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REFERÊNCIA:  Êxodo 25:23-26:14         Data de Gravação: 08.01.03 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro               Locução: Paulo Chaveiro                           

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. /  

Muito obrigado, amigo, por sua carta. Todas as cartas que têm 

chegado aqui em nossos estúdios têm sido respondidas com muito 

amor cristão. Nós dependemos dessas cartas para fazermos uma 

avaliação do próprio programa. Daí a importância de nos 

escreverem. Além do mais nós temos também o nosso ministério de 

oração, em que levamos à presença de Deus os pedidos de oração 

dos nossos ouvintes. Nós temos também o nosso trabalho de 

aconselhamento espiritual, em que as pessoas nos expõem por 

meio de cartas os seus problemas e nós damos a orientação da 

Palavra de Deus para a solução de certos problemas. De forma 

que as cartas dos nossos ouvintes têm uma importância muito 

grande para o nosso programa. Aguarde o endereço no final do 

nosso programa. 

Prezado amigo, estamos estudando o livro de Êxodo e 

presentemente estamos na parte que fala sobre o tabernáculo e a 

sua formação. Este é um capítulo muito importante. Vamos 

começar com o versículo 23 do capítulo 25 pois foi aí onde 
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ficamos em nosso últimos estudo. Aqui temos inicialmente a mesa 

com os diversos utensílios. Vamos ler o texto que fala sobre a 

mesa e depois vamos explicar cada parte aqui mencionada. Êxodo 

25:23-30 "Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o 

comprimento de dois côvados, a largura de um côvado e a altura 

de um côvado e meio, de ouro puro a cobrirás e lhes farás uma 

bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás molduras ao redor 

da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao 

redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro e porás 

as argolas nos quatro cantos que estão nos seus quatro pés. 

Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os 

varais, para se levar a mesa. Também farás os seus pratos, os 

seus recipientes para incenso, as suas galhetas e as suas taças 

em que se há de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás 

sobre a mesa os pães da proposição. Diante de mim 

perpetuamente." Bem, vamos explicar tudo isto. Aqui temos a 

mesa dos pães sagrados. Ela foi feita de material semelhante ao 

usado na confecção da arca. Media 90 centímetros de comprimento 

e 45 centímetros de largura e tinha a altura de 68 centímetros 

a semelhança da arca, tinha igualmente uma coroa ou beirada da 

beira superior. A julgar pela representação desta mesa, eram 

mantidas juntas a meia altura, por uma faixa de cerca de 8 

centímetros de largura. Tal como a arca, as argolas, para os 

varais, de carregar, eram colocadas aos pés da mesa. Agora 



PROGRAMA    “ O SOM DO LIVRO”                128 P-#                                          18-01-

2014 

3 

 

vemos os pratos aqui mencionados. Nesses pratos os pães eram 

postos na mesa e tirados dela. As taças continham o incenso. As  

tigelas eram cálices para se fazer o derramamento do vinho. 

Vemos depois o castiçal. A representação do mesmo, do Arco de 

Tito, mostra que era formado de uma haste central chamada de 

castiçal mesmo, com 3 projecções de cada lado. Todas encurvadas 

e chegando a mesma altura, assim formando 7 lâmpadas, todas na 

mesma altura. As próprias lâmpadas tinham a forma de um lírio 

aberto segurando uma taça. Cada projecção era enfeitada com 

ornamentos, um botão de amêndoa, uma maçã, um botão, como 

capitel de uma coluna, e uma flor de lírio. Sendo que as 

projecções laterais tinham 3 desses ornamentos enquanto que a 

haste central tinha 4. Os ornamentos não eram fixados 

externamente, mas formavam uma só peça como um todo. Os 

espevitadores serviam para aparar o burrão, enquanto que os 

apagadores serviam para guardar os pedaços guardados dos 

burrões. Se Moisés teve uma visão sobre esses objectos e o 

tabernáculo, então saberia como essas medidas deveriam adaptar-

se mutuamente. O tabernáculo deveria ser uma estrutura portátil 

com 15 metros de comprimento, 5 metros de largura, e 8 metros 

de altura, formado por uma armação de tábuas postas de pé em 3 

de seus 4 lados, enquanto que no lado da frente, havia colunas, 

e era coberto com uma coberta de tecido e de peles. A primeira 

coberta era formada de dois jogos de cortinas de linho fino, 

cada cortina com 28 cúbitos de comprimento, por 4 cúbitos de 
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largura. Cada cúbito equivale a aproximadamente 50 centímetros. 

