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A Arca da Aliança é um dos principais símbolos da presença 

de Deus no AT, apesar disso, muita gente não compreende ou 

não conhece muito sobre ela. Veja abaixo algumas curiosidades 

interessantes sobre este assunto tão importante.

• A Arca foi enviada de volta pelos filisteus sobre um car-
ro puxado apenas por vacas – Os animais, de forma sobrena-

tural, seguiram o curso até Bete-semes. Eles haviam feito um 

teste para ver se havia sido o Deus de Israel que os havia tocado 

com hemorróidas e pragas, e este era o sinal para confirmar 

que foi o Senhor mesmo, e não o acaso (1Sm 6.7-12).

• Homens morreram ao olhar dentro da Arca – Após a 

Arca ter retornado da terra dos filisteus, o povo de Bete-semes 

se alegrou muito e ofereceu holocaustos ao Senhor. Porém a 

curiosidade tomou conta dos homens e olharam para dentro 

da Arca, sendo feridos por Deus, naquele dia, cinquenta mil e 

setenta homens.

• Não há indícios do paradeiro da Arca – Há muitas especu-

lações de onde poderia estar a Arca da Aliança atualmente, mas 

ninguém nunca conseguiu encontrá-la de fato.

• Deus se manifestava acima da tampa da Arca – A presen-

ça de Deus vinha sobre a tampa da Arca como uma fumaça, 

entre os dois querubins esculpidos, embaixo das asas deles, no 

local chamado propiciatório (Êx 25.22).

• A Arca representava o próprio Deus entre os ho-
mens – A crença de Sua presença ativa fez com que os he-

breus, por várias vezes, carregassem o objeto à frente de 

seus exércitos nas batalhas realizadas durante a conquista 

de Canaã. 

• Arão poderia morrer ao entrar no Lugar Santíssimo – 
Deus mandou Moisés avisar a Arão que não entrasse a qual-

quer momento no Lugar Santíssimo, para que não fosse morto 

por causa da presença dEle que aparecia como uma nuvem 

sobre o propiciatório (Lv 16.2).

• Havia um grito de guerra para movimentar a Arca – “Le-

vanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam 

diante de ti os aborrecedores”. Este era o grito que Moisés dava 

todas às vezes em que a Arca saía do lugar, segundo as escritu-

ras (Nm 10.35).

• A Arca abriu o Rio Jordão – Sendo levada por sacerdotes 

da tribo de Levi, a Arca foi o principal motivo pelo qual o Rio 

Jordão se abriu. O próprio Deus demonstrando mais uma vez 

toda a Sua autoridade e poder (Js 3.14)

A Arca da Aliança, com certeza, fez muita história junto com 

o povo de Israel e, através dela, muitas vitórias foram conquista-

das, muitas direções foram tomadas e o nome do Senhor per-

maneceu no meio do Seu povo!

Saiba mais sobre a Arca da Aliança
#conectou?
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