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Este conteúdo faz parte de uma revelação que Deus trouxe em referência ao tabernáculo de Moisés. Toda 

a visão deste estudo foi passada a mim na metade do ano de 2009. Depois foi repassado à Pra. Claudia, 
minha querida esposa, responsável pelo ministério de ensino da nossa igreja (Comunidade Cristã Vida – 

Cascavel/PR) para que agora chegasse até você de uma maneira mais detalhada e com mais clareza. 
Queremos através deste material abençoar sua vida, esteja aberto para aquilo que Deus quer mostrar a 

você precioso adorador, com certeza Deus está revelando seus segredos a você! 
 

Pr. Wanderclayson Marques        
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CAMINHO 
 

“Para alcançarmos a vida, precisamos percorrer o caminho, 

conhecer e viver na verdade.” 
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“Portanto, 
procurai com 

zelo os melhores 
dons; e eu vos 
mostrarei um 

CAMINHO MAIS 
EXCELENTE”. 
(I Coríntios 12.31)

  

Conhecendo o CAMINHO – O AMOR 

 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 
amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que 
tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, 
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e 
não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna 
para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser 
queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 
O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 
leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, NÃO BUSCA 
OS SEUS INTERESSES, não se irrita, NÃO SUSPEITA MAL; não folga com a 
injustiça. Mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta. 
O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo 
línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; PORQUE EM PARTE, CONHECEMOS, E EM PARTE 
PROFETIZAMOS; MAS QUANDO VIER O QUE É PERFEITO, ENTÃO O QUE O É EM PARTE SERÁ ANIQUILADO. 
QUANDO EU ERA MENINO, FALAVA COMO MENINO, SENTIA COMO MENINO, DISCORRIA COMO MENINO, 
MAS, LOGO QUE CHEGUEI A SER HOMEM, ACABEI CP, AS CPOSAS DE MENINO. PORQUE AGORA VEMOS POR 
ESPELHO EM ENIGMA, MAS ENTÃO VEREMOS FACE A FACE; AGORA CONHEÇO EM PARTE, MAS ENTÃO 
CONHECEREI COMO TAMBÉM SOU CONHECIDO. 
Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor”.  
1 Coríntios 13 

 

VEMOS POR ENIGMAS (1 Co 13.12) 

Neste versículo, Paulo diz que agora vemos de uma maneira obscura para ser interpretada, vemos de forma 
inexplicável, mas como Moisés, veremos face a face. 
Deus falava com Moisés de uma maneira clara, conforme Números 12.8 e Gênesis 32.30. 

 

�� 

 

CONHECEMOS EM PARTE (1 Coríntios 13.9 e 10) 
Paulo nos diz que em parte conhecemos a Deus e Sua Palavra, e em parte ouvimos a Deus e profetizamos. 
Quando vier o amor, ou seja, quando conhecermos este caminho excelente (1 Coríntios 12.31), então 
conheceremos a Deus como somos conhecidos por Ele, não em parte, mas na íntegra. 
Atualmente a igreja conhece a Deus por aquilo que Ele pode fazer e não exatamente pelo que é, e isto 
acontece porque não vivemos o amor de Deus citado em 1 Coríntios 13. Em 1 João 4.7 e 8 lemos: 
  
“Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e 
CONHECE A DEUS. Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor” 
 
Cresceremos em Deus e alcançaremos maturidade, a partir do momento que o amor de Deus se manifestar 
em nós e através de nós. Paulo diz em Efésios 4.15: 
 

“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” 
 

�� 
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SE SOMOS ADORADORES, ENTÃO AMAMOS 
Adorar significa amar extremosamente. Se adoramos a Deus, significa que o amamos extremosamente, se o 
amamos, então amamos nosso irmão, se não amamos uns aos outros, não amamos a Deus, e 
consequentemente não o adoramos e assim nem sequer podemos ser chamados de adoradores. 
Paulo nos diz: 

“O amor seja não fingido”.   
Romanos 12.9 

 
“Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido”. 2 

Coríntios 6.6 
Este é o CAMINHO sobremodo excelente que o Senhor deseja que andemos: O AMOR. O amor de Deus ao 
entregar Seu Filho, o amor de Jesus ao entregar sua própria vida, o amor que Paulo cita em 1 Coríntios 13, o 
amor verdadeiro, sacrificial. 
 

“Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos” 
João 15.13 

 
Ao falar de amor, lembro-me do amor de Deus e do sacrifício de Cristo na cruz. 
 

“Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”. 
Romanos 5.8 

 
O propósito do amor de Deus, entregando Jesus, era nos atrair para Si, para que pudéssemos conhecê-lo e 
para termos uma vida de relacionamento íntimo com Ele. 
 

“E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim”. 
 João 12.32 

“Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei por isso com benignidade te 
atraí”.  

Jeremias 31.3 
 
O Senhor tem preparado para nós um lugar nele, um lugar de refúgio, esconderijo, adoração profunda e 
íntima, lugar de conhecimento da Sua glória, lugar onde podemos estar e permanecer vinte e quatro horas 
por dia, lugar onde podemos descansar. É neste lugar onde encontramos a Vida de Deus, a Vida Eterna e 
abundante que podemos desfrutar desde já. 
Para chegarmos até este lugar de VIDA, precisamos percorrer o CAMINHO e conhecer a VERDADE. Todos 
precisamos conhecer o CAMINHO que nos leva até o Esconderijo do Altíssimo; a presença manifesta e 
gloriosa de Deus. Este caminho é o amor, manifesto em Jesus. Por isso Jesus nos diz: 
 
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas 
moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar 
lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. 
Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para 
onde vais; e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim.”  
João 14.1-6 
 
Esta foi uma declaração de Jesus onde diz que estaria nos preparando um lugar. Jesus aqui neste versículo 
conforta seus discípulos dizendo que viria outra vez.  Durante anos, esta passagem foi pregada como se 
Jesus estivesse falando de sua segunda vinda, e isto não está errado, porém se observarmos todo o contexto 
de João 14, veremos que Jesus estava falando de sua vinda após ressurreto. Veremos também que o 
propósito de Jesus quando Ele fala estas palavras é nos levar para Ele mesmo, para que estejamos onde Ele 
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está. Este é o propósito do Senhor para os discípulos, para sua igreja no passado e atual, nos levar para perto 
dele, para que o conheçamos e encontremos a Sua vida e o lugar de adoração que Ele preparou para nós.  
No vers. 4 vemos Jesus dizendo aos seus discípulos que eles sabiam para onde Ele estava indo e que 
conheciam o caminho, após isto ele declara que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus manifesta 
tudo àquilo que precisamos percorrer e conhecer para encontrarmos a vida, aliás, Ele mesmo é a própria 
vida. Jesus é o centro de todas as coisas, todas as coisas existiram por meio dele. O centro da bíblia é Jesus, 
desde o princípio a bíblia já apontava para este caminho. Jesus foi o plano perfeito de Deus, o caminho que 
Deus encontrou para que o homem se voltasse para Ele. Em Salmo 18.30 lemos: “O caminho de Deus é 
perfeito”. Jesus é perfeito, nele não havia culpa ou pecado algum. Ele é o caminho perfeito que nos leva até 
ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva a ter uma vida de adoração profunda e um pleno conhecimento da 
glória e da pessoa de Deus. 
 
CAMINHO: espaço percorrido ou por percorrer; direção, rumo. Caminho é a distância que temos de 
percorrer para chegarmos a um lugar. A bíblia nos diz em Salmos 32.8: “Instruir-te-ei e te ensinarei o 
caminho que deves seguir; e, sob as minhas vistas, te darei conselho”. A vontade de Deus é que percorramos 
o caminho que Ele tem para nós. Este caminho é a distância que percorremos para chegarmos a Deus Pai, ao 
Santíssimo lugar em adoração, e não há outro a não ser Jesus com a obra redentora da cruz, para nos levar a 
uma vida completa de conhecimento de Deus.  
O Senhor nos diz para o conhecermos, para o buscarmos, acredito que se Deus não quisesse ser encontrado, 
Ele não pediria para que nós o buscássemos e orássemos, e adorássemos. O povo de Deus não desfruta de 
toda vida que Deus tem para dar, porque lhe falta conhecimento, lhes falta visão do caminho por onde 
seguir.  

