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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. / 

Chegamos ao capítulo 36 de Êxodo. E voltamos ao assunto do 

tabernáculo. Se tivesse consigo um quadro ou desenho do 

tabernáculo, tiraria maior proveito do nosso estudo. Há alguns 

capítulos atrás tivemos oportunidade  de ver as instruções do 

tabernáculo. Agora vamos ver agora a sua construção, segundo as 

instruções recebidas. As instruções dadas por Deus têm que ser 

observadas rigorosamente. E como também já falamos antes, o  

tabernáculo simbolizava Cristo; Era é uma mensagem de Cristo 

que havia de vir, muitos anos depois, como de  facto veio. 

Vamos ler o versículo 1: "Assim trabalharam Bezalel e Aoliabe, 

e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e 

inteligência para saberem fazer toda obra para o serviço do 

tabernáculo, segundo a tudo o que o Senhor havia ordenado." Uma 

grande equipe foi encarregado da construção do tabernáculo, que 

pode ser considerada uma das obras mais difíceis e mais 

importante do mundo. O Chefe designado por Deus para a grande 

obra, foi um homem chamado Bezalel. Sob o seu comando estava um 

número muito grande de pessoas. Versículo 2: "Moisés chamou a 
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Bezalel e a Aoliabe e a todo o homem hábil em cujo coração o 

Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração 

o impeliu a se chegar a obra para faze-la."  

Se alguém recebe um convite para fazer algo no trabalho de Deus 

não deve fazê-lo sem Ter o mesmo sentimento destes homens aqui 

descritos. Quando há má vontade ou falta de disposição, é 

porque a situação espiritual da pessoa não esta bem. Devemos 

aceitar como gratidão qualquer cargo ou missão que vier às 

nossas mãos, desde que sejamos qualificados por Deus para o 

fazer. Ou seja, quando servimos a Deus, devemos ter um espírito 

de amor, de gratidão e de humildade, reconhecendo o muito que 

Deus fez por nós e que Ele é quem nos dá as capacidades e 

habilitações para executar a sua obra. Somos filhos de Deus. 

Devemos servi-lo como filhos, e não como escravos. A Bíblia 

chama-nos servos de Deus, e de facto somos; Mas somos servos 

por amor e gratidão. Voluntariamente nos entregamos ao Senhor, 

para amá-lo e servi-lo; Por isso, quando servimos em amor isto 

agrada a Deus. A maior alegria do cristão é servir a Deus de 

coração. 

Voltando aos versículos lidos, vemos Bezalel recebendo as 

instruções e sendo chamado para uma grande obra, a construção 

do tabernáculo. Ele aceita com entusiasmo e alegria. O apóstolo 

Paulo disse: "cada um tenha opinião bem definida em sua própria 

mente." Isso quer dizer que tudo quanto fizermos para Deus 

devemos faze-lo tendo uma mente firme e uma opinião bem 
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definida. Devemos estar plenamente convencidos da importância 

daquilo que fazemos para o Senhor. Os porquês das nossas acções 

devem estar bem definidos na nossa mente.  

Vejamos agora os versículos de 3 a 5: "Estes receberam de 

Moisés todas as ofertas, que os filhos de Israel haviam trazido 

para a obra do serviço do  santuário, para faze-la; e ainda 

cada manhã o povo lhe trazia ofertas voluntárias. Então, 

deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens  

sábios, que se ocupavam em toda obra do santuário,  e disseram 

a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o 

serviço da obra, que o Senhor ordenou que se fizesse." 

Esta é a segunda vez que lemos que é necessario dizer ao povo 

para não trazer mais ofertas, porque já havia demais. vemos 

aqui o entusiasmo do povo pela obra do Senhor.  

Versículo 6: "Então ordenou Moisés; e ordem foi proclamada no 

arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher, faça obra alguma 

para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer 

mais." Ao contrário do que é habitual, aqui o povo é impedido 

de trazer mais ofertas. Vemos aqui algo extraordinário. 

