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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O NOSSO DESEJO QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Estamos de volta ao capítulo 25 de Êxodo, onde Deus dá as 

instruções para a construção do tabernáculo. Hoje vamos falar 

sobre o esquema do tabernáculo. Já vimos que o Senhor disse 

claramente que não estivesse preso a uma estrutura terrena. 

Porém o tabernáculo, e mais tarde o templo, serviram para 

focalizar a atenção do povo no facto de que o Senhor, o Deus 

Todo Poderoso, se encontrava entre eles. A sua presença era 

infinitamente santa, pelo que também o acesso a ele só podia 

ser efectuado por meio de sacrifícios expiatórios, feitos pelo 

sumo sacerdote.  

Possivelmente o modelo do tabernáculo foi dado por meio de uma 

visão. Os objectos sagrados descritos nesses capítulos tinham 

um valor espiritual real, ainda que temporário. Foquemos a 

nossa atenção nos móveis do tabernáculo: A arca da aliança 

tinha o formato de uma caixa ou de um cofre, e media cento e 

quinze centímetros de comprimento por sessenta e oito 

centímetros de largura e de altura. O seu principal propósito 
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era conter as duas tábuas da lei. Para a sua construção foi 

usado apenas o ouro mais puro para cobrir a estrutura de 

madeira da arca, provavelmente em chapas finas, quer pelo lado 

de fora como lado de dentro, embora não pudesse ser vista. Este 

facto ensina-nos que a parte interna da vida do povo de Deus, o 

interior da vida das pessoas, deveria ser tão puro e tão belo 

como aquilo que era visto exteriormente.  

A coroa era uma beirada ao longo das quatro esquinas da 

superfície superior. As argolas foram colocadas nos quatro 

cantos da base da arca para que, quando fosse carregada, 

ficasse elevada acima dos ombros dos carregadores e não tocasse 

nos seus corpos. As tábuas de pedra que continham a lei eram 

chamadas de o testemunho, porque prestavam contínuo testemunho 

acerca de sua instituição divina e acerca da promessa de 

obediência feita pelo povo a Deus. É de realçar que o sagrado 

santuário não continha qualquer imagem, mas apenas as tábuas da 

lei, lembrando o povo que o Deus deles era ao mesmo tempo 

espiritual e santo. Vejamos agora o propiciatório. A palavra 

propiciatório significa cobrir. Porém o tempo verbal do qual 

deriva este substantivo, é empregue sempre no sentido de fazer 

expiação. Embora o propiciatório tivesse exactamente a mesma 

área que a superfície superior da arca, é usualmente conhecido 

como sendo apenas uma cobertura, o que não é correcto. Em 

primeira Crónicas, capítulo 28, versículo 11 o santo dos santos 

é chamado de casa do propiciatório, assim designado por causa 
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do mais sagrado objecto que se encontrava no seu interior. 

Tratava-se de uma única peça em ouro puro, o que indicava o seu 

grande valor e posição suprema entre todos os móveis do 

tabernáculo. Depois também dois querubins. A forma destas 

figuras é desconhecida; Talvez fossem figuras humanas, não 

sabemos. Sabe-se apenas que tinham duas asas e que estavam nas 

duas extremidades do propiciatório, formando uma única peça com 

o propiciatório e não como peças separadas. As suas asas eram 

levantadas e encurvadas para a frente afim de cobrir o 

propiciatório, enquanto que seus rostos estavam inclinados para 

baixo como que a olhar para dentro do propiciatório. A 

santidade de Deus é tamanha que nenhum olho humano podia olhar 

sequer para aquilo que representava sua presença, e essa 

presença era indicada pelos dois querubins. Mas as asas destas 

figuras protegiam o olhar do sumo sacerdote. “Ali virei a ti” 

disse Deus. No propiciatório, onde Deus se mostrava propício, 

favorável e misericordioso, Deus aceitava o representante do 

povo, o sumo sacerdote, quando este se aproximava trazendo o 

sacrifício expiatório do povo e ali escutava a vontade de Deus 

para o povo. Visto que este encontro entre Deus e o seu povo 

era o objectivo supremo do tabernáculo, o tabernáculo também 

era chamado de tenda da congregação.  

