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AULA - EBD - 26/05/2019 
Tabernáculo 
 
Tema: As cortinas do Tabernáculo 
Texto base: Êxodo 26:1-14 e 1 Coríntios 10:11 
 
As cortinas do Tabernáculo 
 

- O tabernáculo possui cortinas, cobertas, véu e reposteiro - (Êxodo 26:1, Êxodo 26:14, Êxodo 
26:31, Êxodo 26:36). 

- Reposteiro: cortina que substitui uma porta. 
- Na entrada do átrio não tinha porta, mas um reposteiro, pois a porta verdadeira ainda 

não podia ser colocada na entrada da presença de Deus (Êxodo 27:16, João 10:9). 
- O átrio era envolto de cortinas de linho fino retorcido, que serviam para separar o 

santo do profano. Fora da presença havia pecado em abundância, mas na presença 
de Deus tinha que ter santidade (Êxodo 27:9). 

- Na entrada da tenda havia mais um reposteiro de estofo azul, e púrpura, e carmesim, 
e linho fino retorcido e bordado. Aqui somente os sacerdotes podiam entrar diariamente. 
(Êxodo 26:36).  

- Dentro da tenda (lugar santo) havia um véu de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e 
linho fino retorcido e com querubins desenhados nele. Esse véu limitava ainda mais e 
somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez ao ano. (Êxodo 26:31, Levítico 
16, Levítico 16:34, Hebreus 9:7). 
 

- As cortinas, reposteiros e o véu não eram apenas divisórias, mas serviam para limitar: 
- Elas definem onde começa e termina o Tabernáculo, ou seja, onde são seus limites. 
- Sem Cristo continuamos limitados quanto ao se achegar a Cristo e recebermos a 

salvação. 
 

- Como no ano judaico se repetem as mesmas coisas e eventos, Deus estava mostrando que 
só era necessário entrar uma única vez no lugar santíssimo, mas que isso ainda iria ocorrer 
de forma definitiva. O ano judaico representava as épocas (2 Pedro 3:8). 

- Curiosidade: Já estamos no terceiro dia (1-1000, 1001-2000, 2001-3000). 
 

- O Tabernáculo internamente era todo de madeira de acácia coberta de ouro (Êxodo 
26:31-36), ou seja, a natureza humana de Cristo revestida pela natureza divina cheia de 
glória (ouro representa a glória de Deus e a glória dos reis da época). 

- Por isso que o vaso tem que ser obrigatoriamente de barro, para que a glória seja de 
Deus e não do vaso (2 Coríntios 4:7). 

 
- Na ordem, sobre a estrutura de madeira e ouro do Tabernáculo havia alguns outros tecidos: 

- Linho fino retorcido: representando a santidade de Cristo (Êxodo 26:1-6). 
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- Pelo de cabra: representando a sua pele que iria suar sangue pelo pecado da 
humanidade, já que a cabra era oferecida como oferta pacífica, ou seja, Jesus traria paz 
ao derramar seu sangue (Êxodo 26:7-13, Romanos 5:1). 

- Pele de carneiro tinta de vermelho: representando a sua carne que seria rasgada e 
seu sangue (Êxodo 26:14, João 1:29). 

- Pele de foca:  
- Representando uma aparência não tão atraente [há relatos de geógrafos 

antigos de que era comum encontrar foca na península do Sinai que dava pro 
mar e também no Mar Vermelho] (Êxodo 26:14). 

- Representa a profecia que quando olhavam para Jesus não viam nele uma 
beleza externa atraente aos olhos (Isaías 53:2). Quando olhamos para Cristo 
não o desejamos, mas quando entendemos nossa situação reconhecemos a 
necessidade de ir até Ele, ainda que não seja atraente (como o evangelho que 
requer renúncia). 
 

- A idéia é de que a entrada vai te conduzir por cada passo até a glória de Deus (seu trono, tua 
presença) (João 14:3,6 - "para mim mesmo" e "vem ao Pai", João 14:8-11 - "eu estou no Pai e 
o Pai em mim"): 

- Reposteiro 
- Altar de sacrifício 
- Bacia de bronze 
- Mesa de pães 
- Candelabro 
- Altar de incenso 
- Arca da aliança 
- Propiciatório 

 
- As cores dos tecidos possuem uma ordem e significado (Êxodo 26:1, 26:31): 

- Azul: representa o céu, as coisas celestiais e Jesus, o salvador, que viria do céu (João 
1:14, João 6:51). 

- Púrpura: representa realeza e futuro, usada geralmente por reis, que estava indicando 
a Jesus como um futuro rei definitivo para os salvos (Apocalipse 17:14). 

- Escarlate ou carmesim: representando o sangue de Cristo, por qual temos acesso a 
todas as coisas, principalmente à salvação eterna (Hebreus 9:12, Apocalipse 19:13). 

- Branco: representando pureza e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor 
(Hebreus 12:14). 
 

- Deus narra a construção do Tabernáculo de dentro para fora (Êxodo 25:10 - Êxodo 27:19): 
- Móveis (arca, propiciatório, mesa de pães, candelabro) - (Êxodo 25:10-39). 
- Cortinas, cobertura e véu (Êxodo 26:1-36). 
- Altar do holocausto e átrio (Êxodo 27:1-19). 
- Outros (altar de incenso em Êxodo 30:1-10 e bacia de bronze em Êxodo 38:8). 
- Se repete de Êxodo 37:1 até Êxodo 38:20. 
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- Os querubins são seres associados com o trono de Deus, ou seja, Deus estava dizendo que 

ali seria como seu trono, porém na terra, ou seja, que apenas representaria o trono real de 
Deus: 

- Era entre os querubins que Deus se manifestava e falava (Êxodo 25:22, Números 7:89). 
- Os querubins geralmente eram usados para transportar o próprio Deus (Ezequiel 10, 

Salmos 18:10). 
- Deus habita e se assenta entre os querubins (Salmos 99:1, Salmos 80:1, Isaías 37:16, 1 

Crônicas 13:6, 2 Samuel 6:2). 
- Querubins também eram seres que guardavam a entrada do jardim (Gênesis 3:24). 


