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AULA - EBD - 21/04/2019 
Tabernáculo 
 
Tema: O Tabernáculo 
Texto base: Êxodo 25:1-9 
 
Hebraico: 
 

- Ohel Mouad (Orrél Môuédi) - אוהל מועד (tenda do encontro) 
- Mishkan (Mishicân) - ִמְׁשַּכן (tabernáculo) 

 
Grego: 
 

- Skiní (Squiní) - σκηνή - (tenda ou tabernáculo) 
 
A criação e o tabernáculo: 
 

- Deus descreveu a criação em 2 capítulos pra Moisés, em contrapartida, Deus usou 12 para 
descrever o Tabernáculo (Capítulos: 25-31, 36-40). 
 

O propósito do Tabernáculo: 
 

- Deus se revelar (Êxodo 25:1 - Disse o Senhor a Moisés); 
- Deus se relacionar (Êxodo 25:8 - Para que eu possa habitar no meio deles); 
- Deus é um ser pessoal (Êxodo 25:22, Êxodo 33:8-11); 
- Estar no meio do povo (Êxodo 25:8 - Para que eu possa habitar no meio deles); 
- Requer participação humana voluntária (Êxodo 25:2 - De todo homem cujo coração o mover 

para isso, dele recebereis a minha oferta); 
- Representa o próprio Cristo (João 1:14 - habitou do grego εσκήνωσεν - skénoó - que vem de 

skiní, que é tenda ou tabernáculo, ou seja, Cristo tabernáculou entre nós ou armou sua tenda 
entre nós); 

- Modelo celestial (Êxodo 25:9 - Para quem Moisés olhava? Quem era o tabernáculo móvel?); 
- Monte Sinai (Êxodo 19, Êxodo 24:15-18); 
- Entrar na glória de Deus por 40 dias e noites (Êxodo 24:18 - O que Moisés viu em 40 dias? 

Moisés subiu um pouco mais como em Apocalipse 4:1-11); 
- Receber a Palavra de Deus (Êxodo 24:12-14 - O povo que tem a Palavra de Deus é um povo 

privilegiado); 
- Algo provisório (1 Crônicas 17:4-5, 1 Reis 8:27); 
- Receber o sangue da purificação para participar da aliança (Êxodo 24:6-8, Mateus 26:26-28); 
- Uma tenda móvel (Êxodo 40:34-38); 
- Local de encontro (Êxodo 33:7-11 - Também chamada de tenda da revelação ou da 

congregação); 
- Origem do céu (Êxodo 26:30, Hebreus 8:5); 
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- Construído com ofertas alçadas (Êxodo 25:2, Oferta que está acima, suprema, ou seja, uma 
oferta mais importante para um benefício específico); 

- Oferta é algo que Deus gosta que o povo faça (quando voluntária) (Êxodo 35:29, 2 Coríntios 
8:3); 

- Não existe troca na Bíblia, coação [forçar] ou mercantilismo (Romanos 11:35, Salmos 116:12, 
1 Crônicas 29:12-14); 

- Quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito (Mateus 25:21); 
- A oferta foi tão grande, que chegou a um ponto de não mais ser necessário pedir (Êxodo 26:5); 
- Jesus estava no tabernáculo (Números 8:1-4, Apocalipse 1:12-14) 

 
O projeto: 
 

- O Tabernáculo, sendo provisório já mostrava para o povo que a peregrinação seria temporária. 
Nós continuamos ainda morando em tendas nesta terra como seres humanos, mas em Cristo 
deixamos de ser peregrinos (1 Pedro 2:11, Hebreus 11:13, Efésios 2:19-22); 

- Deus deseja fundir o céu com a Terra (Isaías 6, João 12); 
- Deus faz isso quando o Filho vem (Gálatas 4:4-7; Efésios 1:5-10); 

 
O filho de Deus tornou-se homem, para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. 

C.S. Lewis 
 
Cômodos do Tabernáculo: 
 

- O pátio (ou átrio) (Êxodo 27:18); 
- O altar dos holocaustos (Êxodo 27:1-8, 38:1-6);  
- A pia de bronze (Êxodo 30:18-21, 38:8); 
- A Tenda do Tabernáculo (Era a Tenda em si, que continha o lugar santo e o lugar santíssimo); 
- Lugar Santo (Êxodo 30:1-6); 
- Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos (Êxodo 31:18); 

 
O propósito geral 
 

- Servir de mora de Deus em Espírito (Efésios 2:19-22); 
- Somos as pedras deste tempo, mas uma pedra viva (1 Coríntios 3:9-11); 
- Somos a morada de Deus (1 Coríntios 3:16); 

 
 


