Cr8nicas 7: 1-3).

5.

0 fog0 caiu sobre o altar de Elias, no Monte Carmelo (I Reis
18:38-39).

"NZo se apagard (Levitico 6 :12-13). Ficou ardendo 40 anos.
Isto ensina que o altar de Deus sempre esth aberto a qualquer pecador
que queiravir, de dia ou de noite.
"

Sem sangue e o fog0 deste altar, os demais compartimentos do
Tabernaculoniio teriarn nenhum valor (Hebreus 9: 19-23).

.

Uma vez que caiu o fogo, tornou-se responsabilidade do
homem tomar desse fog0 e acender o candelabro e o altar de incenso.
Dai, o fog0 da gloria torna-se o fog0 na igreja no dia de Pentecostes.
Antes do fog0 ser aceso, nos n2o podiamos ser luzes. Mas, agora que
ele ja acendeu a chama, n6s temos a responsabilidade de espalhar
essa chama e serrnos luzes para o mundo.

VII. A BACIA DE BRONZE
exodo 30:17-21; 38.8
Depois de passar pel0 altar de holocausto (morte pel0 pecado),
e antes de entrar no Lugar Santo, era necessario passar pela bacia de
bronze. De todas as peqas usadas no Tabernaculo, 6 dessa que
possuimos menos informa~iio.Niio t dada a dimensiio dela e nem a
forma exata, nem foi mencionada nas ordenan~asdivinas referentes
aos mbveis, em Exodo, capitulos 25 a 28. Vinha depois da expiaqiio
(fixodo 30: 11-16), ou seja, depois do altar de holocausto. Havia duas
partes dela: a bacia propriamente dita, e sua base, ou suporte. A
finalidade da bacia era fornecer Bgua para a purifica~iiodos
sacerdotes. As outras peqas eram usadas em relaqiio a Deus, mas a
bacia era para o uso exclusivo dos sacerdotes. 0 altar de bronze era
para os sacrificios ao Senhor, a Arca da Alian~aera o Seu trono, a
Mesa era a Sua mesa, Illas a bacia era para a purificaqiio dos
sacerdotes. 0 altar era para os pecadores, a bacia era para os
sacerdotes. A bacia trata de purifica~iiopara adoraqiio; o altar trata de
expia@o dos pecados.

1.

Foi posta como barreira entre o pecador e o Lugar Santo.

2.

Foi posta entre o pecador e aporta.

B. 0 ALTAR ASSINALA A MORTE DE JESUS (E A MORTE
ESPIRITUALDO PECADOR).
A bacia fala do principio de Seu ministtrio em obedigncia
(Mateus 3 :15).

C. o MATERIALDABACIA ( I ~ X O30:
~ 1O8):
"De bronze, c o n seu suporte de bronze " (fixodo 30: 18). A
bacia foi colocada no atrio. 0 itrio t visto principalmente em rela~iio
ao bronze. As colunas, provavelmente, eram de bronze; os ganchos e
estacas eram de bronze, o altar d o holocausto foi

revestido de bronze, e a bacia era de bronze macigo. Nesta pega niio
havia madeira. Era de bronze maciqo.
0 fato de ser ela de bronze macigo dB forte Enfase a natureza do
ministkrio (ou simbolismo) da bacia. Bronze C simbolo de forga,
firmeza, durabilidade e julgarnento contra o pecado. Vejamos o
bronze nos seguintes exemplos:

1.

Portas de bronze - (Salmo 107:16).

2.

Fenolhos de bronze - (I Reis 4: 13).

3.

Cadeias de bronze - (Juizes 16:21)

4.

PCs semelhante ao bronze polido - (Daniel 10:6;Apocalipse
1:15).Aserpente de bronze - (Niuneros 21 :8-9).

5.

Incensirio de bronze - (Numeros 16.36-40).

6.

0 s cCus como de bronze - (DeuteronBmio 28:23).

0 ministhi0 da bacia simboliza o ministCrio da Palavra de
Deus em nossa vida. 0 Espirito Santo C tanto o Espirito de justiga,
como o Espirito purificador, e Ele usa a Palavra de Deus para
convencer do pecado, dajustiga, e do juizo vindouro (Isaias 4:4; Joiio
16:6-12). A bacia fala do julgamento sobre o pecado que opera
atravCs da palavra de Deus. Fala da purificaqiio que vem a nos na
medida que a palavra revela areas de nossa vida que estiio de
conforrnidade com a exigsncia de Deus.
No altar do holocausto h i julgamento contra o pecado, nosso
pecado. Na bacia de bronze ha julgamento contra o EU, nosso eu. A
Biblia nos ensina que, se n6s julg~ssemosa n6s mesmos, niio
seriamosjulgados (I Corintios 11:3 1-32). Se os sacerdotes entrassem
no Lugar Santo sem terem se purificados na bacia, eles seriarn
julgados por Deus ao entrarem.
Haveri um tempo de juizo para aqueles que n5o foram julgados
ainda (I Pedro 1:1;I Corintios 3 :3,12-15). 0 juizo comega pela casa
de Deus (I Pedro 4: 11). Isto ocorria ao sacerdote quando ele se lavou
na bacia.

"De bronze das mulheres que se reuniarn para ministrar tr
porta da tenda da congregaqtib (Exodo 3 8 :8).
"

A bacia foi feita de bronze, e a Biblia nos diz de onde veio o
bronze. Veio dos espelhos das mulheres. Estes espelhos erarn
feitos de bronze, e foram dados ao Senhor para o Seu servigo.
Normalmente, esses espelhos eram objetos de vaidade e
orgulho, que o Senhor transformou num instrumento de
purificag20. 0 s instrumentos dedicados a vaidade e a beleza
natural, foram renunciados por causa de uma beleza maior, a
beleza da santidade (Veja Lucas 2:36-38).

0 pensamento do espelho em relag20 a bacia C muito apropriado.
0 desenho e prop6sito de um espelho C o de refletir uma iinagem
daquilo que esta a sua frente. 0 s homens e mulheres usam
espelhos para contemplar "sua beleza natural", ou corrigir
defeitos. Usam o espelho para se exaniinar antes de sair de casa.
Usam o espelho para se adomarem. Mas a principal finalidade
de um espelho C de nos revelar a n6s mesmos; mostra-nos o que
somos por natureza e o que podemos fazer para melhorar,
Nem todos os espelhos refletem uma imagem verdadeira.
Espelhos podem ser feitos para distorcer a imagem e produzir
um efeito errado. Distorcem a nossa imagem para n6s
mesmos, e para os que nos &em.
Como foi apropriado que a bacia fosse feita de espelhos! A
figura de um espelho C usada por Tiago para descrever a
Palavra de Deus. Disse ele: "Porque, se algue'm e' ouvinte da
Palavra e nzo praticante, assemelha-se ao homem que
contempla num espelho o seu rosto natural; pois a si mesmo se
contempla e se retira, epara logo se esquece de como era a sua
aparkncia. " (Tiago 1:23-24). A Palavra de Deus C um espelho.
Mostra-nos uma verdadeira e clara imagem de n6s, como
somos, e como Deus nos vE. Mas revela-nos tambtm o que
podemos ser atraves de Cristo. Ao olharmos Palavra de Deus,
reconhecemos a nossa necessidade de purificaq20. J6

Viu a si mesmo como era e se abominou e se arrependeu (J6
4256).
Isaias viu a si mesmo diante do Senhor (Isaias 6:5). Pedro viu a
sua natureza intima diante de Jesus (Lucas 5:8). Descobrir-nos
a nos mesmos pode ser uma experigncia traumatica, porque
vemos a propria impureza. Mas a descoberta de si mesmo 6 o
primeiro passo para a purificaqgo. 0 s espelhos da bacia de
bronze simplesmente apontavam a agua da bacia de bronze. A
Palavra nos aponta a purificaqgo.
Aqui vemos outra vez a Cristo declarado no plano do
.Tabernaculo.0 bronze C expiaqgo porjuizo.
a. Cristo levando o juizo pel0 pecado do pecador (Isaias 53:4-6;
Romanos 4:25; I1 Corintios 5:21).
b. Assinala, em conexgo com a bacia, o auto-juizo que o crente
deve exercer (I Tim6teo 5:24; I Pedro 4: 17; I Corintios 11:3 132; fixodo 30:20).
3.

A bacia estava no atrio, que representa a terra. Cristo levou
nosso juizo na terra, e logo entrou no Lugar Santissimo.

"Para lavar" (fixodo 30:18). "Quando entrarem na tenda da
congregaqZo, lavar-se-lo corn bggua,para que nZo morram " (fixodo
30:20) Estava cheia corn hgua e os sacerdotes deviam lavar suas
mZos e seus pCs (fixodo 30: 18-19). Como ja notarnos, a bacia tinha
dois propositos principais:
1. Revelar toda a impureza pelos espelhos (se lavavam com Q u a
para niio morrer) (Hebreus 4: 12-14).
Prover a purificaqgo pela agua. Estava cheia com agua para
lavar-se.
A finalidade principal da bacia se resume em duas palavras
"para lavar". A Palavra de Deus serve a estes mesmos propositos

2.

(Tiago 1:23-25).
1.

Revela o pecado e o ma1 (Salmo 119:130; Joiio 4:29; Atos 2:37;
754). (Leia tambkm Hebreus 4: 12).

2.

E um meio de limpeza (Jog0 15:3; I Pedro 1:22).

Revela a importiincia da agua no plano da salva~iio.Era
necesskio passar pela agua para se aproximar de Deus. Niio
fazer isto significava a morte.
"Quem crer e for batizado serd salvo, quem n8o crer serd
condenado" (Marcos 16:16;Atos 2:38; 8: 16; 10:48; 19:5; Romanos
6:4; Joiio 3 :3,5). De onde veio a agua da bacia? E provavel que tenha
vindo do mesmo lugar de onde receberam a agua para beber.
Sabemos que esta agua veio da rocha que foi ferida (fixodo 17:6), e
Paulo declara que aquela pedra era Cristo (I Corintios 10:4).

3.

E. NAO FORAM DADASAS MEDIDAS DABACIA:
1. A obra de Cristo e a Palavra de Deus siio imensuraveis (niio se
podem medir).
2.

NinguCm pode examinar a mente humana a fundo e medir o seu
significado.

F'. ABACIADE BRONZE E UM TIP0 DE Q U ~ ?
1. De lavagem e de regenera920 (Tito 35).
2.

A lavagem consiste da agua e da Palavra (Efesios 5:26).

3.

0 sacerdote tinha que lavar-se para niio morrer (fixodo 30:20).
a. 0 s pCs e as miios devem ser limpos para ter comunhiio com
Cristo (Joiio 13 :8).
b. Para estar diante de Deus, temos que ser limpos no corpo, alma
e espirito (I1 Corintios 7: 1).

A BACIA DE BRONZE

4.

Da agua no Novo Nascimento (Jog0 3 15)

5.

Da importincia do batismo em Qgua (Marcos 16:16; Gxodo
130:20).

G A BACIA E PARA LAVAR (fixodo 30: 18)
a. Ao colocar agua em urn vaso de ferro, deixando-a congelar, ela
quebrariio vaso, n?io importando a sua espessura.
b. Ao coloch-la dentro de urn bloco de granito maciqo, e passando
do estado liquid0 ao estado s6lid0, quebrar8 o granito.
c. 0 batismo em nome de Jesus Cristo pode romper todos os laqos
do pecado, dos hibitos e vicios e libertar, lavando a pessoa de
todos os pecados e impurezas (Atos 2:38; 8:16; Romanos 6:4;
Colossenses 2: 12).
d. "Nascer da Bgua" niio quer dizer: "Nascer da Palavrayy.0
pecador C gerado pela Palavra de Deus, ele tem que nascer da
Q u a e do Espirito. "A lavagem da agua pela Palavra", da qua1
fala Paulo em EfCsios 5:26, ngo foi escrita para o pecador, e,
sim, para uma Igreja que ja foi batizada nas aguas em nome de
Jesus Cristo e que foi batizada com Espirito Santo
(Atos 19:1-6).
2.

QUEM USAVAABACIADE BRONZE?
a. Era somente para o uso dos sacerdotes, e ngo do povo. 0
sacerdote teria que se l a v a cada vez que entrasse no
Tabernaculo.
b. Era grande e sublime privilkgio, mas era mais do que isto. Era
uma obrigaqgo. Era necesshio usar a bacia antes de entrar no
santuario. 0 batismo nas iguas no Novo Testamento C um
mandamento do Senhor.

c. 0 batismo em o nome do Senhor Jesus Cristo deve ser efetuado
somente depois do arrependimento do pecador, e antes de ele
comeqar a buscar o batismo do Espirito Santo.
0 altar de holocausto, o fog0 no altar, a bacia de bronze, todos

falam da necessidade de purificaqgo do pecado, de limpeza, de
santidade, sem as quais o sacerdote nZo podia entrar na presenqa de
Deus.
a. 0 sacerdote nZo podia entrar no Tabernaculo com as suas
vestes manchadas e sujas. Tinha que estar limpo. Jeova habita
num lugar alto e sublime. Seu nome C Santo. Seu Espirito C
Santo, e seus ministros tem que ser santos para entrar onde Ele
esta.

" E isto lhes serci por estatuto perpe'tuo, a ele e a sua posteridade, atravb de suas geraq6es " (fixodo 30:2 1). Ao
consagrar ArZo e seus filhos ao sacerdbcio, MoisCs os lavou
completamente, uma vez por todas. Deste momento em diante, era a
responsabilidade deles manter a limpeza atraves do lavar diario na
bacia de bronze (fixodo 29:4; 40:12; 30:21). Jesus Cristo C o nosso
Moists que nos lavou atraves do lavar da regeneraqgo, mas C nossa
responsabilidade pessoal nos manter limpos (I Pedro 1:22; I1
Corintios 7: 1; EfCsios 5:26; I Corintios 6: 11). Paulo nos exorta a nos
'>uriJicar de toda impureza, tanto da carne, como do espirito,
aper-iqoando a nossa santidade no temor de Deus '".0 escritor do
livro aos Hebreus nos exorta: "Aproxirnemo-nos, cum sincero
coraq&o, em plena certeza de fe', tendo os coraq6es puriJicados de
mci consciZncia, e lavado o corpo cum dguapura (Hebreus 10:2022). A responsabilidade demanter esta condiqZo atual 6.nossa. NZo
importava os sacerdotes estarem a par destes principios ou ngo.
Ignorhcia da impureza nZo era urna desculpa aceitivel.
Deus proveu a bacia e agua e colocou-as ao dispor dos
sacerdotes. Estava a vista deles. Se recusassem dispor delas, teriarn
de sofrer as conseqiiencias. Ao ministrar diante do Senhor, o
"

Sacerdote teria que ter as mgos e os pCs limpos. Pes limpos falarn de
andar diante do Senhor (Hebreus 12: 13; Efksios 4: 1-3; Jog0 13:1-8).
Mgos limpas falam de seu servigo diante do Senhor. Deviam levantar
as miios limpas, santas (I Timoteo 2: l,2,8; Salmo 24:3-4; Tiago 4.8;
Isaias 1:16). "Retirai-vos, retirai-vos, sai de 18 nlio toqueis cousa
imunda; sai do meio dela, purz$cai-vos, os que levais os utensilios
do Senhor " (Isaias 52: 11). 0 povo remido 6 um povo limpo, santo.
A bacia era usada para a purificaq5io dos sacerdotes, antes de
ministrarem diante do Senhor. Mas era tambem o lugar onde os
sacrificios eram lavados antes de serem oferecidos. Todos os animais
oferecidos tinham de ser lavados cerimonialmente nas aguas. Nos
somos sacerdotes do Senhor, mas somos tambem sacrificios.
Devemos apresentar os nossos corpos como sacrificio vivo, santo e
aceitivel a Deus (Romanos 12:l-2; Levitico 1:9; I Pedro 2:5-9;
Apocalipse 1:5-6; 5:9-10; Atos 15:9;I Tessalonicenses4:7).
Atraves de tudo isto, Deus esta nos dizendo que deve haver
uma separaqiio,uma purificaqiio, que devemos ser santos para entrar
na Suapresenga.

VIII. AS TABUAS E SUAS BARRAS
(gxodo 26: 1 5-30)
Ao estudarmos as tabuas e suas barras, com os suportes das
cortinas que formavam o teto, aprendemos que estas tabuas e barras
realmente formavam o proprio Tabernaculo. Elas eram a forma e o
suporte das quatro cortinas. Isto assinala Cristo, crucificado por
debilidade (carne), todavia, vivendo pel0 poder escondido de Deus.
A carne foi a parte visivel, na qua1 niio havia beleza nem formosura.
Contudo, o que era invisivel lhe sustentou.
0 Tabernaculo propriamente dito era composto de uma
estrutura de 48 tabuas, revestidas de ouro. As tabuas estavam
assentadas sobre 96 bases de prata, sendo firmadas por meio de cinco
travessas em cada urn dos lados fechados do Tabernaculo. Na
entrada, ou seja, no lado aberto do Tabernaculo, havia um reposteiro
charnado "a porta da tenda". Este reposteiro, ou porta, era de linho
fino retorcido, com estofo azul, purpura e carmesim, sendo
pendurado sobre cinco colunas de madeira de acacia.

Essa porta dava acesso ao Lugar Santo. Na outra extremidade
do Lugar Santo havia uma outra cortina, chamada o vCu, pendurado
sobre quatro colunas, e que guardava a entrada ao Santo dos Santos,
ou o Lugar Santissimo. Essa cortina era referida, as vezes, como "o
segundo veu". Por cima de toda a estrutura, tinha outras cortinas e
cobertas que formavam o teto do Tabernaculo.

"Fards tambe'm de madeira de acacia as tdbuas para o
tabernciculo, " (fixodo 26: 15). As tabuas eram de madeira de acacia,
uma hi-vore que cresce no deserto. Vemos aqui a mesma verdade que
ja observamos na constru@io dos m6veis. A madeira nos fala de
Cristo, o Rebento, o Renovo, a raiz de uma terra seca (Isaias 1:1-4;
Zacarias 3 :8), que 'yoi cortado da terra dos viventes " (Isaias 53:8).
Antes de ser cortada em tabuas, a arvore teria de ser "cortada da terra
dos viventes". Jesus Cristo C a "raiz duma terra seca" que foi
cortada da terra dos viventes para tornar-se o Tabernaculo de Deus, o
unico lugar de encontro de Deus com os homens.

A madeira incorruptivel nos fala da natureza sem pecado,
perfeita e incorruptivel de Jesus Cristo. Era Ele "Santo, inculpavel,
sem mhcula, separado dospecadores... " (Hebreus 7:26). Ao se fazer
carne e tabernacular entre n6s, Ele n5o pecou, e nem o Pai perrnitiu
que Ele fosse ver a corrupq5o na sepultura (Salmo 16:9-10). Satanas
e o mundo de homens maus n5o conseguiram corrompe-lo durante a
sua vida, portanto, "nein foi deixado na morte, nem o seu corpo
experiinentou corrupqZo ". Ele C o imaculado incorruptivel DeusHomem (I Timoteo 2 5 ; Hebreus 2: 14,17).
Em relaggo a Igreja, as tabuas de acacia representam a nossa
humanidade remida. Quando nos achou, eramos torcidos e
deformados pelo pecado, como madeira que cresce no desert0 de
calor escaldante e sequidiio. Em Cristo, passamos pel0 mesmo
process0 que essas tabuas experimentararn. 0 pecador 6 "cortado"
de sua velha vida mundana e e formado numa "tabua" que se encaixa
dentro de um s6 Tabernaculo, para se tornar este a habitaqgo de Deus
pel0 Espirito (I Pedro 2:5,9).
' 2 s quais sera"o colocadas verticalmente (em pe)" (fixodo
26: 15). Cada tabua foi colocada em sentido vertical, literalmente, em
PC, diante do Senhor. A Biblia promete que "us retos habitarao nu
tuapresenqa " (Salmo 140:13).

Paulo tambem nos admoesta a "permanecer inabalhveis"
"depois de termos vencido tudo "(Efksios 6: 13; Galatas 5 :11). E isto
tudo que temos de fazer contra Satanas. Jesus Cristo ja nos colocou
numa posiq5o de vitbria, e tudo que n6s temos de fazer 6 ficarmos
firmes nela!

A. HAVIA VINTE TABUAS DE CADA LADO; CADA TABUA
ERA DE DEZ C ~ V A D O S DE COMPRIMENTO E UM
COVADO E ME10 DE LARGURA.
Cada uma das 48 tabuas tinha a medida de 10 c8vados de
comprimento e um c8vado e meio de largura, sendo cada tabua
coberta de ouro. Todas as tabuas tinhanl que ter a medida do padrgo

divino, a fim de se qualificar como tabua do Tabernaculo de Deus.
Havia so uma medida para as 48 tabuas. Deus tem uma s6 medida
para todos os membros de sua Igreja, e cada membro tem que
corresponder a essa medida. Todo cristZio C medido segundo a
medida do Homem-modelo, Jesus Cristo. A Igreja C destinada a
chegar a 'perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude
de Cristo (EfCsios 4: 11-16). NZio nos C permitido classificar-nos, ou
comparar-nos com os outros (I1 Corintios 10:12). Devemos sempre
nos medir e nos comparar com o modelo de Deus, o Homem Cristo
Jesus.
"

A palavra no hebraico, traduzida como "encaixe" 6 ,
literalmente, "miios". Estas duas "miios" seguravam a estrutura.
Cada tabua tinha os seus dois encaixes. Estes dois encaixes falam de
dois fatos fundamentais que siio essenciais a nossa comunhiio. SZio os
mesmos dois fatos encontrados na pregaqiio apostolica, no livro de
Atos. Incluem a morte e a ressurrei~iiode nosso Senhor Jesus Cristo
(I Corintios 15:3-4). Cada crente (tibua) tem que ver e sentir que
Cristo morreu por n6s, e que Ele vive por n6s (Romanos 3:25-26;
5:6-10; Joiio 17:4; 19:30). Todo crente precisa desses dois encaixes
para manter o equilibrio na sua vida espiritual (Isaias 40:3; Galatas
2:20; Atos 11:I). Enfatizar a morte de Jesus, sem falar na
ressurreiqgo, produz a morte! 0 s dois encaixes siio preciosos. Somos
salvos atravCs de Sua morte salvadora e Sua vida salvadora.
C. CADAT~BUADESCANSAVASOBREBASES DE PRATA
"Travados um corn o outro; assimfards com todas as tcibuas do
taberndculo... " (kxodo 26:17). Cada tabua tinha que ficar na
posi~iiovertical por si mesma, assentada sobre as duas bases de
prata, mas, coletivarnente, elas formavarn uma habitaqZio para Deus.
Nenhuma tibua, individualmente, podia preencher este tremendo
prop6sito. Nenhuma tabua, individualmente, podia fazer uma
habitaqzo adequada para Deus. Mas, quando todas as tfibuas estavarn
ajustadas, fixadas em seus lugares pelas cinco travessas,

Entiio a estrutura tornava-se finne e funcional. Quando todas as
tabuas estavam em seu lugar, o Tabernaculo estava completo e a
gl6ria de Deus o enchia.
Ao aplicar esta verdade A Igreja, a habitaqiio atual do Altissimo,
descobrin~osque ela se compae de inuitos membros. Um crente,
separado do corpo de Cristo, C inutil para os eternos propositos de
Deus, mas, quando todos os membros se reuneni, perrnanecem
juntos estiio seguros atrav6s das cinco travessas, entgo, e somente
entiio, siio capazes de cumprir a sua alta vocaqiio. Podem, entiio, ser
chamados de um so corpo, ou um s6 tabernaculo. E esta estrutura que
Deus quer para a sua Igreja, e C nela que a gl6ria de Deus ha de
habitar. Deus tem respeito pela assemblkia dos crentes reunidos
"num s6 pensamento" e "num so lugar". Deus afirrna que C boin e
suave quando os irrngos vivem em uniiio (Salmo 133:1;EfCsios 2:2 122; 4:3,13; I Corintios 11:12,18).
Afirma-se que estas bases pesavam 40,9 quilos. As bases
estavam na terra, separando assim a tabua da terra. Para cada uma das
tabuas, havia 2 bases de prata: 40 bases para as 20 tabuas na banda do
sul, 40 bases para as 20 thbuas na banda do norte, 16 bases para as 8
tabuas no lado do oeste, perfazendo uin total de 96 bases.
A primeira coisa que se deve notar com respeito as bases C que
eram de prata. Perguntamos: De onde teria vindo essa prata? A
resposta se encontra em fixodo 30: 11- 16. MoisCs foi instruido a fazer
o recenseamento dos filhos de Israel. Todos os homens acima de 20
anos seria arrolado. Ao serem arrolados, foi-lhes pedido que
trouxessem a oferta de meio ciclo de prata ao Senhor. Esse meio
ciclo de prata seria segundo o ciclo do santuario, a vinte geras o ciclo
(N6meros 3:46-5 1). Esse dinheiro era para o pagamento do resgate
para as almas do povo. 0 rico niio daria mais de meio ciclo, nem o
pobre nienos. A exigsncia de Deus C a mesma para todos. Ele niio faz
acepqgo de pessoas.
Cada honlem tinha que pagar por si mesmo.
". ..verdadeiramente, ningue'm o podia remil; nern pagar por

ele a Deus o seu resgufe... (Salmo 49:7-8). A alma tinha que ser
remida por prata, e, ao faze-lo, Deus prometeu afastar deles qualquer
praga.
"

0 significado espiritual de tudo isto e muito evidente. Como jh
observamos, a prata nos fala da expiaqgo, reden~iio,pagamento do
resgate, o preCo de uma alma. Pedro interpreta este simbolo paranbs,
ao dizer: "Subendo que nEio,foi mediunte coisus corruptiveis, conzo
pratn ou oza.0, qtle,fostes resgutados do vosso,filtilprocedimento que
vossos pais vos Iegaram, inas pelo precioso sungue, como de
cordeiro seln defeito e sem mcicz~lu,o sangzle de Cristo, conhecido,
corn efiito, antes du$~ndaqclbdo inundo, pore'm, manifesta~iono,fim
dos tempos, por amor de vds " ( I Pedro 1:18-21). Um fato
interessante 6 que o pr6prio Jesus foi vendido por 30 inoedas de
prata.
A expia~go,atraves do pagamento, em prata, pelo resgate, no
Antigo Testamento, tornou-se a expiaqgo pelo sangue, no Novo
Testamento (I Jo2o 1:6-7). 0 sangue de nosso Senhor Jesus Cristo,
sob a nova alian~a,substitui o "pagainento do resgate" que foi
estabelecido pela alianqa mosaica. Seu sangue e a nossa expiaqgo,
nosso resgate e o preCo de nossa alma. E o preqo pel0 qual fomos
comprados (I Corintios 6:20). E o preCo que Deus estabeleceu para a
nossa redenqgo. A Biblia nos diz que o Filho do homem veio 'para
servir (ministrar) e dur cl suu vida em resgate por inwitos" (Marcos
10:45). "Por.yzrantohci urn sd Deus e urn sd ~Wen'iadorentre Dezls e os
Izonzens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se dezr em resgate
por todos... "(I Tim6teo 25-6; J6 33:24; Isaias 35:lO). E o estandarte
de Deus, e todos tem que estar de acordo com ele. Ningukm pode
pagar por outro, para entrar no reino de Deus.
Ninguem pode ser anolado na Igreja verdadeira, a n8o ser que
tenha sido comprado por esse preqo. 0 Calvario C a "mina de prata" a
qual todos tem acesso, a fim de obter o preqo do resgate (Jo 28: 1).
As bases de prata formavam o proprio fundamento do
Tabernaculo. Como ja vimos, cada uma das tabuas tinha dois
encaixes, por meio dos quais eram firniadas nas bases de prata. As

bases de prata forrnavam o fundamento, ou o posicionamento das
thbuas. Nenhuma thbua tinha os "pCs" na areia do desert0 deste
mundo, mas se firmava sobre o metal que simboliza a redenqgo.
Nenhurn crente pode edificar sua esperanqa sobre a areia movediqa
da vida deste mundo, mas, sim se firmar sobre a verdade da expiaq2o
pel0 sangue e sobre a Palavra de Deus. "Porquanto ningue'm pode
lanqar outro fundamento, ale'm do que j d foi posto, o, qua1 e' Jesus
Cristo" (I Corintios 3:ll). E absolutamente essencial ter o
fundamento certo. Da mesma forrna que Moists lanqou o
fundamento do TabernSLculo sobre a prata da expiaqio, Paulo lanqou
o fundamento para a Igreja do Novo Testamento sobre o sangue da
expiaqgo.
1.

