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CAMINHADA COM DEUS 

Aula 02: "Oração do Tabernáculo" 

Rev. Mark Shutes. Traduzido por Juliany F. Chaves. 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 A disposição dos elementos do tabernáculo podem ser 

biblicamente aplicadas ao nosso tempo de oração diária 

com o Senhor. 

 Cada etapa do Tabernáculo tem uma aplicação: Ação de 

graças, louvor, arrependimento, a leitura da Palavra de 

Deus, força e encorajamento, adoração, etc. 

 

Construindo um tabernáculo de oração 

A ordem da adoração dos israelitas à medida que eles 

viajavam no deserto foi construída ao redor do tabernáculo.  

Nesta lição, vamos olhar para o desenho do tabernáculo e 

aprender como aplicar isso nas escrituras para o nosso tempo 

de oração diária com o Senhor. 

 

" Esses servem num santuário que é representação e 

sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado 

quando estava para construir o tabernáculo: "Observai tudo 

com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o 

modelo que vos foi revelado no monte" (Hebreus 8:5, KJA). 

 

O Tabernáculo de Moisés segundo as instruções de Deus: 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: Passo 1: A Porta 

De acordo com o Antigo Testamento, se você pecou, 

você tinha que ir ao seu rebanho e trazer um animal para a 

tabernáculo para ser oferecido como um sacrifício em seu 

lugar. A punição do pecado era a morte ou banimento da 

presença de Deus, que é a morte eterna. "Porque o salário do 

pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna 

por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor!" (Romanos 6:23, 

KJA). 

 

Havia uma maneira 

determinada que como fazer 

quando você se aproximava 

de Deus e vinha ao Seu 

tabernáculo.  

 

"Entrai por suas 

portas com ações de graças 

e em seus átrios com hinos 

de adoração; exaltai-o e 

bendizei o seu Nome! 

Porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre; 

sua fidelidade acompanha todas as gerações. (Salmos 100:4-

5, KJA). 

 

Imagine se você vivesse no Antigo Testamento e tivesse 

pecado. De acordo com a lei de Deus, agora você está 

separado de Deus e lançado fora de Sua comunhão. Isso 

significa que você irá receber o mesmo castigo de Satanás e 

dos anjos caídos. Então, você corre para o seu rebanho e 

escolhe o melhor animal que é exigido pela lei de Deus para 

este sacrifício. Você leva seu animal para o tabernáculo com 

ação de graças e louvor porque você encontrou um substituto 

para a sua morte. Você não será afastado da presença de Deus 

e será salvo através da morte do animal que você trouxe para o 

Tabernáculo. 

Aplicação do Passo 1 

Quando oramos e nos apresentamos diante do Senhor, 

nós entramos pelas portas dele com louvor e em seus átrios 

com hinos de louvor, porque Ele deu a si mesmo em sacrifício 

por nós em nosso lugar. Nós seríamos afastados de sua 

presença e julgados com o diabo e seus anjos por nossos 

pecados se Jesus Cristo não tivesse morrido em nosso lugar. 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS:  

Passo 2: O altar de bronze 

Quando você entra 

no átrio, você chega ao altar 

de bronze. Você leva o 

animal para o sacerdote e 

confessa o seu pecado na 

presença do Senhor no ao 

altar e o animal é morto em 

seu lugar. O sangue é 

drenado para fora ao lado 

do altar e o animal é 

queimado sobre o altar como um sacrifício em seu lugar. 

Aplicação do Passo 2 

Olhamos para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, como 

sacrifício em nosso lugar. Nós confessamos os nossos pecados 

a Deus e nos arrependemos, nos afastando desses pecados. 

 

"E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é 

esta: Deus é luz; nele não existe a mínima sombra de treva. Se 

afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos 

nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, 

no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos 

plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus m 

seu Filho, nos purifica de todo pecado. 

 

A confissão de pecados e o perdão. Se declararmos que 

não temos pecado algum enganamos a nós mesmos, e a 

verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos 

pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e 

nos purificar de qualquer injustiça" (1 João 1:5-9, KJA).  

 

O Sacerdócio 

Ao estudar a vida de Cristo e Sua morte, você verá que 

Ele cumpriu todo o plano Tabernáculo do Antigo Testamento. 

De acordo com o Antigo Testamento, depois de você levar seu 

animal ao sacerdote e confessar seus pecados a Deus, o 

sacerdote terá tirado a sua culpa. Contudo no Novo 

Testamento, nós, o povo de Deus, somos sacerdotes. Portanto, 

o resto do Tabernáculo também se aplica a nós hoje.  

 

"Vós também, como pedras vivas, sois edificados Casa 

Espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, 

oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio 

de Jesus Cristo" (1 Pedro 2:5, KJA).  
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: Passo 3: A pia com água 

Depois que o sacerdote 

oferece a oferta pelos teus 

pecados ele vai para a pia para 

lavar-se. A pia não era 

simplesmente uma tigela com 

água, mas dentro da própria 

bacia tinham espelhos. Era 

assim para que você pudesse 

ver a si mesmo e certificar-se de 

que está limpo antes de entrar 

no Lugar Santo.  

