LIÇÃO Nº 9 – A ARCA DA ALIANÇA
Subsídio sendo elaborado por
Inacio de Carvalho Neto,
atualizado constantemente até 20/05/2019.
E-mail do autor:ibcneto@inaciocarvalho.com.br.

Comentários iniciais:

Texto Áureo:
Êxodo 26: 33
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.
Texto da Leitura Bíblica em classe:
ÊXODO 25: 10-22
10
Também farão uma arca de madeira de cetim; o seu comprimento será de dois
côvados e meio, e a sua largura, de um côvado e meio, e de um côvado e meio, a sua
altura.
11

E cobri-la-ás de ouro puro; por dentro e por fora a cobrirás; e farás sobre ela uma
coroa de ouro ao redor;
12

e fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos dela: duas
argolas num lado dela e duas argolas no outro lado dela.
13

E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro,

14

e meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca.

15

As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela.

16

Depois, porás na arca o Testemunho, que eu te darei.

17

Também farás um propiciatório de ouro puro; o seu comprimento será de dois
côvados e meio, e a sua largura, de um côvado e meio.
18

Farás também dois querubins de ouro; de ouro batido os farás, nas duas
extremidades do propiciatório.
19

Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na
extremidade da outra parte; de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins
nas duas extremidades dele.

20

Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o
propiciatório; as faces deles, uma defronte da outra; as faces dos querubins estarão
voltadas para o propiciatório.
21

E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o
Testemunho, que eu te darei.
22

E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois
querubins (que estão sobre a arca do Testemunho), tudo o que eu te ordenar para os
filhos de Israel.
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