Recordamos que este povo tinha saído do cativeiro e da 

escravidão há muito pouco tempo; Eles nunca tiveram nada antes; 

Era de se esperar que ficassem agarrados ao que tinham e que 

não dessem nada. Porém, não foi o que aconteceu. Deram com 

alegria, liberal e graciosamente. Era esta é a sua forma de 

honrar e agradar a Deus. Quando fazemos o trabalho de Deus ou 
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quando oferecemos algo para a casa do Senhor, devemos faze-lo 

com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria, e excede em 

muito aquilo que pedimos ou esperamos, como disse o apóstolo 

Paulo na epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 20: " Ora, 

àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou 

pensamos, conforme o seu poder que opera em nós,  a ele seja a glória, na igreja e em Cristo 

Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!" Deus dá muito mais do 

que nós pedimos, ou pensamos. Vamos ler o versículo 8: "Assim 

todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o 

tabernáculo de dez cortinas de linho fino retorcido, estofo 

azul, púrpura, e carmesim com querubins; de obra de artista as 

fez." Temos aqui a preparação das cortinas do tabernáculo. Eram 

cortinas para todos os móveis do tabernáculo, para que nas 

alturas de marcha pelo o deserto não ficasse o material 

estragado pelo pó. Era usado material da melhor qualidade.  

Depois temos cortinas feitas com pelos de cabras e de carneiros 

e colchetes especiais para essas cortinas. Estas cortinas são 

para fora do tabernáculo. O tabernáculo propriamente dito, que 

podemos ver apartir do capítulo 37, na sua completa extensão, 

tinha 30 metros cúbicos de comprimento por dez de largura e dez 

de altura. Era feito de madeira de acácia, o que o tornava 

muito pesado para se carregar em braços. Por isso deveria ser 

transportado através de carroças de animais. Todos os outros 

artigos do tabernáculo, nomeadamente os móveis, eram 

transportados aos ombros dos sacerdotes da família de Levi.  
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O povo de Israel podia estabelecer contacto com Deus através do 

tabernáculo, 

No tabernáculo o lugar santo, era o lugar de adoração. Hoje, 

quanto o crente quer adorar a Deus, não precisa de um lugar 

especial, porque Cristo em nós faz de nós adoradores de Deus, 

em todo o tempo e em qualquer lugar. Fomos chamados para adorar 

a Deus sempre. Jesus disse a mulher samaritana que podemos 

adorar a Deus em toda parte e em qualquer lugar: "Deus é 

Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito 

e em verdade." Jesus disse aquela mulher que a adoração não 

teria de ser neste ou naquele monte como se pensava naquela 

altura, mas em qualquer lugar onde o nome de Deus fosse 

invocado em espírito e em verdade.  

Mas no tabernáculo, o lugar santo que fala sobre adoração, 

mostra que o homem deve procurar a Deus e confessar-lhe os seus 

pecados. Antes de o sacerdote entrar naquele lugar santo, já 

devia ter passado pelo altar de bronze ou do sacrifício, também 

chamado do altar dos holocaustos, onde os seus pecados eram 

lavados. O altar de bronze era próprio para o sacrifício. Ali 

os pecados dos homens eram transferidos para o animal, e o 

animal era sacrificado em lugar do homem. Isto nos fala de 

confissão de pecado e de limpeza espiritual.  

Havia também a pia junto desse altar, onde o sacerdote lavava 

as mãos, antes de entrar no lugar santo. Para se entrar no 

lugar santo, o homem precisava de purificação dos pecados pelo 
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sacrifício do animal e de lavar as mãos. Tinha de ter os seus 

