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Sabemos que o Tabernáculo foi uma grande base para a im-

plantação de uma teologia que atendesse tanto o AT, levando 

o povo à comunhão com Deus, como o NT, na compreensão 

de todos os simbolismos presentes na obra de redenção da hu-

manidade por Cristo Jesus. Existem ainda alguns ensinamentos 

que podemos tirar da criação desta construção. 

Veja oito principais ensinamentos que o Tabernáculo trouxe 

para o povo de Israel, e posteriormente para nós:

1. O Tabernáculo ensinava e lembrava o povo da impor-
tância da adoração a Deus – O motivo pelo qual Deus man-

dou Moisés argumentar com Faraó a saída do povo de Israel 

do Egito foi para que O adorassem no deserto. O Tabernáculo 

foi o local que Deus deu ao Seu povo onde esta adoração seria 

recebida.

2. O Tabernáculo ensinava o povo a receber de Deus a di-
reção para caminhar – A Bíblia afirma que, enquanto o povo se 

manteve no deserto, Deus os guiava através de uma nuvem de 

dia e de uma coluna de fogo à noite. Porém todos esperavam a 

nuvem se levantar para que pudessem andar, da mesma forma 

esperavam a nuvem parar, para levantar acampamento. O povo 

dependia do direcionamento de Deus!

3. Era um símbolo de que Deus estava com eles no deser-
to, através da Arca do Testemunho – A grande diferença entre 

o Deus dos hebreus e os deuses do antigo oriente era que a   

Arca que carregava a presença de Deus ia com o povo.

4. Era o local onde se buscava a vontade de Deus, através 
do Urim e Tumim – A vontade de Deus está inteiramente liga-

da à Sua presença. Naquele tempo, Deus estava mostrando ao 

povo que deveria buscar a Sua vontade antes de fazer qualquer 

coisa. No momento em que Josué não consulta ao Senhor, faz 

aliança com o povo da terra e acaba trazendo dificuldades para 

o povo.   

5. Local onde havia remissão de pecados – O Tabernáculo 

era o local procurado para ser perdoado por Deus, através de 

sacrifícios. Deus estava mostrando ao povo que, além de estar 

com eles, era perdoador e misericordioso.

6. Local de determinação de cura e purificação – Quan-

do alguém ficasse doente, principalmente por lepra, deveria se 

apresentar ao sacerdote para que ele o examinasse. Voltando 

ao sacerdote, após certo tempo, ele determinaria a cura e faria 

a cerimônia de purificação. Deus mostrando que pode purificar 

qualquer um.

7. Deus era o centro de suas vidas – O Tabernáculo era 

o centro do acampamento de Israel, ensinando ao povo que 

Deus precisa ser o centro de tudo para nós.

8. Ensinava ao povo sobre santidade – Através da vida 

regrada dos sacerdotes e dos que tinham contato com Deus, 

o povo entendia mais sobre a santidade de Deus e que o seu 

povo precisava ter também.

Tudo aquilo que Deus estabeleceu para o Seu povo, também 

serve para nós como aprendizado. É necessário que estejamos 

atentos aos ensinamentos presentes na relação de Deus com 

Israel.

Oito ensinamentos do Tabernáculo para a vida do povo de Israel

#conectou?
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