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Comentários iniciais: 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

           CORÍNTIOS 10:11 
11 Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para 

quem já são chegados os fins dos séculos.   

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 
 

ÊXODO 26: 1-14 

 
1 E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, 

e carmesim; com querubins as farás de obra esmerada.  

2 O comprimento de uma cortina será de vinte e oito côvados, e a largura de uma 

cortina, de quatro côvados; todas estas cortinas serão de uma medida.  

3 Cinco cortinas se enlaçarão uma à outra; e as outras cinco cortinas se enlaçarão uma 

com a outra.  

4 E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura; 

assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura.  

5 Cinqüenta laçadas farás numa cortina e outras cinqüenta laçadas farás na 

extremidade da cortina que está na segunda juntura; as laçadas estarão travadas uma 

com a outra.  

6 Farás também cinqüenta colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as 

cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo.  

7 Farás também cortinas de pêlos de cabras por tenda sobre o tabernáculo; de onze 

cortinas a farás.  

8 O comprimento de uma cortina será de trinta côvados, e a largura da mesma cortina, 

de quatro côvados; estas onze cortinas serão de uma medida. 

9 E ajuntarás cinco destas cortinas por si e as outras seis cortinas também por si: e 

dobrarás a sexta cortina diante da tenda.  
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10 E farás cinqüenta laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e 

outras cinqüenta laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura.  

11 Farás também cinqüenta colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas; e, 

assim, ajuntarás a tenda para que seja uma.  

12 E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, 

penderá sobre as costas do tabernáculo.  

13 E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento 

das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de um e de outro 

lado, para cobri-lo.  

14 Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro tintas de vermelho e outra 

coberta de peles de texugo em cima. 

 

 

Referências bibliográficas: 

 

 

- Bíblia Apologética de Estudo. 2ª. edição. Editora ICP, 2006. 

 

- CABRAL, Elienai. O Tabernáculo – Símbolos da Obra Redentora de Cristo. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2019. 

 

- CABRAL, Elienai. Lições Bíblicas:  O Tabernáculo – Símbolos da Obra Redentora 

de Cristo. Rio de Janeiro: CPAD, 2019. 

 

- CARGAL, Timothy B. Comentário bíblico pentecostal – As Cortinas do Tabernáculo. 

4. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009, v. 2. 

 

- CHAMPLIN, Russell Norman, Ph.D. O Novo Testamento interpretado versículo por 

versículo. 2. ed. Editora Hagnos, v. 4, 2001. 
 

- DAKE, Finis Jennings. Bíblia de Estudo Dake. Editoras CPAD e Atos, 2009. 
 

- DEVER, Mark. A mensagem do Antigo Testamento: uma exposição teológica e 

homilética. Tradução Lena ARANHA. CPAD, 2012. 

 

- DILLARD, Raymond B.; LONGMAN III, Tremper. Introdução ao Antigo Testamento. 

Editora Vida Nova, 2005. 
 

- FRANCISCO, Caramuru Afonso. As Cortinas do Tabernáculo. Subsídio publicado 

no site http://www.portalebd.org.br/. 

 

- HENRY, Matthew. Comentário Bíblico – Novo Testamento. Rio de Janeiro: CPAD, 

2008. 
 

http://www.portalebd.org.br/


- MOUNCE, William D. Léxico analítico grego do Novo Testamento. Editora Vida 

Nova, 2012. 
 

- NEVES, Natalino das. As Cortinas do Tabernáculo. Subsídio em vídeo publicado no 

site http://www.natalinodasneves.blogspot.com.br. 

 

- Novo Testamento trilíngue: grego, português e inglês. Editora Vida Nova. 

 

- OLIVEIRA, Euclides de. As Cortinas do Tabernáculo. Subsídio em vídeo publicado no 

site http://www.adlondrina.com.br. 
 

- OLIVEIRA JÚNIOR, Abimael de. As Cortinas do Tabernáculo.  Subsídio publicado 

no site http://abimaeljr.wordpress.com. 

 

- PFEIFFER, Charles F.; VOS, Howard F.; REA, John. Dicionário bíblico Wycliffe. Trad. 

Degmar Ribas Júnior. 5. ed. Rio de Janeiro: CPAD, 2009. 
 

- STAMPS, Donald C. Bíblia de Estudo Pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. 
 

 

 

 

 

 

http://www.natalinodasneves.blogspot.com.br/
http://www.adlondrina.com.br/
http://abimaeljr.wordpress.com/