 

�� 

 

O NOVO E VIVO CAMINHO 
 

“Tendo, pois irmãos, intrepidez (ousadia) para entrar no Santo dos Santos (santuário), pelo sangue de 
Jesus. Pelo NOVO E VIVO CAMINHO que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne” 

Hebreus 10.19-20 
 
Jesus é o novo e vivo caminho, que nos leva ao Santo dos Santos. É pelo Seu sangue e pela Sua carne, que 
recebemos como presente de Deus a vida eterna e o direito de sermos chamados Seus filhos. É pelo sangue 
e pela carne de Cristo que vivemos em uma nova aliança com Deus, com livre acesso até a Sua Santa 
presença, podendo entrar no Santo dos Santos, lugar onde podemos desfrutar de toda vida que somente Ele 
tem para nos oferecer. 
A partir do momento em que recebemos a Jesus, começamos a percorrer este caminho. No versículo que 
lemos acima, o escritor de Hebreus nos afirma que podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, 
pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. No Velho Testamento, somente o sumo sacerdote 
tinha acesso a este lugar. No Novo Testamento, Jesus foi o sumo sacerdote que entrou no Santíssimo lugar, 
vertendo seu sangue na cruz (Efésios 2.13), nos deu livre acesso à presença santa de Deus, rasgando o véu, 
sua carne (Efésios 3.14 e 15), retirando e anulando tudo o que nos separava da presença de Deus. 
Ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nossos olhos se abrem, o Senhor nos retira do 
caminho mal e nos guia pelo caminho eterno (Salmos 139.24). 
O caminho eterno é aquele que nos leva à vida eterna. O que nos leva à vida eterna é Jesus e sua obra 
redentora na cruz. A cruz é o caminho que nos reconcilia com Deus (Efésios 2.16). Através do sacrifício de 
Jesus na cruz fomos feitos amigos de Deus. Pela carne de Jesus foi desfeita a inimizade (Efésios 2.15). 
 
A cruz de Jesus 

• É pela cruz que fomos reconciliados com Deus (Ef 2.16; Cl 1.20) 

• É pela cruz que fomos feitos livres, sem culpa e sem dívidas ( Cl 2.14) 
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• Na cruz, Jesus nos curou, levando sobre si mesmo nossas dores e enfermidades, foi ferido por nossos 
pecados, dando-nos paz, na cruz Jesus foi como cordeiro mudo para ser sacrificado, dando sua alma por 
expiação do pecado (Is 53.1-11) 

• A cruz de Cristo nos atrai para Ele (Jo 12.32) 

• A cruz está intimamente relacionada com o tabernáculo que é à sombra do reino de Deus (Hb 8.5) 
 
O caminho que nos leva a uma vida de intimidade com Deus é um processo e precisamos andar por este 
caminho diariamente. Este é o motivo pelo qual Jesus diz: 

 

�� 

 

SEGUINDO O CAMINHO 
 
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre 

si a sua cruz e siga-me”   
Lucas 9.24 

 
Tomar a cruz e seguir a Jesus, nos dá a idéia de seguirmos o CAMINHO, ou seja, de percorrermos o 
CAMINHO. São poucos os que entram por este caminho, pois ele é estreito e apertado, porém é o que leva à 
vida (Mt 7.14). Nosso alvo é a vida de Deus e o caminho para alcançarmos esta vida é o amor que Jesus 
demonstrou na cruz do Calvário, o amor sacrificial. 
 
Tomar a Cruz 
Primeiramente gostaria de dizer o que não é tomar sobre si a cruz de Jesus. 
Tomar sobre si a cruz de Cristo não é: 
- Levar uma vida de dores e sofrimentos como muitos pensam 
- Levar uma vida completamente sem problemas. 
A bíblia nos declara que o Reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo (Romanos 
14.17). 
Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância (João 10.10), mas também declara 
que teríamos aflições, nos levando a crer que mesmo caminhando com Ele, não estamos livres dos 
problemas desta vida, porém Sua vitória na cruz nos dá a certeza de que somos vencedores, como diz Paulo: 
“E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo...” 1 Coríntios 2.14a 
Portanto, tomar a cruz e seguir a Jesus, percorrer o caminho para ter uma vida de intimidade com Deus, 
vivendo e habitando no Santíssimo lugar não é ter uma vida ausente de aflições e também não é viver em 
sofrimento. Para se ter uma vida íntima com o Senhor não dependemos das circunstâncias exteriores. Ao 
contrário, as situações da vida não podem afetar nosso relacionamento com Deus, que precisa ser constante 
e independente se estamos ou não passando por momentos difíceis. 
Andar pelo caminho, tomar a cruz, não é carregar um fardo pesado como muitos dizem. Jesus diz: “Vinde a 
mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei 
de mim, que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o 
meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. Mateus 11.28-30 
O jugo de Jesus e seu fardo foram a sua cruz! 
Tomar a cada dia a cruz de Cristo significa caminhar com Ele todos os dias, negando-se a si mesmo, 
permitindo que Ele transforme sua vida. Tomar a cruz de Cristo também significa viver com um coração 
arrependido e quebrantado, andando pelo caminho sem se desviar dele. Tomar a cruz é carregar com 
responsabilidade a sua santa presença! 