As bases nos mostram que:
a. Cristo, em Seu poder, veio trazer separaq2o (Lucas 12:51) e,
assim, nos levanta sobre a terra para colocar nossos olhos nas
coisas celestiais (Colossenses 3: 1-2).
b. Como a prata fazia a expiaqiio (gxodo 38:25-28; 30:15), assim
Cristo, por Sua expiaqgo veio colocar-se entre nos e as coisas
mundanas.
c. Cristo esta edificando a Sua Igreja, Sua casa, Seu tabernhculo
(Mateus 16:16-19).

2.

A expiaqgo de Cristo t o fundamento de nossa redenq2o (I
Pedro 1:18-19).
a. E a base de todas as nossas bEnq2os (Romanos 8:32; Eftsios
1:3).
b. E nosso tema em gloria; e o fundarnento de nossa posiqZo con1
Ele em Seu reino (Apocalipse 1:5-6; 5 :9-10).

D. AS BASES FORAM PREPARADAS POR BEZALEL E
SEUS OBREIROS SABIOS DE CORACAO (fixodo 3 1:1-5)
1. Deus usa principalmente duas coisas, na salvaq2o das almas:

a. A Palavra de Deus (Tiago 1:18; I Pedro 1123; Romanos 10:1617).
b. 0 homem de Deus (I1 Corintios 3: 1-3; Romanos 10:10-15;
Efksios 4: 1013).

E. AS TABUAS FORAM POSTAS EM SUA POSICAO POR
MOISES (fixodo 40: 18)
1. Moises foi um tipo de Cristo (Deuteron8mio 18:15).
a. 0 Senhor levanta (acrescenta) crentes na igreja (Atos 2:47;
5:13-14; Efesios 2:21-22).
b. 0 Senhor tambem p6e os membros no corpo, como Ele quer (I
Corintios 12:18,24,28-30).
2.

Nosso segredo para o Gxito em Cristo e ser estabelecido (posto
nas bases) ou posto na posiqiio pelo Senhor e permanecer na
posiqiio onde Ele nos colocou (I Reis 6:7 - as pedras siio tipos da
.igreja - I Pedro 2:5;Atos 2:47).

...banda do sul ...banda do norte ...para o ocidente ...para os
cantos do tabernkculo " (fixodo 26: 18,20,22-24). Na estrutura do
Tabernaculo, havia 48 tabuas: na banda do norte, vinte tabuas, na
banda do sul, vinte tabuas, ao lado ocidental, seis tabuas e para os
cantos do Tabernaculo, duas tabuas.
"

Ha um pensamento a mais em rela920 As duas thbuas para os
cantos. Elas, provavelmente, eram ajuntadas A meia-esquadria. Isto
nos fala de Cristo, que C a Pedra Principal, angular (Pedra de
Esquina) (Salmo 118:22; Isaias 28: 16). Elas davam estabilidade e
forma ao Tabernaculo. Ajudavam a manter o Tabernaculo no
esquadro e davam-lhe alinhamento. Da mesma forma, Jesus Cristo e
seus apbstolos davam a firmeza e estabilidade inicial A igreja
primitiva; lanqavam o fundamento e estabeleciam a Igreja no
alinhamento da Palavra de Deus. Ao ~ontinuarmosa permanecer em
Cristo e-nadoutrina dos apbstolos, podemos ter a plena certeza de
~ o no caminho certo.
que a nossa c o n s t r u ~ esta

As tabuas dos cantos eram mantidas no seu lugar por argolas
em cima e embaixo das tabuas. Essas argolas davam rigidez a
estrutura e evitavarn que as tabuas se inclinassem. As argolas tinham
muita importiincia para a resistencia total da estrutura, mas erarn
quase invisiveis, quando o Tabemhculo estava em pi.

F. CADATABUA ERACOBERTADE OURO ( ~ X O26:29)
~O
Todas as tabuas foram cobertas de ouro puro. Mais uma vez
temos, em conexilo com o ouro, o pensamento da divindade. Nas
tabuas, o ouro (divindade) (Apocalipse 3:18) e a madeira
(humanidade) se unem, falando, primeiramente, de Cristo, e, depois,
da Sua Igreja. Em Cristo, n6s vemos essa uniilo das naturezas
humana e divina.
Jesus t o Deus-homem. Ele trouxe a natureza divina de seu Pai
(Filho de Deus), e recebeu a natureza humana atraves de sua mile,
Maria (Filho do homem). Ele 6, portanto, o h i c o Mediador entre
Deus e os homens (I Tim6teo 25). Nele, a divindade e a humanidade
uniram-se para formar uma nova cria~iloem Cristo Jesus.
As tgbuas apontam ao crente em Cristo. 0 crente t "cortado" da
velha vida do pecado no desert0 deste mundo; a sua gl6ria natural C
podada, ele t aparelhado, fonnado e feito segundo o padrilo e a
medida de Deus. Somos gerados de novo pela semente incorruptivel,
a Palavra de Deus (I Pedro 1:4, 23), tomando-nos participantes da
natureza divina (I1Pedro 1:4).

G. AS TRAVESSAS DE MADEIRA DE ACACIA (exodo
26:26-29)
"Fards travessas de madeira de acdcia; cinco para as tdbuas
dum lado do taberndculo, cinco para as tdbuas do outro lado do
taberndculo e cincopara as thbuai do taberndculo ao ladoposterior
que olha para o oriente. A travessa do meio passard no meio das
tdbuas, de uma extremidade ii outra. Cobrirds de ouro as tdbuas, ...e
cobrirds tambe'm de ouro as travessas" (fixodo 26:26-29).

Nos trEs lados do Tabernhculo havia cinco travessas de madeira
de acacia cobertas de ouro. Essas travessas eram passadas por
argolas de ouro, presas as tabuas. Ao serem passadas pelas argolas,
elas serviam como escoras, para manter a estrutura firme.. Sem essas
travessas, a estrutura seria afetada por cada vento que, vindo do
deserto, assoprasse contra ela.
Quanto posigiio dessas travessas, nada se diz com exatidiio.
Ha muitas idkias a esse respeito. Segundo alguns, as duas travessas
em cima e as duas de baixo eram colocadas paralelas umas as outras,
com a travessa do meio passando de uma extremidade a outra. Outros
acham que elas eram colocadas em forrna de um grande X, com a
travessa do meio passando de uma extremidade a outra.

H. ASARGOLAS DE O U R 0 (fixodo 26:29)

0 aro (anel) fala do simbolo do que niio tem fim, e'nem
principio, da eternidade. Deus ja estabeleceu sua alian~aeterna de
amor com seus remidos (Hebreus 13:20). E o amor de Deus que une
todos os fieis. A maioria dos comentaristas afirma que havia trEs
aros, atraves dos quais passavam as travessas.
Resumindo, vemos: as tabuas cobertas de ouro, as bases de
prata, feitas do preqo de redenqgo, as cinco travessas e os aros de
ouro, ligando tudo.
A Igreja, o Edificio de Deus, C a unida pela redenqiio que h i em
Cristo, pela alianqa eterna do amor divino, e pel0 quintuplo
ministkio de Senhor redivivo. Tudo isto constitui uma s6 Igreja.

IX. AS CORTINAS E AS COBERTURAS
gxodo 26: 1-14; 363-19
Havia diversas cortinas e coberturas para o Tabernaculo. Eram
colocadas sobre a estrutura formada pelas tabuas. NBo C conhecida a
maneira pela qua1 as cortinas eram dispostas. Alguns fazem
desenhos mostrando-as colocadas em forma de tenda. Entretanto
Deus nos revelou a ordem em que eram colocadas e os materiais de
que foram feitas. Tudo fala silenciosamente de Jesus, o verdadeiro
Tabernaculo (Hebreus 8: 1-2;fixodo 26: 1- 14).
A. AS CORTINAS DE LINHO FINO RETORCIDO (fixodo
26: 1):
As Escrituras referem-se, 6s vezes, a estas cortinas como "o
Tabernaculo". Em fixodo 36: 16, esta escrito: "e o tabernaculo passou
a ser urn todo."
Este tabernaculo era composto de dez cortinas de linho fin6
retorcido. 0 linho fino, resplandecente e puro, C urn dos simbolos
mais claros da Biblia. E sempre o simbolo da justiqa. Em primeiro
lugar, fala da justiqa de Cristo, como o Filho-modelo, e, em segundo
lugar, fala da justiqa dos santos em Cristo (Apocalipse 19:7-8). Niio C
a justiqa do homem. Isaias fala da justiqa pr6pria como trapos de
imundicia (Isaias 64:6). Linho fino e puro fala da justiqa pela fC. As
vestes sacerdotais foram feitas de "linho fino" (fixodo 20:39). N6s
fomos libertos de nossos pecados e constituidos reis e sacerdotes
para Deus, e devemos nos vestir com as mesmas vestes. "0vencedor
serh assim vestido de vestiduras brancas (Apocalipse 3:5).
"

Niio C uma veste que vestimos por nosso pr6prio mCrito, inas
"...porque me cobriu de vestes de salvaqlio, e me envolveu com o
manto dejustiqa, como noivo que se adorna de turbante, como noiva
que se enfeita com as suasjdias (Isaias 6 1:3,lO; Apocalipse 7: 14).
"

"Estofo azul, pzirpura e carmesim... " (fixodo 26 :1).

0 AZUL 6 a cor do ceu. Fala-nos do Senhor Jesus Cristo, o
Senhor do ceu (I Corintios 15:47; Joiio 1:1-3, 14-18). E interessante
notar que o povo de Israel levava um cord80 azul nas borlas das
vestes, como uma lembranqa constante dos mandamentos dados dos
ceus (Numeros 15:32-41).

PURPURA e a cor da nobreza, da realeza. Jesus 6 o Homemreal, que 6 nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores. A cor pkpura e
produzida misturando o azul e o carmesim.
CARMESIM 6 a cor do sangue e nos fala de sacrificio e da
humanidade. Atraves do Antigo Testamento, o povo de Israel
encontrava a expiaqgo atraves do derramamento de sangue de
animais. Todos os sacrificios apontavam ao Cordeiro de Deus
vindouro. Ele fez o unico suficiente sacrificio pel0 pecado. 0 sangue
dos animais testificava de seu sangue. Somente Seu sangue tem
poder para expiar.
A escolha dessas quatro cores que encontramos nas cortinas niio foi
feitapor acaso. De fato, a pr6pria ordem das cores C repetida 24 vezes
no livro do gxodo. Essas quatro cores siio tipos dos quatro
Evangelhos, que apresentarn Jesus Cristo como o Verdadeiro
Tabernaculo.
1.

Branco - Evangelho de Lucas - o Homem sem pecado.

2. Azul - Evangelho de Joiio - o Homem celeste
3.

Purpura - Evangelho de Mateus - o Homem real.

4. Carmesim - Evangelho de Marcos - o Homem servo.
"Corn Querubins as far& de obra de artistu" (cxodo 26:l). Estes
querubins foram "de obra de artista". Em todos os lugares onde os
querubins siio mencionados, eles agem em defesa ou em
reivindicaqiio da santidade divina (Genesis 3:24; Ezequiel 1:5;
Apocalipse 4:6-11). Ha sempre uma associaqiio com a Santidade de
Deus. ABiblia fala de Deus sendo "entronizudo entre os querubins ".

A cortina de linho fino formava o teto do Santuiirio. Pela
descriqiio dos querubins no Santo dos Santos, aprendemos que os
querubins tinham asas. Portanto, enquanto o Sumo-sacerdote
ministrava no Santuario, estava debaixo das asas dos querubins,
andando, ministrando, gozando da comunhiio debaixo das asas dos
querubins. Veja as seguintes passagens que falam sobre as "asas":
Salmo 63:7; 91:l-2,4; Rute2:12; Isaias40:30-31; Salmo 61:4; 17:8;
36:7; 57:l; Ezequiel 1:24; Mateus 17:37; 23:37; Apocalipse 12:6 e
14.
Todas as dez cortinas tinham a mesma medida e foram
divididas em duas partes de cinco cortinas cada uma. As duas pegas,
de cinco cortinas cada uma, foram entiio ajuntadas por cinquenta
laqadas de azul com cinquenta colchetes de ouro, ". ..e o tabernbculo
passarb user urn todo " (exodo 26:2-6).

Sobre as cortinas de linho fino retorcido, foram colocadas onze
cortinas de pelos de cabras. Esta coberta foi chamada "a tenda". 0 s
pelos de cabra, provavelmente, erarn pretos, a cor caracteristica das
cabras daquelaregiiio (Cantares 1:5).

0 bode (ou cabra) C um dos animais usados como sacrificio, no dia da
expiaqiio. Um bode era usado para levar os pecados de Israel para
longe, para o deserto. Um bode era usado tambCm na celebraqiio das
tres grandes festas em Israel: PBscoa (Numeros 28:16-25);
Pentecostes (Levitico23:15-21); Tabernaculos (Numeros 29: 1- 11;
Levitico 16:5-1l,20-26). 0 bode era usado em conexiio com a oferta
(Levitico 4:23):
1.

Pelo pecado de qualquer pessoa do povo (Levitico 4:27-28)

2.

Na consagraqiio do Sacerdote (Levitico 9:2,3)

3.

Na dedicaqiio do altar (Numeros 7)

4.

Pelos pecados da ignorhcia (Numeros 15:24,27)

5.

Nos sacrificios na lua-nova de cada m2s (Nun~eros28 :11- 15).

Que o bode nos fala de pecado 6. confirmado no Novo
Testamento. Jesus nos fala do juizo e compara os pecadores A sua
esquerda como "cabritos" (Mateus 25.3 1:32).
Portanto, as cortinas de pglos de cabra nos falam do Senhor
Jesus Cristo que se tornou a nossa oferta pel0 pecado, recebendo o
salario do pecado a morte. "Aquele que nGo conheceupecado, ele o
fezpecado por nds; para que nele f6ssemos feitos justiqa de Deus"
(I1 Corintios 5:21; Romanos 8:3). 0 Sol da Justiga se fez pecado por
n6s! que contraste entre o peso do pecado que Jesus Cristo tomou
sobre si e a vida perfeita que levou perante Deus! Que contraste entre
as cortinas pretas de p2los de cabra e as cortinas brancas de linho fino
por baixo (Veja Isaias 53: 10; Hebreus 9:26-28; 10:ll,14).

C. AS CORTINAS DE PELES DE CARNEIRO TINTAS DE
VERMELHO (gxodo 26:14; 36: 19)
"Tambe'mfarcis, de peles de carneiro tintas de vermelho, uma
coberturapara a tenda " (fixodo 26: 14).
A cobertura seguinte era feita de peles de carneiros tintas de
vermelho e era expressamente chamada "uma cobertura". 0 carneiro
era usado nos sacrificios pel0 sacriligio (Levitico 5: 15), nos
sacrificios pelos pecados da ignorsncia, nos holocaustos (Levitico
8:18) e nas ofertas pacificas (Levitico 9:4). Era tambim usado na
consagra~go dos sacerdotes, sendo chamado "o carneiro da
consagraqzo " (fixodo 29: 15-22; Levitico 8:22).
A primeira vez que o carneiro 6 mencionado na Biblia t apresentado
como um substituto, sendo oferecido em lugar de Isaque, no monte
Moria (Ggnesis 22:8-13). Tudo isso e profecia a respeito de Jesus
Cristo, que se tomou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do
mundo (Jogo 1:29,36). Revela Jesus Cristo como:
1. 0 Sacrificio oferecido a Deus de uma vez por todas (Hebreus
9:26-27);

2.

0 Substituto que morreu em nosso lugar (I Corintios 15:4;

Galatas 1:4);
3.

0 Filho perfeito para sempre, totalmente entregue a vontade de

Deus (Hebreus 9:25-26).

E esta a cobertura que Jesus Cristo proveu para a sua Igreja,
para que possamos participar de Seu Espirito e de Sua natureza
divina (Romanos 12:1-2; 4:25).
As peles de carneiros deveriarn ser tintas de vermelho.
Vermelho e a cor do sangue sacrificial e e identificado com a
purifica@o dos pecados. Essas peles tipificavam o sacrificio do
Senhor Jesus Cristo e Seu sangue derramado por nos.
No primeiro advento de nosso Senhor, Suas vestes foram tintas
de vermelho pel0 sangue da expia~go.Em Seu segundo advento,
Suas vestes estargo tintas de vermelho pel0 sangue de Seus inimigos.
"Quem e' este qzie vem de Edom, de Bozra, com vestes de vivas cores,
que e' glorioso em sua vestidura, que inarcha na plenitude da sun
.forqa? Sou eu quefalo emjustiqa, poderosopara salvar Por que estb
vermelho o traje e as tuas vestes como daquele quepisa no lagar? 0
lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava
comigo; pisei as uvas na rnina ira; no meufuror; as esmaguei e o seu
sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo" (Isaias
63:1-3). Na cena final do livro do Apocalipse, vemos um cavalo
branco e o seu cavaleiro se chama Fie1 e Verdadeiro, e esth vestido
com um manto de sangue (Apocalipse 19: 11- 14).

D. AS CORTINAS DE PELES DE ANIMAIS MARINHOS
(exodo26:14):
A cobertura final, ou exterior, foi feita de peles de animais
marinhos. Ngo 6 dada qualquer medida destas cortinas. A
Septuaginta, a traduqgo grega do Antigo Testamento em hebraico,
traduz as palavras "peles de animais marinhos" como "peles de cor
azul". Tinha a finalidade de proteger a tenda contra a areia do

Deserto. Todos os utensilios e peqas do Tabernaculo eram
embrulhados nessas peles de animais marinhos, durante as jornadas
pelo deserto. Niio eram peles de grande valor. Niio se via, portanto,
nellhulna beleza natural ao olhar para o tabernaluco, no seu exterior.
Somente os sacerdotes que tinharn entrado no Tabernaculo sabiam
onde estava a verdadeira beleza.
0 mesmo se dB a respeito de Cristo Jesus. Isaias declara que Ele
...niio

tinha aparincia nem formosura; olhamo-lo, mas nenhurna
beleza havia que nos agradasse " (Isaias 53: 1-3), porque "o seu
aspect0 estava mui desfigurado, mais do que o de ozrtro qzlalquel; e a
sua aparincia mais do que a dos outros,filhos dos homens" (Isaias
52:14). Ao homem natural, Cristo tem pouco do que 6 atrativo, mas
para os que estiio em Cristo, Ele C visto em grande gloria e beleza
(Hebreus 1:3; Colossense 1:19). Para os que estiio em Cristo, Ele e
totalmente desejavel (Cantares 5: 16), mas, para os que estiio fora de
Cristo, Ele nada tem de desejavel, pois "o homem natural niio aceitu
as coiscls do Espirito de Deus, porque Ihe siio loucura; e nclb pode
entendi-las, porqzle elas se discernem espiritualmente " (I Corintios
2:14).
"

Ha quatro cobertas para o tabernaculo de Moists. AArca de No6
tambem tinha sua cobertura (GEnesis 8: 13). Todas as coberturas na
Biblia apontam a cobertura para a Igreja que temos no Senhor Jesus
Cristo. Ele 6 nossa:
1.

Cobertura de linho - Justiqa

2.

Cobertura de pElos de cabra - Oferta pel0 pecado

3.

Cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho - Substituto

4.

Cobertura de peles de animais marinhos - Proteqiio.

Cristo Jesus C a cobertura para a Sua Igreja! A cobertura inclui
tudo o que Ele 6, tudo o que Ele diz e tudo o que Ele faz! ". ..Dezrs.. .me
envolveu coin o manto de justiga ... " (Isaias 61 : 10).

X. A PORTA E 0 LUGAR SANTO
exodo 26:36-37
0 primeiro ambiente em que entramos C o Lugar Santo,
charnado a "Primeira Divisiio" do Tabernhculo. E mencionado por
Paulo como a primeira parte do Tabernaculo (Hebreus 9:6). Neste
ambiente, havia tr6s moveis: o candelabro, a mesa dos pges da
proposiqiio e o altar de incenso. NinguCm, a n8o ser os sacerdotes,
podia entrar neste lugar.
Nos, como filhos do Pai:
1.

Nos aproximamos, pelo sangue de Cristo (Efdsios 2: 13);

2.

Somos linhagem escolhida, sacerdocio real, sacrificios
oferecidos espiritualmente (I Pedro 2:5-9); Hebreus 13:5;
Filipenses 4: 18;Romanos
a. Jesus, como o Sumo-Sacerdote na dispensagiio do Novo
Testamento, tem que ser nosso Pai, jh gue n6s tambCm somos
sacerdotes, porque ninguim podia ser sacerdote no
Tabernhculo, sengo os filhos do Sumo-sacerdote (Hebreus
7:24-26; 9:11).12:1).

A. APORTAE LUGAR SANTO

"Farhs tambe'nzpara aporta da tenda um reposteiro de estofo
azul e pzirpura e carmesim, e de linho $no retorcido, obra de
bordador" (fixodo 26:36). Vejarnos agora o testemunho da dnica
porta, atravis da qua1 o homem poderia entrar (Joiio 10:9; 14:6). A
porta do b i o (onde o pecador entrava) e a porta do santuiuio (onde
entra o crente) e o vdu (por onde nos, como crentes e vencedores,
temos acesso ao Santo dos Santos, ou seja, a morada celestial com
Deus) sgo todas testemunhas das tr6s manifestaq6es de urn s6 Deus,
que tanto confunde o mundo da cristandade. Nele, Jesus, habita
corporalmentetoda a plenitude de Deus.
0 santukio, corn o seu candelabro, a mesa dos piies da

proposiqiio e o altar de incenso, fala em particular dos privilCgios que
encontramos na Igreja. A porta dando acesso a esse Santuario tinha
cinco colunas. 0 numero cinco C o numero da graga de Deus
personificada porque: "...a Leifoi dadapor interme'dio de Moisbs; a
graqa e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo " (Joiio 1: 17). A
Isaias foi dada uma revelaqiio do glorioso nome quintuplo de Jest3
Cristo "Seu nome sera: Muravilhoso, Comelheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Principe da Paz " (Isaias 9:6).

"Para elasfundirhs cinco buses; de bronze " (gxodo 26:3). Bronze C
o simbolo do juizo contra o pecado e a desobedigncia.No lugar Santo
e no Santo dos Santos tudo C revestido de ouro, simbolo da
divindade. A porta do santuario forma a divisiio entre o &trio e o
Lugar Santo.
Notamos o contraste entre as bases de bronze e as colunas
cobertas de ouro. Tudo isto fala de Jesus que foi julgado pelos nossos
pecados. Ele encerra a dispensaqiio da Lei e C a Porta de entrada para
a Igreja e a dispensagiio atual do Espirito Santo.

Havia uma porta de entrada.
1.

Cristo e a porta para entrar na familia de Deus:
a. Somos filhos do diabo e da ira, pel0 nascimento natural (Jogo
8:44; EfCsios 2: 1-3).
b. Somos filhos de Deus, pel0 novo nascimento (Galatas 3:26;
Joiio 1:12-13;IJo503:1-2).

