
1. O Santuário Celestial (4o. Trimestre de 2013—O santuário) 
 
Material bíblico: Jr. 23:23, 24; Sl. 89:14; Ap. 4, 5; Sl. 11:4–7; Dt. 25:1; Hb. 8:1, 2; 1 
Reis 8:49. 
 
Citações 

• Eles [os israelitas] se afastaram tão longe que não podiam compreender como 
Deus podia viver com eles, sendo invisível. Por isso, Deus disse: "E Me farão 
um santuário, para que eu possa habitar no meio deles" (Êx. 25 : 8). A coluna de 
nuvem sobre o tabernáculo e a presença visível de Deus manifesta em seu 
interior, ajudaram os israelitas a mais facilmente compreender a permanente e 
real presença do Senhor com eles. Stephen Haskell 

• O Santuário era o coração do sistema tipológico. Nele, o Senhor colocava o Seu 
nome, manifestava a Sua glória e mantinha um diálogo com o Sumo Sacerdote, 
em relação ao bem-estar de Israel. O.R.L. Crozier 

• A humanidade baniu a Divindade de sua presença, pois os homens a relegaram a 
um santuário. As paredes do templo lhe restringiam a contemplação. Deus não 
existia fora dele. Denis Diderot 

• Quando pessoas introvertidas como nós vão à igreja, desejamos um santuário em 
todos os sentidos da palavra, para fugir das distrações desorientadoras da vida no 
século XXI. Nós desejamos escapar das relações superficiais, das comunicações 
triviais e do barulho constante que permeia o nosso mundo, assim encontrando 
descanso nas profundidades da sondagem do amor de Deus. Adam S. McHugh 

• O santuário, em um nível pessoal, é o lugar onde realizamos a obra de cuidar de 
nossa alma. Christopher Forrest McDowell 

 
Perguntas 

O que deveríamos aprender com o santuário? Qual santuário é a cópia? Por que 
insistimos em definir o santuário celestial pelo terreno? O que o santuário deveria fazer? 
Que valor tem a "linguagem do santuário" para as pessoas hoje em dia? Acima de tudo, 
o que o santuário foi projetado para realizar em nosso relacionamento com Deus? 
 
Resumo bíblico 
  Em Jr. 23:23-24, Deus lembra o povo que Ele também é um Deus do céu e de 
lugares distantes! Sl. 89:14 enfatiza a justiça, o amor e a fidelidade de Deus. Ap. 4-5 
estende os conceitos do santuário, falando do trono de Deus, da adoração a Deus, e do 
Cordeiro e do rolo. Sl. 11:4-7 fala que o Senhor está no Seu santo templo e explica 
como Ele está investigando os atos dos seres humanos. A Lei de Moisés instrui que as 
disputas devem ser levadas diante de um juiz. "O ponto principal do que estamos 
dizendo é o seguinte: Nós temos apenas um tal sumo sacerdote, que está assentado à 
destra de Deus, que está sentado em majestade em Seu trono nos céus" Hb. 8:01 (FBV). 
1 Reis 8:49 explica que "do céu, o lugar da Tua habitação, ouve a sua oração e súplica, e 
defende a sua causa." 
 
Comentário   
 Podemos nos perder no desafio do tema deste trimestre sobre o santuário celestial. 
Quer se trate de um foco em todos os elementos do santuário e seu significado, quer se 
trate de tronos móveis no céu, ou até mesmo das cores da decoração de seu interior, é 
bastante fácil perder o todo de vista. Devemos, em vez disso, observar que o santuário 



terrestre era uma cópia do santuário celestial, e não o contrário. Então, aprendemos da 
cópia e não do original.  
 O aspecto mais importante aqui é que o santuário terreno foi dado ao povo de Deus 
daquela época, como um instrumento didático, uma ajuda para a sua compreensão de 
Deus. Corretamente entendido, o santuário se torna uma bênção maravilhosa. Mas, como 
tantas vezes acontece, as pessoas tomam os símbolos em vez da realidade, as cerimônias 
em vez de um relacionamento pessoal com Deus. Como resultado, hoje, bem como 
naquela época, é bastante fácil ficar preso às minúcias, em vez de ver toda a mensagem do 
santuário como uma demonstração da verdadeira natureza e caráter de Deus. 
 O livro de Hebreus é praticamente um caso em questão. Ele foi escrito para ajudar 
o povo judeu a entender como Cristo cumpriu a tipologia do santuário e seus sistemas, 
usando uma linguagem que eles compreendiam. Ele foi escrito para levá-los do judaísmo 
ao cristianismo, e não o contrário. A vinda de Cristo acabou com a necessidade dos 
sistemas antigos, porque agora Deus tinha sido revelado em pessoa. O ponto essencial é 
entender todo o sistema de uma forma que isso não redunde em observância legalista. Para 
isso, pode ser muito útil ler Hebreus em uma versão moderna. Por exemplo, usar a 
tradução de J. B. Phillips de Hebreus 3 é uma grande ajuda, uma vez que ele usa o conceito 
de "não perder a confiança" em vez do termo "incredulidade". Isso aponta para a 
centralidade de se confiar em Deus em todo o livro de Hebreus, e dá uma visão mais 
ampla, uma vez que podemos entender, talvez mais facilmente, a importância da 
confiança. Nesse contexto, a incredulidade pode ser vista simplesmente como uma recusa 
de funcionarmos de acordo com declarações de crença ou dogmas.  
 Hebreus foi escrito para usar a velha tradição e torná-la relevante e aplicável à 
mensagem de Jesus. O tema não é que os velhos métodos estavam errados; apenas foram 
incompreendidos e agora acabaram substituídos. Mesmo o sistema sacrifical não 
conseguiu alcançar o que Deus queria, porque era visto muitas vezes como um ritual 
rotineiro pelo qual o problema do pecado era resolvido. É, por isso, que Deus, através dos 
profetas posteriores, na verdade, fala contra o sistema, porque ele havia se tornado sem 
sentido. Este é um aspecto vital de Hebreus, e que ainda se aplica hoje em dia: os nossos 
sistemas de adoração devem ter um impacto em nós, devem nos fazer pensar. Se não 
houver reflexão, então a adoração torna-se apenas uma forma, uma cerimônia sem 
conteúdo real. Paulo está realmente dizendo através de Hebreus que as velhas tradições, de 
fato, não funcionaram, e só fazem sentido na vida, morte e ressurreição de Jesus. Já que 
Jesus é Deus, então, temos acesso direto ao próprio Deus. Deste modo, o sacerdócio como 
sistema também desapareceu. 
 O objetivo primário do santuário é animar a nossa fé e confiança em Deus. Em 
outras palavras, desenvolver confiança.  
 
Comentários de Ellen White  
 Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das 
grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no Céu é o próprio centro da obra 
de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda a alma que vive sobre a Terra. 
Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo, e 
revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima 
importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos, e possam dar resposta 
a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. {Evangelismo, p. 222} 
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