por tanto cada cortina tinha 14 mt. por 2 mt. Cada jogo de 5 

cortinas era costurado juntamente formando 2 grandes cortinas 

as quais podiam ser abotoadas quando juntas mediante 50 laçadas 

que havia na beirada de cada grande cortina e que eram mantidas 

no lugar por colchetes de ouro que eram retirados, quando se 

iniciava a viagem. Provavelmente as cortinas eram esticadas por 

cima da armação do tabernáculo, formando assim um teto liso. Os 

14 metros cobririam então os 5 metros da largura da estrutura e 

caiam pelos lados 4,5 metros de cada lado, deixando  50 cm. a 

mostra perto do chão. As 10 cortinas de 2 metros de largura 

cobriam todo o comprimento da estrutura e também as tábuas da 

extremidade ocidental. Essas cortinas eram feitas de linho fino 

com fios torcidos em três cores, bordadas por habilidosos 

operários com um modelo de querubim. A segunda camada da 

coberta consistia de cortinas, de pêlos de cabras, tecidos, 

sendo que um dos jogos consistia de cinco cortinas enquanto que 

o outro consistia de seis cortinas reunidas da mesma maneira 

que as cortinas de linho, mas com colchetes de cobre em lugar 

de colchetes de ouro. Tendo 1 metro mais de comprimento que as 

cortinas de linho, ultrapassariam essas e protegeriam as tábuas 

até o chão. Cada cortina particular era da mesma largura que as 

cortinas de linho. Mas a cortina extra adicionava um total de 2 

metros. Metade desta ficava defronte do tabernáculo e era 

dobrada para dentro. O outro metro formavam uma cobertura extra 
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na extremidade posterior ou ocidental. Como protecção extra, 

essas cortinas era cobertas por mais 2 cobertas, uma de peles 

de carneiros, tingidas e outra de peles de tejugos, animais 

marinhos e de pêlos de cabras. Bem temos tentado explicar esses 

diversos objectos e suas finalidades. Porém vamos voltar a 

dizer algo mais sobre alguns deles, procurando salientar 

algumas verdades e ensinos espirituais. Na mesa se devia por 12 

pães. A mesa e os pães eram chamados a mesma coisa, a mesa. Da 

mesma forma como nós hoje chamamos o pão e o vinho da santa 

ceia que então postos em cima de uma mesa de a mesa do Senhor. 

E nós dizemos também que participamos da mesa, comemos da mesa 

do Senhor. Nós não comemos literalmente da mesa, mas dizemos 

assim numa linguagem figurada. Associamos a mesa com a comida e 

a comida com a mesa. Assim a mesa e o pão são considerados um. 

Agora o pão era mudado todo o sábado. E o pão que era removido, 

era comido juntamente com o vinho pela família sacerdotal no 

lugar santo. O pão aqui, o pão da proposição, o pão desta mesa 

não prefigura a pessoa de Cristo da mesma forma que o maná. 

Porém o pão, tanto do maná como da mesa prefiguram a pessoa de 

Cristo em sentidos diferentes. O maná fala de Cristo como sendo 

o doador da vida. Jesus disse que Moisés não deu o pão do céu, 

"porém meu, Pai, disse Jesus, vos deu o verdadeiro pão do céu 

que comunica vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem comer 

desse pão jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede." 

