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AULA - EBD - 27/04/2019 
Tabernáculo 
 
Tema: Os artesãos do Tabernáculo 
Texto base: Êxodo 31:1-11 e 1 Coríntios 12:11 
 
Bezalel e Aoliabe: 
 

- Deus conta com os homens e os enche de habilidades para a obra (Ex 31:1-5); 
- Deus é quem dá sabedoria para realizar o que Ele deseja (Ex 31:3); 
- O Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas e não sobre todos. Eles não tinham o 

Espírito Santo, mas agora Deus estava derramando sobre eles o seu Espírito para realizar a 
obra (Ex 31:2-3). Na nova aliança o Espírito é derramado sobre todos (Atos 2:16-21) até a 
vinda do Senhor; 

- Quando passamos a ser propriedade do Espírito Santo (Ef 1:13-14)? Quando acreditamos 
verdadeiramente na pregação do evangelho, que produz arrependimento e aceitação da obra 
de Jesus Cristo; 

- A pluralidade do Espírito Santo mostra as diversas formas Dele agir em nós (Ex 31:4-5, 1 Co 
12:4-11, Rm 12:4-8, Ef 4:11-12); 
 

Hebreus 9 - O novo tabernáculo: 
 

- O texto completo fala de toda a comparação entre o sistema antigo e a realidade da obra de 
Jesus Cristo (Hb 9:1-28); 

- Hebreus 9 foi escrito por causa da perseguição aos convertidos à Jesus para que 
regressassem ao judaísmo. Então essa comparação mostra aos judeus convertidos o quanto 
Cristo é superior à lei, ao sistema antigo [levítico], aos sacerdotes, ao sangue de animais, ao 
tabernáculo, ao sumo sacerdote etc. Voltar causaria um impacto na salvação futura; 

- A antiga aliança não mudava a consciência, a nova aliança muda aperfeiçoando (Hb 9:9); 
- O tabernáculo dos homens é terreno, mas o de Jesus é Espiritual [o céu] (Hb 9:24); 
- Quantos véus e tabernáculos existiam? Dois (Hb 9:2-4, 9:6-7). E tudo junto era chamado de 

santuário (Hb 9:8); 
- No antigo sistema os animais eram sacrificados sem escolha, na nova aliança Cristo veio 

voluntariamente (Hb 9:11-12, Fp 2:5-8); 
- O que é chamado de serviço divino? (Hb 9:1) O culto ao Senhor é chamado de serviço divino, 

ou seja, algo que é feito para Deus. Todo culto precisa ser um serviço feito para Deus e não 
para o homem ou para qualquer outro fim; 

- Por que as tábuas da Lei estavam na arca (Hb 9:4)? Para indicar que o que estava ali dentro 
não alcançaria o pecador, e ao mesmo tempo mostrava o quão inferior eram e por último que 
Cristo faria tudo aquilo sumir [ser muito inferior] diante da Sua Glória; 

- Por que Deus usou aqueles móveis (Hb 9:2-4)? Deus estava também sendo didático quanto à 
obra de Cristo que é superior. Uma criança aprende com figuras, com imagens, com coisas 
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visíveis, para depois de amadurecidas conseguirem entender as mais complexas e invisíveis. 
Deus estava ensinando a todas as idades a sua obra redentora através daqueles móveis. 

- O sacrifício era público, mas o efeito não. Do lado de fora, no altar de bronze o sacrifício era 
realizado, mas a glória era manifestada em oculto no lugar santíssimo. Assim como Jesus veio 
em oculto dentro de um ventre e foi formado aos poucos e ressuscitou em oculto quando na 
madrugada saiu do sepulcro sem ninguém ver (Lucas 24:1). O sepulcro podia ser o lugar 
santíssimo, contendo o propiciatório (João 20:11-12); 

- O sumo sacerdote entrava sozinho, uma única vez ao ano, assim como Jesus fez a obra 
sozinho [sua morte] como um sumo sacerdote definitivamente e uma única vez (Hb 9:7, 
Salmos 110:4); 

- O ano dos judeus parece indicar o todo. Possui todas as etapas, todas as estações, todas as 
chuvas, todas as vestes, todo o processo de sacrifício etc e ao findar o ano tudo se repete, 
como se fosse outra forma didática de Deus mostrar seu plano até aquilo ficar gravado na 
mente deles [pesquisar mais e imprimir slide]; 

- O sumo sacerdote não pode realizar seu ofício sem sangue (Hb 9:7), o que mostra mais uma 
vez que Jesus deveria morrer e pelo seu sangue nos dar acesso ao Pai, à Glória, à sua 
presença; 

- As ordenanças antigas só atingiam o lado de fora, mas não mudavam o lado de dentro (Hb 
9:10). Quantas igrejas estão cheias de métodos para manter o povo dentro dela, mas não há 
uma mudança verdadeira, pois consiste de coisas que mexem apenas com o exterior, o lado 
de fora da pessoa. 

- Um cristão é um judeu reformado (Hb 9:10); A primeira reforma da história. 
 

Propiciação: 
 

- Vem de cobrir. Deus cobriu o pecado e a vergonha do homem com pele de animais (Gn 3:21). 
O propiciatório permitia que pela cobertura [propiciação] do sangue de animais o homem 
tivesse seu pecado coberto. Embaixo do propiciatório estava a arca com a Lei, a vara de Arão 
que floresceu e um pote contendo um pouco de Maná (Hb 9:4); 

- Jesus é superior a tudo isso, pois tudo o que foi feito era temporário e ineficiente, pois não 
removia o pecado, mas o cobria até a morte de Jesus; 

- Quando Deus criou as túnicas de pele, Deus mudou a vestimenta que era de folhas, ou seja, a 
antiga vestimenta era ineficiente para remover a vergonha, mas através da morte de um 
inocente o pecado seria removido (João 1:29); 

- A providência da túnica não foi humana, mas divina, mostrando que era Deus quem iria 
providenciar um meio para a remoção do pecado (João 1:29); 

- De forma resumida, a salvação é totalmente uma provisão de Deus e não do homem (Ef 
2:8-22); 

- O que era o véu? Uma barreira? Não, o véu representava o acesso, ou seja, o acesso ao lugar 
santíssimo era através do véu. O acesso à Deus é através de Jesus (Mateus 27:51, Hb 
10:19-20, João 14:6); 

- Mais importante que o sacrifício era a motivação interna. Internamente o coração dizia mais do 
que o sacrifício (Salmos 51:16-19); 


