
DIA 37 

Leia Êxodo 23.14 até 25.40 

 

ESTUDO DE HOJE: ÊXODO 25 
 

     Os últimos capítulos de Êxodo podem parecer tediosos e desnecessários para leitores 

modernos, especialmente após as pragas, o mar Vermelho, e os Dez  Mandamentos. Os 

capítulos 25 a 31 são registros das instruções de Deus para a construção do tabernáculo. Nos 

capítulos 35 a 39 consta como essas instruções foram realizadas. Mas o que esses detalhes 

nos mostram?  

     O tabernáculo serviu como morada de Deus na terra. As instruções prepararam-no para 

receber a presença do Senhor entre Seu povo. Como povo de Deus, buscamos criar um espaço 

sagrado para a Sua presença entre nós e em nossa vida (1 Co 3:16,17; 6.19,20). Ao ler a 

segunda metade de Êxodo, considere como as instruções do tabernáculo podem moldar 

nossos próprios preparativos. 

     A grandeza e a transcendência de Deus são dignas de um tabernáculo repleto de materiais 

preciosos e de alta qualidade. A perfeição do Altíssimo distingue-o da mesma forma que o 

Santo dos Santos é separado do comum e impuro por uma cortina. A portabilidade do 

tabernáculo serve ao desejo de Deus de estar "com” o Seu povo enquanto este viaja. E o 

próprio tabernáculo, seus móveis, e os cultos realizados nele ilustram a expiação que um dia 

viria por meio da encarnação de Deus conosco - Jesus Cristo. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
QUAL É O PROPÓSITO DO TABERNÁCULO? 

     Desde o início da criação, o plano de Deus era compartilhar Sua vida com a humanidade e 

permitir que as pessoas gozassem da alegria da comunhão com Ele. No entanto, a entrada do 

pecado no mundo criou um sério obstáculo para o cumprimento desse objetivo; se pessoas 

pecaminosas chegassem à presença de Deus, Sua santidade as destruiria. O tabernáculo servia 

como um meio temporário de os israelitas poderem desfrutar da presença divina sem serem 

destruídos por ela (Êx 25.8). 

     O tabernáculo mostra-nos, de forma tangível, o que é necessário para entrar na presença de 

Deus. O altar diz-nos que o pecado deve ser removido por meio de uma morte sacrificial. O 

lavatório informa que a comunhão com Deus exige remoção de impurezas - qualquer coisa que 

entre em conflito com a perfeição ética do Altíssimo. No Lugar Santo, o candelabro e a mesa 

mostram que devemos andar na luz de Deus confiar nele com relação à provisão de nossas 

necessidades. O altar do incenso representa a oração, e o incenso em constante combustão 

lembra-nos de que aqueles que são perdoados e lavados - que estão andando em Sua luz e 

confiando constantemente nele- têm acesso ilimitado ao Senhor. A cortina entre o Lugar Santo 

e o Santo dos Santos recorda-nos de que o Todo-poderoso, o Deus santo que nos convida a 

comunhão, não pode ser abordado casualmente. Atrás da cortina, não há ídolo, mas a Arca da 

Aliança gloriosa, sobre a qual a glória de Deus aparecia, simbolizando Sua entronização como 

Rei de Israel. A centralidade da Arca reflete o propósito principal do Altíssimo para com Seu 

povo, um pacto com o Deus vivo. 



     Nossa nova aliança com Deus se faz possível por meio do sacrifício perfeito de Jesus pelo 

pecado e Seu ministério como nosso Sumo Sacerdote diante de Deus (Hb 9-10). Ele cumpriu 

todas as exigências que são ilustradas pelo antigo tabernáculo. 

Leia Mateus 24.29-51 

 

ESTUDO DE HOJE: MATEUS 24.45-47 

 
     O que confiaram a você? Que responsabilidades recebeu? Às vezes, o nosso trabalho pode 

parecer banal e inferior a nós; outras vezes, nossas tarefas aparentam ser difíceis e onerosas. Na 

maioria das vezes, o que temos de fazer envolve o próximo. 

     Se o trabalho é estressante, tedioso, ou satisfatório, trabalhar fielmente é um aspecto 

fundamental para executá-lo bem. Tratar a todos com esperança e amor deve ser sempre uma 

prioridade. 

     Quando o Senhor voltar, você estará trabalhando diligentemente ou perdendo tempo? Jesus 

pede-nos que utilizemos nosso tempo cuidando de Seu povo e trabalhando para o Seu Reino, 

tanto dentro da igreja como além de seus muros. A obra que realizamos irá moldar-nos também. 

Trabalhando diligentemente, podemos ficar com o coração preparado para o Seu retorno. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
     Ore o Salmo 30 com alegria e gratidão. Deus ofusca os piores pesares com misericórdia e 

gratidão. 

Leia Salmos 30.1-12 

 

Leia Provérbios 7.24-27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que leu e deixar 

que o Espírito Santo trabalhe em você. 


