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Leituras Bíblicas: Êxodo 26:1-37; 36:8-36; Levítico 16:5-10, 
21-22; Hebreus 7:23-10:22.

Objetivos da lição: Mostrar a exatidão com que Deus desen-
hou o Tabernáculo.
O que os seus alunos devem saber: O Tabernáculo revelou 

Cristo e Seu ministério, centenas de anos antes dele vir 
a terra.

O que os seus alunos devem sentir: Desejo de ter um rela-
cionamento pessoal e íntimo com Cristo (em contraste 
de apenas conhecer sobre ele).

O que os seus alunos devem fazer: 
Não salvos: Receber o Senhor como Salvador do pe-

cado. Salvos: Propor que conheçam a Cristo melhor, 
estudando a palavra de Deus.

Esboço da Lição: (para os cadernos dos alunos e do profes-
sor):

1. O Tabernáculo – por fora (Êxodo 26:1-6; 36-37; 36:8-13).
2. O interior do Tabernáculo (Êxodo 26:15-29; 36:20-36).
3. As cobertas do Tabernáculo (Êxodo 26:7-14; 36:14-19;

Levítico 16:5-10, 21-22).

O verso para ser memorizado: 
Ou “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a 
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14:6)

REVISÃO
Na primeira lição sobre o Tabernáculo, aprendemos que 

havia uma cortina ao redor do pátio. Vimos, também, o único 
meio de entrada à porta. Na segunda lição vimos o que havia no 
interior do pátio.

1. Que móvel ficva logo no interior da cortina? (O altar do
holocausto - O altar de bronze)

2. Por que é que é chamada assim? (Porque era coberto de
bronze e era o lugar onde eram oferecidos os holocaustos)

3. O que havia por baixo do bronze? (Madeira de acácia)
4. Como a madeira e o bronze retratam o SENHOR JESUS?

(Madeira nos lembra que Jesus, Deus Filho, tornou-se um
homem. O bronze nos lembra que Ele é forte. Jesus não
muda de opinião sobre o pecado – Ele sempre odeia o
pecado.)

5. Por que o cordeiro nos faz lembrar de Jesus Cristo?
(Porque Ele é o cordeiro de Deus, que morreu pelos peca-
dos do mundo)

6. Apesar do fato de que o sacrifício de animais era um re-
trato da morte de Cristo na cruz, qual era a diferença entre
estes dois? (O sacrifício de animais era repetido muitas
vezes, mas o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas.)

7. Qual a segunda peça da mobília dentro do pátio? (A pia de

NOTA AO PROFESOR

Lição 1
AS COBERTURAS DO TABERNÁCULO

Se possível faça com que seus alunos construam um 
tabernáculo de papelão. Cada um será responsável por uma 
parte dos utensílios, algumas colunas, uma das cobertas ou 
cortinas. Determine o tamanho do tabernáculo pelo número em 
seu grupo. Todos devem ver cada objeto. Debata a significação 
típica de cada peça com a pessoa que a fez. Se fizer este projeto 
durante os momentos de aula, ele terá mais valor, já que os 
alunos geralmente lembram-se de 90% do que ouvem, veem 
e fazem. Em contraste, lembram-se só 10% do que apenas 
ouvem!

O Tabernáculo ensina que Deus é absolutamente SANTO. 
(Suas paredes guardam Deus por dentro, Êxodo 25:22.) 

Também ensina que o homem é totalmente pecaminoso. 
(As paredes mantêm o homem fora do lugar do Deus Santo 
(Números 3:10).) E ensina a única maneira que o homem pode 
se aproximar de Deus. (Isto é, através do SANGUE de Cristo, 
Hebreus 9:22.)

Se você preferir só um versículo para decorar neste volume 
(10), sugerimos que use João 14:6. Por favor, tenha certeza que 
seus alunos entenderão que a parte da estória da nossa lição é 
imaginária. Mas os fatos são absolutamente verdadeiros.

Usando as figuras, recapitule as lições anteriores. Isto é 
extremamente importante!

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.