Vamos ler o texto que fala daquilo que estivemos a explicar. 

Capítulo 25 de Êxodo, versículos 10 a 22: "Também farão uma 

arca de madeira de acácia, de dois côvados e meio será o seu 
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cumprimento. De um côvado e meio a largura e de um côvado e 

meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora a 

cobrirás e fará sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. 

Fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro 

cantos da arca. Duas argolas num lado dela e duas argolas no 

outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os 

cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da 

arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas 

argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o 

testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de 

ouro puro, de dois côvados e meio e de um côvado e meio. Farás 

dois querubins de ouro, de ouro batido os farás. Nas duas 

extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de 

uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só 

peça com propiciatório fareis os querubins nas duas 

extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por 

cima cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces 

voltadas uma para outra, olhando para o propiciatório. Porás o 

propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho 

que eu te darei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do 

meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, 

falarei contigo acerca de tudo  que eu te ordenar para os 

filhos de Israel.” Como sabemos o tabernáculo era para caminhar 

pelo deserto. Ele era levantado no momento certo de iniciar uma 
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nova caminhada. Os próprios sacerdotes carregavam nos ombros o 

tabernáculo. Isto era uma tarefa deles. Havia um cuidado 

especial com o tabernáculo, como não podia deixar de ser. A 

finalidade do propiciatório é que é importante: “Ali virei a ti 

e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que 

estão sobre a arca do testemunho falarei contigo acerca de tudo 

o que eu te ordenar para os filhos de Israel." A arca era feita 

de madeira de acácia coberta de ouro puro. A arca simboliza a 

perfeição de Cristo, de sua divindade e de sua humanidade. A 

sua divindade é representada pelo ouro, enquanto que a sua 

humanidade é representada pela madeira. Cristo era perfeito 

Deus e perfeito homem. Esta união é perfeita, sem que no 

entanto haja mistura das duas naturezas. Assim como o ouro não 

se mistura com a madeira, nem a madeira com o ouro, também a 

natureza divina de Jesus não se mistura com a sua natureza 

humana. Em Jesus essas duas naturezas são perfeitas e 

distintas. Vemos Jesus humano, tendo fome, sede, cansaço e 

sono. Vemo-lo comendo, bebendo, descansando, dormindo, sofrendo 

e chorando. Por outro lado vemos o Jesus divino, no qual os 

homens que o julgaram não encontraram qualquer pecado. Vemo-lo 

vivendo uma vida santa, uma vida pura, recta, justa e poderosa. 

Jesus mesmo disse que era Deus: João 10:30  "Eu e o pai somos 

um, quem vê a mim vê ao pai." Ele era a imagem do Deus Pai. Os 

milagres todos que fez, as profecias todas que se cumpriram 

nele atestam que ele era de facto Deus. Tão divino quanto Deus 
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o pai e tão humano quanto qualquer um nós, mas sem pecado. Em 

Colossenses 2:9 lemos: "Nele habita corporalmente toda a 

plenitude da divindade." Jesus não era um homem que desenvolveu 

a certa altura uma consciência de Deus; Jesus era! Ele disse: 

João 14:1 "Credes em Deus, credes também em mim. João 14:9 

“Quem vê a mim vê ao pai." Jesus era Deus e ao mesmo tempo era 

homem, homem perfeito, Deus perfeito. Ele tinha todas as 

características humanas e todas as características divinas. O 

ouro e a madeira da arca estava juntas, mas não se misturavam. 

Cristo era Deus e homem, mas não havia uma fusão entre essas 

duas naturezas. Ele sempre agia como Deus perfeito ou como 

homem perfeito.  

