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AULA - EBD - 02/06/2019 - 23/06/2019
Tabernáculo
Tema: O Lugar Santo
Texto base: Hebreus 9:2, Êxodo 25:23,30-31, Êxodo 26:31-37, Êxodo 30:1,6-8


O Lugar Santo
-

Nome dos lugares (Êxodo 26:33):
- Lugar santo ou santuário;
- Lugar santíssimo ou Santo dos Santos;

-

Quantidades de colunas que sustentavam as cortinas:
- Lugar santo - 5 (Êxodo 26:37);
- Lugar santíssimo - 4 (Êxodo 26:32);

-

As cinco colunas:
- Cinco representa a graça para algumas pessoas;
- Cinco ministérios deixados por Cristo (Efésios 4:11 - Ele mesmo deu);
- Apóstolos;
- Profetas;
- Evangelistas;
- Pastores;
- Mestres, professores ou doutores;
-

Jesus também tem os cinco ministérios em si, pois Ele é a base:
- Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? (Mateus 16:13-14);
- Apóstolo (gr: αποστολος) - mensageiro, alguém que é enviado (João 6:38);
- Profeta (João 12:50, João 4:19);
- Evangelista (Mateus 4:23, Mateus 9:35);
- Pastor (João 10:11, 1 Pedro 5:4);
- Mestre (Mateus 22:36, Mateus 23:7, Lucas 17:13)

-

As quatro colunas:
- Representam os quatro evangelhos;
- Mateus, Marcos, Lucas e João;

-

As quatro cores dos tecidos:
- Representam os quatro evangelhos;
- Púrpura (Mateus): Apresenta Jesus como Rei (Zacarias 9:9, Mateus 2:2, Mateus 21:5 rei aparece cerca de 22x em Mateus, 10 vezes ele chama Jesus de Filho de Davi
[Mateus 1:1]);
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-

-

-

Carmesim (Marcos): Apresenta Jesus como o servo sofredor, o sacrifício pela
humanidade. O servo não precisa de genealogia, por isso Marcos não coloca (Isaías
42:1);
Linho Branco (Lucas): Apresenta Jesus como o homem perfeito e chama de Filho do
Homem (Zacarias 6:12, Isaías 11:1-5, homem aparece 83x em Lucas, Filho do Homem
aparece cerca de 11x);
Azul (João): Apresenta Jesus como aquele que veio do céu (João 1:1, João 6:51 - João
é o único que narra essas pregações, Jesus se refere a Deus como Pai cerca de 35x,
Pai é citado cerca de 113x);

-

As bases das colunas:
- As bases das 5 colunas da entrada do lugar santo são de bronze (Êxodo 36:38);
- Bronze fala de juízo e do julgamento de Deus (assim como o altar e a pia);
- As bases das 4 colunas da entrada do lugar santíssimo são de prata (Êxodo 36:36);
- Prata fala de redenção;

-

A porta do Tabernáculo, do lugar santo e do lugar santíssimo ficavam sempre na direção
leste, ou seja, ao oriente, onde o sol nasce. A mesa ficava ao norte e o candelabro ao sul
(Êxodo 26:35);
- Ao oriente ficava a entrada do jardim guardada por querubins (Gênesis 3:24);
- Do oriente veio o vento de Deus para abrir o mar (Êxodo 14:21);
- Os judeus têm um apreço pelo lado direito:
- Eles escrevem começando do lado direito para o esquerdo por questões
técnicas (seguravam o martelo com a mão mais forte, a direita, e o cinzel com a
esquerda);
- Eles calçam primeiro o sapato no pé direito;
- Eles lavam primeiro a mão direita;
- Alguns rabinos dizem que quando os pergaminhos de Moisés foram
encontrados, o texto estava da direita para a esquerda, dando a entender que
seria mais do que uma questão técnica;
- O lado direito representa a bondade e o esquerdo a severidade, então antes de
agir, eles vão agir com bondade e não com severidade (assim como a destra de
Deus é usada diversas vezes neste sentido - Salmos 63:8 e Salmos 139:10);
- A cada dia a misericórdia de Deus estaria sobre o local (Lamentações 3:22-23);
- Era no jardim que Deus vinha falar com o homem, ou seja, tudo o que Ele
mostrou foi uma cópia do jardim, o local preparado pro homem estar com Deus
para sempre;
- Jesus, o Cristo, é o nosso sol de cada manhã (Mateus 17:2, Apocalipse 21:23,
Apocalipse 22:5, Malaquias 4:2);

-

O portão dourado
- Jerusalém tem hoje oito portões abertos, porém possui mais um portão que está
fechado, chamado de Porta Dourada ou Portão de Ouro.
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-

