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Lição 02 

Jesus e a revelação  

do tabenárculo 



Pr. Júlio César 

Medeiros 



"Mas este, 

havendo oferecido 

um único sacrifício 

pelos pecados, 

está assentado 

para sempre à 

destra de Deus."  

Hb 10.12 

Ao reconhecer 

Jesus como o 

cumprimento 

pleno do serviço 

sacerdotal, temos 

a certeza de que 

existe um 

Mediador junto ao 

Pai. 

 Perceber o 

significado do ouro 

na Tabernáculo; 

 

 Identificar Jesus 

como Cordeiro 

pascoal; 

 

 Compreender 

Jesus como 

superior ao sumo 

sacerdote. 

VERSÍCULO DO DIA  VERDADE APLICADA OBJETIVOS DA LIÇÃO 

Lição – 11  EZEQUIAS, UM REI DEDICADO 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

Oremos para 

que venhamos 

entender as 

verdades 

reveladas por 

Deus no 

Tabernáculo 

através de 

Cristo. 

🙏  

Texto de Referência:  Hb 4. 15 16 



Hb 4. 14 – 16 

14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de 
Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa 
confissão. 

15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa 
compadecer-se das nossas fraquezas; porém, um que, como nós, 
em tudo foi tentado, mas sem pecado. 

16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que 
possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos 
ajudados em tempo oportuno. 



Cada detalhe, material e utensílio 

do Tabernáculo tinha grandes 

verdades que Deus, ao seu devido 

tempo, revelaria para a 

humanidade. O Tabernáculo 

apontava para o serviço sacerdotal 

de Cristo, que faria o maior 

sacrifício pela humanidade. 



PONTO-CHAVE 
 

"Jesus não somente é 

considerado o sacrifício 

perfeito, mas também no 

sacerdote eterno, que se 

compadece de nossas 

fraquezas". 



1 - A DIVINDADE DE JESUS EXPLÍCITA NO OURO 

Um dos materiais usados no 

Tabernáculo foi o ouro, que por 

sua vez, traz um grande 

significado a respeito de Jesus, 

revelando Sua divindade, Sua 

realeza e alguém que faria toda 

a diferença na vida da 

humanidade, remindo-a de seus 

pecados. 



1.1. As duas naturezas de Cristo 1.2. A realeza de Jesus 

João falando desta grande verdade, 

pode dizer que: "No princípio era o 

Verbo, e o Verbo estava com Deus e 

o Verbo era Deus" (Jo 1.1). Que 

maravilha, desde os primórdios 

Deus já estava revelando detalhes a 

respeito do Plano da Salvação. 

O ouro no Antigo Testamento 

representa a monarquia e a realeza, 

embora no Tabernáculo, tenha a 

conotação de divindade também. 

Jesus foi a revelação completa de 

todo o simbolismo existente no 

Tabernáculo. 



Através do Tabernáculo, Deus 

revela Jesus e a obra maravilhosa 

de resgate da humanidade, 

oferecendo-se a si mesmo de 

forma plena".  

Bispo Primaz Dr. Manoel Ferreira 



2 - JESUS E O CORDEIRO PASCOAL 

No Antigo Testamento, existiam 

diversas ofertas e sacrifícios 

dependendo do tipo de infração 

cometida e da situação 

econômica, porém Jesus se 

tornou o sacrifício perfeito para 

remir a humanidade de todas as 

classes sociais e raças. 



2.2. Jesus como Cordeiro de Deus

Uma das festas instituídas por Deus para que Seu 

povo celebrasse anualmente foi a Páscoa, que 

trazia à memória a saída do povo do Egito. 

Através de Sua morte na cruz do calvário, 

Ele pagou o preço pelos nossos 

pecados e nos remiu. O Apóstolo Paulo, 

compreendendo esta verdade, disse que Cristo, 

nossa páscoa, foi sacrificado por nós (1Co 5.7). 

 Jesus é o sacrifício perfeito portanto todos 

os tipos de sacrifícios do Antigo Testamento 

apontavam para sua morte a nosso favor. 

Paulo diz que Ele nos abriu a porta e 

nos reconciliou com Deus e agora 

temos acesso a sala do Pai (Hb 10.19-

20). Aleluia, Jesus é o nosso Cordeiro 

Pascoal! 

2.1.O Cordeiro pascoal 

2 - JESUS E O CORDEIRO PASCOAL 



3 - JESUS E O OFÍCIO SACERDOTAL 

O sacerdote oficiava diante de 

Deus no Tabernáculo e, 

posteriormente, no Templo, tendo 

como principal função ser o 

mediador entre o povo e Deus. 

Somente o sumo-sacerdote podia 

entrar no Santo dos Santos, diante 

da Arca da Aliança, símbolo da 

presença de Deus. 



3 - JESUS E O OFÍCIO SACERDOTAL 

O sacerdote deveria vir da tribo de Levi, porém 

Jesus veio da tribo de Judá; por isso o escritor 

da missiva aos Hebreus pontua que Jesus é 

Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque 

(Hb 7.11). ). A Bíblia diz que, em sua 

boca, não se achou engano (1Pe 

2.22). Jesus como é eterno, seu 

sacerdócio é e será perpétuo, ou 

seja, não existirá substituto. 

No Tabernáculo, vigorava a lei cujos ofícios e 

sacrifícios eram limitados, mas Jesus como 

mediador de uma Nova Aliança estabelece 

novos princípios, pois quando se muda o 

sacerdote, mudam-se as leis (Hb 7.12). 

Jesus abre o caminho para que o 

homem seja reconciliado com Deus e 

tenha acesso à presença de Deus (Hb 

10.19-20).  

3.1. Jesus o Supremo Sacerdote 3.2. Mediador de uma Nova Aliança 



Fonte: Revista Betel Conectar+, Lição 02  1° Tri. 2023.  

Jesus, além de ser o 

cumprimento cabal das 

profecias messiânicas, é 

também o ponto central de todo 

o serviço sacerdotal.  

CONCLUSÃO 
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