
PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  129 P-#                                           18-01-

2014 

 

1 

 

REFERÊNCIA:  Êxodo 26:15-27:22      Data de Gravação: 29.01.2003  

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. / 

Caro ouvinte, no último programa ficamos no capítulo 26 de 

Êxodo. E vimos algumas partes que compunham o tabernáculo. Hoje 

vamos continuar a estudar os componentes do tabernáculo. 

Dissemos que o tabernáculo tinha cortinas, pelo menos 4 

cortinas. Elas tinham como finalidade cobrir o tabernáculo. 

Começamos a falar sobre a primeira cortina, mas não chegamos a 

dar todo o seu significado. A primeira cortina era de linho, de 

linho fino do Egipto bordado com figuras de querubins. Essas 

cortinas não tocavam o chão e revelavam apenas a parte 

superior. A sua verdadeira beleza ficava na parte interior que                 

não podia ser vista. Creio que esta cortina de linho revela a 

importância de termos um interior belo. Por isso que a nossa 

comunhão com o Senhor é preciosa, é por meio dessa comunhão que 

conhecemos a beleza de Cristo. Não podemos estar fora desta 

comunhão. Jesus disse: João 15:5 "Eu sou a videira, vós as 

varas. Toda a vara, todo o ramo que estiver em mim dá muito 

fruto." Jesus disse que onde ele estiver também nós deveríamos 

estar. Jesus quer que estejamos sempre em comunhão com ele. 
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Procuremos então esta comunhão com Jesus.  

A segunda cortina era de peles de cabra. Esta cortina era muito 

comprida, tocava o chão, medindo 13 metros e 20 centímetros de 

comprimento. Esta cortina fala da oferta pelo pecado, Jesus que 

é a oferta pelos nossos pecados. Fala da morte de Cristo. 

Podemos ler em Hebreus 9: 26: "Ora, neste caso seria necessário 

que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. 

Agora porém ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez 

por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o 

pecado." Cristo viveu e morreu pelos homens. Esta é a mensagem 

desta cortina feita de pele de cabras.  

Depois temos a terceira cortina, feita de peles de carneiro e 

tingida de vermelho. Esta cortina fala da força e do vigor de 

Cristo e do seu sacrifício. Estes são os aspectos exteriores da 

oferta de Cristo. Cristo é o nosso substituto. Ele se colocou 

no lugar do pecador. Recebeu a condenação do pecado no lugar do 

homem.  

A quarta cortina era feita e pele de texugo ou de foca. Esta 

cortina fala de Cristo que esta diante do mundo.  

Vamos agora ler Êxodo 26: 14 de: "Também farás de peles de 

carneiros, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra 

coberta de peles de animais marinhos. Farás também de madeira 

de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão 

colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de 

comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá dois 
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encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as 

tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o 

tabernáculo, farás 20 delas para a banda do sul. Farás também 

40 bases de prata debaixo das 20 tábuas: duas bases debaixo 

duma tábua para os seus dois encaixes e 2 bases de baixo doutra 

tábua para os seus dois encaixes. Também haverá 20 tábuas, ao 

outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 

bases de prata; duas bases debaixo de uma tábua e 2 bases 

debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para 

o ocidente, farás as 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os 

cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo 

estão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. 

Assim se fará com as 2 tábuas. Serão duas para cada um dos dois 

cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 

bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. 

Farás travessas de madeira de acácia. 5 para as tábuas dum lado 

do tabernáculo. 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 

5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para 

o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de 

uma extremidade a outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro 

farás as suas argolas pelas quais hão de passar as travessas. E 

cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo 

seguindo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um 
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véu de estofo azul, púrpura e carmesim e de linho fino 

retorcido. Com querubins os farás de obra de artista. Suspendê-

la-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os 

seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata.” Como 

vemos pela descrição bíblica as paredes, os lados e o fundo do 

tabernáculo eram formados de tábuas de madeira de acácia e 

coberta de ouro. Cada tábua media 5 metros de comprimento por 

68 centímetros de largura. As tábuas estavam colocadas nos seus 

encaixes, sobre 2 bases de prata. 20 tábuas de cada lado 

formavam o comprimento total de 15 metros. O fundo era feito 

com 6 tábuas perfazendo 3 metros. Diz-nos a Bíblia que o 

tabernáculo todo deveria ser levantado segundo o modelo que foi 

dado a Moisés ou mostrado no monte. Moisés deveria ter alguma 

concepção visual do formato do tabernáculo incluindo instruções 

detalhadas.  

Eu creio que cada aspecto do tabernáculo fala sobre a pessoa de 

Jesus Cristo  de forma directa ou indirecta ou sobre o seu 

sacrifício e ministério. 

A grande mensagem central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo.  