-

-

-

-

-

É por onde Jesus passou uma vez quando criança (Lucas 2:22). Depois como adulto e
Rei (Mateus 21:1-13).
Os reis tomavam posse do reinado na jumentinha ou mula (um animal de carga),
como fez Salomão (1 Reis 1:32-34).
- A forma de governo era mostrada na hora em que o Rei tomava posse.
Salomão entrou numa mula, mas quem deu essa ordem foi Davi (v. 32),
mostrando que o seu descendente entraria assim no futuro (Jesus);
- O outro filho de Davi (Adonias) entrou c
 heio de cavalos e se arrebentou, pois
Deus abate os soberbos, e não reinou (1 Reis 1:5);
- Na verdade Davi nunca tinha contrariado o seu filho (1 Reis 1:6);
- Todos os ministérios e poderosos estavam com Salomão e nenhum com
Adonias (1 Reis 1:8);
- Os jumentos eram a montaria preferida dos reis. O cavalo indica guerra e o
jumento paz. Ao montar um jumento o rei indica sua vitória e o fim da guerra (ref:
Bíblia Genebra, pág. 1205, [1 Reis 1:33, Juízes 10:4, 2 Samuel 13:29 e 18:9,
Zacarias 9:9]).
Este portão está fechado com pedras douradas e hoje está cercado de túmulos, pois
a profecia do antigo testamento vai dizer que é por este portão que entraria o Messias
e com medo de se cumprir a profecia, um sultão chamado Solimão, em 1541,
mandou fechar a porta e colocar os túmulos ali, pois um judeu jamais tocaria em um
túmulo ou osso quando ele viesse cumprir a profecia (Números 19:16).
Fechar este portão parece um impedimento à profecia de Deus por um ímpio, mas
sem saber, ele estava cumprindo a própria profecia (Ezequiel 44:1-2).
Jesus é a Glória de Deus que entrou em Jerusalém e p
 ermanece lá (mesmo que
destruída, se levantou e está de pé até hoje, coisa que nenhum império conseguiu)
cumprindo a profecia. Depois que Ele entra o portão fecha, ou seja, Deus usou um
governador ímpio para fazer isso, mas toda autoridade é por Deus constituída para
executar sua vontade (Romanos 13:1-2).
Este portão em especial dava acesso direto ao templo e sua localização ficava à leste
do templo de Israel.
Porém este portão tem um nome mais comum, Portão Oriental. É neste portão que
Jesus entrará com sua glória e querubins (Ezequiel 43:1-5, Ezequiel 44:1-2, Ezequiel
11:22-23, Zacarias 14:1-4).
Ezequiel profetizou numa época que o povo estava indo pro cativeiro, antes de
Zacarias. Ezequiel profetizou até a porta se fechar. Zacarias concluiu falando do
retorno de Jesus e esta porta se abrindo novamente (a porta que Ele abre ninguém
fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre - Apocalipse 3:7).
A vinda de Jesus foi profetizada pisando no Monte das Oliveiras e entrando na porta
oriental, como disse Zacarias.
Jesus usou Ezequiel para falar que a sua Glória tinha saído e ido pro Monte das
Oliveiras por causa do pecado deles (cap. 11), depois Ezequiel vê a mesma Glória
que estava no oriente falando com Ele, dizendo que voltaria para Jerusalém (cap. 43)
e depois a portas iriam se fechar (cap. 44). Jesus entrou do oriente como disse,
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estando em Jerusalém (Mateus 21:10). Mais uma vez a Glória de Deus (Jesus) é
colocada para fora da cidade, ou seja, Ele é crucificado fora de Jerusalém (Gólgota) e
ascende aos céus após a ressurreição do Monte das Oliveiras ou Betânia - um local
pequeno no Monte das Oliveiras (Atos 1:9-12, Lucas 24:50-51). Mais tarde, na época de
Zacarias, Jesus fala que seus pés irão tocar o Monte das Oliveiras novamente e
entrar pela Porta Oriental, que está fechada hoje ainda, aguardando só esta profecia
se cumprir (Zacarias 14:4).
-

Todas as portas voltadas pro oriente:
- A porta do jardim guardada por Querubins;
- As três portas do Tabernáculo;
- A porta do Templo de Salomão;
- A porta do Templo de Zorobabel;
- A porta do Templo de Herodes;
- A Porta Dourada que ainda se encontra fechada e que dava acesso ao templo;

-

Josué entrou na terra prometida pelo lado oriental e encontrou o príncipe (ou capitão como na
King James) do exército do Senhor (Josué 3:1, Josué 4:19, Josué 5:1, Josué 5:13-15).
- Josué vai de Sitim ao Jordão, do Jordão à Gilgal e de Gilgal à Jericó - onde encontra
o príncipe do exército do Senhor;
- Josué era líder mas teve que se deixar ser liderado por Deus;
- O maná para de cair quando eles comem do fruto da terra de Canaã após a páscoa
(Josué 5:10-12);
- Alguns dizem ser um anjo ou um arcanjo, e outros que é Jesus pré encarnado.

