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AULA - EBD - 07/07/2019 
Tabernáculo 
 
Tema: O Lugar Santíssimo 
Texto base: Êxodo 26:31-34, Hebreus 9:1-5, Mateus 27:51 
 
Tópicos: 
 

- A medida do lugar santíssimo: 
- A medida é importante e tem um propósito, pois embora cite que tinha em torno de 

4,572 x 4,572 metros, queria mostrar algo ainda mais excelente, o tamanho do amor 
de Deus (Efésios 3:17-19, 1 Reis 6:); 

- O tabernáculo (mishcán) e o santuário (micdash) foram construídos no meio do deserto, 
entre as 12 tribos com o propósito de unir todas as tribos espiritualmente (Êxodo 25:8):  

- Elas poderiam ser 12, mas o centro espiritual era o mesmo. 
- Vários povos, mas um único Deus, uma única religião, uma única Palavra. 

- Outro propósito foi indicar a presença de Deus, como um caminho (João 14:6); 
- O tabernáculo e o templo foram mais para o homem do que para Deus (1 Reis 8:27-29); 
- A idéia do tabernáculo e do templo era aproximar o homem de Deus, fazer com que ele 

soubesse mais de Deus e estivesse próximo Dele, como os templos de hoje (???); 
- Outro propósito do tabernáculo era mostrar que Deus queria estar sempre no interior do 

corpo (Hebreus 8:10, Hebreus 10:16-22); 
- Deus pediu a construção do tabernáculo para se estabelecer no meio deles (Êxodo 25:8 - 

shakhan): 
- Só que esse "no meio", não era geograficamente falando apenas, mas literalmente 

morar dentro deles; 
- Deus só vinha no lugar santíssimo - especificamente no propiciatório - para se 

manifestar a Moisés e falar, mas não para habitar ali perpetuamente (Êxodo 25:22); 
- Não tinha o mesmo efeito com a arca em si, só com o propiciatório, como está no texto; 
- Propiciatório não é tampa; 

- A palavra propiciatório: 
- Hebráico: ַּכֹּפֶרת - kapporeth 
- Significado: perdoado, lavar, limpar, exterminou 
- De fato isto ocorreu em João 20:11-15 
- Jesus inclusive é reconhecido como o possível jardineiro do túmulo de José de 

Arimatéia - o dono do túmulo (João 20:15), ou seja, a primeira palavra que ela falou no 
desespero sobre o local do corpo de Jesus foi sobre um jardineiro (o jardim do Éden 
para onde voltaremos) - Com certeza isto não está aqui a toa. 

- Jesus é tão perfeito que Ele permitiu o pecado no início da criação, pois se Ele criasse todo 
mundo de uma vez e no final de tudo o pecado fosse cometido, como Ele nos salvaria se teria 
que condenar toda a criação de uma vez. 
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Hebreus 9 - As alianças 
 

- Existem duas alianças - antiga e nova aliança ou testamento - (Hebreus 9:1), ou seja, a nova 
não necessita destes elementos (judaizantes); 

- Localizado depois do segundo véu (Hebreus 9:3), pois o primeiro era do lugar santo 
(Hebreus 9:2); 

- A arca da aliança e o propiciatório eram coisas separadas (Hebreus 9:4-5); 
- Era sobre o propiciatório que o Sumo Sacerdote - uma vez ao ano (no Yom Kippur) - 

entrava e espargia o sangue do sacrifício por todo o povo de Israel (Levítico 16:11-17). 
- Propiciatório era o local onde o sacrifício se tornava propício, ou seja, aceito por Deus 

em favor do sacerdote e do povo - não havia outro local onde isso pudesse ser feito; 
- Ao acender o incenso, ele cobria de fumaça o propiciatório de modo que nada 

pudesse ser visto da manifestação de Deus (Levítico 16:12-13); 
- Os sacerdotes entravam a todo tempo no lugar santo realizando o culto (Hebreus 9:6), mas 

no lugar santíssimo só o sumo sacerdote (Hebreus 9:7), ou seja, tem gente que só fica no 
lugar santo e se contenta, mas havia um sentimento e desejo de ir além, que aliás foi esse o 
direito conquistado (Hebreus 4:13-16); 

- O próprio Espírito Santo precisava ser derramado para que houvesse o real entendimento, 
enquanto isso não ocorresse o entendimento da realidade ficava oculto (Hebreus 9:8); 