2.

Cristo C a porta da Igreja. A Igreja ngo C uma organizaggo
humana, seniio o corpo vivo e divino de Cristo (I Corintios
12:12-13;EfCsios 1:21-23).
a. A Igreja niio da acesso a Cristo, mas Ele da acesso a Igreja
(Mateus 16:18;Atos 2:47).
b. Nenhuma cultura, ciencia, obras boas ou religiiiojamais

fara de uma alma um membro da igreja (Jog0 3:l-7; I Pedro
1:22-23; J O ~1:ll-12).
O
3.

Cristo C a porta a todos os priviligios do Evangelho. Temos que
esperar pela PROMESSA antes de receber as promessas (Atos
1:4; 2:39: Jo20 7:37-38).
a. S6 os que creem podem receber o Espirito Santo (Jo5o 14:17;
Marcos 16:16).
b. Cristo C o Senhor dos crentes e n2o dos incridulos (Romanos
4:24; I Corintios 12:3).

1.

Cristo 6 o unico Salvador (Mateus 1:21; Lucas 19:lO; Atos
4: 12).

2. Cristo C o unico canlinho ao Pai (1020 14:6).
3.

Ha urn s6 ~nediadorentre Deus e os homeas, o honleln Jesus
Cristo (I Timdteo 2:6).

D. A PORTA ESTAVAABERTA, NO TABERNACULO, PARA
TODOS QUE HAVIAM PASSADO PEL0 ALTAR
Como a porta estava aberta, no Tabernaculo, para todos os que
haviam passado no altar e pela bacia de bronze, assim esta aberta a
porta do Espirito Santo para todos os que se tern arrependido e que se
tem batizado.
1.

Qualquer que aceita as provisdes do Evangelho pode entrar

(Jo~o3:16-18;Tito2:11;1Jo5o2:1-2).
2.

Nenhumapessoa C demasiado mau e pecadora (Mateus 12:31).

3.

0 s que 1150 reconhecem que eles mesmos s5o pecadores
perdidos s5o demasiado "bons" para ser salvos (Mateus 9: 1213).

4.

Aporta se fechara quando esta dispensaq50 terminar.

a. Esta Cpoca ou dispensagiio C o dia de salvagiio (I1 Corintios
6:2).
b. Deus estarecolhendo dos gentios um povo para seu nome (Atos
15 :14; Apocalipse 5 :9- 10).
c. 0 s que menosprezam a bondade de Deus agora (o plano do
evangelho), estiio entesourando para si mesmo a ira de Deus
(Romanos 2:4-9).

620 assunto da porta e outro assunto de grande valor espiritual.
Todas as portas falam dele que C a porta. Notamos o seguinte:

1.

Aporta da Arca fechada por Deus - Genesis 7: 16

2.

Aporta aspergidapelo sangue - exodo 12:22-23

3.

Aporta do Tabernaculo - exodo 26:36

4.

Aporta das Bodas - Mateus 25: 10

5.

APorta aberta para a Igreja- Apocalipse 3 :7-8

6.

APortapropriamente dita, Jesus Cristo - Joiio 10:8-9

XI. O CANDELABRO DE OURO
fjxodo 25:3 1-40; Levitico 24: 1-4
0 candelabro de our0 foi feito para dar luz ao santuario (o
Lugar Santo). Desde o principio da criaqiio, Deus tem feito da luz
uma parte essencial da vida do homem, mandando que ela alumiasse
o inundo (Gsnesis 1:16; I1 Corintios 4:4). Como um simbolo da
verdade espiritual, o sol (o luzeiro maior) 6 um tipo de Cristo, o sol da
justiqa (Malaquias 4:2), reinando em justiqa, ate a Sua segunda vinda
a terra. A lua (o luzeiro menor) e uin tipo da igreja, refletindo a luz do
sol, durante a \sua aussncia na noite do pecado. A igreja e a luz do
mundo (Mateus 5: 14-16). No Tabernaculo, n2o havia luz natural
(Efksios 4: 18, I Corintios 2: 14-15). No Tabernaculo, o sacerdote que
entrava para ministrar era dependente dessa luz do candelabro, tip0
de iluminaqgo do Espirito Santo.

0 candelabro foi colocado na banda sul, oposto a mesa, no
Lugar do Santo (fjxodo 26:35; 40:4,24). Quando nos pensamos em
candelabras, pensamos em lugar de colocar velas. N2o e o caso do
candelabro no santuario. 0 candelabro, no TabernBculo, tinha sete
limpadas que pennaneciam acesas, alimentadas pela haste central.
Velas queimam pel0 fato de se consumirem, ao passo que limpadas
queimam pel0 suprimento continuo de oleo que chega ate elas. E o
61eo que se queima e n2o a l h p a d a . A Igreja niio C meramente ulna
vela a dar "luz de vela" num mundo escuro e, sim, um candelabro,
emitindo a luz divina pel0 suprimento continuo do oleo do Espirito
Santo (Apocalipse 1:10-20).
0 prop6sito principal do candelabro era o de iluminar o que
estava no santuario.
A. 0 CANDELABRO FOI FEITO DE OURO PURO
(fjxodo 25:3 1)
1. 0 candelabro foi feito de um talent0 de our0 puro
(aproximadamente US$29,374.00), segundo o modelo que foi

mostrado a MoisCs no monte (Exodo 25:39,40). 0 candelabro
foi feito completamente de ouro, que e o simbolo da divindade,
lembrando-nos da verdade de que "Deus C luz".
2.

Havia trgs peqas no Tabernaculo para as quais a Biblia n8o nos
da as medidas: a) o bacia de bronze, feita dos espelhos das
mulheres; b) o candelabro de ouro puro; c) o propiciatorio.
a. 0 pensamento C de que n8o C possivel medir a luz de Deus para
o tempo ou para a eternidade, e esta luz se revela na Igreja. N5o
e possivel medir o poder do perdiio, por intermkdio do sangue
aspergido sobre o propiciatorio, e nem a purificag80, por meio
da lavagem na bacia de bronze. 0 s tris silo imensuraveis.
b. Outro paralelo se vE no fato de que essas pegas s2o feitas
inteiramente de metal - o Propiciatorio, o candelabro de ouro e
a bacia de bronze. N8o foi usada madeira em sua construq8o.O
our0 do candelabro e do propiciatorio fala da natureza divina
de Jesus Cristo (a Luz do mundo) e da misericordia divina
(Mateus 5: 14). 0 our0 simboliza a Igreja, porque C o produto
de Deus, e C na Igreja que a natureza divina se revela, porque a
Igreja C inteiramente de Deus (Mateus 16:16-18; Colossenses
1.21;I Pedro 1:4;Atos 20:28).
Ao falar do candelabro, o Senhor Jesus deu uma interpretagiio
infalivel de sua significaqzo simbolica no livro de Apocalipse,
capitulo I. Portanto, o candelabro C tipico e profetico de:
1) 0 Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo (Jo8o 8:12;
9:5);
2) A Igreja do Novo Testamento (Apocalipse 1:12-20;
Mateus 5:14-16).

3.

"De ouro pzlro, de ouro batido se farci este candelabro ". Ao
tirar o ouro da terra, ele quase n5o serve para coisa alguma.
Para tornar-se util, ele tem que passar pel0 fog0 purificador.

Atraves desse processo, as impurezas siio tiradas, porque e atraves do
fog0 que o our0 puro se manifesta. Depois disso, o our0 esta pronto
para ser trabalhado pelas m2os dos ourives. Este processo C penoso,
porque o our0 e submetido ao martelo dos ourives. Mas, quando 6
terminado esse processo penoso, o our0 se torna uma coisa de rara
beleza.
Esse processo 6 tip0 daquilo que Deus opera em sua Igreja. Deus,
pelo seu Espirito, esta purificando e santificando a sua igreja, pox
meio de viirias provaqdes, tentaqdes e sofrimentos. Tudo isto tem
uma finalidade divina. Atraves disso tudo, a igreja saira como our0
puro e ha de se alcanqar o padrFio divino. (Isaias 52: 14; 53:4-6; Jo
23:lO; I Pedro 1:l; I1 Pedro 1.4; I Pedro 4: 12-5:lO; Romanos 8:1823).
A liimpada tinha que arder continuamente (Levitico 24:2). Compare
gxodo 30:8.
a. Tinha a finalidade de iluminar o Lugar Santo e o povo tinha que
prover o azeite (Gxodo 2 1:20; Levitico 24:2).
b. Foi feito de uma maneira distinta (versiculo 33).

B. 0 CANDELABRO ERA PARA ILUMINAR 0 LUGAR
SANTO (versiculo 37) :
1. Deus 6 aLuz (I Joiio 1:5), santidade, pureza e verdade.
A. Cristo 6 a luz do mundo (Joiio 1:4,1-9; 8: 12;I Pedro 2:9).
2.

A Palavra de Deus tambCm t uma luz (Salmos 119:105, 130),
refletindo a Deus, em sua santidade, e o homem, em seu estado
pecarninoso.

0 CANDELABRO DE OUR0

C. o CANDELABRO E TIPO TAMBEM DA PLENITUDE DO
ESPIRITO MANIFESTADO EM CRISTO (exodo 25:3 1-36)
1. Tudo era formado de uma s6 peqa. Tinha pedestal e uma haste
central, com tres hastes saindo de cada lado. Com a haste central,
havia sete hastes, com sete liimpadas acesas, para arder
constantemente diante do Senhor.
a. 0 numero sete fala da plenitude e perfeiq50. Apocalipse 1:4
fala sobre "os sete espiritos que se acham diante do trono".
Apocalipse 4:5 refere-se "2s sete tochas de fogo (diante do
trono) que s i o os sete espiritos de Deus. 0 numero seis
significa o que 6 incompleto (numero do homem); e sete C o
numero perfeito. significa perfeig50 absoluta. A perfeiqgo C
simbolizada na haste central do candelabra de ouro. Quando a
Biblia fala dos sete "Espiritos de Deus", devemos lembrar que
"Deus e Espirito" e que "ha um s6 Espirito" (Jogo 4:24).
Evidentemente, significa que "um so Espirito" se manifests na
plenitude e na perfeiqiio de suas opera~6es.
"

b. A Biblia fala tarnbem dos sete olhos do Cordeiro (Apocalipse
5 :6). Esses devem ser espiritos tambCm, porque olhos falam do
discernimento de Deus em conhecimento e sabedoria
(Zacarias 4: 10). "Aqueles sete olhos s i o os olhos do Senhor
quepercorrem toda a terra.
"

c. A opera950 plena do Espirito, em referencia a Cristo (Isaias
11:2).

1) Espirito do Senhor (Plenitude da divindade, Colossenses
2:9). Como homem, Jesus Cristo recebeu o Espirito sem
medida (Joiio 3:34), para cumprir a Sua missiio. (Isaias
61:1;Lucas4:17-21).
2) Espirito de Sabedoria - Discernimento para poder realizar
a sua obra no temor de Deus (ProvCrbio 9: 10;

Salmos 111:10).
3) Espirito de Conselho - Capacidade para aconselhar nos
carninhos do Senhor (Mateus 5 :7).
4) Espirito de Entendimento - Ilurninaqiio acerca do bem e do
ma1 (Mateus 6:22-23; Isaias 9:6).
5 ) Espirito de Fortaleza - Poder para ensinar e pregar a
verdade e defendgla. Poder para prevalecer atraves de
milagres e prodigios (Mateus 7:28-29).
6) Espirito de Conhecimento - Capacidade de discemir os
pensamentos e responder aos inimigos com argumentos
inabaliiveis (Mateus 26:6 1-64;Joiio 1:46-49; 18:33-37).
7) Espirito do temor do Senhor - Reversncia e profundo
respeito a fim de agradar ao Pai (Hebreus 5:7; Jogo 8:4049).
2.

Com estes sete Espiritos de Deus, poderiam tambCm ser
mencionados estes sete atributos de Deus, cinco dos quais n6s
podemos tambem adquirir:
a. Arnor - Deus C amor e Deus estava em Cristo.
b. Miseric6rdia - algo que nos leva a fazer aquilo que niio C
merecido.
c. Justiqa - obedisncia at6 a morte.
d. Santidade - limpo do pecado; purificado de toda a imundicia da
came e do espirito.
e. Paz - ele C o unico autor da paz e di-nos a paz que excede todo
entendimento, no meio de caos, tumultos e destruiqgo.

f. Oniscisncia - discernimento alCm da inteligsncia humana
(Jog0 1:48-49).
G. Onipotgncia - poder na criaqiio e destruiqiio (veja

Deuteron6mio 32:30; Joiio 11:43).

D. NAO FORAM DADAS AS MEDIDAS DO CANDELABRO:
1.

A luz de Deus C imensuravel.
a. Cristo foi a imagem ungida de Deus e "A vida estava nele, e
vida era a luz dos homens (Joiio 1:4).
"

2.

"Porque aprouve a Deus que nele residisse toda aplenitude"
(Colossenses 1:19).
a. Plenitude da Givindade (Colossenses2:9).
b. Plenitude da Graqa e verdade (Joiio 1:14,16).
c. Plenitude da benqiio pel0 evangelho (Rornanos 15:27).
d. Plenitude de gozo (Joiio 15:11)
e. Plenitude do Espirito (Jogo 4:34; 14:16,18; Efksios 5: 18).
f. Plenitude de FC em certeza (Hebreus 10:19-22).

E. 0 CANDELABRO TINHA SEIS BRACOS, T&S DE CADA
LADO:
1.

"Tudo serb dumasdpeqa ". 0 candelabra foi feito duma s6 peqa
de ouro. A idCia da unicidade esta impressa atravks de todo o
Tabernaculo. Houve um s6 tabernaculo de MoisCs, um s6
tabernaculo de Davi e um so templo de Salom50, porque todos
esses edificios apontam o carninho de aproximagiio a Deus,
provido para toda a humanidade. "Porquanto hb um s6 Deus e
um sd Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus,
homem. ( I Tim6teo 2:5).Ha um so grande Sumo-Sacerdote
( N h e r o s 7:89; Joiio 14:1,6). Ha um s6 sacrificio pelos
pecados (Jog0 3: 16;Hebreus 10:7-12).
"

2.

Essa unicidade em Cristo implica numa unicidade em Seu
corpo. Jesus orou para que todos fossem um, para que o mundo
pudesse crer (Joiio 17). Na mente de Deus, a Igreja 6 uma s6
(Hebreus 2:ll). HA um s6 tabernaculo, um s6 templo

Um s6 PBo, um s6 Corpo, uma s6 Igreja, um s6 Deus, um s6
Espirito, um s6 batismo (I Corintios 10:17; 12:13; Efksios
2:20-22; 4:4-6).

F. OS CALICES COM FORMATO DE A M ~ N D O A(fixodo
25:33)
No candelabro de our0 havia quatro calices corn formato de
amendoas, com suas maganetas e corn suas flores. Cada haste tinha
tres calices corn formato de amendoas, com maganetas e flores. A
haste central simbolizava admiravelmente Cristo, na abundhcia de
frutos. Ela suportava as seis hastes que dela saiam (fixodo 37: 19).
G SETE LAMPADAS, AS QUAIS SE
PARAALUMIAR

ACENDERAO

Apesar de ter sete lhpadas, fala-se como se houvesse uma
lgmpada, ou uma luz (I Jogo 1:5 - "Deus e' luz'y. As sete l h p a d a s
irradiam uma s6 luz, ou um s6 testemunho, mesmo na pr6pria luz
temos a idkia da unidade de testemunho (Levitico 24:l-2; exodo
25:6; 35:14,28).
1.

0 prop6sito do candelabro era alumiar. Era portador de luz
(Levitico 24:2; Numeros 8:2-3; I JoBo 1:5; Jogo 1:4, 9: JoBo
33:30; Efksios 523). Esse proposito envolve os seguintes
aspectos:

a. 0 candelabro devia alumiar o Lugar Santo. Era a unica luz no
lugar Santo. Jesus Cristo e a sua Igreja proporcionam a unica
luz verdadeira para o mundo. (Mateus 5: 14; Lucas 1:78; Jogo
8: 12; I Corintios 4:6; Filipenses 2: 15-16; I Jogo 1:5-7). NBo
havia luz natural no Santuiirio (JoBo 9:5; 12:35-36).
b. 0 candelabro de our0 projetava luz sobre a Mesa dos pges da
proposigBo e. o altar de incenso (fixodo 40:24-25; Salmos
27: 1).
c. 0 candelabro de our0 se acendia para alumiar defionte dele

mesmo (Gxodo 25:37; Numeros 8:2-3). Isto quer dizer que a
luz alumiava os seus proprios ornamentos. Da mesma forrna o
Espirito ilumina os 66 livros daBiblia. E necessario ter a luz do
Esgirito para iluminar a Palavra (Salmo 36:9; 119:130; Jog0
14:26; 16:13-16; I1 Corintios 3:18).
2.

Todo o ministerio sacerdotal ao Senhor era feito a luz do
candelabro (Apocalipse 1:6; 5 :9- 10; I Pedro 2:5,9).

3.

0 candelabro foi acesso provavelmente pel0 fog0 divino,
(soberania divina) mas era mantido aceso pelo suprimento diario
do azeite (responsabilidade humana).

a. Isto se provapelo fato de que quando a coluna de fog0 partiu do
monte do Sinai e desceu sobre o propiciatorio tingido pel0
sangue, o fog0 divino saiu dessa gloria e consumiu o sacrificio
sobre o altar do holocausto, acendendo o fogo. Brasas vivas
eram levadas para o altar de incenso e para acender o
candelabro de ouro.
b. A Igreja, como o "candelabro de Deus", foi divina e
soberanamente "acesa" no Dia de Pentecostes, quando
"linguas como de fogo" apareceram visivelmente sobre os 120
discipulos no Cenaculo (Atos 2: 14).
c.

E a responsabilidade do crente receber um suprimento
continuo do azeite divino, o Espirito Santo, para manter a sua
"lhpada" ardendo perante o Senhor (Mateus 25: 1- 13).

o

SUMO-SACERDOTE APRONTAVA AS LAMPADAS
( ~ X O30:7-8)
~O
Argo era instruido por Deus para usar azeite puro para a luz
(fixodo 25:6; 27:20; 35: 14,28; Levitico 24: 1-14). Esse simbolo
encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo, no seu sofiimento antes
da cruz. GetsGmani quer dizer "lugar de azeite". Jesus t fruto da
oliveira (Romanos 11) que foi espremido e batido atravts do

H.

CADAMANHA

sofrimento do Getsemani e Calviirio, para que n6s tivCssemos o
"azeite puro", isto C, o Espirito Santo para ungir e para dar azeite para
a luz e para o testemunho. 0 Espirito Santo C o azeite puro. Apalavra
gregapara azeite C "chrisms", que C tarnbCm traduzida por "un980" (I
Jogo 2:20, 27). Cristo C o ungido e os seguidores de Cristo s5o os
ungidos.
Ate o pr6prio candelabro foi ungido antes de brilhar, e, da
mesma forma, o povo de Deus deve ser ungido para ser testemunha
(Gxodo 30:27; Atos 1:8). Observemos que as l h p a d a s deviarn arder
continuamente. Nunca deviam se apagar (fixodo 27:20; I Samuel
3: 1-6; Salmos 119: 105).Afim de arder continuamente, teria de haver
urn suprimento continuo de azeite. Para a luz se manifestar, tem que
haver um fluir constante de azeite. Tudo isso C abundantemente
verdadeiro com respeito A Igrejanos fins dos tempos. Tem de ser uma
Igreja com urn suprimento abundante de azeite (Mateus 25:l-3). A
Igreja de hoje em dia C desafiada a ser "urn luzeiro no meio de uma
gera~Eopervertida e corrupta (Filipenses 2:15, 16). Nunca o
ministCrio do Espirito Santo foi t5o importante.
"

"ArEo quando preparar as ldmpadas... quando ao crepzisculo
da tarde, acender as ldmpadas " (kxodo 30:7-8). 0 ministkrio de
Argo, o Sumo-sacerdote, era: a) Preparar as lhpadas, removendo as
partes queimadas do pavio; b) Levar suprimento de azeite de manh5
e de tarde, quando ministrava perante o altar de incenso (fixodo
27:21; Levitico 24:3;N6meros 8:l-3).

1.

2.

Jesus Cristo, o nosso grande Sumo-Sacerdote, desempenha o
seu ministkrio de preparaqiio da lgmpada dos crentes, tirando as
6reas queimadas e suprindo o azeite para continuar a dar luz
(Filipenses 1:19; Mateus 25: 1-13; Apocalipse 1:12,20).
Vipois, que tudofaqas segundo o modelo que tefoi mostrado
no monte " (fixodo 25:40). 0 candelabro, como tudo mais, teria
de ser feito segundo o modelo divino. Foi feito pel0 Espirito de
Deus e a sabedoria de Deus, manifestados no construtor. Tudo
i s s o n o s f a l a d a I g r e j a , que C o v e r d a d e i r o
"

castigal (ou candelabro) de Deus. Ela tambkm tem de ser edificada
segundo o modelo celeste, sendo a "$guru e sombra das coisas
celestes " (Hebreus 8: 1-5).
I

NOTAS:
1.

No templo de Salomiio havia dez candelabros de our0 (I
Cr6nicas 28: 15; I Reis 7:49; Jeremias 52: 19). A Igreja e o
templo de Deus (I Corintios 3:16; I1 Corintios 6: 16; Efksios
2:20-22), e a plenitude da luz se manifestara em seu templo.

2.

No templo de Salomiio havia candeeiro (candelabros) de prata
nas ciimaras dos sacerdotes, em redor do santuario (I Cr6nicas
28: 15; I Reis 7:49). Prata sempre leva simbolismo de reden~go.
Assim, os sacerdotes, a luz da reden920 ininistravam perante o
candelabro.

3.

Talvez o candeeiro de Daniel 5: 1-5 tenha sido o candelabro de
ouro levado do templo que fora destruido pelos babil6nicos.

4.

0 candelabro de our0 tem rela~iiocorn a visiio dos tempos de

restauragiio, depois do cativeiro, e simboliza o fim dos tempos
(Zacarias 4: 1- 14;Apocalipse 11:1-4).
5.

As sete igrejas locais do livro de Apocalipse siio simbolizadas
por sete candeeiros (candelabros) de ouro, cada um dando luz
na cidade local aonde Deus as colocou (Apocalipse 1:12-20).
Pode-se avaliar o senso de responsabilidade de "cada
candeeiro", porque cada igreja local e representante da Igreja
Universal (Apocalipse 25).

" E ~ / ~ saoluz
u do rnzlndo " (Joiio 8: 12)
Vdssois u luz do mundo (Mateus 5 :14-16).
da aurora que vai brilhando mais e mais ate' ser dia
perfeito." (ProvCrbio 4:18). "Andai, como Jilhos da luz..."
(Efesios 5:8)
"

"

...Luz

"

"A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens ( Joiio 1:4).
"

A Igreja deve deixar brilhar a luz nas trevas deste mundo, para
iluminaqiio do conhecimento da gl6ria de Deus, na face de Jesus
Cristo (I1 Corintios 4:6). A vida do crente deve ser uma luz para os
homens, porque a luz e o pr6prio carater e natureza de Deus em
Cristo.
Pode-se comparar o crente corn o candeeiro. Sua vida espiritual
6 a luz. 0 Espirito Santo C o "azeite" de sua vida. Niio ha substituto
para o Espirito de Deus.

A MESA DOS PAES DA PROPOSICAO

XII. A MESA DOS PAES DA PROPOSICAO
Exodo 25:23-30; 37:lO-16: 40:22-23; Levitico 24:5-9
A segunda peqa a ser feita no Tabernaculo foi a mesa dos pges
da proposi@o. Esta mesa foi feita de madeira de acacia, coberta de
ouro. Foi colocada no santuario, no lado oposto ao do candelabro, no
Lugar Santo. Sobre esta mesa? eranl colocados doze piies que os
sacerdotes da tribo de Levi deveriam comer. Veremos que essa peqa
fala do Senhor Jesus Cristo, no seu ministkrio na Igrej a.

"Turnke'm farcis a mesa... " (Exado 25:23). Aqui, n6s
encontramos o primeiro uso da "mesa" na Biblia. 0 primeiro uso de
uma palavra 6 sempre significante, e veremos que C verdade neste
caso. No livro de Genesis, temos o relato da ruina do homem pel0
pecado. Quando o homem peca, 6 quebrada a comunhiio com Deus.
Aqui, no livro de kxodo, temos um retrato do homem decaido,
remido pela graCa de Deus. Vemos a graqa de Deus se manifestando
ao homem decaido, para restabelecer as linhas de comunhiio que
foram quebradas. Deus prove uma mesa para os seus sacerdotes em
seu santuario. Tudo isto proclama a verdade de que Deus tem nos
preparado uma mesa em Cristo, para o seu povo redimido, os
sacerdotes do santukio eterno.
Diversos nomes foram dados a mesa, nas Escrituras. Foi chamada:
1. Amesa dos piies da proposiqiio (Cxodo 25 130).

2. Amesa de madeirade acacia (fixodo 25:23; 37:lO)
3.
4.

A mesa de our0 puro (Levitico 24:6 - Devemos estar limpos,
para podermos comer dela).

mesa (fixodo 39:36; 40:4,22).

A~nesade our0 (I Reis 7.48 - no templo de Salomgo).
A mesa dos piies da proposiqiio e tip0 e representa o pr6prio
Senhor Jesus Cristo, como o piio da vida para o seu povo (Joiio
5.