-

Deus não habita em templos feitos por mãos humanas (Atos 7:48-50):
- O Tabernáculo era uma figura da igreja onde Deus habita de fato (Atos 7:9,16-17 sois vós e não o templo físico);

-

Como o povo andava pelo deserto, os recursos precisavam vir do deserto. Deus envia
recursos do próprio deserto ao povo (Deuteronômio 8:1-20 - todo);

-

A madeira escolhida para o Tabernáculo foi a acácia, e a acácia é a madeira que ninguém
quer trabalhar, pois é dura, retorcida e difícil de cortar (Êxodo 25:13, Êxodo 26:16);
- Essa madeira era o próprio coração do povo, duro e obstinado (Deuteronômio 9:6);
- Jesus é o maior carpinteiro que existe, trabalha com qualquer madeira e um
carpinteiro como regra trabalha para o benefício da madeira, preparando e m
 oldando
para a obra que será realizada (Marcos 6:3);
- Essas árvores precisavam morrer para serem um santuário, assim como você não
poderá ser um santuário de Deus, sem antes morrer para o mundo (Romanos 6:22-23);

-

O Tabernáculo era envolto de tábuas e não de troncos de acácia (Êxodo 36:20-22);
- Cada árvore tinha um tamanho e um formato, assim é a igreja;
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-

Mas na hora de usar no Tabernáculo foram todos moldados para ter o mesmo formato
e tamanho;
Na perspectiva humana somos d
 iferentes, mas na perspectiva de Deus somos iguais;
As tábuas estavam engatadas ou conectadas umas nas outras, assim como a igreja
deve ser;
Deus não fez as tábuas para ficarem deitadas, mas de pé, como a igreja;
A base da tábua era de prata (Êxodo 36:24);
Jesus mandou revestir a madeira com ouro e a ressurreição fala de revestimento
(Êxodo 26: 29, 1 Coríntios 15:54). Continuamos sendo uma acácia, mas revestidos
de Deus e o que ele vê é o ouro e não a acácia;

-

A mesa de pães:
- Levítico 24:5-9;
- Doze representa o governo de Deus e não do homem;
- Duas fileiras de seis (acredito se referir aos que ficarão à esquerda e direita do Senhor
em Mateus 25, e que embora Jesus tenha morrido por todos nem todos serão salvos);
- Representa o próprio Jesus, pois o pão é santíssimo (Levítico 24:9, João 6:31-35);
- A flor de farinha é a pureza, pois era a melhor parte da farinha, a parte mais fina;
- O incenso puro era substância amarga, que é o sofrimento de Jesus;
- A queima da oferta era a cruz;
- Fazer isso toda semana era a ceia do Senhor que tinha que ser feita até a sua vinda
(Lucas 22:19);

-

O candelabro ou candeeiro (menorá):
- Êxodo 25:31;
- Do lado de fora o sol, do lado de dentro a escuridão que era iluminada por uma luz
específica. O sacerdote tinha que acender continuamente este candelabro (Levítico
24:2-4);
- Só o sacerdote entrava para deixar a luz acesa, mas o sacerdócio antigo acabou e
agora está de pé o real sacerdócio (1 Pedro 2:9 - das trevas para a luz);
- Azeite é símbolo do Espírito Santo;
- Azeite sobre a cabeça é a separação de alguém para designar uma função para Deus
(1 Samuel 24:6, Levítico 6:22, João 11:2), e de que o preparo para a missão já ocorreu
(Marcos 14:8, Hebreus 10:4-18 [importante]).

-

Altar do incenso:
- Êxodo 30:1, Êxodo 30:1-6;
- Representa orações que chegam a Deus (Apocalipse 8:4);
- Só sacerdotes podiam queimar incenso (2 Crônicas 26:18-21);
- O povo orava neste momento (Lucas 1:9-13);
- Jesus hoje é quem intercede por nós quando oramos e fará isso eternamente
(Hebreus 7:24-25);
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-

Dúvida sobre fugir no inverno e no sábado:
-

E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado;
Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até
agora, nem tampouco há de haver. (Mateus 24:20,21)

-

Os judeus no sábado só podem andar cerca de 1km (Atos 1:12);
Quando ocorre uma invasão os moradores saem da cidade fugindo para outro local,
mas como farão isso no inverno, se Jerusalém é um dos locais mais frios? Sem roupa?
Sem comida? Sem nada?

-

No final, a tribulação que virá será inevitável e aqueles que seguem essas regras
religiosas judaicas não terão como fugir.