pecados perdoados e as suas mãos limpas. Isto nos mostra que 

quando vamos a presença de Deus, devemos ter o coração limpo, 

limpeza esta que só é possível pelo sangue de Cristo. O 

sacrifício realizado na cruz, foi suficiente para nos purificar 

de todo o pecado. O coração do homem passa por uma limpeza 

sempre que ele se apresenta diante de Deus e confessa os seus 

pecados. “O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica 

de todo pecado.” é o que nos diz o apóstolo João, na sua 

primeira epístola. Diz também o apóstolo: "Se confessarmos os 

nossos pecados, ele (Jesus)é fiel e justo para nos perdoar os 

pecados e nos purificar de toda injustiça." Se alguém procura 

adorar a Deus, mas tem o coração impuro, isto é, ainda não 

confessou os seus pecados a Deus e pediu perdão por eles, 

aceitando o sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar, isto 

impede que a sua adoração seja aceite por Deus. O sacerdote, 

antes de entrar no lugar santo, passava primeiro pelo altar de 

bronze onde confessava os seus pecados, transferindo-os para o 

animal do sacrifício. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o 

pecado do mundo e sobre ele caíram os nossos pecados. Sem essa 

transferência de pecados, não podemos comparecer diante de 

Deus. Jesus diz: "Bem-aventurados os puros de coração, porque 

verão a Deus." E o apóstolo Paulo diz: "sem a santificação, 

ninguém verá o Senhor." 

No tabernáculo encontramos também a mesa para o pão da 
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propiciação. Versículo 10: “Fez também o a mesa de madeira de 

acácia; o seu comprimento era de um metro, e a sua largura de 

50 centímetros, e a sua altura de 75 centímetros.” Esta mesa 

aponta para Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O 

crente precisa alimentar-se de Cristo todos os dias: “Nem só de 

pão vive o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que sai da 

boca de Deus.” Há muitos cristãos desnutridos por aí, porque se 

alimentam de tudo, menos de Cristo. Não recebem o alimento 

diário para a sua alma. São almas famintas, que se alimentam de 

coisas impróprias. A fome espiritual do mundo é muito grande. E 

só Cristo pode saciar essa fome espiritual. Muitos cristãos 

devoram dezenas de livros, enquanto a Bíblia fica fechada e 

empoeirada a um canto da estante ou da cabeceira. 

Depois vemos o candelabro de ouro. Diz o versículo 17: "Fez 

também o candelabro de ouro puro; de ouro batido o fez." Aqui 

está outra peça que fala da pessoa de Jesus Cristo, não somente 

porque era de ouro, e o ouro fala da divindade de Cristo, mas 

também porque a sua finalidade era dar luz, iluminar. Cristo 

também veio ao mundo com esta missão. Ele disse: "Eu sou a luz 

do mundo. Quem crê em mim, não andará em trevas." Vivendo num 

mundo de trevas e de escuridão. O mundo está escurecido pelo 

pecado do homem. A única luz que há é aquela que se encontra 

nos corações dos verdadeiros filhos de Deus, porque neles 

brilha a verdadeira luz, que é Cristo. A Palavra de Deu é quem 

pode iluminar os nossos caminhos. O  salmista disse: "Lâmpada 
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para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos."  

Vemos ainda o altar de incenso. Diz o versículo 25: "Fez de 

madeira de acácia o altar de incenso." Neste altar não se 

sacrificavam animais. Era exclusivamente para o incenso. Este 

altar nos fala da oração. O salmista disse que a sua oração era 

como que incenso diante de Deus. A oração verdadeira agrada a 

Deus, como incenso suave. Ao olhar para este altar de incenso 

devemos nos lembrar sempre da sua importância, e deve levar-nos 

a uma vida de oração e comunhão verdadeira e constante com 

Deus.  Temos também o óleo sagrado. Versículo 29: "Fez também o 

óleo santo da unção e o incenso aromático, puro, de obra 

perfumista." Este óleo nos fala do Espírito Santo. É Ele o 

nosso Consolador e o nosso guia. O Espírito de Deus é quem 

opera em nossas vidas. Ele é quem aplica os benefícios da cruz 

nos nossos corações e nas nossas vidas.  

Vemos como o tabernáculo fala de coisas muito importantes para 

a nossa vida espiritual. Devemos estudar com muito cuidado, 

atenção e interesse as diversas partes do tabernáculo para  

podermos retirar as lições de Deus para nós. Fiquemos por aqui 

e que Deus o abençoe ricamente até o próximo programa.  

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.  