Mas o pão da proposição fala de Cristo como sendo o sustentador 
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da vida. A vida eterna é uma dádiva assim como o maná que veio 

do céu foi uma dádiva. Aquele que recebe o maná, recebe a vida 

eterna. Cristo é o maná que desceu do céu. A vida eterna requer 

o alimento espiritual para sustentá-la. O nosso crescimento e o 

nosso fortalecimento espiritual dependem da nossa participação 

do pão que é Cristo, o pão da vida, que desceu do céu. O pão 

foi feito do grão do trigo, era pão sem fermento. O apóstolo 

João quando registrou no evangelho essas palavras de Jesus deve 

ter citado Levítico 24 e 5 onde lemos: "Também tomarás da flor 

de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 

dízimas de uma efa." E Jesus falando sobre o grão de trigo 

conforme lemos no mesmo evangelho, diz o seguinte: "Em verdade 

em verdade vos digo: Se o grão de trigo caindo na terra não 

morrer, fica-lhe só, mas se morrer, produz muito fruto.” Jesus 

aqui estava a caminhar para a cruz. Após falar sobre o trigo 

que precisa morrer para poder nascer e frutificar, disse: 

"Agora está angustiada a minha alma e que direi eu: Pai, salva-

me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para 

esta hora. Pai glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu. 

Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei." Jesus estava sendo 

levado para o fogo do sofrimento e do julgamento. O julgamento 

que caiu sobre ele deveria cair sobre nós. Era o pecado do 

mundo que estava sendo julgado. Em vez do julgamento cair sobre 

o mundo, caiu sobre Jesus.  
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Vejamos agora do evangelho de João 12: 31 e 32 "Chegou o 

momento de ser julgado este mundo, disse Jesus e agora o seu 

príncipe será expulso. E eu quando for levantado da terra 

atrairei todos a mim." Jesus venceu o pecado na cruz. E venceu 

a morte, deixando a sepultura vazia, ressuscitando dentre os 

mortos. A sua alma não viu corrupção. A vida de Cristo é hoje 

comunica, ou transmitida aos corações por meio da fé. Jesus 

ressuscitou e vive para sempre. o pão da proposição nos lembra 

a pessoa de Jesus que é o nosso alimento para o nosso sustento 

e crescimento espiritual. O crente se alimenta do Cristo vivo. 

Hoje podemos apropriarmos de Cristo quando ele se encontra vivo 

ao lado direito do Deus Pai. Ele disse: "Eu sou o pão da vida." 

Há um provérbio muito antigo que emite o seguinte pensamento: 

"As coisas crescem na proporção e dependência do que comem." Há 

um livro de receitas que diz que a pessoa é aquilo que come. 

Nós temos de nos alimentar de Cristo para que possamos vencer, 

as dificuldades do dia a dia Ele é o nosso alimento. Não 

podemos sobreviver espiritual sem nos alimentarmos de Cristo, 

assim como fisicamente não podemos sobreviver sem o alimento 

material.  

Pensemos um pouco no candelabro. Aqui está uma peça importante 

do tabernáculo, representa Cristo. Esses objectos não foram 

feitos de qualquer forma. Os que os fizeram seguiram 

rigorosamente a orientação de Deus, pois Êxodo 25: 40 lemos o 

seguinte: "Vê pois que tudo faças segundo o modelo que te foi 
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mostrado no monte." O candelabro é a figura mais perfeita da 

pessoa de Jesus Cristo aqui neste tabernáculo. Esta é a razão 

porque o candelabro era feito de ouro puro e o ouro fala da 

divindade de Cristo. As lâmpadas que eram postas eram cheias de 

óleo de oliveira. o candelabro alumiava o lugar santo que era o 

lugar de adoração. O Senhor Jesus Cristo disse: "Eu sou a luz 

do mundo.” e noutra ocasião “Vós sois a luz do mundo." Todos 

nós adoramos a Deus iluminados por Cristo. Não importa onde nos 

achamos nesta hora. Estamos todos unidos em adoração a Deus. 

Não importa se você estiver num carro, em casa ou no trabalho. 