Temos também mencionado o véu de estofa azul, púrpura e 

carmesim e de linho fino retorcido. Este véu era necessário 

para cobrir a arca na sua marcha pelo deserto. Era a única 

entrada para o lugar Santo dos Santos. E ninguém poderia entrar 

naquele lugar a não ser por meio daquele véu. Este véu fala da 

separação entre Deus e o homem, nenhum homem poderia passar 
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aquele véu a não ser o sumo sacerdote e só o poderia fazer se 

apresentasse com sangue de um cordeiro sem defeito. Quando 

Cristo morreu o véu do templo se rasgou de alto a baixo, 

significando que o caminho para Deus estava aberto. Cristo 

anulou a separação sendo ele mesmo o caminho para o céu, o 

único meio de chegarmos a Deus. não existe nenhum outro meio de 

salvação fora de Cristo. Cristo é que é o único mediador entre 

Deus e os homens. Quando reconhecemos as nossas falhas e o 

nosso pecado então estamos prontos para ir a presença de Deus, 

confiados em Cristo. Quando a pessoa se sente suficientemente 

boa e justa dificilmente vem a presença de Deus, porque não tem 

necessidade de Deus. Jesus Cristo disse: Lucas 5:32 "Eu não vim 

chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." É 

por meio da fé em Cristo que o homem pode chegar a presença de 

Deus. A vida justa e perfeita de Jesus nos condena. Mas na sua 

morte encontramos vida. Ele morreu para que tivéssemos vida e 

vida abundante.  

Agora vamos ler o versículo 36: "Farás também para a porta da 

tenda um reposteiro de estofa azul e púrpura e carmesim e de 

linho fino retorcido, obra de bordador."  tinha ainda este 

reposteiro também extremamente bem elaborado. 

Agora chegamos ao capítulo 27 que fala do altar do holocausto, 

o altar de bronze. Estes artigos são feitos de bronze tanto no 

altar como na bacia no seu lado exterior. Dentro eram feitos de 

ouro. O ouro fala sempre da divindade e pureza e o bronze fala 
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a respeito do julgamento pelo pecado. Vamos ler os versículos 1 

e 2: "Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados 

será o seu cumprimento, de 5 a largura. Será quadrado o altar e 

de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 

chifres, os quais formarão uma só peça como altar e o cobrirás 

de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua 

cinza. E pás e bacias e garfos e braseiros, todos esses 

utensílios farás de bronze.” A caminhada do homem no 

tabernáculo começa no altar de bronze. O bronze fala do pecado, 

fala do julgamento sobre o pecado. Antes de o homem entrar no 

lugar santo, que é o lugar de adoração, tinha de passar pelo 

altar e pela pia de bronze. Neste lugar Santo, lugar de 

comunhão e de adoração a Deus, não podia haver pecado. Deus 

trata o pecado do homem do lado de fora, no pátio do 

tabernáculo. E o pecado era removido por meio do sangue e do 

sacrifício dos animais. Sem a devida purificação o homem ficava 

do lado de fora. Então como pode ele entrar na presença de 

Deus? Ele terá de evitar o contacto com Deus a não ser que 

queira morrer, ou então providenciar um substituto para morrer 

no seu lugar. Por isso um animal deveria morrer no altar de 

bronze em substituição do homem. Este altar também é chamado o 

altar dos holocaustos. É onde Deus trata o problema do pecado 

do homem. E o altar fala da morte de Cristo em nosso lugar. Os 

sacrifícios no altar de bronze, falavam sobre a morte de Cristo 

na cruz. Hoje não há mais necessidade de sacrifícios de animais 
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para se adorar a Deus. Todos aqueles sacrifícios de animais 

eram símbolos de Cristo, mas Cristo já veio e por isso mais 

nenhum sacrifício precisa ser feito pelo homem. 

Todo o tabernáculo foi feito pelo homem, porém sob a orientação 

expressa e rigorosa de Deus. A expressão "Tudo foi feito de 

acordo com a Palavra do Senhor” aparece vezes sem conta na 

descrição da construção do tabernáculo.  

Versículos 17 a 20: "Todas as colunas ao redor do átrio serão 

cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, 

mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de 

comprido e 50 de largo por toda a banda e 5 de alto. As suas 

cortinas serão de linho, linho fino retorcido e as suas bases 

de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu 

serviço e todas as suas estacas e todas as estacas do átrio 

serão de bronze.” mais uma vez estas cortinas que serviam de 

muro que vedava o tabernáculo revelam  a santidade e pureza que 

teve de haver ao nos aproximarmo-nos de Deus, Deus é santo e 

não pode conviver com o pecado por essa razão as cortinas  que 

separavam o tabernáculo do resto do acampamento. “Ordenarás aos 

filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para 

o candelabro para que haja lâmpada acesa continuamente. Na 

tenda da congregação, fora do véu que está diante do 

testemunho, Arão e seus filhos as conservarão em ordem deste a 

tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será 
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este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações.” Os 

sacerdotes tinham a responsabilidade de manter acesa a luz no 

meio do povo. Creio que podemos dizer que os sacerdotes tinham 

a responsabilidade de se manterem imparciais e suficientemente 

atentos para serem uma referencia de orientação para o povo 

essa era a sua tarefa principal. Cristo disse que nós os que o 

aceitamos como Senhor e Salvador somos a luz do mundo e esta 

luz é produzida em nós pela acção do Espírito Santo de Deus. 

Cristo ilumina o mundo por meio dos seus servos e os seus 

servos são a luz do mundo porque irradiam a luz que vem de 

Cristo.  

Espero que estas verdades extraídas da palavra de Deus ecoem no 

seu coração e o façam reflectir na forma como tem vivo a sua 

fé. no próximo programa continuaremos a ver o que estes textos 

do tabernáculo nos dizem a nós cidadãos do século XXI 

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. 


