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Deus é o Criador
Gen. 1:2- A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão
cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se
movia sobre a face das águas

Restauração
 Adão não estavam em comunhão com Deus.
 Estava com medo. Sentiu a sua nudez e a ira
iminente de Deus sobre ele (Gênesis 3:7-8).
Seguindo isso, em Gênesis 3, vemos o
pronunciamento do julgamento de Deus e de
todas as penalidades do pecado.
 Mas, no meio desse julgamento, vemos um ato
de Deus (fez túnicas de pele) para prover uma
necessidade do homem (e eu estava com
medo, por que eu estava nu; e eu me escondi).
 Agora, essa foi uma atividade encerrada em si
mesma ou isso teve um significado mais
profundo?
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UR DOS CALDEUS
E a rota de Abrão rumo a Canaã
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Introdução ao tabernáculo.

O Tabernáculo

Luiz Sayao
Introdução ao Tabernáculo

O Tabernáculo

"

O tabernáculo foi uma espécie de tenda ou barraca móvel.
Ele era totalmente desmontável.
O desenho a planta dessa espécie de barraca foi dada por Deus a Moisés, que comandou a
sua construção.
1 - Deus Decido habitar no mei odo seu povo
2 – Tabernaculo centro
A ideia eh que toda a comunidade possa adorar a Deus
Uma comunidade que adora a Deus

Deus democratizou a adoração
Tinha um sacerdote
Tinha um sumo sacerdote
(exemplificava a hgrandiosidade de Deus)

"

O Tabernáculo
Uma pessoa comum poderia participar do culto a Deus
Centro do acampamento

Algo precioso, ouro, muito, peças importantes revestidas de ouro, junto com predras
preciosas, prata, bronze
Elementos muito comuns, couro, e madeiras de acácia, pelos de animais era coisas
normais do dia a dia
Deus está ligado a coisas preciosasm, mas tinha a acácia que era comum,

Tudo foi ofertado pelo povo, pedraa preciosas, prata, ouro, espelhos
Sacerdote, comum vestes sacerdotais
Sumo sacerdote, era especial uma vez por ano no Yon Kipur
Uma quadra de esportes era o espaço do tabernaculo

"

O Tabernáculo
O tabernáculo foi uma espécie de tenda ou barraca móvel. Ele era totalmente
desmontável. A planta dessa espécie de barraca foi dada por Deus a Moisés, que
comandou a sua construção. “Disse o Senhor a Moisés: Segundo tudo o que eu te mostrar
para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o
fareis.” (Ex 25. 9

Vestes sacerdotais

Sacerdote

Sumo Sacerdote

O Tabernáculo e os móveis tipificavam com
nitidez a obra de Cristo, a única que
proporcionou ao homem uma
aproximação de Deus.

Porta da tenda
Somente os sacerdotes (os filhos de Arão)
poderiam entrar no santo lugar e poderiam
ministrar dentro do tabernáculo.
Logicamente, ele tinha que lavar as mãos e
os pés na pia de bronze antes de entrar. A
bela cortina bordada, que foi chamada de
porta revelava a santidade de Deus, vigiada
pelos querubins, bordados por toda a
cortina.

Ex 26:36-37 " Farás também para a
porta da tenda, uma cortina de azul,
e púrpura, e carmesim, e de linho fino
torcido, de obra de bordador. E farás para
esta cortina cinco colunas de madeira de
acácia, e as cobrirás de ouro; seus
colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de
fundição cinco bases de cobre."

Bacia de Bronze

A bacia também era feita de bronze. E a água da bacia simbolizava a palavra do
evangelho que nos diz que todas as nossas iniqüidades foram tiradas.
Isso nos mostra como foi cumprida a remoção de nossos pecados diários.
É a sombra da verdade que os pecados diários de toda a humanidade podem ser lavados
através de Jesus.

Menorah
o Santo Lugar não havia nenhuma janela ou
local para entrar a luz. Foi iluminado por um
candelabro de ouro glorioso, que estava
colocado no lado oposto à mesa ao lado sul
no Santo Lugar. Feito de um pedaço de ouro
sólido batido, que pesou aproximadamente
43 kg. Em hebraico é conhecido como
'menorah' e um dos símbolos mais comuns
do Judaísmo.

