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LIÇÃO

Desde o Jardim do Éden, Deus demonstra interesse em se 

conectar com o homem e instrui-lo. Foi assim com Adão quan-

do disse que de toda árvore do jardim ele poderia comer exceto 

a da ciência do bem e do mal (Gn 2.16-17). A Noé, Ele anunciou 

o fim de toda a carne e lhe deu salvação (Gn 6.13-21). Ordenou 

a Abraão que saísse do meio de sua parentela (Gn 12.1-3), disse 

a Isaque que habitasse na terra que Ele mostraria (Gn 26.2-5) 

e mandou Jacó erguer um altar em Betel (Gn 35.1). Em todas 

essas ocasiões, vemos Deus instruindo Seu povo; e com Moisés 

não foi diferente.

A Bíblia relata no livro de Êxodo que Deus, por diversas vezes, 

falou a Moisés. “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e 

o Deus de Jacó” (Êx 3.6). No capítulo 25 de Êxodo, o Senhor 

ordena que construam um santuário, para que Ele habitasse no 

meio do povo. Deu instruções precisas e com muitos detalhes 

de como deveria ser construído o Tabernáculo. 

Apesar de ter sido criado e educado no Egito como um 

príncipe, era impossível que Moisés por si só conseguisse 

produzir as peças tão detalhadas do Tabernáculo. Então, o 

Senhor chama Bezalel, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus 

o encheu de sabedoria e inteligência. Dá a ele e a Aoliabe, da 

tribo de Dã, disposição para ensinar a outras pessoas que, 

em seu coração se dispuseram a trabalhar na obra, e assim 

reproduzissem fielmente o que Ele havia instruído a Moisés 

(Êx 35.30-35). 

Quando os itens ficaram prontos e o tempo determinado 

chegou, Deus disse a Moisés que ungisse o Tabernáculo e tudo 

o que nele haveria com o azeite da unção, pois este seria santo 

(Êx 40.9). Toda aquela estrutura sem a unção seria apenas ma-

téria, mas, ao ungi-lo, o Tabernáculo passou a ser o lugar onde 

a Glória de Deus se manifestava. Assim, no primeiro dia do pri-

meiro mês, ele foi erguido. O Tabernáculo ficava nos limites de 

um grande pátio cercado por cortinas de linho fino torcido, e 

era dividido em: 

Lugar Santo – onde se encontrava o Candelabro de Ouro 

com suas sete lâmpadas, a mesa feita de madeira de cetim co-

berta de ouro e o altar de incenso;

Lugar Santíssimo – onde se encontrava a Arca do Teste-

munho cujo seu interior abrigava as Tábuas da Lei.

Deus com Sua grandeza e infinita misericórdia decidiu 

habitar em nós através da pessoa do Espírito Santo, e, as-

sim como no Tabernáculo, Ele requer de nós que sejamos 

constantemente santificados e purificados de todo o pecado. 

“Sede santos, porque eu sou santo”,1 Pe 1.16. Portanto consa-

gremos todo o nosso corpo, mente e coração, para que o 

Espírito Santo faça morada em nós.

TABERNÁCULO: UM LOCAL ESPECIAL
#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.
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O ESPÍRITO NO ANTIGO TESTAMENTO


