
1
LIÇÃO

Deus, é o maior formador de estruturas que o mundo já viu! 

Nossos corpos são devidamente estruturados, sem a menor 

possibilidade de serem frutos do acaso, porque Deus se impor-

ta com a perfeição das estruturas que Ele cria. Sendo assim, 

apresentaremos a descrição bíblica de uma grande estrutura 

que também veio de Deus, a formação do Tabernáculo, men-

cionado principalmente no Pentateuco. Deus descreveu tudo 

o que deveria ser feito para que o povo pudesse, de fato, ado-

rá-lo e ter com Ele um contato mais íntimo de comunhão. Para 

isso, foi necessário que Ele mostrasse a Moisés um modelo do 

Tabernáculo e lhe desse as medidas específicas para que esta 

réplica terrena do Tabernáculo fosse fiel aos padrões estabeleci-

dos por Ele (Êx 25.40). 

Como sabemos, nada que está na Palavra de Deus é por aca-

so ou desprezível (2Tm 3.16), nem mesmo as medidas disponibi-

lizadas nos trechos bíblicos, pois, muitas vezes, em algo simples, 

Deus mostra que é um Deus de padrões e de detalhes. É impor-

tante, portanto, para uma melhor compreensão, disponibilizar 

para os alunos uma tabela de medidas bíblicas para que este 

trimestre seja melhor aproveitado e, além disso, fornecer uma 

base de estudo para outros diversos trechos da Bíblia. 

Disponibilizamos a tabela abaixo, para que fiquem claros to-

dos os detalhes do texto bíblico com as medidas atuais com 

que estamos familiarizados, além de servir como fonte de pes-

quisa e consulta para o futuro. 

Um Deus de medidas exatas!

MEDIDAS DE MASSA (KG - QUI-
LOS)

MEDIDAS DE VOLUME (LITROS) MEDIDAS DE COMPRIMENTO 
(METROS)

Beca – Êxodo 38.26 
Unidade de massa que equivale a 

5,712g. No versículo, é expresso que 
foram doadas uma beca de prata por 
pessoa para a construção do santuá-
rio do povo de Israel após sua saída 
do Egito. Esta medida equivale a ½ 

siclo.

Bato – 1 Reis 7.26O 
Bato era a unidade de base de me-

dição de volume de Israel, e equivale 
a cerca de 22,7l (outros entendem en-

tre 30 e 34l).
O texto mostra que o chamado 

“mar” que se encontrava no templo 
de Salomão tinha cerca de 2 mil ba-

tos, ou seja, 54,200 litros. 

Dedo – Jeremias 52.21
Durante o saque de Jerusalém por 

Nabucodonosor, foram levados vá-
rios itens do templo. Dentre eles, um 
cordão que amarrava as colunas do 
templo, com uma espessura de qua-

tro dedos. 
Esse valor é correspondente a 

7,4cm (1,8 cm por dedo). 

Siclo – Gênesis 24.22 
O siclo era a unidade básica de me-

dição de massa (peso) e equivale a 
11,424g. Eleazar entrega de presente 
para Rebeca um pendente de meio 
siclo (5,712 g) e duas pulseiras de mas-

sa de dez siclos (114,24 g)

Sextário ou Logue – Levíticos 
14.10

Um logue equivale a 0,29l. Em um 
ritual de purificação da lepra, uma das 
ofertas que deveria ser apresentada 

era um logue de azeite. 
Esta medida equivale a 1/12 do him.

Palmo – Êxodo 28.16
Um palmo é equivalente a 22,2 cm. 

O peitoral sacerdotal tinha dimensões 
de um palmo por um palmo.

Esta medida equivale a ½ do côva-
do.

#conectou?
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CONTINUAÇÃO...

Mina ou Arrátel – Esdras 2.69
Equivale a 571,2 g. No texto, os que 

voltaram do exílio da Babilônia para 
Jerusalém doaram cinco mil arráteis 
de prata para reconstruir o templo. 
Isto equivale a cerca de 2,856 tonela-

das de prata.
Esta medida equivale a 50 siclos.

Him – Levítico 19.36
Moisés diz que os sistemas de me-

dida devem ser justos e cita as balan-
ças, os pesos e os hins. O him é uma 

unidade que equivale a 3,47 litros.
Esta medida equivale a 1/6 do bato.

Côvado – Gênesis 6.15
O côvado era a unidade básica para 

medição de comprimento e equivale 
a 44,4 centímetros. Os registros das 
instruções de Deus a Noé sobre a 

arca estão em côvados.

Talento – 2 Samuel 12.30
Um talento tem massa de 34,272 

Kg. Davi foi coroado com uma coroa 
que pesava um talento de ouro, mais 

de 34 kg.
Esta medida equivale a 3000 si-

clos ou 60 minas.

Coro – 1 Reis 5.11
Ao fazer uma aliança com o rei Hi-

rão, de Tiro, Salomão deu ao rei vinte 
mil coros de trigo para o sustento de 
sua casa e vinte coros de azeite. Um 

coro corresponde a 208,2l.
Esta medida equivale a 10 batos

Braça – Atos 27.28
Equivale a 1,8 metro. O navio que 

Paulo viajava iria afundar, os mari-
nheiros viram que a profundidade da 
região na qual navegavam ia dimi-
nuindo, de vinte braças para quinze 

braças rapidamente.
Esta medida equivale a 4 côvados.

Fonte(s) Consultada(s):
https://canalmetrologia.com.br

e Bíblia da Pregadora 

Pentecostal (SBB).
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