6:25-63), e aponta para a mesa do Senhor, ou a comunhiio na Igreja
do Novo Testamento, o corpo de Cristo (I Corintios 10:15-21; 11:2334; Mateus 26:2628). Talvez tenha sido a mesa na qua1 Davi estava
pensando, quando escreveu "Preparas-me uma mesa na presenqa
dos meus adversbrios ... " (Salmo 23 :5; conforme Mateus 26: 17-20).
I

A. MATERIAIS E CONSTRUCAO DAMESA
"De madeira de acbcia... " (exodo 25:23). Mais uma vez, a
madeira de acacia fala da humanidade sem pecado,
incorruptivel e perfeita, de Jesus Cristo. Como ja notamos, a
madeira de acacia t traduzida, na versiio Septuaginta do Antigo
Testamento, como "madeira incorruptivel". Cristo Jesus C a
raiz de uma terra seca, o homem cujo nome C Renovo (Zacarias
6: 12-13; Isaias 11:1-4). 0 incorruptivel carater e natureza de
Jesus C visto no desert0 deste mundo e 6 retrato para nos nos
quatro Evangelhos.

2.

"Terb o comprimento de dois cbvados, a largura de um cbvado,
e a altura de um cbvado e meio... " (exodo 25:23). Deus tem
estabelecido medidas divinas para tudo. Tudo deveria estar a
altura desta medida. Amesa, a grelha do altar do holocausto, e a
arca do testemunho, todos tEm a mesma medida de um c6vado
e meio. Portanto, a grelha do altar do holocausto, no atrio, a
mesa dos piies da proposiqiio, no Lugar Santo, e a arca do
testemunho, com seu propiciatorio tingido de sangue, no Santo
dos Santos, todos tEm a mesma medida. A mesma altura
significa para nos o mesmo padriio, ou o mesmo nivel diante de
Deus. Fala da verdade de que n6s comepinos no "Trono de
Juizo" (o altar do holocausto), para que possamos chegar a
mesa dos piies da proposiq50, para terrnos comunhiio com Deus
e seus sacerdotes, sobre a base do sangue aspergido sobre o
propiciatorio (assento de misericordia).

3.

"De ouro puro a cobrirbs... " (exodo 25:24). A palavra

hebraica para "ouro" deriva-se de uma raiz pouco usada que
quer dizer "emitir uma luz tremula", "cintilar". 0 ouro,
portanto, C tipico da divindade, ou natureza divina de Jesus
Cristo. Na mesa, temos dois materiais: ouro e madeira. Dois
materiais, mas apenas uma mesa. Isto fala da uniiio das duas
natureza no Senhor Jesus Cristo. Divindade e humanidade, na
sua plenitude, siio vistas tipicamente na madeira e no ouro. 0
Senhor Jesus Cristo e o Deus-homem. Ele C o Verbo (Ouro)
feito came (madeira) que habitou entre n6s (Joiio 1:1-3; ,7020
1:14-18; I Tim6teo 3:16; 2:5-6). Jesus C o verdadeiro Mediador
entre Deus e os homens. Para poder fazer mediaqilo entre os
dois, Ele teve necessidade de participar da natureza dos dois.
Devia ser divino, para representar a Deus diante dos homens, e
devia ser humano, para poder representar os homens diante do
trono de Deus.
4.

"Tambe'm lhe farhs moldura ao redor; da largura de quatro
dedos, e lhe farcis uma bordadura de ouro ao redor da
moldura. " (fixodo 25:25). A palavra traduzida por "moldura e
bordadura" pode ser tambCm traduzida por "coroa". Portanto,
havia duas "coroas" nesta mesa. Uma das finalidades dessas
"coroas" seria evitar que os objetos em cima da mesa caissem
dela (Zacarias 13:6; Joiio 10:28; Judas 24). No Antigo
Testamento, duas pessoas eram coroadas: o sumo-sacerdote e o
rei. A mitra na cabega do sumo-sacerdote e chamada, em
fixodo 29:6, "a coroa sagrada". 0 s reis tambem eram coroados,
depois de serem ungidos.
As duas coroas falam do fato que, em Jesus Cristo, os dois
oficios de Rei e de Sacerdote sZio unidos. Ele foi coroado Reisacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 0 s homens o
coroaram com uma coroa de espinhos (o produto do pecado e
da maldiqilo), mas Deus o coroou de gl6ria e honra (o selo de
uma obra consumada) (Hebreus 2:6-9; I Pedro 5:4; Hebreus
7:l-2; Filipenses2:8-11).
A.

Ha tres pegas no Tabernaculo com a moldura, ou coroa:

5.

1) A arca da Alianqa
2) 0 Altar de Incenso
3) Amesa dos piies da proposiqiio
Tinha quatro argolas de ouro e duas varas de madeira, cobertas
com ouro, para levanta-la, quando era transportada.

B. 0 QUE REPRESENTAM OS PAES?
"Porcis sobre a mesa os pZes da proposiqZo diante de mim
pevpetuamente ". (gxodo 25:30). Temos deixado o &trio(terrenal) e
estamos agora no Lugar Santo (celestial). Siio um tip0 da Palavra de
Deus, como nossa comida espiritual. A mesa foi colocada no lado
norte, oposto ao candelabro (gxodo 40:22). Se entende que n8o
podemos comer, se primeiro niio temos luz.
1.

Ha diversos nomes biblicos dados aos piies daproposiqiio:
a. No hebraico, o nome C "o piio de face", face representando o
sentimento de "presenqa". Portanto, "o piio da presenqa"
seria o nome exato.
b. "0 piio do seu Deus" (Levitico 21 :31). Este piio esta sobre a
sua mesa e atraves dele Deus entra em comunhiio com seus
sacerdotes.
c. "0 p8o continuo" (Numeros 4:7; I1 Cr8nicas 2:4; Levitico
24:8). 0 p8o estava sempre diante do Senhor. Crentes
encontram em Cristo o p8o de cada dia, o pi30 continuo
(Mateus 6: 11).
d. Ha a sugest8o de um outro nome - o p8o de ordem. Havia uma
ordem na disposiqiio do piio sobre a mesa (I1 CrGnicas 13: 11).
Da mesma forma, ha uma ordem divina no Novo Testamento
na "mesa" do Senhor (I Corintios 11:34).
Todos estes aspectos da verdade, vistos nos titul'os dados ao piio,
s8o simbolicos da comunhiio, ou ceia do Senhor. 0 Senhor
entrava em comunh8o com seus sacerdotes, atraves do

piio. Participavam dele atravis do piio. 0 que comemos torna-se
parte de nosso ser (Joiio 6:48-56; I1 Pedro 1:4).
2.

"Tambe'm tomarris da jlor de farinha, e dela cozerds doze
pZes ... (Levitico 24:5). A flor de farinha comeqa como um
griio de trigo. Mas, para preparar para o piio o griio tem de ser
esmagado, moido, feito em p6. Assim, a flor de farinha fala das
provaqdes, tentaqdes, testes e sofrimentos do Senhor Jesus,
como o griio de trigo, esmagado e quebrado para se tornar piio
para n6s (Joiio 12:24).
a. Eram feitos sem fermento, porque o fermento C um tipo do
pecado (Mateus 16:6-12;Marcos 8: 15; I Corintios 5:6-8).
"

3.

0 incenso puro foi usado como urna oferenda queimada a
Jeova (Levitico 24:7). E significative que os magos incluiram
o incenso entre seus presentes para Jesus (Mateus 2:ll).
Verdadeiramente ele era o piio dos cCus.
a. "Dozeplies (Levitico 24:5). Havia doze piies na mesa perante
o Senhor, um piio para cada uma das tribos de Israel. Todas as
tribos eram representadas perante o Senhor. Cada membro do
corpo de Cristo participa do unico pi30 de I Corintios 10:17
"Porque nds, embora muitos, somos unicamente um pZo, um
sd corpo;porque todosparticipumos do .tinicopZo.
"

"

b. "Em cada sribado, ArZo o pord em ordem perante o Senhov...
(Levitico 24:8). 0 piio era posto em ordem cada shbado. 0
"piio" de Deus C sempre fresco e sempre tem suficiente. Jesus
Cristo e o Piio da Vida. Ele C tudo em todos. Ele 6 o verdadeiro
sabado de descanso, porque ele C o batizador do Espirito Santo.
0 descanso apenas se encontra na sua obra completa (Joiio
19:30; Mateus 11:28-30;Isaias28:ll-12).
c. "E serd de ArZo e de seusfilhos ... (Levitico 24:9). 0 piio era
para ser comido pelos sacerdotes, dentro do Lugar

"

"

Santo (I Samuel 21 :1-6; Mateus 12:4). Eles davam forqa fisica.
"Comemos~'a Palavra de Deus nos cultos, o que nos dB forqa
espiritual. Jesus C o nosso P2o vivo (Joiio 6:47-5 1). Sob aNova
Alianqa em Cristo, todos os crentes s2o chamados de
Sacerdocio Espiritual (I Pedro 2:9; Apocalipse 1:6; 5:9-10).
Somente os que pertencem a esta casa Espiritual tEm o direito
de participar da mesa. A mesa era "cousa santissima". 0 s que
participam da mesa do Senhor tambem devem ser santos.
d. Cristo veio a primeira vez como o griio de trigo, para ser
quebrado por nos, para se submeter ao forno do Calvkio e para
ser ressuscitado dentre os mortos, como o perfeito e completo
P2o da vida para esta dispensaqiio.

0 piio era o esteio de vida para o povo de Deus, no Antigo
Testamento. AtravCs da histdria da naqiio, encontramos muitos
retratos da significiincia da vida nesse piio. A seguir, daremos alguns
exemplos da import2ncia do p2o para o Israel natural, que
prefigurava Jesus Cristo, como o piio e esteio de vida na Igreja, que C
o Israel espiritual.
0 piio asmo era usado na Festa da pascoa (fixodo 12:14-20,
34).
0 mana foi o piio de Israel por quarenta anos, no desert0
(exodo 16).
Havia doze piies para os sacerdotes na mesa dos piies da
proposiqiio (Levitico 24:5-9; fixodo 25:23-30).
As ofertas de manjares eram um tip0 de piio (Levitico 2).
Na Festa de Pentecostes, dois piies eram preparados para serem
movidos perante o Senhor (Levitico 23 :15-17).
AArca da Alianqa continha p20, na forma de mana, na urna de
ouro (Hebreus 9.4; Apocalipse 2: 17).
Abraiio deu "piio assado" ao Senhor (Gsnesis 18:1-6).
Abraiio recebeu piio e vinho de Melquisedeque, Rei-sacerdote

9.
10.
11.
I'..

12.
13.

do Deus Altissimo (Ggnesis 14:18).
Elias caminhou quarentadias na forga do p5o que o anjo lhe
trouxe (I Reis 19:8).Davi recebeu forga do p5o daproposig50 (I
Samuel21:6; Mateus 12:l-4).
Ezequias restaurou a ordem da mesa, durante o despertamento
espiritual no seu reino.
Neemias restaurou outravez, depois do cativeiro babil8nic0,
.0 serviqo da casa do nosso Deus, para ospGes da
proposiqGo.. . " (Neemias 10:33).
Jesus alimentou os cinco mil com cinco p5es e dois peixes
(Mateus 14:15-21).
0 s quatro mil tarnbCm fo9ram alimentados com os p5es e
Peixes (Mateus 15:32-38).

A mesa dos p2es da proposig50 tgm o seu cumprimento em
Cristo e na sua Igreja, Ele 6 o nosso P2o e a nossa Bebida (I Corintios
10:l-4, 15-21). Nele temos a nossa plena e completa porg2o e
companheirismo, cura divina e saude. "Eperseveraram nu doutrina
dos ap6stolo e nu comunhGo, nopartir dopGo (Atos 2:42).
"

11

XIII. 0 ALTAR DE INCENSO
exodo 30:l-10,34-38; 37:25-29; 40:5,9; Numeros 4: 11
Havia sete passos no plano do Tabernaculo que forarn
necessh;ios para urn Israelita obter o perdiio, que o levava do pecado
(deserto) parao Lugar Santissimo.
1. A decisiio de sacrificarjunto ao portgo.

,

2.

0 oferecimento do sacrificio no altar de bronze.

3.

A lavagem na bacia de bronze.

4.

0 oferecimento de urn testemunho junto ao candelabro de ouro.

5.

Acomunhiiojunto A mesa de piies asmos.

6.

Comunhiio com Deus, atraves da oraqiio junto ao altar de
incenso dourado.

7.

FC que se tornou revela@io dentro do vCu.

Todos estes passos, tornados pelos israelitas e pel0 sacerdote,
como tipo, acham sua realidade na vida do verdadeiro crente que niio
deixara nada lhe impedir, no seu carninho em busca da revelaqiio de
Jesus Cristo.

0 altar de incenso dourado 6 um tip0 de Cristo, como nosso
intercessor (Joiio 17:1-26, especialmente 8- 10, 15, 20; Hebreus
7:25).

"Farbs tambe'm um altar:.. " (Gxodo 30: 1). Havia dois altares
no Tabernaculo de Moises: o Altar de Holocausto e o Altar de ouro,
ou Altar de Incenso. 0 altar de holocausto estava localizado no &trio,
defronte do port50 do Tabernaculo, e era usado somente para os
sacrificios queimados. 0 altar de incenso era usado, por sua vez,
somente para queimar o incenso, sendo localizado defronte do vCu
no Lugar Santo. Esse altar de ouro recebeu diversos nomes nas
Escrituras. E charnado:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

0 altar de incenso - Exodo 30:27; 3 1:8; 35: 15; 37:25.
0 altar de our0 - gxodo 40:5; 39:38; 40:26
0 altar de our0 que se acha diante do trono - Apocalipse 8:3
0 altar que estava diante do Santo dos Santos - I Reis 6:22
0 altar diante do Senhor - Levitico 16:12,28
0 altar para queimar incenso - Exodo 30: 1
0 altar do incenso aromCitico - Levitico 4:7.

0 altar de incenso C um tip0 de Cristo, como nosso intercessor
(JoBo 17:1-26; Hebreus 7:25).

A. OS MATERIAIS E A CONSTRUC~ODO ALTAR DE
INCENSO
"De Madeira de accicia o far&.. . (fixodo 30: 1). Mais uma
vez, a madeira usada nessa peqa, o altar de incenso, nos fala da
natureza pura e santa da humanidade de Jesus. Ele C o Renovo
justo (Zacarias 6: 10-12; Isaias 11;2-4; 53 :1-2; Jeremias 23 5 ) .
E simbolo de sua natureza humana incorruptivel, sem pecado
(Salmo 16:10; Atos 2:25-28; 13:35; I Pedro 1:23). 0 Senhor
Jesus Cristo era incorruptivel em tudo - em palavra, em
pensamento e em aqBo. NBo sofreu a corrupqiio, mesmo
quando colocado no sepulcro.
"

2.

"Terci um c6vado de cornprimento, e urn de largura, serb
guadrado, e dois de altura... " (exodo 30:2). Ao olharmos o
altar de incenso, em relag20 a todas as outras peqas, vemos que
C a peqa mais alta no Santukio. Isso sugere que o ministirio de
adoraqiio, de intercessiio e de oraqBo C o mais alto entre todas as
formas de serviqo e ministkio.
a. Fala de Cristo exaltado a Sumo-Sacerdote, para ser a cabeqa de
um povo novo (EfCsios 1:20-23; Colossenses 2:9-10).

3.

"Serbquadrado... " (fixodo 30:2), tal como cmo o altar de
Holocausto e o altar de incenso.

a. E urna mensagem universal em seu efeito. Ao mesmo tempo,
dos quatro cantos do mundo sobem a Deus as orag8es dos
Seus santos.
b. 0 livro do Apocalipse revela urna cena do anjo de pC junto ao
altar, no cCu, com um incenskio de ouro, e 'Ifoi-lhedado muito
incenso para oferec&lo corn as oraqGes de todos os santos
sobre o altar de ouro que se acha diante do trono; e da m6o do
anjo subiu h presenqa de Deus o fumo do incenso corn as
oraqGes dos santos " (Apocalipse 8:3-4).
"... 0 s chzj?esformar60 urna s6peqa corn ele " (gxodo 30:2).
0 altar de incenso tinha quatro chifres, um em cada canto.
Chifres nas Escrituras sempre indicarn poder, autoridade e
realeza. 0 s chifres dos animais s5o a sua defesa, fonte de poder
e forga.
a. 0 s chifres falam do valor do sangue e do poder do perdilo
atraves da intercessiio (I Reis 1:50).

4.

b.

"Uma vez no ano ArGo fard expiaq60 sobre os chlJFes do
altar com sangue da oferta pelo pecado; uma vez no anofard
expiaqi70 sobre ele pelas vossas geraqGes; santissimo e' ao
Senhor " (fixodo 30:10). Como foram relacionadas cam
sangue, urna vez cada ano, assim as feridas de Jesus estilo
sempre i vista de Deus, nesta era do evangelho
(Apocalipse 5 :6).

c.

0 s chifres foram usados tambCm pelos profetas para ungir.
Para adquirir um chifre de 6le0 (simbolo da ung8o do Espirito
Santo) era necesskio urna morte (I Samuel 16:1, 13; Salmo
92:lO; 132:17;ICorintios 1:6,9.

d.

A intercessiio pelo pecado C perpktua e poderosa, porque
"Ele (Jesus) vive sempre " (Hebreus 7:25). Sendo que a morte
n5o podia vencer e nEo vencerii, sua intercessiio C perpetua.

5.

"De ouro puro o cobrircis, a parte superiol; as paredes ao
redol; e os chfies... " (Exodo 30:3). 0 altar de incenso era
revestido inteiramente de ouro. Na madeira do altar, vemos a
incorruptivel humanidade de Jesus Cristo, e, no ouro, vemos a
natureza divina.

6.

"E lhefarcis uma bordadura (coroa) de ouro ao redor" (gxodo
30:3). 0 altar de incenso tinha uma coroa de ouro ao redor,
como j& vimos na mesa dos piies da proposiqiio e na arca da
alianqa. A coroa, em conexiio com o altar de incenso, revela
Jesus Cristo como o Rei-Sacerdote (Salmo 110: 1;Hebreus 7: 14,25; 2:9).
a. Uma parte da funq8o dessa coroa ao redor do altar de incenso
era impedir que as brasas do incenso caissem no chiio. Jesus "...
e'poderosopara vos guardar de tropeqos epara vos apresentar
corn exultaq20, imaculados diante da sua gldria. (Judas 24).
"

"Tanzbe'm lhe farcis duas argolas de ouro debaixo da
bordadura, de ambos os lados as farcis; nelas se meter20 os
varais para se levar o altar: De inadeira de accicia farcis os
varais, e os cobrirds de ouro.. (Exodo 30:4,5). 0 s dois varais
da madeira incorruptivel coberta de our0 foram usados durante
as jornadas pel0 deserto. Havia as argolas e os varais para levar
o altar. Fonnavam ulna parte do altar e, portanto, sempre
estavam junto con1 o altar.
"

a. Representam nosso priviligio continuo, como crentes, de
chegar a Deus para pedir ajuda no tempo de necessidade
(Hebreus 4: 16).

b. Fala da verdade de que somos estrangeiros e peregrinos neste
mundo, de passagem para a eternidade (Joiio 16:33; Hebreus
7:25; 11:10-16). 0 Senhor Jesus orou, niio para que f6ssemos
tirados do mundo, mas para que f6ssemos guardados do ma1
que esta no mundo (Joiio 17: 14- 16).

0 ALTAR DE INCENSO

8.

"Poras o altar deji-onte do ve'u que estb diante da arca do
testemunho, diante do propiciatdrio, que esth sobre o
Testemunho, onde me avistarei contigo" (Gxodo 305; 40:5). 0
altar de our0 estava colocado diante do viu e diante da arca do
Testemunho (exodo 40:5). A h i c a coisa que separava estas
duas peqas era o vCu. Em outras palavras, esse artigo era a peqa
que estava mais perto da Arca do Testemunho e a gl6ria
"Shekinah" de Deus (a gl6ria manifesta de Deus em forma de
nuvem). 0 altar estavaperto do lugar de encontro.
a. 0 altar de ouro estava no coraqiio (no centro) do Tabernaculo.
0 s m6veis do Tabernaculo formavam uma figura da cruz, e o
altar esta no coraqiio desse retrato da cruz. Dai, podemos ver
que o ministirio de intercessiio, oraqiio e louvor esta perto do
coraqiio do pr6prio Deus. Siio as coisas que estiio mais perto do
coraqiio de Deus.
1) 0 incenso (oraqiio) fala de Cristo como nosso meio de
acesso ao Pai, como filhos (Jogo 14:6; EfCsios 2:18;
Hebreus 9:24).

B. 0 SIGNIFICADO DO ALTAR DE OUR0
Este altar era usado para queimar incenso perante o Senhor.
1.

0 altar nos fala que o h i c o meio de nos comunicarmos com
Deus 6 pela oraq2o. Era o lugar de encontro com Deus (fixodo
30:6).

a. Incenso fala das oraqbes e intercessaes que ascendem i
presenqa de Deus (Salmo 141:1-2;Apocalipse 5:8; 8:2-6);
b. 0 incenso C colocado no altar pel0 homem, e, ao queimar, sobe
A presenqa de Deus. Da mesma forma, as oraqbes eomeqam no
coraqgo do homem, para depois subir a Deus (Mateus 6:6;
Atos4:24).
c. Queimar incenso significa intercessiio. Afirma a Biblia:

"...vivendo (ele) sempre para interceder por eles"

(Hebreus 7:25; 9:24; I Jo2o 2:l-2). Jesus Cristo e o nosso
grande Sumo-Sacerdote que intercede por nos.
d. A oragiio C eficaz s6 quando C feita em o nome de Jesus (Joiio
14:13-14; 16:24).
e. Niio basta pedir em nome de Jesus. Permanecer nEle e
obedecer siio coisas vitais e necessirias (Joiio 15:7). Deus n2o
escutapecadores (Joiio 9:3 1).
2.

3.

Aoragiio tem que ser acompanhada pela pureza (I Timoteo
2:8-9)
0 ministkrio do Espirito Santo tambem se vE em conex20 com
o incenso. 0 Espirito an to, diz Paulo, "... intercede por nds
sobremaneira coln gemidos inexprimiveis... " (Romanos 8:26,
34).
a. Mas, acima de tudo, e simbolo de nossas oraq6es e adorag20
subindo a Deus como uma nuvem, ou como a fumaga que
ascende do altar. E urn cheiro suave para as narinas do Senhor.

C. 0 INCENSO NO ALTAR. 0 INCENSO AROMATICO FOI
OFERECIDO SOBRE 0 ALTAR DIARIAMENTE PEL0
SUMO SACERDOTE (Exodo 30:7-8)
"Ara"oqueimarci sobre ele o incenso uromcitico; cada manh$
quando preparar as limpadas, o queimark Quando ao crepzisculo
da tarde, acender as limpadas, o queimarci; serci incenso continuo
perante o Senhor pelas vossas geraqo"esn ( ~ x o d o30:7-8). E
interessante notar que o sacerdote oferecia o incenso a cada manhii, e
ao crepfisculo da tarde, ao preparar as liimpadas e acender do
candelabro de ouro (I1 Cr6nicas 29:7). No Antigo Testamento,
vemos Deus sempre operando em relagiio aos sacrificios da manhii e
da tarde (I Reis 18:36-38; Daniel 9:21). Disse Davi: "A tarde, pela
manha" e ao meio-dia, farei as Ininhas queixas e lamentarei...
(Salmo 55: 17). 0 incenso subia de continuo, mas a tarde e pela
"

Manhii eram tempos especialmente escolhidos para "as ministraqaes
diarias" perante o Senhor (Malaquias 1:11).

0 ministkrio de Ariio perante o altar de incenso, em relaqiio ao
candelabro, aponta ao ministdrio de nosso grande Sumo-Sacerdote,
o Senhor Jesus Cristo. Enquanto ministra a favor de Sua Igreja,
intercedendo pelos seus, Ele prepara as l8mpadas e nos dB o
suprimento do oleo do Espirito Santo. Somente o sumo-sacerdote e
os sacerdotes ungidos podiam ministrar diante do altar de incenso
(N6meros 4:16; Deuteron8mio 33:lO; 1 Samuel 2:28; I CrBnicas
6:49; I1 Cr8nicas 2:4; 13:11). 0 rei Uzias tentou unir os oficios de rei
e sacerdote e foi ferido com a lepra (I1 Cr6nicas 26: 16-19). Mas, em
Jesus, esses dois oficios estiio perrnanentemente unidos. Ele 6 o
grande Sumo-Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque
(Hebreus 7:1-4). Portanto, em Cristo nos nos tornamos reis e
sacerdotes para Deus, segundo a mesma ordem (Apocalipse 1:6).
Em Cristo, temos acesso ao Pai. Somos crentes-sacerdotes e, como
tais, temos o privildgio e a alegria de apresentar nosso incenso
(oraqaes) a Deus, por Jesus Cristo (Apocalipse 15-6; 5:9- 10).
Somos "edzjkados casa espiritual, afim de oferecermos sacrzJicios
agradaveis a Deus... (I Pedro 2.5; Efesios 2: 18).
"

D. NAO OFERECER SOBRE 0 ALTAR INCENSO
ESTRANHO (fixodo 30:9).
Niio podia ser oferecido fog0 estranho ou incenso estranho
sobre o altar de incenso. 0 primeiro fog0 sobre o altar foi acesso
divina e soberanamente. No dia da inauguraqgo do Tabernhculo,
Deus mostrou a sua aprovaqiio, acendendo o altar de holocausto no
phtio com o fogo divino, vindo da gl6ria de Deus. Quando o fog0 no
altar de holocausto foi aceso, as brasas foram levadas dele e usadas
para acender o candeIabro e o altar de incenso. Portanto, o fog0 era
fog0 divino. Qualquer outro fog0 era fog0 estranho. Qualquer
incenso que niio fosse o incenso segundo a prescriqgo de Deus, era
incenso estranho. Qualquer pessoa que tentasse oferecer tal oferta
sobre o altar de ouro seria punido, sendo cortado da

presenqa de Deus. Ha dois exemplos de homens que tentaram
oferecer fog0 e incenso estranho. Nadabe e Abiu ofereceram "fogo
estranho" e foram fulminados perante o Senhor (Levitico 10:1-3).
Core e o seu grupo ofereceram "incenso estranho" e forarn
destruidos @ h e r o s 16).
Fogo estranho e incenso estranho tipificarn adoraqzo falsa.
Deus n5o se interessa num culto que C simplesmente a
excitaqgo de sentimentos religiosos, como se encontra em
muitas religiaes pagFis e at6 em falsas seitas dentro da
cristandade. Ha muito fogo estranho e muito incenso estranho
sendo oferecido hoje nas falsas igrejas e na feitiqaria
(Deuteron6mio 18:9-14), e que e uma aborninaqiio a Deus e
caira sob ojuizo divino.

