
8
LIÇÃO

Como já vimos anteriormente, Deus entregou o projeto do 

Tabernáculo para Moisés e lhe deu todas as medidas exatas 

e toda a lei que regeria a adoração feita naquele ambien-

te. Deus criou esta estrutura para que, dentre outras coisas, 

Ele pudesse habitar no meio do Seu povo sem que Sua ira 

se acendesse contra eles por seus pecados. A Santidade de 

Deus exige santidade dos homens, e para isso era necessá-

rio que houvesse derramamento de sangue pois sem isso 

não há remissão de pecados. Certa vez, na casa de Simão, 

Jesus fala sobre as dívidas humanas para com Deus através 

de uma parábola, onde um devia 50 dinheiros e outro de-

via 500 dinheiros, mas o detalhe é que ninguém tinha como 

pagar. Por esta razão o Senhor implanta o Tabernáculo, pois 

todos tinham pecados e precisavam entender isso e buscar 

a santificação para habitarem com o Deus Santo.

Dentro deste projeto divino, o local designado para que ha-

bitasse, ou melhor, para que Deus se manifestasse era o Santo 

dos santos, ou Lugar Santíssimo, que ficava dentro do Taberná-

culo, depois do Lugar Santo, e era onde Moisés ia para receber 

direção e ouvir o que o SENHOR tinha para dizer ao povo (Nm 

7.89). Como sabemos, tudo o que aconteceu no AT foi para re-

presentação do que aconteceria na Nova Aliança. A nuvem de 

Deus, que enchia o Santo dos santos, era a mesma que subia 

para ser proteção e direção ao povo nos céus.

“Então, a nuvem cobriu a Tenda da Congregação, e a gló-

ria do Senhor encheu o Tabernáculo, de maneira que Moi-

sés não podia entrar na Tenda da Congregação, porquanto 

a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o 

Tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre 

o Tabernáculo, então, os filhos de Israel caminhavam em 

todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levan-

tava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava”, 

Êx 40.34-37.

Portanto, desde a saída do Egito, a Presença gloriosa de Deus 

estava com o povo através da nuvem e do fogo, que são duas 

grandes representações da manifestação do SENHOR no An-

tigo Testamento. Assim como a lição cita, a mesma expressão 

usada na septuaginta para se referir ao Santo dos santos no Ta-

bernáculo é também utilizada pelo Apóstolo Paulo em 1 Corín-

tios 3.15 para se referir ao Templo, que somos nós: “naos”. Esta 

revelação mostra que agora a nuvem de Deus (Shechinah) não 

está mais sobre o propiciatório, pois se manifesta em nós e atra-

vés de nós! Nosso corpo se tornou o Lugar Santíssimo, onde ha-

bita o Senhor. Se, antes, a presença de Deus habitava no Santo 

dos santos, após a obra de Cristo, Ele passou a habitar no nosso 

corpo, que agora é o Templo do Espírito de Deus. 

Hoje em dia, a presença de Deus em nós se manifesta para 

os mesmos fins que se manifestava lá no Tabernáculo, seja para 

perdoar por sua infinita graça, direcionar, instruir, revelar e etc. E 

isto só é possível através do sangue de Jesus, que nos purificou 

de uma vez por todas do pecado. Nesse sentido, Deus pode 

habitar neste templo limpo e santificado pelo sangue vertido 

na cruz. 

Deus projetou o plano de redenção, Jesus foi o Cordeiro e 

o Sacerdote, e hoje o Espírito Santo mora em nós e é o res-

ponsável por guiar, ajudar, instruir, consolar, revelar, da mesma 

forma que antes acontecia no Tabernáculo. Hoje, tudo isto ocor-

re dentro de nós, e o Espírito de Deus fala ao nosso espírito; 

sendo assim, é necessário que haja um processo de santifica-

ção todos os dias para que Ele possa estar em nós e para que 

nós possamos ouvir a sua voz. Não é mais preciso que haja um 

intermediário entre Deus e os homens, isto porque a obra de 

reconciliação já foi consumada pelo Filho de Deus e hoje temos 

livre acesso ao Santo dos santos (Hb 10.19).

A habitação de Deus
#conectou?
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O LUGAR SANTÍSSIMO E A OBRA DE CRISTO


