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Comentários iniciais:

Texto Áureo:
HEBREUS 9:2
2
Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, e
a mesa, e os pães da proposição; ao que se chama o Santuário.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
ÊXODO 25: 23, 30-31
23

Também farás uma mesa de madeira de cetim; o seu comprimento será de dois
côvados, e a sua largura, de um côvado, e a sua altura, de um côvado e meio,
30

E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente.

31

Também farás um castiçal de ouro puro; de ouro batido se fará este castiçal; o seu
pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo.

ÊXODO 26:31-37
31

Depois, farás um véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido; com
querubins de obra prima se fará.
32

E o porás sobre quatro colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre quatro
bases de prata; seus colchetes serão de ouro.
33

Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do Testemunho ali dentro
do véu; e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo.
34

E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do Testemunho no lugar santíssimo,

35

e a mesa porás fora do véu, e o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo,
para o sul; e a mesa porás à banda do norte.
36

Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura, e
carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador,

37

e farás para esta coberta cinco colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro;
seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição cinco bases de cobre.

ÊXODO 30: 1,6,7,8
1

E farás um altar para queimar o incenso; de madeira de cetim o farás.

6

E o porás diante do véu que está diante da arca do Testemunho, diante do
propiciatório que está sobre o Testemunho, onde me ajuntarei contigo.
7

E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias; cada manhã, quando põe em
ordem as lâmpadas, o queimará.
8

E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará; este será incenso contínuo
perante o SENHOR pelas vossas gerações.
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