2.

Deus s6 aceita o fog0 que teve sua origem nEle e que C baseado
sobre a ExpiaqFio, por meio do sangue (Levitico 16:12). 0
prbprio Deus acendeu o fog0 na igreja no dia de Pentecostes
(Atos 2:4). E o fogo do Espirito Santo que faz com que a
fragrhcia do incenso suba para dentro do vCu (Hebreus
12:29). Deus s6 se interessa na adoraqiio que C em Espirito e
em verdade (Joiio 4:24).

3.

Deus s6 aceita o incenso que Ele ordenou. Jesus Cristo C o
unico Mediador entre Deus e os homens. NinguCm pode vir ao
Pai a n;do ser por Jesus Cristo. Incenso (oraqgo) Aparte do nome
de Jesus C uma abominaq50 ao Pai. Disse Jesus: "Eu sou o
caminho, e a verdade, e a vida; ningue'm vem ao Pai sencopor
mim". (Joiio 14:6). 0 escritor aos Hebreus testificou pel0
Espirito que estava nele: "Por isso tambe'm pode salvar
totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre
para intercederpor eles " (Hebreus 7:25).

4.

"Niio oferecereis sobre ele incenso estranho, nern holocausto,
nem ofertas de manjares ou libaq6es; nem tco pouco
derramareis libaq6es sobre eZe" (fixodo 30:9). Nenhum
holocausto seria feito sobre esse altar, nem haveria ofertas de

manjares ou libaqaes. Niio era para sacrificios de sangue.
Somente incenso seria queimado sobre o altar de ouro no
Lugar Santo. 0 patio, defronte do portiio de entrada, era o lugar
de sacrificio. Todos os sacrificios de sangue e de animais
seriarn feitos no altar de holocausto. Nunca houve sacrificio de
sangue no Lugar Santo, tip0 da dispensaqiio da Igreja. Jesus
Cristo derramou seu sangue no tennino da dispensaqiio da Lei
e se tornou nosso sacrificio de uma vez por todas, no Cal cario.
Cristo morreu uma vez pelos pecados, e niio morrera nunca
mais. Amorte niio mais tem dominio sobre Ele (Romanos 6:910).

E. EXPIACAO SOBRE OS CHIFRES DO ALTAR
"Ulna vez no ano Arc0 farci expiaq60 sobre os chzfies do altar
com o sangue da oferta pelo pecado; uma vez no anofard expiaqLio
sobre ele pelas vossas geraq6es; santissinzo e' ao Senhor... " (fixodo
30:lO). Uma vez no ano, no grande dia da expiaqiio, o sangue da
oferta pel0 pecado, que fora derramado no altar do holocausto, era
levado e colocado sobre o altar de ouro. 0 sangue foera colocado
sobre os chifres do altar e depois aspergido sete vezes sobre o altar
(Levitico 16:17-19;Levitico 4:7,18).
1.

E o sangue de Jesus (nossa oferta pel0 pecado) que foi
derramado no Calvario (altar de holocausto) que 6 o alicerce de
Seu ministerio de intercess20 (o altar de incenso) a favor dos
santos e da Igreja (Hebreus 8: 1-2). Somente o sangue de Jesus
da poder ao incenso da oraqBo. So o sangue de Jesus nos
capacita a aparecer diante de um Deus santo (Hebreus 9: 12-14;
I JoBo 1:6-7).

2.

0 sangue da oferta pelo pecado era aspergido sete vezes sobre
os chifres do altar de ouro. Sete 6 o numero da plenitude,
perfeiqgo, ou inteireza. 0 ministerio de intercessiio de Jesus
Cristo 6 pleno, completo e perfeito.

F. 0 ALTAR DE OUR0 EM C O N E ~ O
COM A ORACAO

"Disse mais o Senhor a Moisis: Toma substhncias odorljceras,
estoraque, onicha e gdlbano; estes arbmatas com incenso puro;
cada urn de igualpeso; e distofards incenso,perfume segundo a arte
doperfumista, temperado corn sal, puro e santo " ( ~ x o d 30.34-35).
o
Como ja dissemos, o incenso fala-nos de oragGes, adoragiio, e do
ministkrio de intercessiio de Cristo e da sua Igreja.
1.

Era um tip0 de Cristo, intercedendo pelos que crsem nEle
(Joiio 17:9; 15,19:20).

2.

0 incenso era um incenso perpktuo diante do Senhor (fixodo
30:7-8). Era oferecido cada ma&% e cada tarde e mostra que a
oragiio e llouvor devem ier oferecidos perpetuarnente.

3.

Tinha-se que passar o altar de incenso para se chegar dentro do
Lugar Santissimo, na presenqa de Deus. Para entrar na
presenga de Deus agora, tem-se que aproxima&se com
louvores e agGes de gragas (Salmo 100:4).

4.

0 s ingredientes do incenso apontavam para os diversos
aspectos desse ministkrio diante de Deus. Havia cinco
ingredientes envolvidos no incenso. Todos tinham o mesmo
peso. Note o perfeito equilibrio nesses ingredientes. Deus quer
tudo em sua pr6pria proporgiio, tudo em equilibrio, cada
elemento era importante e necesskio.
a. "Estoraque" - 0 estoraque 6 uma substiincia resinosa,
produzida por um arbusto de 10 a 20 pks de altura. A palavra
significa "gota, pingo". Segundo um estudioso da matkria, essa
substgncia era obtida sem a necessidade de cortar a arvore. Ela
gotejava por si mesma (Deuteron8mio 32:l-2). E tipo de uma
oraqgo espontiinea e louvores continuos a Deus.
1) A extrema necessidade produz urna oraqiio esponthea
(Atos 12:5).
2) A plenitude do Espirito produz louvores e oragdes
espontheas (Efksios 5 :18-19).

Nota: para ser usado na composiqiio, o estoraque teria que ser
batido at6 se tornar um po (Deuteron6mio 3 1:1-2).
b. "Onicha" - Este ingrediente, que entrava na composiqilo do
incenso, era feito da concha de um molusco do Mar Vermelho
que, sendo queimado, produzia um perfume. Sua fragriincia,
provavelmente, vinha das coisas que serviam de aliment0 para
o molusco (Mateus 4:4).

c. "Galbano" - Era obtido planta que crescia nas montanhas da
Siria. Chegava a altura de quase tres metros e, quando cortada,
saia dela uma resina de cor cremosa, grossa e resistente. Era
amarga e era usada para afastar insetos. (Estes tres ingredientes
falam da oraqso e adoraqilo e os seguintes falam do Espirito.)
d. "Incenso puro" - Uma resina aromatica, extraida de uma
h o r e , de cor branca. Devemos distinguir este incenso do
incenso de cuja composiqiio ele fazia parte. Dizem alguns que
esse incenso era obtido fazendo-se pequenos cortes na arvore,
A tarde, e a resina, ou goma, saia a noite. 0 branco nos fala de
pureza e retidiio.
e. "Sal" - Sal serve tanto para temperar, como para preservar. 0
sal nos fala da linguagem pura, sadia e cheia de graqa
(Colossenses 4:6). 0 sal tem qualidade de perrnanhcia. Deus
fez com Davi uma alianqa de sal (I1 Cr6nicas 13:5). Tudo isto
foi incluido naNova Alianqa em Cristo.
5.

Ao chegarrnos diante do Senhor com nosso "incenso",
chegamos com humildade. Ja comemos do Pi20 da Vida.
Chegamos ao nome que esta acima de todo nome. Chegamos
tendo perdido a nossa identidade na do Senhor Jesus Cristo, e 6
na Suajustiqa que estamos diante de um Deus santo. Queremos
que nossa adoraqilo e nossos coraq6es estejam temperados com
sal.

6.

"Uma parte dele reduziras a po e o poras diante do testemunho
na tenda da congregaqilo, onde me avistarei contigo; sera para

.

v6s outros santissimo" (exodo 30:36). Todas as especiarias
(doces e amargas) eram moidas e reduzidas a p6, sendo depois
combinada com incenso. Finalmente, eram temperadas com o
sal. De tudo isso foi produzido um incenso fiagrante. Seria
colocado sobre as brasas de fog0 no altar de incenso, perante o
vCu. Ao queimar-se sobre o altar, a fiagrhcia ascenderia detras
do vCu, no Lugar Santissimo. Enfim, o santuhio inteiro estaria
impregnado com a fragriincia do incenso.
a. Da mesma maneira, Jesus foi esbofeteado e esmagado pelas
provas, tentagdes e sofiimentos. Ele experimentou o amargo e
o doce. E assim o incenso foi colocado sobre o fogo. Do mesmo
modo, Jesus experimentou o fog0 da justiga divina. Ele se
tornou fragrancia para o Pai. A fragrhcia da vida de Cristo
impregnou o Santo dos Santos do cCu. Em Cristo, tudo esth em
perfeito equilibrio: a graqa, a verdade, a misericdrdia, a justiga
e o arnor.
7.

"Porkmo incenso quefareis, segundo a composiq60 deste, n i o
o fareis vds mesmos, santo serdpara o Senhor QuemJizer tal
como estepara o cheiraq serd eliminado do seupovo. (fixodo
30:37-38). Deus C muito edatico aqui, Ele niio quer substitutos
desse incenso. Deus n2o se interessa em imitagdes. Violar esta
proibigiio significava que seria cortado do Seu povo (Levitico
10:l-7). N2o ha substituto para a verdadeira adoraggo em
espirito e em verdade (Jo2o 4:24). N2o ha substituto ou
imitagiio da vida de orag2o que Deus aceitara.
"

G. 0 QUE E 0 VERDADEIRO INCENSO?
0 altar de incenso fala do ministCrio de orag2o e intercesszo.
Quando n6s enviamos o nosso incenso ao Senhor, todo o nosso
ser deve estar envolvido (I Tessalonicenses 5:23). Devemos
estar impregnados com a fiagrancia de uma vida de orag2o.
Deus da grande importhcia a orag2o. (Leia Atos 2:42; EfCsios

0 lindo vtu separa o Lugar Santo do Lugar Santissimo (exodo
26:33). A palavra "vCu" (em hebraico "paroketh") significa separar.
Marca uma linha ou diviszo entre dois lugares. 0 vCu escondia a
presenqa de Deus de todos, menos do sumo-sacerdote.
1.

0 vCu recebeu diversos titulos naBiblia, como a seguir:
0 vcu - fixodo 26:3 1 - Um vCu C urna cortina usada para
dividir, separar, ou ocultar algo.

2.

0 Segundo VCu (Hebreus 9:3) - A porta do santuhrio C
considerada "o primeiro vCu", atravCs do qua1 a entrada no
Lugar Santo C efetuada. 0 vCu que separava o Lugar
Santissimo do Lugar Santo seria o "segundovCu".

3.

0 VCu de Cobrir (Numeros 4:5) - 0 vCu era usado para cobrir a
Arca da Alianqa, quando estava sendo carregada de um lugar
para outro. AArca nunca era vista pel0 povo.

4.

0 VCu do Reposteiro (exodo 35:12; 39:34; 40:21) - Mais uma
vez, o vCu era usado para cobrir a Arca.

5.

0 VCu do Testemunho (Levitico 24:3) (Almeida Revista e
Corrigida) - Ao cobrir a Arca, haveria de cobrir tambCm a lei,
que estava na Arca.

6.

0 VCu do Santuiirio (Levitico 4:6) - Uma vez que o sacerdote
entrava dentro do santuario, o vCu era a unica diviszo entre ele e
o Santo dos Santos (fixodo 26:3 1).

A. VAMOS OLHARPARAUM OUTRO VEU QUE TAMBEM
ESCONDEUAGLORIADE DEUS A 0 POVO.
Quando Deus, o Todo-Poderoso, falou com MoisCs no Monte
Sinai, sua face brilhou ou irradiou a gldria de Deus (exodo 34:2835). Veja tambtm I1 Corintios 3.7.0 vCu da face de MoisCs C um tip0
da descrenqa nos coraq6es de Israel hoje com respeito a leitura

da Lei de MoisCs, que apontava a Cristo (I1 Corintios 3: 12-15). Eles
niio podiam ver o "fim da lei" que e Cristo (Romanos 10:4).
1.

Por causa da cegueira judaica, eles tropeqaram, quando
Cristo apareceu, e permanecem desligados. (Compare estes
Versiculos: Salmo 118:22-23; Mateus 2 1:42-44; Atos 4: 11;
Romanos 9:32-33; I Pedro 2:7-8).

2.

Quando MoisCs foi falar a Deus, ele tirou o vCu (gxodo 34:3 5).
Quando o homem volta-se para Deus, ele tira-lhe o vtu
(exclusiio e misterio) do coraqiio (I1 Corintios 3:16).

1.

Foi colocado sobre quatro colunas de madeira de acicia,
cobertas de ouro. E interessante notar que havia quatro colunas
suspendendo o vCu, que o autor do livro aos Hebreus interpreta
como simbolo da humanidade de Cristo, de Sua came
Hebreus 10:20). As quatro colunas tCm sido comparadas aos
quatro evangelhos, que apresentam Jesus Cristo durante o seu
ministtrio terreno. 0 livro dos Atos e as Epistolas apresentam
Jesus no Seu ministkrio celestial. "Sobrequatro bases deprata
( ~ x o d 26:32).As
o
colunas estavam apoiadas em bases de prata.
Como jB vimos, a prata veio da moeda de resgate (Veja gxodo
27: 16;26: 11; Jo5o 10:9; 14:6).As colunas estavam apoiadas no
Preqo da redenqgo.

2.

0 vCu foi feito do mesmo material que a porta do Lugar Santo
(gxodo 26:31, 36) e a porta do Btrio (gxodo 38: 18), corn a
diferenga que havia querubins bordados nele.

3.

Segundo o Ap6stolo Paulo, o vtu foi um tip0 de Cristo
(Hebreus 10:20). Como o vku escondia a presenqa, a glbria, de
Deus no TabemBculo, assim a came de Cristo escondia a glbria
de Deus. Ele era Deus em came (Joiio 1:1,14,18; I Tim6teo
3: 16; I Corintios 2.8; Mateus 11:2;I1 Corintios 5: 19).
a. Sua came, como o vtu, separa dos olhos cegos, Seu poder

pessoal e Sua santidade. Eles confessaram que Ele era um
homem grande e bom, mas niio admitiram que Ele era Deus
(Mateus 16:13-16; 14:l-2).

1.

0 veu foi feito de linho fino retorcido (versiculo 3 I), um tip0
das "aq6es justas" (Apocalipse 19:7-8).
a. Cristo foi justo (obediente), amava a justiqa e foi obediente at6
a morte (Filipenses 2 9 ) e foi correto em todas as coisas
(Hebreus 1:9).
b. "Fino" significa imaculado e irrepreensivel, como vemos em
Cristo (I Pedro 1:19; 2:22; I1 Corintios 5:21; Joiio 20:6-7;
Mateus 27:3-4).
c. "Retorcido" significa o entrelace da harrnonia perfeita do
humano com o divino, em Cristo.

1) Ele era perfeitamente humano (tinha sentimentos e
desejos semelhante aos outros humanos).
2) Ele era perfeitarnente divino, possuindo os atributos de
sabedoria, conhecimento, santidade e poder de Deus
(Mateus 8:23-27; Joiio 11:35-44; Filipenses 25-7; Joiio
1:48).
2 . 0 azul, purpura e carrnesim tem sido trazido a nossa atenqiio trCs
vezes: na colocaqiio da porta no Lugar Santo, na porta do atrio, e
agora no veu. Ja vimos o significadodessas cores ao estudarmos
aquelas portas.
Deveria ser "obra de artists", a obra prima de Deus, "omiste'rio de
Deus; Cristo " Tudo foi feito segundo o modelo dado por Deus.

"Pendurards o ve'u debaixo dos colchetes, e trards para ld a
area do testemunho para dentro do vdu; o ve'ufarci separagao entre

o santo Lugar e o Santo dos Santos" (Gxodo 26:33). Nestas palavras
temos revelado o prop6sito do vCu.

1. 0 vku fazia separagiio entre o Lugar Santo e o Lugar Santissimo
(versiculo 33). A palavra "vCu" quer dizer "uma separaczo, uma
cortina", ou "o que oculta", o Santo dos santos era a morada de Deus.
A ningukm era permitido entrar ali, a niio ser ao sumo-sacerdote, e,
mesmo ele, s6 podia entrar uma vez por ano, com sangue. (Veja em I
Samuel 6: 19-20, o que aconteceu quando os homens abriram a arca
sem o sangue a cobrir).
a. Cristo Jesus, nosso Sumo-Sacerdote, entrou no Lugar
Santissimo com seu pr6prio sangue, para expiar nossos
pecados (Hebreus 9: 12).
b. Atravks do Seu nome, n6s recebemos o sangue de Jesus
aplicado em nossos coragaes, para que tarnbkm possamos
entrar no Santo dos Santos, pelo sangue (Hebreus 9:22; Atos
20:28; 2:38; Hebreus 10:19-22).
2.

0 vCu encerrou Deus dentro e o homem fora, significando que a
.santidadee o pecado niio podem se misturar, por isso, o homem
niio podia ter comunhiio direta com Deus, como ele tinha no
.principio.

3.

0 vCu excluiu o homem, revelando o seu estado pecarninoso e,
.tendo sido esta a raziio porque Deus o expulsou de Sua
.comunhiioe presenga (Gsnesis 3 :23-24).
a. Foi o pecado que fez isto no principio, e serh o pecado que
lanqara o homem da presenga de Deus no dia do juizo, para
toda a eternidade (Isaias 59:1-3; Salmo 66: 18).
b. 0 vCu fala a cada homem sobre "a parede da separagiio
que esth no meio" (EfCsios 2: 14), que sepak o homem de Deus.
Antes de alguCm poder experimentar a expiaqiio,
tem que ver como estii a sua condigiio diante de Deus. Enquanto
estava em PC, o v6u falava com voz enfhtica:

"Niio entre! Fique no lado de fora!" Somente uma vez por
ano, no grande dia da expiaqiio, Ariio, o sumo-sacerdote,
entrava dentro do veu para fazer expiaqiio pelos pecados do
povo (Romanos 3:20; Tito 3 5 ; Hebreus 7: 18; 9:8).
4.

Nada com defeito fisico podia passar detras do veu (Levitico
2 1:16-23). Nosso Sumo-Sacerdote, Jesus, era perfeito em
.todasas coisas.

5.

0 veu sempre cobria a arca durante suas viagens (Numeros
4 5 ) . Era impossivel chegar-se a Arca sem passar pelo vCu
(Jo20 14:6; 10:9).

E. 0 VEU RASGADO:
1.

Quando Jesus morreu na cruz, derramando seu sangue, sendo
ao mesmo tempo sacrificio, Sacerdote, oferta e ofertante, Deus
rasgou com mgos invisiveis o lindo veu, de cima a baixo. "Eis
que o viu do santuario se rasgou em duas partes, de alto a
baixo... " Mateus 2 7 5 1; Marcos 1538; Lucas 23:45). Foi ato
de Deus!
a. Cristo morreu em meio de ladraes, escarnio, trevas e solid20
(Mateus 27.38-50).
b. Ele entregou a sua pr6pria vida em urna morte voluntaria, para
que tenhamos vida (Joiio 10 :17- 18).

2.

0 vCu foi rasgado sobrenaturalmente. Segundo os judeus, o vCu

era feito de um tecido de 10 cm de espessura. Diz-se que uma
junta de bois, puxando um para cada lado niio o poderia ter
rasgado. Talvez um terremoto poderia ter deslocado, porem
n5o foi deslocado. Foi rasgado em duas partes.
a. Se m5os humanas o tivessem rasgado, teria sido debaixo para
cima, porem foi rasgado de cima para baixo.
3. Finalmente, o rasgamento foi complete, de cima para baixo,
indicando que o impediment0 do acesso a Deus havia sido
abolido pela morte de Jesus Cristo. Antes de morrer, Ele

bradou o seu brado de vitttria: "Estd consumado" (Joiio
19:30).

1.

Abriu imediatamente o acesso a Deus, atraves de Jesus Cristo.
(Hebreus 10:19-20).
a. Ntts nos aproximamos de Deus atraves de Cristo, o unico
Sumo-Sacerdote (Hebreus 7:25; 4: 16; 6: 19-20).
b. Disse Jesus: "Eu sou o caminho... " (Joiio 14:6), indicando que
somente atravds de sua came (o vCu) podemos entrar na
presenga de Deus, e isto atravCs de seu sangue.

2.

0 vCu rasgado significa o fim da Lei para ajustiqa (Romanos
10:4).
a. 0 novo mCtodo de justificar o pecador C por meio de Seu nome
e SeuEspirito (I Corintios 6.11; Joiio 3:5;Atos 2:38).

b. Tentar colocar alguCm debaixo da lei significa deixar a Cristo e
perverter o Evangelho (Galatas 1:6-9).
3.

0 vCu rasgado declara o tkrmino de todas as ordenangas e
cerim6niasjudaicas (Colossenses2: 14-17).
a. Na cruz, Jesus levou ojuizo (a culpa) de todas as ordenanqas da
lei quebrada, fazendo-se Ele mesmo uma maldigiio, para nos
resgatar damaldiqiio (GBlatas 3 :13).
b. 0 crente, unido ao Cristo ressuscitado, estB livre de todas as
reivindicagaesda lei (Romanos 7:4).

4.

0 vCu rasgado aboliu toda classe social, e toda distinggo de raga
Quanto Z1 salvagiio (Efksios 2: 14-18).

a. Todos siio batizados em urn so corpo (Cristo) por um s6
Espirito (I Corintios 12:12-13;Coiossenses 3: 11).

0 VEU RASGADO

b.

0 Evangelho do reino C universal em seus priviltgios e
b2nq2os (Lucas 24:46-48; Atos 1:8;Apocalipse 5 :9-10).

Portanto, o vtu rasgado nos fala da bendita verdade de que o
caminho para dentro do Santo dos Santos, agora, esta aberto a todos
os homens. Quando o homem caiu no pecado, ele perdeu o caminho.
Mas, em Cristo, o Caminho foi redescoberto. 0 vCu ngo mais se
ergue como uma barreira, uma separaqgo entre Deus e o homem.
Deus removeu para sempre a "parede da separaq20 que estava no
meio". Jesus abriu o caminho. Em Cristo, n6s temos acesso i3 pr6pria
presenqa de Deus e podemos entrar "no Santo dos Santos", pelo
sangue de Jesus, para contemplar a gl6ria de Deus.

Notemos agora o testemunho daunicaporta pela qua1 o homem
pode entrar (Jogo 10:9; 14:6).A porta do atrio (onde o pecador entra)
e a porta do Lugar Santo (onde o crente entra nos priviltgios da
igreja) e o vCu (onde n6s, como crentes e vencedores, temos acesso
ao Lugar Santissimo, ou a morada celestial de Deus) somos todos
testemunhas das tr2s manifestaq6es de um s6 Deus que confunde
tanto o mundo cristgo.Nele mora toda a plenitude.
1.

Notemos tambtm que Deus deu a MoisCs instruqdes de
construir de dentro para fora (fixodo 25 :10-40).

2.

Quando o vCu foi rasgado no templo, o sumo-sacerdote do
sacerd6cio levitico perdeu sua posiq20, porque todos os
sacerdotes podiam ver, pel0 vCu rasgado, a parte interior do
Taberniiculo que antes era t2o misteriosa.

3.

NinguCm com defeito fisico poderia passar para tras do vCu.
Nosso Sumo-Sacerdote,Jesus Cristo era perfeito e sem defeito
fisico, moral, ou espiritual.

4.

No vCu rasgado, vemos o simbolo do corpo rasgado na cruz do
Calvirio. 0 vCu tinha que ser rasgado. Jesus tinha que morrer,
Para que, atravCs de seu corpo rasgado, o caminho de

volta ao Pai fosse restaurado. No vCu rasgado, contemplamos
seu corpo que foi quebrado por nos. No propiciatorio, nos
Contemplamos o sangue que foi derramado por nos.
NOTA: 0 assunto do vCu atraves das Escrituras C urn rico carnpo de
estudo. Para o seu estudo futuro:
1.
0 vCu do Tabernaculo - gxodo 26:3 1-35
3.

0 vCu sobre o rosto de MoisCs - fixodo 34:33-35

4.
16

0 vCu da cegueira espiritual sobre Israel - I1 Corintios 3:13-

5.

