
O		Santuário	

SIM            NÃO

No Antigo Testamento, quando a pessoa 
pecava, como devioa proceder para obter o 
perdão? Levítico 4:27 a 30.

Quem é o Nosso Sumo Sacerdote nos dias 
atuais? Hebreus 8:1 a 3 e 6.

Quem é o sacrifício perfeito pelos pecados? 
Hebreus 9:28; Hebreus 10:4 e 12.

O que Jesus pode fazer por nós? Heb. 7:22 a 27.
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Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

O verdadeiro santuário, do qual o tabernáculo 
terrestre era um modelo, é o templo de Deus no 
céu, do qual o apóstolo Paulo falou em Hebreus, 
a partir do capítulo 8, na Bíblia Sagrada.

Jesus	é	o	nosso	Sumo	Sacerdote	no	
santuário	do	céu	e,	lá,	ministra	por	nós

O santuário terrestre, como tipo do santuário celes-
te, serviu para ensinar o plano da salvação e remis-
são do pecado antes da morte de Cristo. Para nós 
hoje ele serve para ilustrar a meneira como Deus 
intercede por nós e como o pecado será finalmente 
eliminado do universo. Por este motivo o conheci-
mento a respeito do santuário é muito importante 
no contexto do grande conflito entre o mal e o bem, 
pois tráz luz sobre o tema da salvação do pecador.

Saiba	que
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Os símbolos e rituais do santuário terrestre 
apontavam para Cristo e sua morte na cruz. 

Hoje, está em vigor o santuário celestial; 
quando Cristo subiu ao céu, após a Sua ressur-
reição. Conforme o cumprimento da profecia de 
Daniel 8:14, sobre a purificação do santuário 
no céu, em 1844, Cristo passou a atuar no lugar 
santíssimo, como nosso Sumo Sacerdote, dando 
início a primeira fase do juízo final; ou seja, o 
grande dia da expiação no santuário do céu.

A qualquer momento Cristo vai terminar Sua 
obra intercessória e não haverá mais intercessão, 
graça e perdão. Portanto, agora é o momento de 
aceitar a salvação de Cristo, Nosso Sumo Sacer-
dote para estar prontos para ir com Ele no mo-
mento da Sua volta a terra.

Minha	Decisão

Jesus é o mediador que está 
no céu, intercedendo por 
mim. Quero receber o per-
dão dos meus pecados agora 
e quero começar uma nova 
vida com Meu Salvador.
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Em Mateus 27:50, 51 encontramos relatado que 
o véu do templo, que separava o santo do san-
tíssimo, rasgou-se de alto abaixo quando Cristo 
morreu na cruz. Esse foi um sinal de que todo o 
ritual do santuário terrestre e depois o templo, 
havia encontrado seu cumprimento e chegado ao 
seu final. Não há mais razão para sacrifícios de 
animais como oferta pelo pecado.

Jesus abriu a porta da salvação para todos os pe-
cadores, Ele derrubou a barreira entre Deus e o 
homem, causada pelo pecado.

Em Apocalipse 3:20 Jesus diz: “Se alguém ouvir 
a minha voz...” Muitos estão tão longe de Deus 
que não conseguem ouvir a Sua voz. Saiba que a 
capacidade de Deus em perdoar é muito maior 
que a nossa capacidade de pecar.

Nova	Aliança



O relacionamento entre Deus e o homem ocorria 
face a face antes do pecado. Gênesis 3:8. Depois 
do pecado o ser humano passou apenas a ou-
vir a voz de Deus. Seja como for, Deus sempre 
desejou comunicar-se com o homem, mas o 
pecado fez uma barreira de separação entre 
Deus e o homem. Isaías 59:2.

Quando Deus orientou a Moisés para construir um 
santuário ele disse: “E Me farão um santuário, para 
que Eu possa habitar no meio deles.” Êxodo 25:8.

Vamos conhecer os símbolos da salvação e restaura-
ção do pecado representados no santuário terrestre.

1. Tampa da Arca: Pro-
piciatório - Era de ouro 
maciço e simbolizava 
a graça de Cristo. Esta 
tampa estava sobre a lei; 
assim, ensina que nós 
não estamos debaixo da 
lei, mas debaixo da graça. 
Romanos 6:14.

2. Shekinah: Sinal visível da presença de 
Deus - Era uma neblina que ficava entre os dois 
anjos esculpidos no propiciatório para manifes-
tar que Deus estava presente. Êxodo 25:21, 22.

3. Conteúdo da Arca: Uma porção do Maná, 
a vara de Arão e as tábuas da Lei de Deus. 
Hebreus 9:4. - Era uma maneira de mostrar que 
a lei é a base do governo de Deus e do Seu caráter 
de amor e justiça. Simbolizavam o seguinte:

• A porção com o Maná: Deus proverá.
• A vara de Arão: Deus está no controle.
• As tábuas da Lei: Deus é amor e justiça.

O	Santuário

Peças	do	Pátio:

1. Altar de sacrifício. Levítico 1:9.
• Simbolizava Cristo. Efésios 5:2.

2. Pia ou Bacia. Êxodo 30:18.
• Símbolo do Espírito Santo. João 7:37 a 39.
• Da Palavra de Deus. Efésios 5:26.
• Do Batismo. João 3:5.

O Dia da Expiação:
Acontecia aos 10 dias do 7º mês. (Por volta do 
mês de outubro em nosso calendário)
Era um dia de santa convocação, todos deve-
riam estar arrependidos do seu pecado. Aconte-
cia então, a purificação do santuário e o pecado 
de todos, que simbolicamente era transferido 
para o santuário ao longo do ano, neste dia era 
eliminado do arraial. Esta cerimônia simboliza-
va o juízo final. Levítico 16:2 a 10; 16:15 a 30.

Objetos	do	Santíssimo

O santuário tinha três compartimentos. 
Conheça as peças do santuário e o que 
cada uma delas significa:

Pátio

Peças	do	Lugar	Santo:

1. Mesa com 12 Pães. Êxodo 25:30.
• Símbolo de Jesus, o Pão da Vida. João 6:48.

2. Castiçal com 7 lâmpadas. Êxodo 40:24.
• Jesus a Luz do mundo. João 8:12.
• 7 Igrejas do Apocalipse. Apoc. 1:20.

3. Altar de Incenso. Êxodo 40:26.
• Oração dos Santos. Apocalipse 8:3.
• 7 Igrejas do Apocalipse. Apoc. 1:20.

Lugar	Santo

Peça	do	Santíssimo:

1. Arca da Aliança. Êxodo 26:33.
• Símbolo do Trono de Deus.

Lugar	Santíssimo