 

Aplicação do Passo 3 

" Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim 

como Cristo amou a sua Igreja e sacrificou-se por ela, a sim de 

santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio 

da Palavra, e para apresentá-la a si mesmo como Igreja 

gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra 

imperfeição, mas santa e inculpável." (Efésios 5:25-27, KJA).  

 

" Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral 

e aparência de maldade, recebei humildemente a Palavra em 

vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. 

 

Sede praticantes da Palavra e não simplesmente 

ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é 

ouvinte da Palavra e não praticante, é semelhante a um 

homem que contempla o próprio rosto no espelho; e, depois de 

admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. 

Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei 

da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, 

mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que 

empreender." (Tiago 1:21-25, KJA).  

 

Nós temos que nos lavar na Palavra de Deus, através da 

leitura de diferentes passagens que lidam com o problema que 

temos e deixar que a Palavra nos lave. É muito importante 

lembrar que depois de olhar para o espelho da Palavra de Deus 

temos de mantê-la em nossos corações para que possamos 

não pecar nesta área novamente.  

Passo 4: O candelabro de ouro 

Enquanto deixamos o átrio, 

entramos no Lugar Santo. A nossa 

esquerda podemos ver o candelabro de 

ouro. O sacerdote tinha que certificar-se 

de que o candelabro estivesse cheio de 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: 
óleo puro, e que seus pavios fossem aparados para que não 

soltassem fumaça. O castiçal era a única luz no lugar santo. 

Esta luz auxiliava para que o sacerdote completasse suas 

tarefas. 

Aplicação do Passo 4 

Precisamos nos certificar de que estamos puros e 

santos diante de Deus para que Sua santa unção flua 

livremente em nós. Temos de deixar de lado toda a imundícia 

da carne e da mente e servir a Deus no poder do Seu Espírito 

Santo. Jesus disse que ele é a luz do mundo e agora Sua luz 

está em nós, e nós tornamo-nos a luz do mundo. Precisamos 

ser cheios de Seu Espírito, capacitando-nos a sermos efetivos 

ministros e sacerdotes ao Senhor. Nós ficamos cheios de Seu 

Espírito louvando-O, cantando para ele, e orando no Espírito.  

 

"E não vos embriagueis com vinho, em que à 

devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre 

vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e 

louvando de coração ao Senhor " (Efésios 5:18-19). 

Passo 5: A mesa da proposição 

Esta é a mesa da proposição. 

Havia um pão para cada tribo de 

Israel (12). Este era um lugar de 

comunhão e conhecimento de Deus.  

Aqui é onde você recolhe o seu 

sustento.  Ele estava mostrando a 

Israel que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra 

que sai da boca de Deus. Jesus disse que Ele é o pão da vida. 

Ele era o Verbo, que se fez carne.  

Aplicação do Passo 5 

Abra as escrituras e leia passagens diferentes que você 

sente que seriam boas para te fortalecer e encorajar no 

Senhor. Leia o livro de Salmos enquanto está na presença do 

Senhor, ou, abra a passagem em que sentir no seu coração. 

Aqui é onde Deus dá a revelação pela Sua Luz/Espírito em Sua 

Palavra e nos fortalece.  

Passo 6: O altar de incenso 

de ouro 

A próxima peça do 

utensílio que vem, antes de 

entrar no Santo dos Santos, é o 

Altar de incenso. Este é o lugar 

onde o cheiro suave subia para a 

presença de Deus. Fora do 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: 
Tabernáculo havia o cheiro da morte. Entretanto, quando o 

incenso estava queimando enchia o Lugar Santo com um lindo 

aroma.  

Aplicação do Passo 6 

“Senhor, elevo meu clamor a ti: vem depressa! Presta 

ouvido à minha voz, quanto te invoco! Que minha oração seja 

como incenso diante de ti; minhas mãos erguidas, oferenda 

vespertina!” (Salmos 141:1-2, KJA). 

 

“Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto 

ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue 

grande quantidade de incenso para oferecer com as orações 

de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da 

mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do 

incenso juntamente com as orações dos santos." (Apocalipse 

8:3-4, KJA).  

 

Neste momento, estamos em um lugar de adoração. 

Este é o incenso oferecido ao Senhor, que faz com que um belo 

aroma encha o ar. Durante este tempo de adoração, podemos 

fazer uma súplica e intercessão por situações em nossas vidas 

e na vida de outras pessoas. Isto é belo para Deus.  

Passo 7: O Véu 

Chegamos agora ao véu que separa o lugar santo do 

Santo dos Santos. Atravessar o véu não era uma tarefa fácil 

para o sacerdote, já que estavam também com o sangue que 

seria aspergido sobre o propiciatório.  

 

"Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para 

entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por 

um novo e vivo Caminho que Ele nos descortinou por 

intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo; e tendo um 

magnífico sacerdote sobre a Casa de Deus. Portanto, 

acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com 

absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos 

purificar de uma consciências culpada, e os nosso corpos 

lavados com água pura." (Hebreus 10:19-22, NVI). 