0 VCu (coberta) sobre as nagdes -Isaias 25:6-9

G r a ~ a sa Deus, chegark o dia quando todo vCu sera tirado e
havemos de v&lo "face a face" (Apocalipse 22:4).
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XV. A ARCA
fixodo 25:lO-16
Em Exodo 25:8, Deus revela o seu desejo de habitar no meio do
Seu povo eleito. Ele instruiu Moisks a lhe fazer um santuiirio, para
que Ele pudesse habitar no meio deles. Ordenou que tudo fosse feito
"segundo a tudo que eu te mostrar para modelo do taberndculo".
Por quE? Porque em tudo Deus escondeu divinas e eternas verdades.
Dai o fato de Deus comeqar com a Arca de madeira de acacia, no
versiculo 10. Esta arca ha de provar ser a mais importante peqa de
rn6veis em todo o Antigo Testamento. E a unica peqa dos m6veis que
iria habitar tres tabern8culos, ou santuarios diferentes (I CrBnicas
16:1 e I Reis 8:9). Ha aproximadamente 185 referencias a esse artigo
no Antigo Testamento, tudo isso dando a entender a gnfase que Deus
colocou sobre ele. A ultima menqiio da Arca na Biblia se encontra em
Apocalipse 11:19, onde se vi? a verdadeira arca do Seu testemunho
no cCu.
Mas, por que Deus comeqou tudo com esta arca de madeira,
coberta de our0 por dentro e por fora? Por que Deus havia de
especificar que esta pega de seu santuiirio teria de ser feita primeiro?
Para compreender isto plenamente, teremos de ver o que
representava essa arca. A Arca do testemunho do Senhor
representava o seguinte:
1.

A arca representava o trono de Deus na terra.

2.

A arca representava a presenga de Deus em Cristo, pelo
Espirito, no meio de seu povo remido.

3.

A arca representava a gl6ria de Deus revelada em divina ordem

4.

A arca representava a plenitude da divindade, corporalmente
revelada no Senhor Jesus Cristo (Colossenses 1:19; 2:9) Tudo o que representava a arca para Israel no Antigo
testamento, Jesus Cristo 6 para a sua Igreja, o Israel espiritual,

no Novo Testamento.
Deus comeqa a revelaqgo de seu santuario coin ele mesmo,
"No princbio. ..Dezls (Genesis 1 :1). Deus comeqou no Lugar
Santissimo, ou no Santo dos Santos, na sua pr6pria sala do trono,
com a Arca do Testeinunho. Era sobre esta peqa que o sumosacerdote aspergia o sangue de expiaqgo uma vez por ano (Levitico
16 e Hebreus 9:7). Era dessa peqa dos moveis que a voz audivel de
Deus se ouvia, falando com Moisks, o legislador, e Argo, o sumosacerdote (Levitico 1:l). Todas as outras peqas do Tabernaculo
ocupavam u111 lugar de subordinaqgo em relaqgo a arca. Se a arca da
presenqa de Deus fosse removida desse tabernaculo (como
efetivarnente foi quando se levantou o tabernaculo de.Davi), tudo o
mais niio passaria de for~nasvazias. Sem a presenqa do Senhor, como
manifestada sobre a arca, no propiciatorio, todo o nosso ritual e sem
importincia e sem sentido. Toda a adoraqgo de Israel se dirigia a
Jeova, que habitava por cima do propiciat6rio tingido pel0 sangue
(Salmo 80: 10 "Tu que estds entronizado acima dos querubins,
lnostra tezl esplendor " ).
"

Deus comeqa com Ele mesmo, onde deve comeqar, na
revelaqgo ou na experiencia, porque so Ele 6 Deus de eternidade a
eternidade. 0 Deus que habitava a eternidade se manifestou em
carne e tabernaculou entre n6s (Joiio 1: 14).
Deus comeqa com o Seu trono, a Arca do Testemunho, e
continua em graqa para com o homem, at6 o lugar de sacrificio - o
altar do holocausto. E o oposto da aproximaqiio do homem a Deus. 0
homem deve comeGar com o altar de holocausto e experiinentar a
cruz e o sangue antes de poder aproximar-se da arca e de sua gloria.
Eis, na verdade, um retrato real da graqa de Deus. Porque, a ngo ser
que Deus se aproxime do homem, este n8o tem acesso algum a Deus.
Qualquer homem que tentasse ir direto a presenqa de Deus,
sem se aproximar do caminho revelado pel0 sangue, seria morto.
Violaqgo da ordem de Deus sempre traz a morte. A arca e tudo quanto
estava nela representava a santidade de Deus. 0 altar de

holocausto era necessario por causa do pecado do homem. Mas, por
causa da provisgo de Deus sobre o altar de holocausto, havia um dia
em que o sumo-sacerdote podia entrar alem do veu, ate o proprio
trono de Deus (Hebreus 9).
No Antigo Testainento, Deus nos deu uma revelaqgo da
verdade Divina, atraves de tres arcas diferentes. Cada uma delas traz
consigo a ideia de preservaqiio.
1.

A primeira arca mencionada nas Escrituras 6 a arca de No6
(Genesis 6: 13; 9: 18). Esta arca foi feita de madeira de Gofer
(ou cipreste), calafetada por dentro e por fora. Fala-nos
enfaticamente de preservaqiio, porque nela foram preservados
os animais e as oito almas das aguas de julgamento e morte (I
Pedro 3 :20).

2.

A segunda arca mencionada no Antigo Testamento C a .arca
preparada para o menino MoisCs. Esta foi a arca de Moisks.
Essa arca foi feita de juncos e foi calafetada por dentro e por
fora, como foi a arca de No6 (exodo 23-6). Mais uma vez, a
arca foi o meio de preservaqiioda morte nas aguas, para o
menino Moises. E interessante notar que a palavra hebraica
"tebar" foi usada tanto com referencia a arca de NoC, como a
arca de Mois6s. 0 sentido literal da palavra 6 "caixa, bau, arca,
etc."

3.

A terceira arca a que se refere a Biblia C a arca do testemunho.
Mas, aqui, se usa uma palavra diferente em referencia a esta
arca. Apalavra usada C "Arown" e significa ''bafi ou arca", mas
leva outros significados. Em Genesis 50:26, a mesma palavra C
usada, referindo-se ao caixiio de Jose. Em I1 Reis 12:10-11, ela
C usada em referencia a uma caixa (arca) para dinheiro. No
entanto, a palavra 6 usada com lnaior freqiiencia em referencia
A arca do testemunho. Na Biblia, a arca foi chamada de diversas
maneiras:
a. A arca do testemunho (exodo 25:22)
b. A arca da alianqa do Senhor (Numeros 10:33

c. A arca do Senhor Deus (I Reis 2:26)
d. A arca de tua fortaleza (Salmo 132: 8)
e. Aarca sagrada (I1Cr6nicas 35.3)
f. Aarca do Deus de Israel (I Samuel 5.7)
g. A arca de madeira de acacia (fixodo 25 :10).

ACONSTRUCAO

A.

DAARCA

"De madeira de ucdcia" (fixodo 25:10). A madeira de acacia
veio de uma arvore ainda comurn na area do desert0 do Sinai.
Cresce sob condiqces kidas e uma resina medicinal i colhida
dela. E uma irvore marrom-alaranjado que C extremarnente
duravel. De fato, a versiio da Septuaginta do Antigo
Testamento traduz a palavra como incorruptivel. Essa madeira,
assim, e tipo, ou figura apropriada da humanidade
incorruptivel e sem pecado do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa
madeira de acacia nos fala tambCni de Cristo como o
"Renovo", revelado atraves do Antigo Testamento. (Isaias 4:2;
11.1; Jeremias23.5; Zacarias 3.8; 6:12).
a. Esta arca, feita de madeira de acacia, revestida por fora e por
dentro, leva tambCm a idiia de preservaqiio. Vemos isto
particularrnente na historia dos filhos de Israel, em sua
travessia do Rio Jordiio (Josui 3 e 4). Enquanto a arca ia na
frente, os filhos de Israel eram preservados das aguas do Rio
Jordiio (simbolo da morte). Alim disto, a idCia de preservaqiio
se ve em relaqiio 6s tabuas da Lei, a vara de Ariio que floresceu
e o pote de mana, que eram preservados na arca do testemunho.

2.

Suas medidas foram dois c6vados e meio de comprimento, um
c6vado e meio de largura e urn c6vado e meio de altura. E
interessante notar que tres peqas do Tabernaculo tinham a
meslna altura; unia no atrio, outra no lugar santo e outra no

lugar santissimo. A arca do testemunho, a mesa dos piies da
proposiqiio e a grelha no altar de holocausto.
a. Depois de chegar ao altar de holocausto com seu sacrificio de
sangue, podemos chegar ao propiciat6rio (assento de
misericbrdia) e depois, e somente depois, podemos chegar a
mesa para participar da comunhZo.
3.

"De ouropuro a cobrircis " (exodo 25: 11).AlCm da madeira de
acacia, a arca do testemunho foi feita de our0 puro. Como ja
tivemos oportunidade de falar, o our0 6 sempre simbolo da
divindade. Madeira, por sua vez, nos fala da humanidade,
Portanto, temos a combinaqiio dos dois materiais na arca. Dois
materiais, mas somente uma arca. 0 our0 C sempre ouro, e a
madeira C sempre madeira. Mas estes dois materiais
simbolizam as duas naturezas em uma s6 pessoa, como
contemplainos no Senhor Jesus Cristo. Estas duas naturezas
permaneciam separadas, ainda que estivessem juntas numa s6
pessoa. (Mateus 1:21-23; Isaias 7:14; 9:6; Joiio 1:14).
a. "Por dentro eporfora a cobrircis "(fixodo 25:11). Encontra-se
aqui um retrato da "plenitude da divindade" manifestada
corporalmente em Cristo Jesus (Colossenses 1:16; 2:9).
Quando a madeira foi coberta de our0 por dentro e por fora,
produziu uma triplice manifestaqiio de uma s6 arca. Ouro por
fora - madeira no meio - our0 por dentro. E uma linda
ilustra@o da grande verdade da triplice manifestag20 de Deus como Pai, como Filho e como Espirito Santo. 0 material
central representa Jesus Cristo, que foi crucificado numa cruz
de madeira "no meio" (Joiio 19:18). Tudo unido numa s6 arca
fala da '3lenitude da divindade que habita corporalmente "
em Jesus Cristo. Pedro proclamou a mesma verdade
maravilhosa no dia de Pentecostes que "a este Jesus que vds
cruciJicastes, Deus o fez Senhor e Cristo" (Atos 2:36; Jogo
14:7-10,18 e Jo2o 3:33-34; I Joiio 5:20).
1) Ouro por fora - tipo do Pai

1) A madeira no meio - tip0 do Filho
2) 0 ouro por dentro - tipo do Espirito Santo
4.

"Fards sobre ela uma bordadura (literalmente uma coroa) de
ouro ao redor" (fixodo 25: 11). Uma coroa fala de realeza. E
apenas natural que n6s vemos uma coroa como representando a
sala do trono de Deus na terra, em rela950 a Israel. 0 lugar
santissimo era a sala do trono para o Rei dos reis, e o Senhor dos
senhores.
a. Acoroa fala da realeza do Senhor Jesus Cristo.
1) Ele nasceu "Rei dos Judeus" (Mateus 2:2).
2) Foi revelado como o Rei, no Evangelho de Mateus, o
Evangelho do Reino.
3) Foi crucificado como Rei (Jo5o 19:14). Ele fez da cruz o
seu trono e falava com autoridade como um Rei,
prometendo urn lugar no seu reino ainda futuro.
4) Ele C o Rei-sacerdote assentado eternamente a destra da
majestade nos cCus (Salmo 110: 1).
5) Ele C o Rei em Siiio (Salmo 2:6) e na igreja (Hebreus
12:22-24).
Representa
o Senhor Jesus, no seu ministCrio como o Rei6)
Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que
centralizou a miseric6rdia de Deus, da mesma forrna que a
coroa de our0 segurava o propiciat6rio sobre a arca de
Deus.

b. Quando, por fim, Jesus voltar, Ele sera coroado com muitas
coroas (ProvQbio 4:9; Isaias 28:5-6; I Pedro 5:4; Apocalipse
3 :11; 5:5-10) e lanqaremos nossas coroas aos seus pes em
adoraq50 (Apocalipse 19:ll-21). Jesus C o Rei dos reis e o
Senhor dos senhores!
a. "Fundirds para ela quatro argolas de ouro, e as pords nos
quatro cantos da arca: duas argolas num lado dela, e duas
argolas noutro lado". As quatro argolas foram feitas para os
quatro varais que varnos considerar a seguir. Havia

quatro argolas.
b. As quatro argolas eram absolutamente necesshrias para manter
a arca equilibrada. Vemos tambCm um perfeito equilibrio em
relaqiio a descriq5o de Deus revelada na Biblia. Em Joiio 4:24,
se nos diz que "Deus e' Espirito; e importa que os seus
adoradores o adorem em espirito e em verdade". Em I Joiio
1:5, lemos: "Deus e' luz, e ntib hb nele treva nenhuma ". E em I
Jo5o 4:16, vemos uma terceira descriq50 de Deus: "Deus e'
amor, e aquele quepermanece no amorpermanece em Deus, e
Deus nele. Finalmente, encontra-se uma quarta descriqiio de
Deus em Hebreus 12:29: " 0nosso Deus e'fogo consumidor ".
Quando usamos todas essas descriqaes de Deus, teremos um
equilibrio em nossa apresentaqiio de Deus.
1) Deus C luz (I Joiio 1:5)
2) Deus C Espirito (Joiio 4:24)
3) Deus C amor (I Joiio 4: 16)
4) Deus C fog0 consumidor (Hebreus 12:29).
"

c. Temos que dar uma apresentaqiio equilibrada do ser, atributos e
natureza de Deus. Em primeiro lugar, Deus habita na mais
perfeita santidade. Deus C a perfeiqiio sem sombra de pecado,
no sentido mais absoluto. Ele aborrece totalmente o pecado.
Segundo, Deus manifesta a justiqa perfeita, ou a retidiio.
Justiqa 6 santidade em aqiio. E santidade reagindo contra o
pecado. Terceiro, Deus C visto como perfeito em amor. A
miserichrdia, a bondade e a graqa de Deus para com as suas
criaturas estiio em relaqiio direta com seu amor para com elas.
Finalmente, Deus manifesta a perfeita fidelidade. Deus C
absolutamente digno de confianqa. Ele niio pode negar a si
mesmo. Ele zela sempre pela Sua Palavra. Ha muitos exemplos
dessas quatro qualidades de Deus se encontrando no seu trato
com os homens. Um dos exemplos mais claros disso se
encontra em Salmo 85:10 onde lemos "Encontraram-se a

graqa e a verdade, a justiqa e a paz se beijaram ". Devemos
manter em mente todos esses conceitos, se queremos ter uma
conceppiio equilibrada do Senhor Jesus Cristo. A maioria das
heresias niio siio apenas o resultado de falsos ensinos, mas o
resultado de Enfase em demasia dada a verdade, ignorando o
ensino do corpo total da verdade. Ao pregar o Evangelho,
devemos ter urna mensagem equilibrada.
6.

Deus mandou MoisCs fazer varais de madeira de adcia,
cobertos de ouro. 0 s varais ficavam nas argolas, para que a arca
pudesse ser levada aos ombros dos sacerdotes, sem que
tivessem que tocar na arca (I Cr8nicas 15:15). 0 s varais nas
argolas 6 simbolo de uma peregrinaqiio terrena. 0 s varais
ficararn nas argolas da arca, at6 chegar ao templo de Salomiio,
onde finalmente a arca achou o seu lugar de repouso (I Reis
823). Para Israel, isto significava que a viagem atrav6s do
desert0 terminara.
a. Isto nos lembra que somos forasteiros e peregrinos numa terra
estranha (Mateus 8:20; Joiio 15;19; I Pedro 2: 11;I Joiio 3 :l), e,
como Abrso, estamos aguardando urna cidade que tem
fundamentos, da qua1Deus t o arquiteto e edificador. (Hebreus
11:10). Este mundo niio C o nosso lar eterno. Estamos apenas
de passagem.

7.

Foi o primeiro m6vel feito segundo as instruq8es de Deus a
Moists (6xodo 25). Deus comepou com a arca e terminou com
aporta (Exodo 25 :10-26).
a. Assim trata Deus corn o homem, inicia com o corapiio (Joiio
3 :3-5; I1 Corintios 5: 17; Mateus 15:16-20), e isto se revela no
exterior.

B.
1.

ACOLOCACAO DAARCA:
A arca foi colocada no Lugar Santissimo, um quarto feito em
f orma de um cub0 de 10 c8vados de largura por 10 cdvados de

comprimento por 10 c8vados de altura, semjanelas ou luz. Ali
morava a presenqa d e Deus (I Reis 8:12).
a. Sendo um quarto quadrado, representa a Nova Jerusalim
(Apocalipse 21 :16).
b. A arca foi colocada no lugar aonde a presenqa de Deus estava,
no taberniiculo, e representa a Cristo na glbria, na plenitude de
Sua glbria, como Joiio 0 viu em Apocalipse 1:13-16.
1) Esta i a nossa esperanqa que, pelos olhos e testemunho de
Joiio, vemos a urn homem glorificado e n5o s6 urn ser
espiritual (Efesios 1:19-23; Filipenses 2:9-11; Hebreus
1:l-3).

A arca era urn "dep6sito" que continha objetos de muita
importbcia.
1.

Nela estavam as tabuas de pedra, com os mandamentos (Gxodo
25: 16-21;I1 Cr6nicas 5: 10; 6: 11).Fala de Jesus como a fonte da
Lei, a Palavra de Deus, o Diretor de nossa vida. (VejaAtos
3 :22; Hebreus 1:1-2)
2. Nela estava uma vasilha com um g6mer de man&(fixodo
16:33-34).Falade Jesus como o Sustentadorda vida, o PIo
que veio do cCu (Joiio 6:26-27,35,5 1-58;Mateus 4:4).
3.

Na arca estava a vara de Ariio que floresceu (Nhneros 17:1- 10;
Hebreus 9:4). Fala de Jesus como Fonte da vida (Joiio 145;
11:21-26; 5:24-26).

A. ARCA E UM TIP0 DE CRISTO:
1.

E urn tip0 de Sua pureza e natureza hurnana incorruptivel.
a. Diz-se que a madeira de acacia quase nunca se corrompe.
Cristo n5o viuacorrup~20(Salmo 16:8-11;Atos2:25-36).

2.

Jesus era absolutamente perfeito e sem falta. Isto 6 provado

pel0 testemunho de seus inimigos:
a. Judas (Mateus 27:4)
b. Pilatos (Lucas 23 :4)

c. A esposa de Pilatos (Mateus 27: 19)

d. Herodes (Lucas 23 : 15)
e. 0 ladriio na cruz (Lucas 23:41)
f. 0 centuriiio (Lucas 23 :47)
3.

A madeira coberta com our0 6 um tipo de Jessu (Deus
manifestado na carne, Jesus. (Joiio 1:1-14; I1 Corintios 5: 19; I
Timoteo 3 :16).
a. Jesus foi a imagem exata de Deus e a express50 da sua
plenitude (Hebreus 1:3; Colossenses 1:15-19; 2:3-9).

b. Jesus provou sua divindade por Seu poder sobre o pecado, a
natureza, a enfernlidade, os demhnios, a morte e o sepulcro.
4.

0 conteGdo da arca C um tipo daplenitude da obra de Cristo.
a. A arca continha as duas tabuas de pedra da lei. Estas duas
tabuas foram da lei niio quebrada. As primeiras duas tabuas
forarn quebradas por MoisCs.
I)

Isto 6 um tip0 ou sombra daquilo que o homem sempre
faria com a lei de Deus sem Cristo no seu coraqiio.

b. Cristo veio "nascido debaixo da lei" (Galatas 4:4). Ele teve a lei
escrita sobre seu cora~iioe a cumpriu completamente (Salmo
40:8; Hebreus 10:7-9).
1) Ele quebrou a maldiqiio por aqueles que tinham quebrado
a lei, e os redimiu (Galatas 3 :13).
c. 0 pote de mana foi um memorial para as geraq6es futuras,
lembrando-os de que Deus alimentou Israel no tempo da fome.
Cristo e nosso "piio do ceu" (Mateus 4:4). EIe,

Sendo o Verbo encarnado, C o Piio da vida que desceu do cCu
(Joiio 6:35-51).
d. A arca continha tambem a vara de Ariio que brotou. Ela indica o
fato de que Cristo C "a ressurreiqiio e a vida" (Joiio 11:25).

E. AARCAEM SEUS MOVIMENTOS:
1. Quando Israel estava acampada um tempo, a arca estava no
Lugar Santissimo e as tribos faziam seu acampamento ao redor,
em ordem (Numeros 2).
2.

Quando Israel estava marchando, a arca estava no meio deles.
Era um guia para eles (NGmeros 10:28-33). Jesus t nosso guia;
estaconosco sempre (Hebreus 13:5; Mateus 28:20).

3.

Quando Israel cruzou o rio Jordgo, a arca foi na frente (Josue
3 :3-4). Jesus sempre vai a nossa frente.

4.

Quando Israel estava na guerra, a arca estava no meio (Josue
6:6, 11- 13). Jesus esth conosco em todas nossas batalhas, para
dar-nos avit6ria (I1 Corintios 2: 14).

F. 0 CONTEUDO DAARCA (fixodo 25:2 1;Hebreus 9:4)
A arca da alianqa era o lugar onde estavam guardadas as duas
Tabuas da Lei (fixodo 25:21; Deuteronbmio 10:5; fixodo 40:29), a
urna de our0 contendo o manh (exodo 16 :33-34) e a vara de Ar2o que
floresceu (Numeros 17:10). A arca representa o Senhor Jesus Cristo
como habitaqgo corporal de toda a plenitude da divindade. Tudo no
Antigo Testamento encontra o seu cumprimento nEle.
1. As Thbuas da Lei - HA tr6s aspectos da Lei.
a. A Lei Moral - 0 s Dez Mandamentos escritos nas thbuas de
pedra. Esta lei foi dada a Israel tr6s vezes.
1) Foi dada oralmente a Israel diante do Monte Sinai (gxodo
19; 20; Deuteron6mio 4.5; Hebreus 12:18-20).

2) Mais tarde foi escrita pel0 dedo de Deus nas duas tabuas de
pedra (gxodo 3 1:18; 32: 16). Estas tabuas da lei foram
quebradas por MoisCs, como simbolo de que Israel ja
quebrou a lei pela sua idolatria, ao adorar o bezerro de our0
(exodo 32: 19).

3) Finalmente, os mandamentos foram escritos pela segunda
vez em tabuas de pedra (fixodo 34: 1-4) e colocados na arca
por Moisks (Deuteron8mio 10:1-5).
4) Estes mandamentos revelam a justiqa de Deus e o que o
povo deveria ser.
b. ALei Cicil. Esta Lei Judicial deriva da Lei Moral, mas aplicada
a situaqaes especificas. Revela a justiqa rigorosa, correta e
perfeita, revelando tambCm a depravaqgo do coraq2o humano.
Esta lei foi escrita por MoisCs num livro que foi colocado ao
lado da arca da alianqa (Deuteron8mio 2 1:1;24: 11).
c. A Lei Cerimonial - Chamada tambCm "As Ordenanqas". Estas
ordenanqas regulavam a vida religiosa e o culto a Deus. 0
sacerddcio, os sacrificios, o culto no santuirio, as Festas do
Senhor, etc. (fixodo 25: 40).
Jesus Cristo k o unico que jh cumpriu perfeitamente a Lei. Ele
cumpriu a Lei Moral, Civil e Cerimonial, e, na cmz, Ele aboliu
a Lei Cerimonial, porque Ele C a express20 final da graqa de
Deus. Ele agora nos chama para uma lei maior. N2o C uma lei
escrita em tabuas de pedra, mas 6 escrita pel0 dedo de Deus (o
Espirito Santo) sobre as tabuas de carne do coraq20 (Jeremias
3 1:3 1-34; I1 Corintios 3: Hebreus 8). E a lei da nova alian~a,a
lei do amor.
2.

AUrna de Ouro Contendo o ~ a n (exodo
h
16:11-3 1)
Literalmente, o mani era o p2o do cCu, do qua1 Israel se
alimentou por quarenta anos no deserto. 0 nome dele vem da
primeira impress20 do povo ao v6-lo pela primeira vez: "Que

C isto?"umeros
11:7-9). Todos tinham a responsabilidade de
colher para si mesmo. NinguCm podia fazer pel0 outro. Caia
com o orvalho da noite.
Espiritualmente falando, o mana simbolizava a natureza, o
carater e o poder sustentador do Senhor Jesus, como o piio da
vida. Jesus C o verdadeiro mana. Todos devem se alimentar
dEle, ou morrer. NinguCm pode comer em lugar de outro. Ele C
a fonte da vida eterna. Ele sustenta o Seu povo na jornada deste
mundo. Ha tr6s fatos mais emrelaqiio ao Mana:
a. Ele cessou no dia imediato Bquele em que Israel em Cana5 e
comeu do produto da terra (Josuk 5 :10- 12).
b. Niio caia o mana no sCtimo dia, mas caia em quantidade
dobradano sexto dia (Gxodo 16:25-26).
c. N5o havia mana na arca da alianga, quando esta foi levada para
o Templo de Salom50, o lugar pemanente de repouso da arca (I
Reis 8:9).
Tudo isto nos adverte que agora C o tempo da oportunidade, hoje e
o dia da salvaq20. N5o havera pregag5o do evangelho nos
sCculos vindouros.

3.

AVara de Ar5o que floresceu (Niuneros 17:1-10
0 brotar da vara de Ar5o demonstrou que ele tinha sido
escolhido, ungido e apontado por Deus como sumo-sacerdote
em Israel. Da mesma foma, a ressurrei~iiode Jesus C uma
demonstraq50 de que Ele C o eterno Sumo-Sacerdote, segundo
a ordem de Melquisedeque (Hebreus 7:24-25; 5: 1- 14; Jo2o
11:25; 14:1-6; Romanos 1:1-4). Na vara de Ar50, a vida saiu da
morte. Na ressurrei~iio,Jesus nosso grande Sumo-Sacerdote,
ressuscitou de entre os mortos (I Tim6teo 25-6).

