
2. O “Céu” na Terra (4o. Trimestre de 2013—O santuário) 
 
Material bíblico: Gn. 1:31–2:3; Êx. 39:32, 43; 25:9; Hb. 8:5; Jo. 2:19–21; 1 Co. 3:16, 
17; Ap. 21:1–22. 
 
Citações 

• A terra está cheia do céu, / E qualquer um de seus arbustos está em fogo por 
Deus; / Porém, somente aquele que enxerga, retira as sandálias. / Os demais se 
sentam ao seu redor e colhem amoras. Elizabeth Barrett Browning 

• Cheguei finalmente ao lar! Esta é, de fato, a minha pátria! Aqui pertenço. Esta é 
a terra pela qual procurei toda a minha vida, embora não a conhecesse até 
agora... C. S. Lewis 

• A questão crucial para a nossa geração e para todas as gerações, é esta: Se você 
pudesse ter o céu, sem nenhuma doença, com todos os amigos que já teve na 
terra, com todos os alimentos dos quais gostava antes, com todas as atividades 
de lazer das quais desfrutava antes, com todas as belezas naturais que você já 
contemplou, com todos os prazeres físicos que você já provou, e sem qualquer 
conflito humano ou quaisquer desastres naturais, você conseguiria ficar 
satisfeito com o céu, se Cristo não estivesse lá?  John Piper 

• A experiência da eternidade aqui e agora é a razão da vida. O céu não é o lugar 
para se ter essa experiência. Aqui é o lugar de fazê-lo. Joseph Campbell 

• Podemos falar de um lugar onde não há lágrimas, morte, medo ou noite; mas 
esses são apenas os benefícios do céu. A beleza do céu é ver Deus. Max Lucado 

• Rabe’a al-Adiwiyah, uma renomada santa do sufismo [um tipo de islamismo 
místico], foi vista correndo pelas ruas de sua cidade natal, Basra, carregando 
uma tocha em uma mão e um balde d’água na outra. Quando alguém lhe 
perguntou o que ela estava fazendo, ela respondeu: “Eu vou levar este balde 
d’água e despejá-lo sobre as chamas do inferno e, então, vou usar esta tocha para 
queimar as portas do paraíso para que as pessoas não amem a Deus por falta do 
céu ou pelo medo do inferno, mas porque Ele é Deus”.  John Green 

 
Perguntas 
 Como podemos obter um vislumbre do que acontece no céu? Quais são os 
perigos de tirar conclusões infundadas? Como podemos entender a conexão entre o céu 
e a terra? O que Deus está tentando comunicar do céu para a terra? O que vemos de 
Deus e de suas respostas, no santuário, sobre o grande conflito? 
 
Resumo bíblico 
 Gn. 1:31-2:3 descreve a conclusão da criação e o estabelecimento do sábado de 
Deus. Êx. 39:32, 43 e 25:9 são versos ilustrativos das detalhadas instruções dadas a 
Moisés sobre a construção do santuário. Grande parte do significado dos detalhes pode 
se perder em nós hoje. Hebreus nos diz que o santuário terrestre é “uma cópia, uma 
mera sombra do que está nos céus” Hb. 8:5 (FBV). João 2:19-21 faz referências ao 
templo como sendo o Seu corpo, enquanto 1 Co. 3:16-17 fala de nosso corpo como 
sendo o Templo de Deus. Na Nova Terra, a Nova Jerusalém não tem templo, pois o 
próprio Deus está lá. 
 
Comentário  

A lição aponta para semelhanças entre o estabelecimento do jardim do Éden e o 
santuário terrestre. Qualquer que seja a relação exata, Deus está sempre tentando ensinar 



e explicar, e devemos ter certeza de que vemos o santuário nessa luz. Deus estava 
tentando, através do santuário e de seus serviços, revelar a Si mesmo e o plano de 
salvação no contexto do grande conflito.  

Consequentemente, a forma como entendemos o santuário vai depender de como 
entendemos a Deus e Seu caráter. Exatamente como o santuário celestial se relacionava 
com o da terra não é claro, exceto que o terreno é uma cópia do celestial. Até que ponto 
ele o duplica ou não é uma questão de debate e interpretação. Mas o que está claro é que 
Deus está tentando se comunicar, ensinar, explicar. Então, o que nós entendemos 
quando começamos a olhar para este “céu” na terra? 

Assim, embora seja verdade que Deus pretendia que o santuário na terra servisse 
como um meio de explicação, em muitos aspectos, as lições estão incompletas. Como 
Hebreus declara, o santuário só funcionou sob a forma de símbolos, pois o sangue de 
touros e bodes não tira o pecado. Nosso frequente foco no cerimonial significa que ele é 
entendido literalmente. Mas os serviços do santuário não chegaram a resolver o 
problema do pecado, e o relacionamento quebrantado com Deus não foi restaurado. 
 Se é assim, por que Deus instituiu do sistema? Não será porque, pelo menos, esta 
era uma maneira pela qual os crentes podiam ter um vislumbre do que Deus pode, de 
fato, fazer? E isso não vale para nós hoje? Não podemos nos tornar tão preocupados 
com o sistema e com todos os seus procedimentos que não conseguimos ver o Deus que 
quer que nos acheguemos a Ele para receber salvação e cura?  
 O perigo de olhar excessivamente para o santuário é que nós gastamos nosso 
tempo com seus símbolos e práticas, e não dirigimos nosso olhar para Deus. Porque, 
como é mencionado tantas vezes (mas praticado tão pouco), o santuário era um livro de 
imagens, um dispositivo de ensino, uma ilustração para ajudar um bando de analfabetos 
e de andarilhos as verdades fundamentais sobre Deus e a salvação.  
 Então, ao invés de perguntar a interpretação para cada peça de mobiliário, 
perguntemos que vislumbres sobre a natureza e o caráter de Deus são fornecidos pelo 
santuário. Como Hebreus conclui: “Eles são apenas regulamentos religiosos sobre 
alimentos e bebidas, e várias cerimônias que envolvem a purificação, que foram postas 
em prática até o momento em que Deus providenciou uma nova forma de nos 
relacionarmos com Ele”. Hebreus 9:10 (FBV). Em outras palavras, eram ferramentas de 
aprendizagem no caminho para a verdade, mas não eram a verdade. Jesus é a verdade; 
mas qual é a verdade que ele veio revelar? A verdade sobre Deus, a resposta para as 
questões do grande conflito, e como ele pode nos salvar de nós mesmos. É só a partir 
dessa perspectiva que o santuário faz sentido. 
 
Comentários de Ellen White 
 Muitos esqueceram o verdadeiro significado dessas ofertas, e a grande verdade 
de que somente através de Cristo há perdão dos pecados estava perdida para eles. A 
multiplicação de ofertas de sacrifício e o sangue de touros e bodes não podiam tirar o 
pecado ... {God’s amazing grace, p. 155} 
 Ao penetrar Jesus no templo, abrangeu toda a cena. Viu as desonestas 
transações. Viu a aflição do pobre, que julgava que, sem derramar sangue, não havia 
perdão para seus pecados. {O Desejado de todas as nações, p. 157.2} 
  [Os filhos de Eli] não tinham uma apreciação adequada do caráter de Deus ou 
da santidade de Sua lei. Seu serviço era, para eles, uma coisa comum. Desde a infância 
tinham se acostumado com o santuário e seu serviço; em vez, porém, de se tornarem 
mais reverentes, eles perderam todo o sentido de sua santidade e significância. 
{Patriarcas e profetas, p. 575-576} 
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