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LIÇÃO

Sabemos que o Tabernáculo foi uma construção comple-

tamente direcionada por Deus, assim como as pessoas que 

poderiam trabalhar lá também não foram escolhidas de forma 

aleatória. Deus separa os filhos de Arão para o sacerdócio, e os 

levitas para o serviço do templo. É bem comum ver pessoas 

chamando músicos e cantores de “levitas”, pois esta expressão 

acabou sendo criada ao longo do tempo, porém é importan-

te refletirmos sobre quem são os levitas, quais as suas origens, 

como foram escolhidos, ou mesmo porque são tidos como 

aqueles que fariam o serviço no Tabernáculo e posteriormente 

no templo.

De forma resumida, os levitas são chamados assim por se-

rem filhos de Levi, um dos filhos de Israel (Jacó). Eles se desta-

cam na narrativa bíblica por terem sido separados por Deus e 

para Deus, por assim dizer, para o serviço religioso necessário 

na época. Mas, você sabe como isso aconteceu? Existem algu-

mas possíveis explicações para a eleição deste grupo específico 

para lidar diretamente com as coisas santas e que também po-

dem demonstrar o porquê de terem sido os escolhidos.

Por que Deus separou os levitas para o serviço? 
1. Não por coincidência, a mãe de Moisés era da tribo de Levi. 

Joquebede, mulher de Anrão, mãe de Moisés, Arão e Miriã, era 

filha de Levi (Nm 26.59).

2. Os filhos de Levi não se corromperam no episódio do be-

zerro de ouro, antes, foram muito zelosos (Êx 32.26-28).

3. Eles foram o resgate por todos os primogênitos das tribos 

de Israel – Desde a saída do Egito, quando foi celebrada a pri-

meira páscoa, todos os primogênitos, animais ou pessoas, eram 

consagrados e entregues ao Senhor. Os levitas foram o resgate 

pelos primogênitos do povo (Nm 3.12,13).

Toda a tribo de Levi ficou responsável pelo serviço da Tenda 

da Congregação, porém, por ser muito o trabalho a ser feito, fo-

ram criadas divisões dentre eles (mais uma vez o próprio Deus 

estabeleceu a divisão). O trabalho foi subdividido entre os três 

filhos de Levi (Gerson, Coate e Merari) que deram nome às suas 

gerações, da seguinte forma:

Coatitas:
Os filhos de Coate tinham como serviço no Tabernácu-

lo o de levar o Santuário (coisas santíssimas, do Santo dos 

santos) e todos os móveis dele, porém não podiam tocar 

nas coisas santas, por isso, antes de levarem o Santuário e 

seus móveis, vinham os sacerdotes e o cobriam com peles 

finas (Nm 4.15).

Os sacerdotes é que determinavam o que cada um deveria 

carregar (Nm 4.19) e os coatitas jamais poderiam ver as coisas 

santas, para não morrerem (Nm 4.20).

Gersonitas:
Tinham como serviço o de levar as cortinas do Taber-

náculo, a Tenda da Congregação, sua coberta, a coberta 

de peles finas, que está sobre ele, o reposteiro da porta 

da Tenda da Congregação, as cortinas do pátio, o repos-

teiro da porta do pátio, que rodeia o Tabernáculo e o al-

tar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço e 

serviam em tudo quanto diz respeito a estas coisas (Nm 

4.24–26).

Os sacerdotes também determinavam o que cada levita le-

varia e faria.

Meraritas:
Seu serviço era levar as tábuas do Tabernáculo, os seus va-

rais, as suas colunas e as suas bases; as colunas do pátio em re-

dor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos 

os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço 

(Nm 4.31–33).

Como vimos, Deus, além de montar a estrutura do Taberná-

culo, também institui pessoas certas para seu serviço. Deus se 

importa com os ministérios e funções dentro dos templos. Para 

nós, não é diferente nos dias atuais, o Espírito Santo vocaciona 

pessoas para o serviço da edificação do corpo de Cristo, que é 

a igreja, entregando-lhes dons, talentos, ministérios, tudo como 

lhe apraz.

Deus chama pessoas específicas para Seu serviço 
#conectou?

3º Trimestre de 2021: Tabernáculo: a Tipologia redentora de Cristo

Página 1  de 1

DESCORTINANDO O TABERNÁCULO


