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AULA - EBD - 12/05/2019 
Tabernáculo 
 
Tema: O altar de holocausto 
Texto base: Êxodo 27:1,2,6,7 
 
O altar de bronze ou o altar dos holocaustos 
 

- Feito de madeira de sitim (Êxodo 27:1); 
- Sitim é identificado como a mesma madeira conhecida como acácia; 
- A acácia é uma madeira muito dura, quase indestrutível por insetos, mas embora dura é muito 

acessível, pois é muito comum e nasce em quase todas as regiões; 
- A acácia é símbolo de imortalidade; 
- Adegas de vinho usavam acácia por ser uma madeira durável e quase indestrutível; 
- O altar possui cinco côvados de comprimento e largura, sendo quadrado (2,29 metros e 1,37 

metros de altura) (Êxodo 27:1). 
- O altar de madeira de acácia era revestido de bronze ou cobre por fora (Êxodo 27:2); 
- Havia quatro chifres, um em cada ponta do altar, onde os animais ficavam presos antes do 

sacrifício (Êxodo 27:2); 
 
Revelações ocultas no altar de bronze 
 

- Ao entrar no tabernáculo pela porta, que é Cristo (João 10:9), a pessoa passa a enxergar a sua 
própria realidade, seu pecado gerando morte e o aplacar da ira de Deus pelo sacrifício 
realizado no altar; 

- A madeira representa a humanidade de Cristo; 
- O bronze ou cobre serve para resistir ao fogo, pois ele faz isso melhor que o outro ou a prata, 

então o fogo não atinge a madeira e o sacrifício pode ser realizado com segurança (1 Coríntios 
15:53-58) [importante]. Jesus não foi consumido pelo fogo da ira de Deus, Ele é poderoso para 
nos salvar pois foi poderoso para resistir; 

- O altar é quadrado, ou seja, a mensagem de Cristo, o evangelho, é a mesma para todos os 
israelitas que ficavam nas quatro direções (N, S, L, O), ela não muda (Lucas 13:29); 

- O altar possui quatro chifre nas pontas, o que significa que a salvação é a mesma para todos 
(Mateus 24:14); 

- Os cantos também representam os anjos que estão preparados para matar um terço dos 
homens (Apocalipse 9:13-16); 

- Holocausto vem de ascendente ou aquilo que sobe, ou seja, o sacrifício aqui precisa subir até 
Deus para ser aceito, foi o que Jesus fez (Efésios 1:7); 

- Os chifres representam em diversas passagens poder, autoridade e proteção (Mateus 28:18, 1 
João 2:2); 