Mas a arca não era uma caixa vazia, ela tinha dentro dela três 

elementos importantes: O maná, a vara de Arão e as tábuas da 

aliança. A vara de Arão fala da ressurreição de Cristo. O maná 

fala do facto de Jesus ser o pão da vida e as tábuas da 

aliança, contendo os dez mandamentos, falam da vida que Jesus 

viveu cumprindo rigorosamente toda a lei. Ele nasceu como rei, 

viveu como rei, morreu como rei e ressuscitou como rei. E virá 

um dia como rei. O programa de Deus no que se refere ao governo 

de Cristo neste mundo continua em vigor. Nenhum plano divino 

pode passar sem cumprimento. Em breve Jesus virá como Rei dos 

reis e Senhor dos senhores.  

O maná fala de Cristo como sendo um profeta. Cristo falou as 

palavras de Deus. Jesus disse que o verdadeiro pão que desceu 
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do céu não foi o maná do deserto, no tempo de Moisés, mas ele 

mesmo, Jesus Cristo. Jesus foi, ele mesmo, a mensagem de Deus 

para o homem. Era ele o logos, a Palavra de Deus, o verbo que 

se fez carne e habitou entre nós, o alfa e o ômega. Cristo é a 

grande mensagem de Deus para o homem.  

A vara de Arão fala da obra de Cristo como sacerdote. Um 

profeta é um mensageiro de Deus ao homem; Um sacerdote é um 

mensageiro do homem a Deus. Como sacerdote, Cristo se ofereceu 

a si mesmo, dando o seu corpo em favor do homem pecador. Jesus, 

o nosso sumo sacerdote, ressuscitou dos os mortos e está 

assentado a direita de Deus no trono celestial, de onde 

intercede hoje por nós. Assim sendo, Jesus Cristo é profeta, 

sacerdote e Rei. O lugar da misericórdia, exactamente no topo 

da arca, o lugar onde o sumo sacerdote colocava o sangue dos 

animais sacrificados, fala-nos da morte de Cristo na cruz que 

nos deu o direito a vida eterna; Jesus tomou o seu sangue para 

apresentar no trono de Deus. Hoje nós vamos a presença de Deus 

confiados no seu sacrifício e na certeza de que ele é o nosso 

grande sumo sacerdote que subiu ao céu. Esta a grande mensagem 

do evangelho. Podemos por isso ir com ousadia ao trono da sua 

graça afim de obtermos misericórdia, afim de alcançarmos graça 

em tempo de necessidade. Podemos falar com o nosso sumo 

sacerdote através da oração. Podemos nos dirigir a ele e 

encontrarmos graça para sermos socorridos. Cristo foi 

semelhante a nós, porém sem pecado. A epístola aos Hebreus 
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4:14-16 diz: "Tendo pois a Jesus, o filho de Deus como grande 

sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa 

confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa 

compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em 

todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-

nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de 

recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em 

ocasião oportuna.” O socorro de Deus é certo, pois temos a 

garantia do sacrifício de Jesus na cruz e da sua presença no 

céu ao lado de Deus. Em I João 5: 13-15 temos uma referência ao 

poder da intercessão: "Estas coisas vos escrevi, afim de 

saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o 

nome do filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com 

ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos 

ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, 

estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito." 

Podemos descansar na nossa fé em Deus e vivermos pelo poder de 

Cristo, o nosso Salvador e sumo sacerdote. As nossas orações 

serão respondidas e seremos assistidos pelo poder que venceu o 

pecado e que venceu a morte. Cristo habitou connosco, ou seja 

viveu entre nós, foi morto, ressuscitou e antes de partir para 

o céu prometeu-nos um consolador que é o Espírito Santo, 

derramado no dia de Pentecostes. Hoje temos a presença do 

Espírito Santo em nossos corações, somos o santuário de Deus e 

o templo do Espírito Santo. Quão grande é a misericórdia de 
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Deus por nós! Quão grande é o seu amor!  

No próximo programa continuaremos a examinar o livro de Êxodo, 

aprendendo o que a palavra de Deus diz e colhendo lições 

preciosas para a nossa vida. 

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.  