ALei = 0 Carninho 0 Senhor
0 Man6 =A Verdade 0 Senhor Jesus - Jo5o 14.6
Avara = a Vida 0 Senhor Jesus Cristo.

XVI. PROPICIATORIO
Exodo 25: 17-23; Hebreus 9:3-5
"Fards tambe'm um propiciatdrio de ouro puro ... faras dois
querubins de ouro; de ouro batido os far& ... de uma sd peqa com o
propiciatdrio fareis os querubins nus duas extremidades dele...
Porcis o propiciatdrio em cima da area; e dentro dela pords o
testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e, de cima do propiciatdrio,
do meio dos dois querubins que estzo sobre a area do testemunho,
f<larei contigo de tudo que eu te ordenar para osfilhos de Israel"
(Exodo 25 :17,21-22).
Reconhecendo que os escritores do Novo Testamento siio os
interpretes infaliveis do Antigo Testamento, descobrimos quem C
este propiciat6rio em Romanos 3:25 "Cristo Jesus, a quem Deus
prop6s, no seu sangue, como propiciatdrio, mediante a .@". A
palavra grega que se traduz aqui por "propiciatorio" C a mesma
palavra usada em Hebreus 9:5 que se traduz "propiciatorio". Jesus
Cristo C o nosso propiciat6rio.
A Biblia na lingua inglesa revela uma verdade interessante.
Chama o propiciat6rio de ASSENT0 DE MISERICORDIA. Era o
h i c o assento em todo o Tabernaculo. E chamado de assento (na
Biblia inglesa) mas ninguCm se assentava nele.

0 escritor do livro aos Hebreus identifica claramente a verdade
apresentada aqui: "Ora, todo sacerdote se apresenta (literalmente,
fica de p6) dia apbs dia... a oferecer muitas vezes os mesmos
sacrzjkios, que nunca jamais podem remover pecados; Jesus,
pore'm, tendo oferecido... assentou-se h destra de Deus (Hebreus
10:11- 12). (Veja tambCm Salmo 110: 1; Marcos 16:19). Jesus
apresentou o seu pr6prio sangue diante do trono de Deus e tendo feito
isto, assentou-se. Vemos, assim, que o propiciat6rio apresenta os
seguintes pensamentos:
1. Um lugar de santidade,justiqa e retidzo.
"

2.

Um lugar de expiaqgo e propiciaq20.

3.

Urn lugar de misericordia e reconciliaqiio.

4.

Urn lugar de comunhiio entre Deus e o homem remido.

5.

Urn lugar da gloria de Deus

6.

Urn lugar onde Deus registrou seu nome (I1 Samuel 6: 1-2).

1.

0 propiciatorio formava a tampa para cobrir a arca do
testemunho.

2.

Era a coisa suprema no Tabernaculo e seus ritos religiosos. Era
mais que uma tampa para a arca. Deus falava dela como uma
coisa distinta e como o objeto mais importante nas Escrituras,
duma maneira como se fosse separado da Arca. (fixodo 30:6;
3 1:7; Levitico 16:2;Numeros 7:89).

3.

Dali (sobre o propiciatbrio), Deus falava corn MoisCs (fixodo
25:22; 30:6; Numeros 7:89).

4.

A nuvem da presenqa de Deus enchia o Taberniiculo, e o
propiciatorio era entiio Seu trono (fixodo 40:34-35).

5.

Desde ali Deusjulgava o Seu povo (Numeros 12:1- 10).
a. Agora Deus julga o Seu povo em Jesus (Joiio 5:22,27).

1.

Foi feito de ouro puro (fixodo 25;17). 0 ouro C urn tipo da
divindade. 0 ouro puro significa ouro sem nenhuma outra
coisa misturada. Niio foi feito de madeira coberta de ouro como
os outros m6veis no Tabernaculo.

2.

Foi feito de our0 puro batido, da forma que Deus queria (fixodo
25:22).
a. E urn tipo de Jesus em Sua pureza, como ouro puro e limpo,
batido completamente por sofrimentos na mente e no corpo,
para nos prover salvaqiio (Isaias 52: 14; 53 :3).

3.

"Faras dois querubins de ouro; de ouro batido os faras, nas
dzias extremidades do propiciatdrio; zrrn querubim nu
extremidade de urnaparte, e o outro nu extremidade da outra
parte; de uma sd p e p com o propiciatdrio,fareis os querubins
nus duas extrernidades dele. 0 s querubin.~estenderlio as suas
asaspor cima, cobrindo com elas o propiciatdrio; estariio eles
de faces voltadas uma para a outra, olhando para o
o
propiciatdrio, " ( ~ x o d 25:18-20).
0 propiciatorio foi colocado sobre a arca da alianqa (Gxodo
25:21). Ele formava uma cobertura, ou tampa para a arca. Em
seu todo, ele representava o trono. 0 propiciatorio formava a
base; os querubins dos lados, os suportes; e suas asas, a
cobertura. Este move1 inteiro formava o trono de Deus (cxodo
25:22; Salmo 80: 1).
a. Sobre ele n6s enchergamos os querubins. Sabemos inuito
pouco a respeito destes seres celestes, mas sabemos que
existem tais criaturas na mente e conhecimento de Deus, pois
Ele fala deles na sua Palavra. Estes que estavam sobre o
propiciatorio representam os que existem nos ceus.
1) Eles s2o vistos aqui em conex20 com o trono de Deus.
b. 0 s querubins apareceram no ponto leste do jardim do j den
(Genesis 3 :24).
1) 0 s querubins foram armados com uma espada flamejante
com a qua1 eles guardaram a Brvore da vida (Genesis 3 :2 124).
2) Ele impediram que o homem, no seu estado pecaminoso,
comesse da arvore da vida, para que ele n2o vivesse para
sempre.
c. Nos os vemos olhando para baixo, sobre o propiciatorio
(gxodo 25: 18-20). Aqui eles olhavain para o sangue aspergido
que declarava que a justiqa era feita atraves de sacrificio e que
Deus estava satisfeito com respeito A conta dos pecados do
homem.

d. 0 s querubins aparecem no teinplo de Salomiio (I Reis 6:23-29;
I1 Cr8nicas 3 :10-13). Neste caso eles olhavam para dentro, em
dire~iioa casa coberta de ouro. Aqui Jeova colocou Seu nome.
e. 0 s querubins aparecem na visiio de Ezequiel com respeito a
gl6ria do Senhor (Ezequiel 1:3-28). Aqui eles s2o mostrados
como criaturas viventes, idsnticas aos querubins.
1) Eles carregaram o ocupante do trono para ciina e o
levaram de Jerusalem e de Israel, por causa do pecado
(Ezequiel 11:22-25).
f. 0 s querubins aparecem na visiio que Joiio teve com respeito ao
trono no cCu (Apocalipse 4: 1- 11). Aqui eles estiio de prontidiio
para obedecer a toda ordem daquele que se assenta sobre o
trono.
g. 0 s querubins tecidos no vCu (Hebreus 10:20), como obra de
artista, estiio de guarda contra qualquer intrusiio, sen1 sangue,
no Santo dos Santos, a sala do trono de Deus (gxodo 26:3 1-33).
h. 0 Pastor de Israel 'esta entronizado acima dos querubins
(Salmo 80: 1)
i.

Reina o Senhor...entronizado aciina dos querubins (Salmo
99: 1).

j. Sendo que a arca continha a Lei de Deus, e que, do
propiciatorio, Deus falava a seu po.iro, podemos dizer que os
dois querubins representain a Palavra de Deus, o Antigo
Testamento e o Novo Testamento, e o propiciatorio mesmo
representa a Jesus. 0 s querubins foram feitos uma so peqa com
o propiciatorio. (Veja Efesios 4:20).
4. Suas medidas eraln de dois c6vados e meio de largura e um
cavado e meio de comprimento, tanlanho suficiente para cobrir a
arca do testemunho e a Lei que ela continha. A Biblia

ngo dii a espessura ou profundidade do propiciatbrio,
assim como C impossivel medir a profundidade da misericordia
de Deus.

C . A INTERCESSAQ E A EXPIACAQ FEITAS NO
PROPICIATORIO:
"Era de la, acima do propiciatorio, que Deus falava com Argo
(fixodo 25:22; N6meros 7:89). E onde o sangue do bezerro era
aspergido como expiaqiio pelo pecado da nag20 (Levitico 16).
0 sacerdote jamais poderia entrar no Lugar Santissimo sem o
sangue. Portanto, podemos ver que a voz de Deus acima do
propiciatorio somente se ouvia atravCs da expiaqgo pel0
sangue. Deus nada tem a falar com o homem B parte de Jesus
Cristo e seu sangue remidor.
a. Foi o sangue que transformou o trono de Juizo em trono de
Misericordia (Hebreus 4: 14-16). E pela fC no sangue que Jesus
se torna a nossa propiciaqgo ou assento de misericbrdia
(Romanos 3 :25).

2.

A palavra propiciaqgo quer dizer "apaziguar, aplacar, dar
satisfaq2ov.Deus e urn Deus Santo, cheio de justiqa e juizo. E o
retrato de Deus que se v6 na Lei. Quando Israel quebrou a Lei, a
ira de Deus foi incitada. A ira divina C a santidade de Deus em
a920 contra o pecado. 0 pecado deve ser julgado; as
reivindicaqties de um Deus Santo devem ser satisfeitas. A
santidade de Deus e ajustiqa de Deus devem ser vindicadas.
a. 0 salario do pecado C a morte. 0 sangue que foi aspergido
sobre o propiciat6rio testemunhou que uma morte ja se deu. 0
juizo de Deus ja fora executado. Dai, a ira de Deus foi aplacada.
Sua justiqa foi vindicada e agora a misericbrdia de Deus pode
se manifestar.

3.

No Tabernaculo, ha uma harmonia de juizo e de misericbrdia. A
misericordia e a verdade, a justiqa e a paz se reconciliarn
(Salmo 101:l; 85:lO; 86:5, 13, 15; Tiago 2:13). No grande

altar de holocausto, toda a nag80 de Israel foijulgada por causa
de seu pecado. Mas, no propiciat6ri0, toda a na@o de Israel foi
reconciliada.
a. Remover o propiciatorio tingido de sangue, como fizerarn os
israelitas (I Samuel 6: 19-20), C expor e trazer em opera~iioo
ministQio da morte visto nos Dez Mandamentos.
1) So em Cristo se encontra a vida "Porque o Jim da lei e'
Cristo para justiqa de todo aquele que cr; (Romanos
10:4).
"

b. 0 sangue k a evidsncia de que o pecado ja foi julgado,
possibilitando a restaura920 a uma posigiio de comunhiio.
Ar5o podia entrar no lugar Santissimo, diante da presenga de
Deus, para interceder pel0 povo uma vez cada ano, mas s6 com
sangue (Levitico 16).

4.

a. Ariio era uin tipo de Jesus que entrou na presenga do poder de
Deus levando consigo seu pr6prio sangue (Hebreus 9: 11- 14;
9:24-26; 10:12-14).
5.

Ar5o aspergiu sangue sobre o Propiciat6rio (Levitico 16:1316).
a. A arca continha a lei que f6ra quebrantada pel0 povo. A ira de
Deus desceu por causa de Seu zelo por Sua lei. Contudo, o
sangue "cobriu" a lei quebrantada e as ofensas do povo da vista
de Deus e, em vez de ira, viu-se a misericordia.
b. 0 sangue significa que uma vitima inocente havia sido morta
pelos pecados do povo e, assim, seus pecados foram
"expiados".
c. 0 sangue de Jesus nos cobre, o inocente morreu por nos e a ira
de Deus, que merecemos, foi trocada pela misericordia.

d. 0 que o propiciatorio fez por Israel, Cristo
(Romanos 3 :24-26).

fez por nos

D. A GLORIA SHEKINAH DE DEUS
Sobre o propiciatorio tingido com sangue havia uma
manifestaqgo visivel da gloria e resplendor de Deus. Como ja vimos,
era dali que Deus falava, em voz audivel, ao povo (exodo 29:42;
30:6; Numeros 6; Numeros 7:89). 0 s Hebreus chamavam esta
manifestaqgo da visivel gloria de Deus de "Shekinah". Apesar desta
palavra nunca aparecer na Biblia, ocorre diversas vezes no hebraico
extra-biblico. Dizia-se que as liimpadas queimando fora do veu era
testemunho de que "a Shekinah habita no meio de Israel". E o Antigo
Testamento esth cheio do pensamento da presenqa visivel e do
resplendor de Deus. Apalavra "Shekinah" significa "um que habita",
e se refere a Deus como habitando visivelmente entre seupovo.
0 registro da descida dessa manifestaqiio visivel a arca se
encontra em exodo 40:33-38, onde se 12: "a gldria do Senhor encheu
o tabernbculo". AtravCs das jornadas no desert0 a "gl6ria" os
acompanhou. Quando a arca foi perdida, em I Samuel 4, os filhos de
Israel reconheceram que perderarn muito mais do que a arca
material, porque sabiarn que 'yoi-se a gldria de Israel" (I Samuel
4:2 1-22).

Asafe certamente se referia a esta gl6ria manifestada, ao
comeqar o Salmo 80 com as palavras: "Db ouvidos, 6 pastor de
Israel, tu que conduzes a Josi, como um rebanho; tu, que estds
entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor". E em
Isaias 37: 16, "0SENHOR dos Exircitos, Deus de Israel, que estbs
entronizado acima dos querubins; tu somente i s o Deus de todos os
reinos da terra... "
A arca da alianqa era o unico m6vel sobre o qua1 Deus habitava
em resplendor. Tudo o mais no Tabernhculo ficava sem valor, formas
vazias, sem a presenqa de Deus sobre a arca. Tudo na

Igreja torna-se formas vazias e cerimanias sem sentido se Deus niio
estiver presente (Mateus 18:20). 0 que, entzo, 6 "a presenga" na
Igreja?
I.

No Novo Testamento, a Shekinah nos fala da gl6ria de Deus na
face de Jesus Cristo (I1 Corintios 4:6). Jesus e o "resplendor da
gldvia e a expressGo exata do seu ser (Hebreus 1:3). Ele era o
Verbo que se fez came e habitou entre nos, "e vimos a szla
gldria, gldria coma do unigznito do Pai " (Joiio 1:14). Ele era o
"Senhor da gloria" (I Corintios 2:8). Um dia, a Sua gl6ria ha de
iluminar a terra (Apocalipse 18:1).
"

2.

No Tabernaculo o lugar mais singular era o Santo dos Santos. 0
patio gozava da luz do dia, a luz natural. 0 Lugar Santo era
iluminado pelo candelabro. Mas o Lugar Santissimo niio tinha
luz artificial, ou natural, no entanto, era o lugar mais iluminado
do Tabernaculo. Era iluminado pela luz de Deus (I Tim6teo
6: 15-16), a "luz inacessivel, a quem o homem algum jamais
viu, nem 6 capaz de ver.. ." Era ilurninado pela pr6pria gl6ria de
Deus.

XVII. A NUVEM
Exodo 40:34-3 8; Numeros 9: 15-21
A nuvem da gl6ria C significante no plano do Tabernaculo.
Todos os esforqos de Israel e seu sumo-sacerdote teriam sido em vBo
se Deus nBo tivesse se encontrado com eles por sua presenqa na
nuvem. Ela significava a lideranqa pessoal de Deus e a Sua proteqiio
atravks do deserto.

Sobre o Tabernaculo assim coberto, repousava uma coluna de
fogo durante a noite e uma nuvein durante o dia, que guiava os
israelitas em sua viagem (exodo 40:34-38). Em meio ao calor do
deserto, havia um abrigo refrescante, a sombra daquela nuvem,
durante o dia e, na escuridiio da noite, repousava sobre o Tabernaculo
uma coluna de fog0 &vistade toda a casa de Israel (gxodo 40:3 8).
0 mundo niio sabe de onde recebemos nosso descanso e forqa.
Niio ha uma nuvem visivel sobre n6s. enquanto andamos no deserto
deste mundo. Niio veem a nuvem em cuja sombra descansamos.
Niio veem a coluna de fogo que nos guia quando niio sabemos aonde
devemos ir. Niio sabem que a luz da presenqa de Deus nos envolve e
nosso caminho C iluminado.

A. NOTAMOS QUE A NUVEM E 0 TABERNACULO
VIERAM PARA A HISTORIA E VIDA DE ISRAEL DEPOIS
QUE ELES FORAM PROTEGIDOS PEL0 SANGUE.
1.

0 pecador deve, em primeiro lugar, ser batizado em o nome de
Jesus Cristo, para receber o sangue (Hebreus 9:22; Atos 2:38),
antes de receber o Espirito Santo.
a. 0 Espirito Santo somente pode ser recebido por crentes (JoBo
14:17; 7:37-38; Romanos 8:15).

b. 0 descrente 0 pode receber.
c. A ordem divina 6 claramente estabelecida pelas Escrituras

a seguir (Marcos 16:16; Atos 2:38-39; EfCsios 1:12-13)
"Depois que ouvistes e crestes "
1) Ouvir o evangelho
2) Crer e ser batizado
3) Ser selado pelo Espirito

1.

~ r evidencia
a
dapresenqa de ~ e u(gxooo
s
25:8; 40:34-35)
a. Cristo encarnado era Deus dentro de um vCu de carne (I1
Corintios 5: 19; Mateus 1:23).
b. Deus esta no seu povo hoje para o guiar, fortalecer e ensinar,
por suapresenqa pessoal (Jo2o 16:13; 14:26).

2. Era evidsncia da proteq2o divina (Salmo 84: 11; 105:39; fixodo
14:19-20). Esta Gltima referencia nlostra Cristo como Salvador
para o crente e o juiz para o descrente.
a. Ele C o Cordeiro (Jogo 1:29) e o Lei30 (Apocalipse 5:5).
Como Cordeiro, Ele foi levado ao matadouro; como Le20,
Ele vencerh e destruira Seus inimigos.
3.

A nuvem era uma evidencia da luz divina. Ela servia como
sombra de dia e de luz de noite (Gxodo 40:38; Niuneros 9: 16).
Israel estava numa terra quente e nun1 nlundo escuro.
a. Cristo hoje C a verdadeira luz do mundo (Jog0 1:4-9; 8:12).
Como Cristo esta na Sua glhria, ausente do mundo, os crentes
s3o agora a luz do mundo (Mateus 5:14; Filipenses 2:15)
porque eles si3o a luz do Senhor (EfCsios 53).

4. A nuvem era evidencia da lideran~adivina (Numeros 9:17).
141Israel n%ose movia, a n2o ser que a nuveln se movesse.
Mudar-se sexn a nuvem mover-se era mudar-se sem Deus.
a. A Palavra (que se fez carne) e que era Deus, como interpretada
pelo Espirito Santo, C o guia do povo de Deus (Salmo 119:105).
Ela C o guia infalivel do crente.

XVIII. 0 SUMO SACERDOTE E SUAS VESTES
(fixodo 28)
0 Sacerdocio foi o climax do TabernAculo. Sem o Sacerdbcio,
o Tabernaculo niio teria valor para o povo de Israel. Sem o
Sacerd6cio no plano de nossa salvaqiio, esse plano niio teria valor.
Sem o sumo-sacerdote, Israel niio teria acesso a Deus, tambCm n6s
niio teriamos acesso, sem o nosso Sumo-Sacerdote. Ele era o
"mediador" entre Deus e os homens. Sem ele os homens n2o teriam
podido se aproximar de Deus.

Depois de libertar Israel do Egito, e antes de dar o plano do
Tabernhculo e do santuario, Deus chamou Israel para ser "urn reino
cle sacerdotes e na@o santa" (fixodo 19:6). Parece que naquele
tempo os primogsnitos formavam um tip0 de Sacerd6cio para
ministrar diante do Senhor (fixodo 24:4-5; 19:22-24).

1.

MoisCs edificou um altar e os jovens ofereceram sacrificios
(fixodo 24:4-5). MoisCs tomou metade do sangue, e o p8s em
bacias; e a outra metade aspergiu sobre o altar (fixodo 24:6).
At6 o livro da primeira alianqa foi aspergido com o sangue,
antes de ser instituido o Tabernaculo (Hebreus 9: 18-19).

2.

Depois que o povo prometeu obediencia B alianga, MoisCs o
aspergiu com o restante do sangue (fixodo 24:7-8).

3.

Atraves deste plano, MoisCs, os sacerdotes e setenta dos
anciiios de Israel subiram e viram o Deus de Israel, e Ele niio
estendeu a miio sobre os escolhidos dos filhos de Israel; porCm
comeram e beberam com Ele (fixodo 24:9-11). Jesus tambem
escolheu setenta homens e mandou de dois em dois e eles
estavam na presenqa de Deus, e viram o Pai nEle e comeram e
beberam com Ele (Lucas 10:1).
a. Comer e beber C simbolo de comunhiio (Lucas 22:15-18;
14:16-24;Apocalipse 3 :20).

1) Este e um tipo maravilhoso; o povo aspergido com o
sangue e gozando de comunh2o com Deus.
2) Isto n2o continuou, por causa da dureza do coraqgo do
povo, e porque eles se separaram de Deus. Portanto, Deus
deu o plano do tabernaculo e deu o plano do sacerdocio e,
ao sumo-sacerdote, foi permitido entrar, somente uma vez
por ano, na presenCa de Deus e ter comunhiio corn Deus
pelo povo.

5.

Ao descer e encontrar o povo adorando o bezerro de ouro, e
depois de quebrar as Tabuas da Lei, Moises armou a Tenda da
Congrega~20fora do arraial (fixodo 33:7). Leia tarnbem o
capitulo 32 de fixodo.
a. A adora~iiodo bezerro de ouro significou que o povo iria
sempre quebrar a Lei e, por esto, Deus iria instituir o sacerdocio
aar8nico. 0 ato de separar o Tabernaculo significava, na
realidade, Deus separando-se de Seu povo.

B. A PRESCI~NCIADE DEUS DA PECAMINOSIDADE DO
HOMEM FEZ POSSIVEL 0 SACERDOCIO
1.

0 sacerdocio foi instituido como umanecessidade divina.

2.

0 Sacerdocio de Cristo foi, de igual modo, instituido como uma
necessidade divina (Gsnesis 3 :15).

3.

Ariio foi o primeiro sumo-sacerdote, no Sacerd6cio Levitico.
0 s filhos de Argo foram sacerdotes com, ele por causa de seu
parentesco.
a. Eles ministravam no altar e instruiam o povo (Levitico 10: 11;
Deuteron8mio 33 :10).
b. Para sermos sacerdotes de Deus com Jesus (o Sumo-Sacerdote
da Nova Alian~a),devemos reconhecs-lo como nosso Pai
(Jo20 14:7-9).
c. 0 s levitas foram escolhidos para ministros. Eles niio eram

sacerdotes, mas pertenciam a tribo sacerdotal. "Levi" significa
ajuntar. Eles foram "ajuntados" com ArZo para o ministerio das
coisas sagradas (Genesis 29:34; Numeros 18:2-4).
d. Sem Argo, o resto do Sacerdocio niio poderia existir, pois os
outros dependiam dele, como sumo-sacerdote.

4.

1) Da-se o mesmo com relaggo a Cristo e a igreja aspergida
com o sangue (I Pedro 2:9; Apocalipse 1:6).
Argo k um tipo de Cristo, com respeito a realizaqgo do seu
oficio sacerdotal (Hebreus 9: 11- 15; 9:23-28).
a. Argo fazia expiaq20 pelos pecados do povo, pela aspersgo do
sangue, do mesmo mod0 como tambCm Cristo o fez.
b. Argo representou o povo na presenqa de Deus, em beleza e
gloria refletidas de suas lindas vestes (Hebreus 2:9- 10; 7:26).

C. AS VESTES DO SUMO-SACERDOTE
As vestes do sumo-sacerdote sgo chamadas "vestes sagradas".
Diz-se que siio para gloria e para omamento (exodo 28:2). Erarn
tipos que expressavam o carater, a natureza, o andar e a dignidade do
sacerdocio santo de Jesus Cristo. As vestes consistiam de oito peqas,
todas descritas em detalhes. 0 s materiais usados nas vestes
representam tudo quanto era belo e born no Lugar Santo e no Santo
dos Santos.
Varnos repetir aqui o significado tipico das cores, porque siio
importantes: azul, um tip0 de Jesus como o descido do cCu, celestial;
pfirpura, simbolo de sua realeza; carrnesim, simbolo de seu
sofrimento; e linho fino retorcido, tip0 de suajustiqa.

l.+ A Estola Sacerdotal (Bxodo 286-14). Esta era uma veste que
o sumo-sacerdote vestia por cima de todas as outras peqas de
sua roupa. Foi feita em duas peqas, uma que cobria as costas e

a outra que cobria o peito. As peqas eram unidas em suas duas
extremidades, nos ombros por duas ombreiras e, na cintura,
por um cinto do mesmo material da estola (versiculos 6-8).
Duas pedras de 6nix, com o nome das doze tribos de Israel,
erani colocadas em engastes de ouro sobre os ombros, com
duas correntes de ouro presas aos engastes (versiculo 9- 14).
a. A estola tinha o prop6sito de exibir as pedras sobre os ombros
do sumo-sacerdote. Assim, ele levava Israel, em tipo, sobre os
ombros (fixodo 28: 12).
b. As correntes de ouro indicam a origem divina do plano para as
vestes.
2.