 

�� 
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A CRUZ DE CRISTO E O TABERNÁCULO DE MOISÉS 
Há um significado fundamental e profundo na cruz de Jesus. 
Quando Moisés recebeu a visão do tabernáculo, Ele estava recebendo uma revelação da cruz de Cristo. 
 O tabernáculo de Moisés era uma cópia do que estava nos céus 
“Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, 
estando já para acabar o tabernáculo; porque foi dito: Olha faze conforme o modelo que no monte se 
mostrou”. Hebreus 8.5 
Aqui o escritor de Hebreus quer dizer que os sumos sacerdotes servem num santuário que é cópia do que 
está no céu. 
 
Servindo em um tabernáculo perfeito 
“Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto 
enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Que é uma alegoria para o tempo presente, em 
que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o 
serviço...  Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, 
não feito por mãos, isto é, não desta criação. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio 
sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos 
touros e bodes, e a cinza de novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da 
carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, 
purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?” Hebreus 9.8, 9 e 11-15 
Hoje servimos em um tabernáculo que não é feito por mãos humanas. Jesus Cristo, sumo sacerdote, entrou 
no Santo dos Santos, oferecendo-se a si mesmo, dando-nos uma eterna redenção e livre acesso ao 
Santíssimo Lugar. O resultado dos sacrifícios que os sumos sacerdotes no passado ofereciam, era purificação 
exterior, porém o sacrifício de Jesus purifica nossa consciência do pecado que nos leva a morte, trazendo-
nos vida, fazendo com que tenhamos ousadia e intrepidez para entrar no Santo dos santos.  
O CAMINHO nos leva ao Santo dos Santos, porém o início deste caminho é o conhecimento e a prática da 
VERDADE. 
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VERDADE 
 

“Disse Jesus: Eu sou o caminho, a VERDADE, e a vida...” João 14.7” 
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Definição de 
VERDADE: 

princípio certo 
(Dicionário Aurélio).

Conhecendo a VERDADE 

 

Jesus é a verdade, ou seja, ele é o princípio certo, a origem, o preceito 

certo. Seguir a Jesus requer o conhecimento da VERDADE. Iniciamos nossa 

caminhada de busca pelo Senhor ao conhecermos a verdade. Ela nos liberta 

de todo o pecado: “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. 

Livres do pecado, podemos entrar no Santíssimo Lugar, com ousadia e 

intrepidez, adorar ao Senhor em Espírito e em Verdade, com os corações purificados da má consciência. 

Sendo assim podemos dizer que o início do caminho é conhecer a Verdade. 

�� 

 

INÍCIO DO CAMINHO  
O primeiro passo para iniciarmos a caminhada até o Santo dos santos: 
- FÉ 
“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 
Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam”. Hebreus 11.6 
A condição essencial e fundamental para nos aproximarmos de Deus é a Fé. Em Hebreus 10.22, lemos: 
“Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má 
consciência, e o corpo lavado com água limpa”. 
A fé é gerada através da Palavra de Deus: 
“A fé vem pelo ouvir e o ouvir a Palavra de Deus”. 
A Palavra de Deus é a VERDADE: 
“A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre”. Salmo 119.160 
“Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade”. João 17.17 
A Palavra de Deus é viva e eficaz: 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz , e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e 
penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os 
pensamentos e intenções do coração”. Hebreus 4.12 
 
A Palavra de Deus gera fé em nossos corações, e assim nos aproximamos de Deus. Ao nos aproximarmos, a 
santidade de Deus nos é revelada e o Espírito Santo começa seu trabalho em nos guiar em toda a Verdade, 
ensinando-nos e convencendo-nos do pecado. Ao nos convencer do pecado, iniciamos o processo de 
arrependimento em nossa vida. 

