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EXERCÍCIOS  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. DEUS CRIA UM PLANO (Ex 25:1-9) 
Porque Deus mandou construir o tabernáculo? __________________________________________________ 

2. DEUS PROVÊ OS MATERIAIS (Ex 25:1-9) 
De quem Deus queria a oferta de materiais para o tabernáculo? _____________________________________ 
A quantidade que os israelitas ofertaram foi (Ex 35:5-7): (   ) o suficiente; (   ) - que o suficiente; (   ) + que o suficiente 

3. DEUS CAPACITA SEUS TRABALHADORES (Ex 31:1-5) 
Cite 3 qualidades que Deus deu a Bezalel quando o encheu com seu Espírito:    _________ /_________ /__________ 

4. A CONSTRUÇÃO DO TABERNÁCULO: Foi dividido em ________ / _____________ /__________________ 
PÁTIO  

A) Porta - (único acesso ao tabernáculo) 
Jesus é a única “Porta” e “Caminho” 
“Eu sou a _____________; quem entra por mim será _____________”. (Jo 10:9) 

B) Altar de sacrifício - (sacrificar animais) 
Jesus é o “Cordeiro” de Deus que foi morto 
“Porque, por meio de um único ________, ele aperfeiçoou para ________ os que estão sendo _________. (Hb 10:14) 

C) Bacia - (lavar as mãos e pés - purificação) 
Jesus nos purifica o pecado 
“Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para ______________, tendo-a _____________ pelo lavar da água 
mediante a ________________. (Ef 5:25b-26) (ver também Tt 3:4-6) 
 
LUGAR SANTO 

a) Candelabro - (iluminar o ambiente) 
Jesus é a “Luz” do mundo 
“Eu sou a _____ do mundo. Quem me ________, nunca andará em trevas, mas terá a luz da _________”.  (Jo 8:12b) 

b) Altar de incenso – (fumaça aromática e símbolo das orações ao Senhor) 
Jesus é nosso intercessor e advogado 
“Portanto, ele é capaz de ____________ definitivamente aqueles que, por meio dele, ________________ de Deus, 
pois vive para sempre para ________________ por eles”. (Hb 7:25). (ver também Ef 5:2) 

c) Mesa dos pães – (alimento para sacerdotes – provisão) 
Jesus é o “Pão” da vida 
“Eu sou o ________ vivo que desceu do céu. Se alguém __________ deste pão _________ para sempre.” (Jo 6:51a) 
 
LUGAR SANTISSIMO   

a) Véu – (separava o Lugar Santo do Lugar Santíssimo) 
Jesus nos dá acesso a Deus 
“Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no ___________________ pelo sangue de _____________, por 
um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do ____________, isto é, seu corpo”. (Hb 10:19-20) 

b) Propiciatório – (expiação dos pecados) 
Jesus nos reconciliou com Deus 
 “E por meio dele _________________ consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos 
céus, estabelecendo a ______________ pelo seu sangue derramado na ___________”. (Cl 1:20) 
       c)  Arca da Aliança – (guardava três itens de valor imensurável): 
- 1 cópia das tábuas de pedra dos dez __________________; (Ex 25:16,21)                                        - 1 pote de ouro do 
_________ trazido da jornada do deserto; (Ex 16:32-34)                       - A vara de _________ que brotou. (Nm 17:1-11) 
 

5. SACRIFICIOS (Relacione:) 

ANTES  AGORA  

( a ) Sacrifício de animais (    ) Uma só oferta 

( b ) Muitos sacrifícios (    ) Somente um 

( c )  Muitas ofertas repetidas (    ) O Cordeiro de Deus 

( d ) Nunca se concluía  (    ) Está consumado para sempre 

( e ) Não removia pecados (    ) Perdão total, de uma vez por todas 

( f  ) O perdão era temporário  (    ) Remissão completa 
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6. O SACERDÓCIO NO TABERNÁCULO (Ex 28, 29, 30 e 39) 
A) O adorador só tinha acesso ao pátio ___________, sendo dali pra frente, representado pelo sacerdote, que 
entrava por ele no Lugar Santo, e pelo _________________ no Lugar Santíssimo.  
B) Os sacerdotes resolviam os pecados individuais do cotidiano, através de um ritual em que os pecadores 
impunham as mãos sobre a cabeça de um __________ fazendo a transferência da culpa para o mesmo, que em 
seguida era __________ em seu lugar, com parte do sangue usado como elemento de expiação da culpa.  
C) Uma vez por ________ os pecados da coletividade, de toda a ___________ eram expiados pelo sumo sacerdote, 
no dia anual da Expiação.   

7. CRISTO É O TABERNACULO, CORDEIRO E SUMO SACERDOTE (Hb 8-10) 
Deus quer que sua igreja ministre a este mundo como um sacerdócio ______ e um sacerdócio _____ (ver 1 Pe 2:5-9) 
Depois que o tabernáculo e os utensílios haviam sidos consagrados ao Senhor, a gloria de Deus ________ o 
tabernáculo e habitou ali. Onde está a gloria de Deus nos dia de hoje? O corpo de todo verdadeiro cristão é o templo 
de Deus (1Co 6:19-20) assim c/ também o é a igreja local e universal (1Co 3:10-23; Ef:2:20-22). Qdo Deus terminar de 
construir sua Igreja, ele a transportara para junto dele! Então, compartilharemos da gloria de Deus por toda a 
eternidade! “Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo Poderoso, e o Cordeiro” (Ap 21:22)  
CRUZADINHA TABERNÁCULO  
1. O povo de Israel era dividido em doze ... 
2. Nome do sacerdote escolhido por Deus 
3. Homem escolhido por Deus para as obras do tabernáculo 
4. Região onde o povo estava acampado 
5. Metal usado para revestir algumas peças  
6. Deus se manifestava através da .... 
7. Terra prometida 
8. O ________ do cristão é o Santuário do Espírito Santo (tabernáculo ambulante na terra) 
9. Quantidade de portas que havia no tabernáculo 
10. Tecido usado na confecção do tabernáculo 
11. Líder que ordenou a construção do tabernáculo 
12. Jesus é a “Luz” do mundo e o “Pão” da .... 
13. As ________ foram muitas, voluntárias e de coração para construção do tabernáculo 
14. Material utilizado para construir o Altar de sacrifício 
15. Separava o Lugar Santíssimo e rasgou-se no momento da morte de Jesus 
16. Foi derramado por Jesus, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo 
17. Para construir o tabernáculo, homens foram capacitados por Deus e cheios do .... 
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