0 Peitoral (fixodo 28: 15-30). 0 peitoral foi chamado "peitoral
do juizo" em tr6s ocasiaes distintas (versiculos 15,20,30). N2o
esquecer que o sumo-sacerdote entrava na presenqa de Deus
somente uma vez por ano, em nome de toda a congregaq20,
para satisfazer o juizo de Deus com sangue.
a. 0 peitoral foi feito do mesmo material da estola (ouro, azul,
purpura, carmesim e linho fino retorcido), e era quadrado.
b. No peitoral, havia doze pedras preciosas, em quatro fileiras,
com tr6s pedras em cada fileira. 0 s nolnes das doze tribos de
Israel foram gravados nas pedras. Isto mostra que cada tribo era
preciosa aos olhos de Deus. Como o coraq8o C um simbolo do
amor, isto tambem fala do grande amor que nosso Senhor Jesus
Cristo, nosso Sumo-Sacerdote tem por cada um de 116s. Ele nos
leva sobre o coraq2o.
c. 0 Urim e o Tumim estavarn relacionados com o peitoral
(Exodo 28:30). Urim e Tumim significam "luz e perfeiq50n.
Alguns intkpretes dizem que Urim e Tumim 6 o nome coletivo
para as doze pedras que o sumo-sacerdote tinha no peitoral, e
que o efeito total produzido por elas era

Manifestar a "luz e perfeiqiio" dAquele que C o cumprimento
do tip0 oferecido pel0 sacerd6cio de Ariio. Levitico 8:8 esta
contra esta interpretaqiio, indicando que C algo adicional 9s
doze pedras do peitoral. Pelo seu uso, o Urim e o Tumim
estavam relacionados, de uma maneira niio revelada
claramente, com o ato de conhecer a vontade de Deus em
certos casos especiais ( N h e r o s 21 :21; Deuteron6mio 33:8; I
Samuel 28:6; Esdras 2:63). Por essa raziio, foi chamado o
"Peitoral do Juizo".
3. 0 cinto (fixodo 28:8). Jamencionamos o cinto em relaqiio com
a estola. E simbolo de forqa e, especialmente, da forqa que
recebemos do Senhor Jesus, quando obedecemos as palavras faladas
em Efesios 6: 14. Leia tambCm Apocalipse 1:13.

4. A sobrepeliz da estola (fixodo 28:31-35). A sobrepeliz foi
feita toda de azul. Era veste usada imediatamente debaixo da estola.
No meio dela havia uma abertura para a cabeqa, debruada como a
abertura de uma saia de malha, para que niio rompesse (versiculo 32).
Pensam alguns que o prop6sito da abertura era para dar acesso ao
"Urim e Tumim".
a. Em toda a orla da sobrepeliz havia romiis de estofo azul,
purpura e carmesim, com companhias de our0 entre as romiis
(versiculos 33-34).
b. As campanhias teriam o propbsito de fazer saber ao povo que o
sumo-sacerdote ainda estava vivo e aceito por Deus, porque o
povo podia ouvi-lo enquanto ele andava dentro do Santo dos
Santos (fixodo 28:35).
c. Arom5, sendo um fiuto, fala do ministkrio fi-utifero, e o sonido
das campanhias era um testemunho de que o sumo-sacerdote
estava vivo. A sobrepeliz foi feita toda de azul, simbolizando
outra vez Jesus, nosso Sacerdote, ministrando na gl6ria celeste.

5.

A mitra (fixodo 28:36-38). Ar2o levou sobre a sua cabega
uma mitra (como turbante), com urna liimina de our0 fino
gravada com as palavras "SANTIDADE A 0 SENHOR".
Sem a santificagilo, n2o podemos ver ao Senhor (Hebreus
12:14). Temos um Sumo-Sacerdote que foi tentado de todas
as maneiras, assim como nos, porCm sem pecado. Quando
recebemos o Espirito Santo, recebemos a Sua santidade.
Israel n2o era santo, mas foi aceito, em seu sumo-sacerdote,
como SANTIDADE A 0 SENHOR. Nos n2o somos santos
em nos mesmos, mas somos aceitos em Jesus, diante de
Deus, pela Sua santidade (EfCsios 1:5-6; I Corintios 1:30-3 1;
I1 Corintios 5:2 1;Colossenses 2:9- 10).
TarnbCm, por meio da mitra, Ariio levou as faltas cometidas em
todas as coisas santas. A palavra usada aqui indica "levar
Embora, ou levar para longe". 0 sumo-sacerdote levou embora
a iniqiiidade do povo, por meio da expiag20, pel0
derramamento do sangue (Levitico 10:17; 16:5-11; Salmo
32:l-7; Isaias 33:24). Cristo levou nossos pecados para
longe, atravCs da expiag20 que ele realizou (Hebreus 9:26).

6.

A tlinica bordada (fixodo 28.39). N2o C dito quase nada
acerca da thica, porque era urna veste comum e n2o para honra
ou santidade. Foi feita de linho.

7.

A tiara (fixodo 28:40). Niio hii explicaq20 do proposito da
tiara.

8.

Calq6es de Linho (fixodo 28:42-43). Foram feitos de linho e
cobriram os sacerdotes da cintura at6 as coxas. 0 s sacerdotes
T e r m de vestir os calgbes quando ministravam no Lugar
Santo, para cobrir a sua nudez, para que ngo levassem pecado e
Morressem.

As vestes do sumo-sacerdote falam da santidade e da perfeiq2o
absoluta. Foram dadas pela mente de Deus. Falam de Cristo, nosso
representante diante de Deus. Ele tinha que fazer tudo certo e ser
santo diante de Deus para que pudCssemos viver.

XIX. o MINISTERIO DO SUMO-SACERDOTE
Exodo 29: 1-7; Levitico 8 :1- 12
0 sumo-sacerdote, em suas vestes sagradas para honra e
ornament0 (exodo 28:2), C um tipo de Cristo, como o SumoSacerdote sobre a "casa de Deus" (Hebreus 10:21; JoZo 14:l-2).
Tudo o que estas vestes representam, como dados pela mente de
Deus, Cristo possui em Seu carater e vida.
Segundo Hebreus 4: 14-15; 7:26; 8.1; 10:21, o sumo-sacerdote
em Israel era um tipo de Cristo. Nestes versiculos, Ele C apresentado
como nosso "Sumo-Sacerdote". Cristo cumpriu o cargo e oficio de
sumo-sacerdote segundo o modelo deAr5o.
Notemos que ao sumo-sacerdote em Israel foi permitido p6r
as "vestiduras de santidade".

A. SO A 0 SUMO-SACERDOTE ERA PERMITIDO ENTRAR
NO LUGAR SANTISSIMO
Em sua funq5o como sacerdote, e vestido com vestes de
santidade, Ele representava a naqZo inteira (Hebreus 9:7). Assim,
todos os israelitas eram representados, na presenqa do Senhor, pelo
sumo-sacerdote.
1.

Jesus, como nosso Sumo-Sacerdote,entrou s6 no verdadeiro
Lugar Santissimo, no ctu, por n6s (Hebreus 9:24).
a. Por meio dEle, todos n6s nos aproximarnos de Deus e temos
acesso a Deus (Efksios 2: 11- 18).

2.

0 Sacerd6cio de Cristo C superior ao Sacerd6cioLevitico e ao
De Ariio.
a. 0 Sacerd6cio de Cristo C curnprido segundo a ordem de
Melquisedeque (Hebreus 6:20; 7: 11-28).
b. 0 Sacerddcio Aar6nico nZo foi nada perfeito, porque devido A
morte do sumo-sacerdote,eramudado, era inconstante.

c. 0 Sacerdbcio de Cristo faz o homem perfeito nEle, porque, por
meio de Sua morte, ressuscitou para viver para sempre e,
portanto, 6 imuthvel e Dermanece como Sacerdote (Apocalipse
1.8; 1:13,18;Hebreus 13:8).
3.

Ariio serviu na terra e esth morto, havendo servido no
sacerdbcio que era so uma sombra do verdadeiro.
a. 0 Sacerd6cio de Cristo C verdadeiro e espiritual e 6 curnprido
no cCu (Hebreus 8: 1-5).
b. 0 sacerdbcio de Ariio era um tipo e figura para aquele tempo
(Hebreus 9:7-9).

4.

0 Sacerdbcio de Cristo 6 superior, porque C cuinprido sob uma
alianqa melhor (Hebreus 8:6- 13).
a. Ariio era condicional. Sob esta alianqa, Deus disse: "Agora,
pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a
minha alianqa" (gxodo 19:5), fazendo necesshrias as
ordenanqas da lei, para ter comunhiio com Deus.
b. A nova alianqa era superior porque abrangia a antiga alianqa, e
Deus disse: ...Nas suas mentes imprimirei as minhas leis,
tambkm sobre os seus coraq6es as inscreverei; e eu serei o seu
Deus, e eles serZo o meupovo... " (Hebreus 8: 10-12).
"

c. Portanto, o Sacerdbcio de Cristo trouxe uma melhor esperanqa
e fez o que a lei niio podia fazer,por causa da fraqueza do
homem (Hebreus 7: 18; Romanos 8:3-4).
d. Sob o sacerdbcio aarbnico, vemos a justiqa exi~ida.Sob o
sacerdbcio verdadeiro de Jesus, vemos a justiga imputada ou
dadapelo Espirito Santo.

Deus mesmo instituiu estas qualificaqdespessoais do sumo

sacerdote. 0 sumo-sacerdotetinha que serpuro e santo.
1.

0 sumo-sacerdote tinha que levar urna vida separada.
a. N5o podia rasgar suas vestes, descobrir sua cabeqa, entrar onde
havia urna pessoa morta; nem por seu pai nem por sua miie
podia contaminar-se(Levitico 2 1:10- 11).

b. N5o podia casar-se com urna vifiva, urna mulher divorciada,
urna mulher desonrada ou prostituta. Tinha que casar-se corn
urna virgemde seu pr6prio povo (Levitico 2 1:14-15).
2.

0 sumo-sacerdotetinha que ser fisicamenteperfeito.

a. Qualquer defeito fisico ou defonnidade desclassificava urn
membro da familia dos sacerdotes (Levitico 2 1:17-21).
b. A raziio para isso era que o sumo-sacerdote e seus filhos forarn
santificados ao oficio que significa "separados para o serviqo
de Deus." 0 sumo-sacerdote era "Santo para Deus" (Levitico
21 :6-8).Deus 6 preciso e exato em Sua Palavra.

3.

0 sumo-sacerdote era um tip0 da santidade perfeita de Cristo.
a. Cristo era absolutamente perfeito e inocente (Hebreus 7:26;
Mateus 27:24; Lucas 23:4).
b. Cristo era Santo ainda em Sua concepgiio (Lucas 1:35). Niio
conheceu pecado (I1 Corintios 5:21; I Pedro 2:22; Hebreus
4:15). Sua carne e seu espirito eram sem mancha e sem
contamina~iio(I Pedro 1:19).
1) Embora seus antepassados fossem pecadores e maus, Ele
n5o foi contaminado pel0 pecado (Mateus 1).

2) Em cada exemplo, o Espirito impulsiona o escritor a usar a
palavra "gerar" de seus pais (antepassados)terrenos, mas
no caso de Jesus, Ele "nasceu" de Maria, que concebeu do
Pai espiritual de Jesus (Mateus

1:16,20; Lucas 1:35). Ele era o Filho de Deus (Joiio 3: 16; 1:14).
C. 0 SUMO SACERDOTE NAO PODIA CONTAMINAR-SE
COMAMORTE
Tambkm C um tipo de Cristo, porque niio lhe foi perrnitido "ver
corrup~iio"(Salmo 16:10;Atos 2:27; 13.35).
1. Avara de Ariio prefigurou isto, quando, estando aparentemente
morta, brotou, floresceu e deu fruto ( N h e r o s 17:8). A vara
c ~ ~ r r n oosacerd6cio
u
de Ariio (Nllxmeros 175).
a. Cristo, embora morto aos olhos naturais, ressuscitou dos
mortos, floresceu e deu fruto, provando que era Filho de Deus
(Romanos 1:4).
b. Por meio de sua ressurrei~iio,Ele vive para sempre (Hebreus
7:24-25).
c. Ele esta vivo "para sempre" e niio tem nada mais a ver com a
morte (Joiio 1:4; Apocalipse 1:18; Hebreus 7:16). Ele 6 o
"Autor da vida" (Atos 3:15).
d. Ele veio para dar vida eterna, e vida em abundiincia (Jog0 17:2;
lO:l0,28).

CONSAGRACAO DO
RELACAO COM CRISTO.
D. A

SUMO-SACERDOTE EM

1.

0 s sacerdotes niio se consagraram a si mesmos, Deus fez isto
atravis de seu mandamento aMoists (fixodo 29: 1-7).

2.

Foram lavados com igua (fixodo 29:6). Cristo tambCm foi
lavado com iigua, no rio Jordiio (Mateus 3 :13-15).

3.

0 sumo-sacerdotefoi vestido com vestiduras santas (fixodo
295-9). Jesus tirou seumanto dejusti~aechegou a ser

Pecado, para que possamos vestir-nos de suajustiqa.
2.

0 sumo-sacerdote foi ungido com 61eo (fixodo 29:7; 30:30).
"Este me serk o dleo sagrado da unq60... " (fixodo 30:3 1).

0 sacrificio foi oferecido e logo o sangue foi aspergido e
3.
aplicado (fixodo 29: 1426).

a. Ar5o foi ungido antes de serem mortos os sacrificios. No caso
de seus filhos, o sangue foi aplicado antes de serem ungidos.
(fixodo 29:7; 20-22).

E. 0 MINISTERIO,DOSUMO-SACERDOTE
1. "Foi escolhido por Deus. NBo escolheu o oficio ele mesmo,
tampouco foi esco1,hidopel0 povo (Hebreus 5: 1-4).
a. Jesus foi enviado divinamente e veio para cumprir urn plano
prC-ordenado (G6nesis 3 :15; Lucas 4: 18; Salmo 403; Hebreus
5:5-10):
2.
Ar50. era o representante do povo. 0 s levou "sobre seus
ombros " e "sobre o $eu coraq60 ", (fixodo 28: 12,29).
a. Foi ordenado para representar o homem (Hebreus 5 : 1).
b. Cristo tomou o lugar do pecador sobre a cruz, para que o
pecador pudesse ser identificado com Ele, por meio da f6 e
obediencia, em tudo o que Ele C diante Deus (Isaias 53:3-6; I1
Corintios 5:21; I Corintios 1:30; Efisios 2:6; Colossenses 2:910).
3. 0 sacerdote foi ordenado para apresentar oferendas e
sacrificios e fazer expiaqgo pel0 pecado (Levitico 16). Sem um
sacrificio, ele n5o podia ser um sacerdote (Hebreus 8:3).
a. Cristo cumpriu isto (Mateus 27:35; Hebreus 7:27).
b. Cristo aspergiu seu pr6prio sangue sobre o propiciat6rio
verdadeiro(Hebreus9:ll-12;26;10:ll-12).

b. Ele deu um sacrificio superior a todos os sacrificios, como o
Cordeiro de Deus, sem mancha, o qua1 cumpriu todo sacrificio
pel0 pecado (Hebreus 9: 13-14;23; 7:27).
4. 0 sumo-sacerdote intercedia pel0 povo. Depois de haver
aspergido o sangue, segundo o plano de Deus, ArZo saiu do L u ~ a r
Santissimo e abenqoou o povo (Levitico 9:22-24; Numeros 6:22-27).
a. Em JoZo 17, a intercessZo por n6s foi manifesta e foi baseada
sobre Sua obra fktura concluida (Joiio 17:4).
b. Em I Joiio 2: 1-2, e clara esta intercessiio feita perpetuamente.
c. Jesus vira do ceu com uma b6nqiio para Seu povo (Atos 3:26;
Hebreus 9:28).
5. Oferecer incenso (oraqiio e louvor), como representante do
povo (Levitico 16:12-13).
a. Jesus nos representa a n6s (Hebreus 9:24) e intercede por n6s
(Hebreus 7:25).
6.

Julgar a lepra (tipo de pecado) (Levitico 13:3).
a. Jesus C o juiz de todos (JoZo 5:22, 27) e tambkm julga at6
nossos pensamentos (Hebreus 4: 12-14).

F. NOTE DUAS COISAS ESPECIFICAS CONCERNENTES A
DE CRISTO POR NOS COMO SUMOSACERDOTE:

INTERCESSAO
1.

Jesus, sendo homem, foi tentado em tudo, a nossa semelhan~a,
mas sempecado (Hebreus2;14-18; 4: 15).

2.

Ele C capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram
(Hebreus 5 :2).

XX. 0 SACERDOCIO DOS CRENTES

AtC a Lei, durante a Cpoca dos Patriarcas, o cabeqa de cada
familia era o sacerdote (intercessor) por sua familia, em sua adoraqiio
a Deus. Isto e ilustrado em No6 (Genesis 8:20), Abraiio (Genesis
12:8),Jaco (Genesis 35 :7) e 56 (J6 15 ) .
Depois do exodo de Israel do Egito, o primogenito foi
ordenado a atuar como sacerdote. Em fixodo 24:4-5, Israel teve
comunicaqiio com Deus parte do Tabernaculo e seu sacerd6cio.
Toda a naqiio era de sacerdotes, representados nos pais e filhos
maiores, provavelmente pelos primogenitos redimidos de cada tribo
(fixodo 196; 13:l-2).
Quando a Lei foi dada, Israel deveria ser "um reino de
sacerdotes" (Gxodo 19:5-6), mas sob certas condiqdes, isto 6, "se
diligentemente ouvirdes a minha voz".. Israel falhou em sua
obediencia e quebrou a Lei, e Ar2o e sua farnilia foram designados
divinamente como a familia de sacerdotes. 0 s demais da tribo de
Levi lhes foram dados como ajudantes, para fazer o trabalho braqal
(fixodo 28: 1;Numeros 3 :5-13).
Sob a graqa, todos os crentes s2o sacerdotes, e Cristo e os
crentes unidos no Espirito formam a familia de sacerdotes (I Pedro
2:5,9;Apocalipse 1:6; 5: 10).
1.

2.

Sob o sacerd6cio levitico, ser um sacerdote eraum privilkgio
de nascimento. Cada filho de Ariio, porter nascido na familia,
era um sacerdote em Israel (fixodo 28: 1;Hebreus 5: 1).
Sob Cristo e a dispensaq20 da graqa, cadapessoa, pel0 seu novo
nascimento na familia de Deus (ao tomar o nome da familia e
receber o Espirito Santo) C um sacerdote diante de Deus. Ser
flho, como resultado do novo nascimento, C um privildgio da
era do evangelho e uma realidade. (Joiio 1:11- 13; Galatas 3 :26;
I Jo203:l-2;Romanos 8:15-16).

A. A ~ EO SEUS FILHOS COMPARTILHARAM NA
CONSAGRAC~O(J?XODO29:4; 30:30; LEV~TICO8:2-6).
1.

Ar2o foi nomeado divinamente sumo-sacerdote e, portanto, era
preeminente sobre todos os demais.
a. Cristo foi nomeado divinamente Sumo-Sacerdotee, portanto, e
preeminente sobre todos 116s.

2.

0 s filhos deAr5o eram dependentes de seu pai para o oficio e
posi@io.
a. Nos, como filhos de nosso Sumo-Sacerdote, somos
dependentes dEle paranossa posi$?io diante de Deus.

3.

0 sacerdocio de Ar2o criou e assegurou o sacerd6cio de seus
filhos.

a. 0 sacerd6cio de Cristo criou e assegurou o nosso sacerdbcio.
Somos totalmente dependentes dEle.
4.

Sob a Lei, foi permitido a h 2 0 entrar no Lugar Santissimo, s6
Uma vez cada ano (Hebreus 9:7).
a. Nosso Sumo-Sacerdote esth no ceu (o Lugar Santissimo),
continuarnente, diante da presenqa de Deus, no santuhrio
verdadeiro (Hebreus 4: 14-16; 9:24; 10:19-22).
1) Quando Cristo estava na cruz, o veu do templo rasgou-se
em dois, de cima a baixo (Mateus 27:5 1). 0 vCu separava o
Lugar Santo do Lugar Santissimo. 0 sumo-sacerdote s6 ia
uma vez cada ano ao Lugar Santissimo, no dia da
EXPIACAO (Levitico 16:1-30).
Paulo
nos disse que o vCu era urn tip0 do corpo de Cristo
2)
(Hebreus 10:20). 0 sacerd6cio e os sacrificios de sangue
terminaram quando o vCu foi rasgado. Desde ent20,
nenhum outro sangue ou sacerd6cio 6 reconhecido no ciu,
exceto o sangue e o sacerd6cio de Cristo (Hebreus 9: 1-8;
10:19-22).
3) Assim, os crentes tern acesso aberto, gratuito e direto a

Deus por Jesus Cristo e seu sangue dewamado (Hebreus 4: 16; 10:1922).

B. OS FILHOS D E A ~ SAO
O UM T I P 0 VERDADEIRO DOS
CRENTES NASCIDOS DE NOVO
1. 0 sacerdocio levitico era um tipo ou uma sombra, na
Dispensaqiio da Lei (Hebreus 10:1).
a. Navinda Cristo, Ele cumpriu a Lei e homou cada reivindicaqiio
de justiga; portanto, a Dispensaqiio da Graqa chegou (Joiio
1:14,16-17).

b. As sombras leviticas eram tipos de coisas melhores (Hebreus
1O:l).
c. Sendo que Jesus cumpriu a Lei e, como Ele e a plenitude das
coisas melhores das quais o sacerd6cio levitico era um tipo,
podemos declarar duas graildes verdades:
1) 0 sacerdocio de Ariio e todo o relacionamento com ele
foranl abolidos em Cristo. (Estude I1 Corintios 3;
Colossenses 2:14-17; Romanos 7:4.) Sendo isto verdade,
qualquer sacerd6cio no mundo, semelhante ao sacerdocio
aarhnico ou levitico, 6 uma insinuaqiio de blasfemia contra
o sacrificio da cruz, assim como Seu sacerd6cio
verdadeiro no cCu. Qualquer ensino que envolve o guardar
a lei e ordenanqas esta sobre a maldiqiio divina porque
nega a pessoa de Cristo e seu sofrimento e morte
divinarnente inspirados (Galatas 1:8-9; 3 :10-13).
2) Todo o antigo sacerdocio levitico e tudo relacionado coin
ele siio um tipo do Sacerdocio de Cristo. 0 ap6stolo Paulo
fala dos crentes como um sacerdocio real (I Pedro 2:9).
0 s filhos de Ariio siio uin tipo dos crentes em sua separaqiio
para seu oficio (gxodo 28: 1).
A. Eram separados de seus inniios naturais para "ministrar ao

a. Senhor". Foram divinamente escolhidos. nomeados, unaidos e
se~arados.
b. 0 s crentes siio urn povo escolhido e separado (I Pedro 2:9).
siio:
1) Uma geraqiio escolhida
2) Um sacerd6cio real
3) Uma naq2o santa
4) Um povo adquirido por Deus
c. 0 s crentes, como filhos de Ariio, siio escolhidos por Deus (Joiio
15:16; I Pedro 1:2). 0 chamamento de Deus C para qualquer
que obedece Sua alianqa Divina (Marcos 16;16; Joiio 3 :16).
3 . 0 s filhos de Ariio siio um tipo dos crentes, em suamaneira de
consagraqiio ao sacerd6cio.
a. Foram trazidos a porta do Tabernaculo (fixodo 29:4; Levitico
8:l-4). Compare Joiio 4:7-27; 16:6-8;Atos 2:37; 16:13-15,2534). Tinham que ser convencidos pela palavra.
b. 0 s filhos de Ar2o foram despidos de sua roupa antiga (fixodo
24:4; Levitico 8:6). Tinham que ser despidos para serem
lavados.
1) 0 homem tem que tirar toda vangl6ria da retidiio, despido do
pr6prio eu, antes de ser lavado ou vir a Cristo (Romanos 10:4;
Isaias 64:6; I Corintios 1:30; I1 Corintios 5:21).
c. 0 s filhos de Ariio forarn lavados (fixodo 29:4; Levitico 8:6).
1) Isto os limpou a vista de Deus. Foi simb6lico de Joiio 3 :5; Tito
3 ;5)
D. Foram vestidos com vestes novas, divinamente desenhadas,
ordenadas e previstas..
1) 0 pecador, quando se converte, C vestido emjustiqa

Desenhada por Deus (I Corintios 1:30; Romanos 3:25).

C. OS FILHOS DE A ~ ERAM
O
TIPOS DOS CRENTES
VERDADEIROS, NO CUMPRIMENTODE SEUS DEVERES
Eles tinham varias obrigaqbes.
I

1.

I

Ofereciam sacrificios (Levitico 1:7-8; 3:2,5).
a. N6s devemos oferecer nossos corpos como sacrificio vivo
(Romanos 12:1). 0 s animais eram mortos. Nosso sacrificio niio
esth morto, mas vivo, para que Deus seja glorificado em nos.

j
I

b. Nosso sacrificio deve ser "santo e agradavel a Deus."
2.

Ofereciam Incenso
a. N6s devemos oferecer "sacrificio de louvor" (Hebreus
13:15). Isto C o que Deus deseja. Aqui nesta escritura, nosso
louvor C o "ji-utode nossos lbbios ".

3.

Cuidavarn do Altar de Bronze e guardavam o fog0 ali.
a. N6s temos aresponsabilidade de atender aos que v6m ao altar.
b. Temos a responsabilidade de guardar o "fogo" que vem do cCu
(Levitico 9:23-24; Atos 2: 1-4).

4.

Preparavam o piio para a mesa dos piies.
a. ~ r e ~ a r a m o s"piio", a palavra de Deus, para as pessoas.

5.

0 s filhos de Ariio tinham que instruir o povo (Levitico 10:11;
Deuteron6mio 33: 10;Malaquias 2:7).

N6s, os crentes, somos testemunhas de Cristo e sua salvaqiio e sua
vinda por urn povo adquirido para Seu nome (Atos 1:8; Lucas
24:46-48; Atos 15:14). Temos que ensinar tudo o que Jesus nos
tem dado (Mateus 28:2