 

�� 

 

ALTAR DO HOLOCAUSTO/ ARREPENDIMENTO: 
Lugar onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios para perdão dos seus pecados e também dos pecados do 
povo de Israel. 
O livro de Levítico está repleto de leis a respeito de sacrifícios, cada uma dessas leis nos diz algo sobre nosso 
relacionamento com Deus. Essas leis tinham o objetivo de lembrar os israelitas da santidade de Deus e como 
todos os que amam devem manter-se santos também. Neste livro encontramos muitas maneiras pelas quais 
os israelitas faziam sacrifícios pelos pecados, mostrando que Deus sempre encontra um jeito para que o 
impuro se reconcilie com Ele. 
Mas esse não é o único tipo de sacrifício em Levítico. Deus também mandou que o povo oferecesse 
sacrifícios, à semelhança de como oferecemos hoje um presente a alguém que amamos. O relacionamento 
com Deus não se trata apenas de ter os pecados perdoados, mas também que demonstremos nosso amor a 
Deus oferecendo-lhe presentes. 
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O pecado nos afasta de Deus, mas ao nos arrependermos e confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 
Portanto, o segundo passo para chegarmos até o Santíssimo lugar é o arrependimento. Arrepender-se 
significa, não somente mudança de atitudes, mas principalmente mudança de mente. Lemos em Romanos 
12. 1 e 2: 
“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 
Oferecer-se em sacrifício é renunciar a si mesmo. Sacrificar significa abrir mão de algo, neste caso abrir mão 
das nossas próprias vontades, fazendo morrer nossa carne, o pecado. 
 
- O sacrifício (Isaías 1) 

Deus quer misericórdia e conhecimento 

 
“Pois desejo misericórdia e não sacrifícios; conhecimento de Deus em vez de holocaustos” Oséias 6.6 
Misericórdia: compaixão suscitada pela dor alheia. 
 

 

Deus quer obediência 

 
É melhor obedecer do que oferecer os sacrifícios espirituais que temos oferecido atualmente.  
SAUL 
“Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça à sua 
palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de 
carneiros”. 1 Samuel 15.22 

 

O sacrifício que agrada a Deus – Coração quebrantado e contrito 

 
Em Romanos 12.1, como lemos acima, Paulo diz para nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e 
agradável. 
Somos sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis 
Em 1 Pedro 2.5 lemos: 
“Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo”.  
 
“Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito ó 
Deus, não desprezarás”. Salmo 51.17 
 
O sacrifício que oferecemos a Deus hoje, não são novilhos ou animais, porque houve somente um sacrifício 
para que nossos pecados fossem perdoados, que foi o de Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo. 
O sacrifício hoje é espiritual. É a nossa vida, quando a entregamos ao Senhor com um coração quebrantado, 
contrito e arrependido.   
 
O altar do holocausto é o primeiro lugar pelo qual passamos para iniciarmos nosso caminho, quando 
oferecemos nossa vida como sacrifício ao Senhor, arrependidos genuinamente.  

 

�� 
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A PIA DE COBRE/ ÁGUAS QUE LAVAM (ÊXODO 30.17-21) 
Lugar onde os sacerdotes lavavam suas mãos e seus pés ao entrarem na tenda da congregação, antes de se 
chegarem ao altar para ministrar.  
Esta é uma figura para nós hoje. Após nos oferecermos como sacrifício ao Senhor, Ele nos lava, nos purifica. 

 

A palavra de Deus nos purifica  

 
“Para a santificar,  purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo 
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.” Efésios 5.26 
Alusão aos costumes nupciais do Oriente Antigo. Banhava-se e arrumava-se cuidadosamente a noiva ,antes 
de apresentá-la ao seu noivo. Aqui é Cristo mesmo quem purifica a igreja por meio da lavagem de água pela 
palavra. 
“Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado.” João 15.3 
Aqui vemos mais uma vez a VERDADE, a Palavra de Deus. Ao conhecermos esta VERDADE, ela nos lava. 

 

�� 

 

O CANDELABRO/ A PALAVRA REVELADA 
- O candelabro: aceso continuamente 
Segundo as ordens de Deus o candelabro deveria estar aceso continuamente: 
 “O candelabro da iluminação, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação”. 
Êxodo 35.14 
“Tu pois ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, 
para fazer arder as lâmpadas continuamente”. Êxodo 27.20 
 
- A palavra de Deus é luz 
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho”. Salmo 119.105 
 
-Jesus é a luz (João 1.4-9; João 9.5) 
“Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, 
mas terá a luz da vida”. João 8.12 
 
-Se andarmos de dia, vemos a luz do mundo e não tropeçamos. 
“Jesus respondeu: não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste 
mundo; mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz”. João 11.9 e 10 
 
- Se andarmos nas trevas, não saberemos qual o caminho a seguir 
“Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, 
para que as trevas não vos apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai”. João 12.35 
 
- A luz manifesta todas as coisas 
“Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta”. Efésios 
5.13 

Não há nada que esteja encoberto que não venha ser revelado. 
 