Estamos neste momento adorando a Deus, através do que somos e 

do que estamos a fazer, e o que está a fazer neste momento não 

serve de adoração a Deus então arrependa-se. Não sei onde você 

se encontra, nem quem é você, porém isto não é importante. O 

que importa é que todos nós estamos adorando a Deus a luz da 

sua palavra. Estamos todos em torno de Cristo. Ele é 

maravilhoso, Ele é amor, Ele é Deus. O Espírito Santo nos 

mostra as coisas maravilhosas de Cristo. Da mesma forma como as 

lâmpadas revelavam a beleza do candelabro e do lugar santo. O 

Espírito Santo nos revela a Cristo como sendo o filho de Deus, 

aquele que veio ao mundo em nosso favor. E vive por nós agora 

no céu intercedendo por nós.  Agora vamos ao capítulo 26. Temos 

aqui agora as cortinas de linho. Quero dar apenas uma palavra 

mais sobre essas cortinas de linho. O tabernáculo tinha 4 

cobertas. A primeira era uma coberta de linho que cobria todo o 
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tabernáculo. Ela se estendia sobre todo o tabernáculo, porém as 

pontas, nem parte alguma dela podia tocar no chão. Não era 

permitido que tocasse no chão. A segunda era de pele de cabras. 

Diz assim o versículo primeiro de Êxodo 26:1 "Farás o 

tabernáculo que terá 10 cortinas. De linho retorcido, estofa 

azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de 

artista."  E o versículo 7: "E farás também de pêlos de cabras 

cortinas para servirem de tendas sobre o                                                    

tabernáculo. 11 cortinas os farás." Já temos falado sobre estas 

cortinas no início ligeiramente. Mas devemos salientar um ponto 

realmente importante, apesar de estar escondido em algo 

aparentemente insignificante que são esses colchetes feitos de 

ouro e de prata. O ouro como já temos dito fala da divindade de 

Jesus e a prata fala da nossa libertação. Ora, prezado amigo, 

não podemos adorar a Deus se não estivermos livres. A liberdade 

é adquirida quando reconhecemos que sem Cristo somos escravos 

do pecado, sem essa liberdade não podermos chegar a presença de 

Deus. Deus já tomou todas as providências para libertar o 

homem. Somos libertos pela fé no sangue de Jesus Cristo. O 

tabernáculo é lugar de adoração. Já temos visto Cristo 

representado pelo pão e pelo ouro e agora vemos a nossa 

libertação simbolizada pela prata e pelo bronze. Vemos por meio 

dessas coisas que livro maravilhoso é a Bíblia. Encontramos 

mensagens tão poderosas nessas diversas partes do tabernáculo e 

mensagens realmente fundamentais como esta da humanidade e da 
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divindade de Cristo, assim bem como a mensagem sobre a nossa 

liberdade em Cristo. Precisamos ler mais este santo livro. Em 

quanto mais lermos a Bíblia, mais verdades descobrimos, mais 

bênçãos alcançamos. Nunca nos devemos esquecer de que só o 

Espírito Santo que pode nos iluminar e nos capacitar para 

vermos as verdades da Palavra de Deus. É ele que nos revela 

toda a verdade divina. Quando a Bíblia diz que o homem natural 

não conhece as coisas de Deus, é que o homem natural, isto é, o 

homem não tem o Espírito Santo de Deus. Mas também há o perigo 

do cristão ter o Espírito Santo entristecido dentro do seu 

coração. Isto certamente o impossibilita de ter a revelação 

clara da mensagem da Palavra de Deus. É preciso pois que haja 

arrependimento sincero para que o coração seja transformado, 

purificado afim de que possa haver a beleza da santidade de 

Deus. Jesus disse que só os puros de coração verão a Deus. Sem 

essa pureza ninguém verá o Senhor, diz o apóstolo. Como podemos 

adorar o Senhor na beleza da sua santidade, quando não estamos 

em santidade? Vamos pois andar a luz de Cristo, a luz do 

candelabro que é Cristo. Andai na luz é a ordem divina. Andemos 

na luz do Senhor. esse é o desafio que te teixo hoje. No 

próximo programa continuaremos a olhar para as instruções que 

Deus nos deixa neste livro incrível.  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.  
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