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O Tabernáculo foi um dos grandes 
símbolos do povo hebreu, marcando o 
período em que Deus lhes deu a Lei e 
todas as instruções para que pudessem 
adorá-lO da maneira correta. Os livros 
bíblicos que descrevem o Tabernáculo 
e tudo o que o envolve são de leitura 
extensa, e os detalhes podem passar 
despercebidos. Por esse motivo, vamos 
ver algumas curiosidades incríveis reve-
ladas por Deus a Moisés.

1 - Só pôde ser construído por meio 
da inspiração divina. Deus deu a planta 
do Tabernáculo a Moisés, para que ele 
levantasse a estrutura e fizesse confor-
me a orientação divina. No entanto, se-
ria quase impossível o povo compreen-
der o que deveria ser feito sem nenhum 
recurso para a construção. Deus, então, 
levantou dois homens com seu Espírito, 
dando-lhes habilidades e inteligência 
sobrenaturais para que executassem 
cada detalhe!

2 - Deus proveu o material. Talvez 
você nunca tenha se perguntado como 
os hebreus conseguiram construir uma 
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estrutura tão grande em pleno deserto, 
quando ainda eram viajantes. A verda-
de é que só Deus poderia patrocinar 
aquela grande obra. O material usado 
na construção do Tabernáculo foi todo 
doado pelo povo, como oferta alçada 
ao Senhor. Mas de onde veio tudo isso? 
A resposta é simples. Deus fez com que 
os egípcios enriquecessem os hebreus 
que saíram de sua terra. Sendo assim, 
eles saíram com muitos bens do Egito, 
que foram doados posteriormente para 
a construção do Tabernáculo.

3 - Nomes do Tabernáculo. Além de 
ser chamado de Tabernáculo (Êx 25.9) 
ou Tabernáculo do Senhor (Js 22.19), 
a edificação também recebeu outros 
nomes na Bíblia. É importante saber 
em que momentos o Tabernáculo está 
sendo representado por outro nome, 
para que não haja confusão. Santuário: 
Lugar santo de adoração ao Rei (Êx. 
25. 8); Tenda  ou Tenda da Congrega-
ção (Êx. 40.2; Êx 33.7); Tenda do Teste-
munho: refere-se ao local da Arca (Nm 
9.15); Casa de Deus: chamado assim já 
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na terra de Canaã (Jz 18.31); Templo do 
Senhor (1Sm 3.3).

4 - O que tinha dentro da Arca da 
Aliança, no Santo dos Santos? Dentro 
da Arca da Aliança, havia as tábuas da 
Lei, um vaso com o maná do deserto e a 
vara de Arão que floresceu (Êx 25.16,21; 
Nm 17.1-10; Dt 10.1-5). A Arca da Alian-
ça ficava dentro do Santo dos Santos, 
no Tabernáculo, e posteriormente no 
Templo em Jerusalém. 

O conteúdo da Arca: as tábuas da 
Lei (Êx 25.16) representavam a vonta-
de de Deus para o povo de Israel. Elas 
apontavam para Jesus, que tinha feito 
a vontade de Deus (Sl 40.8), e também 
para o crente (Jr 31.33); a vara de Arão 
(Nm 17.5-9) se remete à ressurreição de 
Cristo e também ao ministério aprova-
do, que dá flores e frutos. O maná (Êx 
16.32-34) indica a provisão de Deus para 
o Seu povo e aponta para a pessoa de 
Jesus (Jo 6.58)

5 - O que aconteceu com o Taber-
náculo? Os filhos de Israel levaram o 
Tabernáculo consigo durante sua pere-
grinação pelo deserto e na conquista da 
terra de Canaã. Depois, o Tabernáculo 
ficou localizado em Siló, o lugar que o 
Senhor havia escolhido (Js 18.1). Depois 
que os filhos de Israel terminaram de 
construir o templo de Salomão, o Taber-
náculo não foi mais mencionado.

6 - Fatos Importantes sobre a Arca. 
A Arca foi à frente do povo até o meio do 
rio Jordão, fazendo com que as águas se 
detivessem (Js 3.16); a Arca não deveria 
viajar para sempre (Sl 132.8); a Arca es-
teve em repouso nos dias de Salomão 
(1Rs 8.6-8).

Não cesse de buscar conhecimento 
sobre as coisas do Céu! A Palavra de 
Deus é rica e pode mudar muitas coisas 
em nossa vida; por isso, devemos estar 
sempre em busca de mais entendimen-
to nas Escrituras.