- Quem ama, está na luz 
“Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão 
está na luz, e nele não há escândalo”. 1 João 2.9 e 10 
 
O candelabro estar aceso continuamente significa que a Palavra de Deus precisa ser viva dentro de nós. 
Precisamos da revelação da palavra de Deus todos os dias, pois ela manifesta aquilo que está em trevas em 
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nossas vidas, trazendo a luz todas as coisas, ela ilumina nosso caminho, não permite que tropecemos, a 
Palavra de Deus mostra-nos o caminho a seguir.  
Este é mais um passo em direção ao santíssimo lugar. 

 

�� 

 

A MESA DOS PÃES DA PROPOSIÇÃO/ COMUNHÃO COM A PRESENÇA DE DEUS 
“Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente”. Êxodo 25.30 
O propósito desta mesa era colocar os 12 pães feitos de flor de farinha (Levítivo 24.5-9).  Eles eram 
colocados lá em duas filas de seis, cada pão representa uma das tribos de Israel (Levítico 24.8). 
 
- Os sacerdotes comiam o pão 
A mesa da proposição era chamada de mesa da Presença. Os 12 pães assados mostravam que Deus era um 
com o Seu povo, e que os sacerdotes se uniam para comer os pães, e se tornarem um (Levítico 24.7-9). 
 
- Jesus é o pão 
“E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca 
terá sede”. João 6.35 
“Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei 
pela vida do mundo é a minha carne”. João 6.51 
Jesus se referiu a Ele mesmo como o pão da vida e disse que se nós comermos este pão, nós sempre 
viveremos. 
  
-O pão nos sustenta 
A natureza do pão é prover alimento físico. Quando você come o pão e o digere, ele se torna parte de você. 
Da mesma forma, a Palavra de Deus, provê alimento espiritual, e se torna parte da nossa natureza. 
Da mesma forma que a mesa sempre fala de companheirismo e comunhão, assim a mesa da proposição 
aponta para Jesus que fez uma aliança constituída de superiores promessas, e nos dando Sua carne como 
alimento e o Seu sangue como bebida, para que nós sejamos um com Ele na pessoa do Espírito Santo. 

 

�� 

 

O ALTAR DO INCENSO/ ORAÇÃO INTERCESSÓRIA (Êxodo 30.1-10) 
“Farás também um altar para queimares nele o incenso; de madeira de acácia o farás. Porás o altar 
defronte do véu que está diante da arca do Testemunho, diante do propiciatório que está sobre o 
Testemunho, onde me avistarei contigo. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o 
queimará; será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele 
incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares; nem tampouco derramareis libações sobre 
ele”. Êxodo 30.1, 6, 8-9. 
O altar do incenso estava antes do véu, a terceira peça de mobília no Santo Lugar, onde o incenso era 
queimado. 
O altar era usado com incenso ardente, que duas vezes por dia era oferecido pelo sacerdote, depois que ele 
tivesse acendido o pavio e abastecido de azeite as luminárias santas.  
A fórmula do incenso foi totalmente proibida para ser cheirada por qualquer indivíduo. Só podia ser usada 
na adoração a Deus no Santo Lugar (Êxodo 30.34-38). 
Somente os sacerdotes podiam oferecer o incenso a Deus; o fogo era tirado do altar do holocausto e posto 
no altar do incenso.  
 
- O altar do incenso representa intercessão 
“Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para 
interceder por eles”. Hebreus 7.25 
“Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de 
Deus e também intercede por nós”. Romanos 8.34 
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O altar de incenso nos fala do ministério de Jesus como nosso intercessor, cujas orações em nosso favor, 
nunca deixam de subir a Deus. Jesus disse à Pedro, “eu orei por você” (Lucas 22.31-32). Jesus pode 
interceder por nós por causa da obra de reconciliação na cruz do Calvário. Ele conhece nossas fraquezas e 
nossas falhas, e Ele sempre está intercedendo por nós. 
 