- Sempre foi o Espírito Santo que manifestou conhecimento (Êxodo 35:31, 1 Coríntios 
12:8); 

- O ritual não trazia aperfeiçoamento aos que ofertavam, pois agia do lado de fora, mas não 
agia do lado de dentro deles - por fora religiosos, mas por dentro ainda eram pecadores 
(Hebreus 9:9-10); 

- Na prática o ritual só foi realizado com perfeição na cruz, ou seja, Deus mostrou para 
o povo que a religião não salvaria ninguém ou qualquer outro rito ou atitude humana, 
pois a realidade de tudo aquilo era a obra perfeita de Jesus Cristo; 

- O próprio sumo sacerdote não tinha como entrar, sem antes levar um sangue diante de Deus 
(Levítico 16:15). O sumo sacerdote não podia se gloriar de nada, pois o sangue nem dele era, 
mas dos animais. 

 

 
 

- É importante uma pausa aqui. O autor usa o termo "mas", separando tudo o que foi falado, 
do que virá agora. (Hebreus 9:11-28). É grande para ler, mas é necessário. 

- Jesus é o sumo sacerdote - Yeshua HaMashiach - Jesus Cristo - Jesus o ungido (ישוע 
 ;(המשיח

- Cohen Gadol - Sumo sacerdote - (כהן גדול); 
- Jesus é o Tabernáculo perfeito; 
- A consciência humana tem que ser mudada, ou seja: 
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- Crendo no sacrifício perfeito de Cristo, nossa consciência fica purificada (v. 14), 
ou seja, os rituais limpavam do lado de fora, mas não atingiam a consciência 
do homem - do ofertante; 

- Isto serve para tudo daqui por diante. Sem Jesus continuamos nas mesmas 
práticas. Se estamos nas mesmas práticas é porque falta um encontro 
verdadeiro com Deus e a ação do Espírito Santo nesta área; 

 

 
 

- Vem outra pausa do autor, mostrando o resultado disso tudo. Ele inicia o versículo 15 com "E 
por isso", ou seja, por Jesus ser tudo isto, Ele É o mediador de um novo testamento. 

- Sua morte garantia a salvação dos que morreram crendo em Deus e dos que viriam a 
crer no futuro na sua obra salvífica (Hebreus 9:15). 

 

 
 

- O novo testamento é mais uma divisão do autor, começando sua explicação com "Porque", 
dando a entender o propósito de tudo o que Jesus fez. A força do testamento está na morte, 
sem a morte o testamento não vale de nada. 
 
Tenho para mim que a primeira morte - de Adão - o representante da humanidade era todo o antigo                   
testamento, falha e incerto. Mas Jesus é o novo representante da humanidade (para os que creem), sendo a                  
sua morte  o novo testamento.  
 

- No Antigo Testamento, a purificação vinha acompanhada de sangue e água (v. 18, Êxodo 
24:5-8, Êxodo 29:4 [Sacerdotes], Levítico 14:8 [Leproso], Idolatría [Ezequiel 36:25], Davi 
[Salmos 51:7]). 

- Da mesma forma Jesus ao morrer confirmou a aliança com sangue e água (João 
19:34, 1 João 5:6-7); 
 

- O propósito é a purificação do homem para que ele possa ter de novo um relacionamento 
pessoal com Deus (Mateus 7:20-23).  

- Jesus fez algo tão profundo e perfeito que não há necessidade de repetir, ou seja, enquanto 
estava imperfeito havia a necessidade de ficar repetindo anualmente, porém uma vez que o 
alvo foi atingido por Jesus, não há mais necessidade (Hebreus 9:25-26). 
 

 
 

- Todo homem já está morto espiritualmente, aguardando o juízo (Hebreus 9:27, Romanos 
3:23). 

- Todo homem ao morrer no corpo, segue também para o juízo (Hebreus 9:27). 
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- A única esperança de salvação é Jesus, que ao morrermos - tanto espiritualmente, quanto no 
corpo - podemos viver de novo com Deus, aqui e na eternidade. 

- O capítulo termina com a volta de Jesus encerrando o ciclo e o propósito do Lugar Santíssimo 
(Hebreus 9:28). Estamos aguardando a adoção e não só as primícias (Romanos 8:23). 

- O propiciatório é o próprio trono de Deus, que ninguém tinha coragem de se aproximar, 
porque certamente morreria, porém agora podemos (Hebreus 4:16). 