O homem não pode conhecer a Deus sem de
Jesus. Deus veio para os seus, para a sua
casa, mas o homem foi incapaz de perceber
qualquer luz espiritual, porque a escuridão
o encobriu. O candelabro de ouro
representa Jesus como a luz do mundo.

Hanukiah
Festa das Luzes. Em João 10:22
a palavra hebraica Hanuká (ou Chanucá)
significa consagração ou dedicação

Os seguidores de Jesus têm bons
motivos para celebrar esta festa
bíblica, se assim o desejarem. O tema
principal de Hanuká é a reconsagração do Templo, e I Co. 6:1920, relata que nós, crentes nascidos
de novo, somos o Templo do Espírito
Santo. Os crentes não judeus são coherdeiros em Yeshua das promessas
de Abraão (Gl. 3:29).

Mesa dos Pães ou mesa da presença
Atravessando a porta do tabernáculo e
entraremos no Santo Lugar. O sacerdote
tinha à sua mão direita, a mesa dos pães da
proposição ou também chamada de mesa
da presença. Foi feita de madeira de acácia
revestida com puro ouro. Seu tamanho era
de 2 côvados (90 cm) de comprimento por 1
côvado (45 cm) de largura.

O propósito desta mesa era colocar os 12
pães feitos de flor de farinha. Eles foram
colocados lá em duas filas de seis, cada pão
representa uma das tribos de Israel (Lv.
24:8).

Altar de bronze
Quando o Israelita se aproximava
do tabernáculo com o seu sacrifício e
atravessava aquele portão de entrada ele
encontrava entre ele e o tabernáculo um
altar com um sacerdote ao lado. O altar de
forma quadrada. Sua largura e comprimento
era exatamente igual à altura da cerca de
linho branco ao redor do átrio com 5 cúbitos
(2,25 metros). Sua altura era de 3 cúbitos
(1,35 metros) e foi feito de madeira de
acácia revestida com bronze com chifres
em cada canto.
Fora do altar de bronze não havia outro
modo de se aproximar de Deus.

Altar Dourado ou do incenso
O Altar de Incenso estava para frente,
antes do véu, a terceira peça de
mobília no Santo Lugar no qual o
santo incenso foi queimado. Foi feito
de madeira de acácia revestida com
puro ouro e estava mais alto do que
qualquer outro artigo no lugar santo,
2 côvados (90 cm) de altura. Tinha
um côvado quadrado e tinha ao redor,
no topo, uma coroa de ouro.
Tinha quatro chifres dourados da
mesma maneira que o altar de
bronze no pátio. Abaixo, em cada lado
tinha anéis dourados para inserir
as varas para o transporte.
O incenso era uma mistura de três especiarias ricas e raras, que não foram
identificadas até hoje. Estas eram misturadas com o puro incenso, moídas e misturadas
com sal. Esta fórmula foi totalmente proibida para ser cheirada por qualquer indivíduo.
Só podia ser usada na adoração a Deus no Santo Lugar.

Altar de bronze
Vamos agora para o Santo dos Santos, um
pequeno cômodo de 10 cúbitos x 10 cúbitos
(5 x 5m) separado do Santo Lugar pelo véu.
Ali havia uma peça da mobília remissória, a
Arca da Aliança, com seu propiciatório. Ali
não havia nenhuma luz natural como a do
sol, e nenhuma luz artificial, mas a própria
Glória de Deus a "Shekinah " iluminava o
Lugar Santíssimo.

Não havia ali nenhum assento para o
homem, aqui, Jeová sentou-se só, no trono
de glória e justiça. Como o Sumo
Sacerdote entrava uma vez ao ano, ele
entrava com cabeça curvada, pés
descalços, e sinos. Nenhuma voz humana
era ouvida, só a voz de Deus.

"

O Tabernáculo
O tabernáculo serviu para centralizar o local de culto a Deus naquele deserto. Era
nele que eram realizados os atos de adoração a Deus e as oferendas dos vários tipos
de sacrifícios (pelo pecado, por gratidão, de purificação, etc.). Os sacerdotes oficiais,
escolhidos por Deus, serviam nele. Dessa forma, o culto do jeito ordenado por Deus
era realizado.
O tabernáculo foi usado por muito tempo pelos israelitas. Ele só foi substituído no
tempo do rei Salomão, que construiu um luxuoso templo, que também servia aos
mesmos objetivos do tabernáculo.