 
- O exemplo da intercessão de Moisés 
“Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão 
dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a 
tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e 
Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Levantai-vos do meio desta 
congregação, e a consumirei num momento; então, se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: 
toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita o incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze 
expiação por eles; porque grande indignação saiu de diante do Senhor; já começou a praga. Tomou-o 
Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação (eis que já a praga havia começado entre o 
povo), deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos; e cessou a 
praga. Ora, os que morreram daquela praga foram catorze mil e setecentos, fora os que morreram por 
causa de Corá. Voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação; e cessou a praga”. Números 
16.41-50 
 
- A oração dos santos – nossa intercessão 
O efeito do incenso simboliza a oração que sobe a Deus. 
“Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta 
vespertina”. Salmos 141.2 
A oração sobe até Deus como o incenso que se oferecia junto com a oferta de alguns sacrifícios.  
“E, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do 
Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos”. 
Apocalipse 5.8  
 
- Orar segundo a vontade de Deus 
“Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como 
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que 
sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede 
pelos santos”. Romanos 8.26-27 
A bíblia nos declara que não sabemos pedir.  
“Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites”. Tiago 4.3 
Interceder é intervir, suplicar, em favor de uma pessoa, guerreando por ela até obter a vitória. Interceder é 
colocar-se no lugar de alguém sem medir sacrifícios. Ao interceder precisamos de sensibilidade espiritual 
para discernir a voz do Espírito Santo e orarmos segundo a vontade de Deus. 

 
Conclusão: 
Como sacerdotes do Senhor, oferecemos sacrifício agradável a Deus, somos lavados, continuamente 
estamos sendo iluminados pela palavra de Deus, recebendo revelação desta através do Espírito Santo, 
somos sustentados pelo pão e temos comunhão com Deus e com as pessoas e intercedemos, nossas orações 
sobem como incenso perfumado e agradável a Deus. Precisamos percorrer todo este caminho, vivendo esta 
verdade, para que cheguemos até o Santíssimo Lugar, lugar onde encontramos a glória de Deus, onde 
podemos desfrutar da sua provisão, dos seus milagres e da sua presença manifesta em nossas vidas. 
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VIDA 
 

“Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, e a VIDA...” João 14.7” 
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Conhecendo a VIDA 

- Jesus é o autor da vida 
“E matastes o Autor da Vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas”. Atos 
3.15 
- Jesus, o Verbo da Vida 
“O que era desde o princípio, o que ouvimos, e que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as 
nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela 
testificamos, e vos anunciamos, a vida eterna, que estava com o Pai, a nós foi manifestada”. 1 João 1.1 e 2 
 
Não há nada que se compare à Vida de Deus. Desejamos ansiosos por esta vida, este é o desejo de todo filho, 
de todo adorador. Estar face a face com Deus, contemplando Sua glória, formosura e majestade é o que 
queremos nestes dias. Jesus é a vida e Ele nos oferece esta vida para que possamos viver em comunhão e 
intimidade com Deus, constantemente em Sua presença. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, é 
isto o que a bíblia nos declara e é nisto que cremos.  
Nestes dias conhecemos o Caminho e a Verdade, que nos levam à vida e a presença manifesta de Deus. 
A bíblia nos diz em Salmos 16.11: 
“Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias 
perpetuamente”.  
- Vida: presença de Deus, Santíssimo Lugar 
“Também farão uma arca de madeira de acácia; o seu comprimento será de dois côvados e meio, e a sua 
largura de um côvado e meio, e de um côvado e meio a sua altura. E porás na arca o testemunho, que eu te 
darei. E porás o propiciatório em cima da arca; e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei 
a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei 
contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel”. Êxodo 25.10, 16, 21 e 22 
A arca do testemunho representava a presença de Deus para o povo de Israel. Seu lugar no tabernáculo de 
Moisés era o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era separado por um véu (Êxodo 26.33), somente o sumo 
sacerdote poderia entrar lá. Como já sabemos, com a morte de Jesus na cruz, o véu foi rasgado dando-nos livre 
acesso a presença de Deus.  
Hoje, somos livres para entrar na presença de Deus, através do sangue de Cristo que nos purifica de todo o 
pecado. Lemos em Hebreus 10.19-23: 
“Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo 
caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobe a casa de 
Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má 
consciência e lavado o corpo com água pura”. 
Hebreus 10.19-22  
O Santo dos santos é o lugar de milagres e da manifestação da glória de Deus. 