Aplicação do Passo 7 

Às vezes achamos que é muito difícil entrar na presença 

de Deus. Um desses motivos é a nossa carne. Temos de 

romper essa barreira e entrar na presença de Deus por meio de 

nosso louvor e adoração. Às vezes, nós simplesmente 

precisamos gritar, pular e dançar. Isto nos ajuda a superar a 

nossa carne e entrar na presença de Deus Todo-Poderoso.  



Plantar e Crescer Global  Página 7 

Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: Passo 8: O Santo dos 

Santos 

Dentro do Santo dos 

Santos, nós encontramos a Arca 

da Aliança. Dentro da Arca, 

encontramos os Dez 

Mandamentos, uma tigela de 

maná, e a vara de Arão que 

brotou, provando sua autoridade 

como o Sumo Sacerdote. Sobre a Arca está o propiciatório - o 

assento de misericórdia, onde o sangue era aspergido. Virado 

para o propiciatório em ambos os lados estavam os Querubins 

(protetores da santidade de Deus).  

Aplicação do Passo 8 

A medida que entramos no Santo dos Santos através da 

adoração, nós nos encontramos de joelhos diante de Seu trono 

de graça. É aqui que encontramos a manifestação do poder de 

Deus. Aqui é o lugar onde está sua provisão milagrosa e onde 

podemos encontrar a verdadeira comunhão com Deus. Esta é a 

revelação de Sua presença gloriosa, e nós conseguimos senti-lo 

como nunca o sentimos antes e nossa vida muda para sempre. 

 

"Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo 

sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de 

Deus, mantenhamos cm firmeza nossa declaração pública de 

fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de 

compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o Sacerdote 

Supremo que,à nossa semelhança, foi tentado de todas as 

formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos 

com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos 

misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no 

momento da necessidade.” (Hebreus 4:14-16, KJA). 

 

 

 

 

 

Faça a oração do Tabernáculo diariamente e a sua 

vida mudará para sempre. 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: 

 
 

 

GABARITO:  D, B, C, C, A 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. A ordem de adoração para os Israelitas. 

A. Hebreus 8:5. 

 

II. Peças do tabernáculo e oração focada em relação a cada 

peça. 

A. Passo 1: A Porta. 

1. Romanos 6:23; Salmos 100:4-5. 

2. Foco da oração: Entrai por suas portas com ações de 

graças e em seus átrios com hinos de adoração. 

B. Passo 2: O altar de bronze. 

1. Foco da oração: Arrependimento. 

2. 1 João 1:5-9. 

3. O Sacerdócio. 

4. 1 Pedro 2:15. 

C. Passo 3: A pia com água. 

1. Efésios 5:25-27; Tiago 1:21-25. 

2. Foco da oração: Lavar a nós mesmos na Palavra de 

Deus através da leitura de diferentes passagens 

bíblicas. 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: 
D. Passo 4: O candelabro de ouro. 

1. Foco da oração: Orar para que sejamos puros e 

santos ante Deus para que Sua unção santa flua 

livremente entre nós. 

2. Efésios 5:18-19. 

E. Passo 5: A mesa da proposição. 

1. Foco da oração: Abra as escrituras e leia passagens 

diferentes que você sente que seriam boas para te 

fortalecer e encorajar no Senhor. 

F. Passo 6: O altar de incenso de ouro. 

1. Salmos 141:1-2; Apocalipse 8:3-4. 

2. Foco da oração: Este é um momento de adoração. 

Este é o incenso oferecido ao Senhor que faz com 

que um belo aroma encha o ar. 

G. Passo 7: O Véu. 

1. Hebreus 10:19-22. 

2. Foco da oração: Orar para quebrar toda barreira da 

nossa carne e entrar na presença de Deus. 

H. Passo 8: O Santo dos Santos. 

1. Foco da oração: Entramos no Santo dos Santos 

através da adoração, nos ajoelhamos diante de Seu 

trono de graça. 

2. Hebreus 4:14-16. 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Como o arrependimento é aplicado na oração de acordo 

com a oração do tabernáculo? 

a. Confissão dos pecados ao sacerdote. 

b. Sacrifício de um animal em seu lugar. 

c. Dando dinheiro ou pagando por um rebanho para 

cada pecado. 

d. Afastar-se do pecado e olhar para o sacrifício de 

Jesus. 

 

2. Qual é o foco da oração no altar de bronze? 

a. Sacrifício. 

b. Arrependimento. 

c. Regozijo. 

d. Oferta de paz. 

 

3. Qual alternativa não corresponde com a oração aplicada ao 

candelabro de ouro? 

a. Pureza e santidade. 

b. Sua unção flua livremente em nós. 

c. Revelação de Sua Palavra. 

d. Ser cheio de Seu Espírito. 

 

4. Qual é o significado da mesa dos pães? 

a. Oração de intercessão pelas almas perdidas. 

b. Oração por necessidades físicas. 

c. Unir forças e encorajamento. 

d. Vencer a nossa carne. 

 

5. Qual item não está na Arca da Aliança? 

a. Querubim dourado. 

b. Cesta dourada do maná. 

c. Vara florescida de Aarão. 

d. Tábuas da lei. 
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Aula 10.103.02: Oração do Tabernáculo 

NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto que você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