O QUE HAVIA DENTRO DA ARCA 
- As tábuas da lei 
“Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa duas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao 
monte, e faze uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, 
que quebraste, e as porás na arca”. Deuteronômio 10.1 e 2 
 
- A vara de Arão 
“Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôs o bordão de Arão perante o Testemunho, para que se guarde por sinal 
para filhos rebeldes; assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram”. Números 
17.10 
 
- O maná 
“Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual 
estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança”. 
Hebreus 9.4 
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“Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, quem nem tu e nem teus pais 
conhecíeis; para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do 
Senhor, disso vive o homem”. Deuteronômio 8.3 
 
- Santíssimo Lugar: Intimidade com Deus 
A bíblia nos aponta vários homens que tiveram uma vida de intimidade com o Senhor. Homens que viram a 
Deus face a face, viram Sua glória, contemplaram coisas que ao homem é inexplicável. Acredito que todo 
adorador deseja chegar a este nível, mas precisamos entender e aprender certos princípios que precisam ser 
cumpridos em nossa vida, para que alcancemos esta intimidade com Deus. 
Nos últimos anos muito se tem falado sobre uma adoração extravagante, porém, esta adoração tanto pregada 
muitas vezes está longe de ser uma vida de intimidade com o Senhor. 
É possível que nós como adoradores, entremos no Santo dos santos em adoração, aliás este deveria ser nosso 
alvo cada vez que adoramos ao Senhor. Porém não são os modelos e moldes praticados pelos cristãos hoje que 
nos fazem entrar no Santíssimo Lugar e desfrutar da presença de Deus. 
O termo extravagante significa: que anda fora do seu lugar, que se afasta do habitual, do comum; singular, 
original, esquisito, extraordinário. 
 
EXEMPLOS DE ADORADORES EXTRAVAGANTES 
- A vida de Abraão 
Este homem ouviu a voz de Deus, e praticou um ato de adoração oferecendo seu único filho em sacrifício ao 
Senhor (Gênesis 22). Ao entregar seu próprio filho, Abraão estava declarando que o Senhor era o primeiro em 
sua vida. Foi um ato de obediência, Adoração extravagante é obediência. 
 
- A vida de Moisés 
Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. A partir daí Deus era com ele, e tudo o que o 
Senhor ordenava, Moisés fazia. O Senhor se apresentou a Moisés (Êxodo 3.14), Deus falava com Moisés no 
monte (Êxodo 19), Moisés foi coberto pela nuvem de Deus (Êxodo 24.12-18), Deus falava com Moisés face a 
face (Êxodo 33.9-11), Moisés viu a glória de Deus (Êxodo 33.17-23), ao falar com Deus o rosto de Moisés 
resplandecia (Êxodo 34.29-35). 
 
- A vida de Davi 
Davi era apenas um pastor de ovelhas quando foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. Deus não viu sua 
aparência, mas sim seu coração. Davi era músico e ao tocar sua harpa o espírito maligno saia do rei Saul (1 
Samuel 16.14-23). Davi era um guerreiro, derrotou o gigante Golias, pela fé que tinha em Deus (1 Samuel 17.31-
58). Davi respeitava a autoridade do rei Saul (1 Samuel 24). Davi não tinha medo de expor (2 Samuel 6.12-23). 
Davi peca ( 2 Samuel 11), mas tem um coração quebrantado e não resiste a correção (2 Samuel 12.1-15), Davi 
não resistiu ao ouvir a voz de Deus e arrependendo-se confessou seu pecado (2 Samuel 24-10-17), Davi sabia 
que necessitava da presença de Deus e trouxe a arca de volta (2 Samuel 6), Davi estabelece turnos de adoração, 
para que houvesse adoração ao Senhor 24 horas por dia (1 Crônicas 23-27). 
 
- A vida de Isaías 
Isaías viu o Senhor (Isaías 6) 
Isaías reconhece seu pecado e o pecado do povo, o Senhor o purificou e ele se dispôs a atender ao chamado do 
Senhor. 
Jeremias, Ezequiel, Daniel, João o amado, e muitos outros homens, profetas de Deus, que não se corromperam,  
não se venderam, que se dispuseram nas mãos do Senhor e não negociaram a vida de intimidade que eles 
tinham com Deus. A estes Deus revelou toda sua glória. 
Ser adorador extravagante, viver em intimidade com o Senhor é obedecê-lo, buscá-lo de todo seu coração, 
percorrer o caminho, conhecer e viver a verdade e desfrutar da vida. 


