
OS SANTUÁRIOS DE DEUS



O que é um santuário?

Quantos santuários existem?

O que representa o santuário para os salvos?

Como compreender os juízos de Deus sobre o mundo?



E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado 
oriental; e pôs ali o homem que tinha formado.

E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do 
Éden para o lavrar e o guardar.

Gênesis 2:8,15

O Santuário no Éden



O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para 
lavrar a terra de que fora tomado.

E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente 
do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao 

redor, para guardar o caminho da árvore da vida.

Gênesis 3:23,24

O Santuário no Éden



E me farão um santuário, e habitarei no meio deles.

Êxodo 25:8

O vocábulo "habitar", foi traduzido da palavra hebraica 
shakan, shekinah, a qual, embora traduz "habitar", "morar", 
tem uma conotação ainda mais profunda, já que nos 
comunica a ideia de que esse "habitar" é o de um vizinho, 
alguém que quer estar perto e gozar de nossa amizade.

Santuário no deserto



Os que se acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, 
diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, 

serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os 
ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos, 

em prol dos filhos de Israel; o estranho que se aproximar 
morrerá.

Números 3:38

Santuário no deserto





Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para 
mim,

até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o 
destino dos ímpios.

Salmos 73:16,17

O que Asafe não compreendia?



Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de 
coração limpo.

Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés; pouco 
faltou para que se desviassem os meus passos.

Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos 
perversos.

Salmos 73:1-3

Asafe e a prosperidade dos maus



Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus 
é a fortaleza do meu coração e a minha herança para 

sempre.
Os que se afastam de ti, eis que perecem; tu destróis todos 

os que são infiéis para contigo.
Quanto a mim, bom é estar junto a Deus; no Senhor Deus 

ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos.

Salmos 73:26-28

Asafe reconhece Deus como Justo!



Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que deus é tão grande 
como o nosso Deus?

Teu caminho, ó Deus, está no santuário; quem é um Deus 
tão grande como o nosso Deus? (KJ)

Salmos 77:13

Asafe entendeu que o caminho de Deus é santo/santuário



Entrando no Santuário, entenderemos a salvação de 
pessoas “ruins” e a condenação de pessoas “boas”.

Entenderemos os juízos de um Deus de amor.

Entenderemos a Justificação pela Fé.









Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e 
também um tabernáculo terreno.

Foi levantado um tabernáculo; na parte da frente, chamada 
Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da 

Presença.

Hebreus 9:1,2

Os Móveis do Santuário



Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos 
Santos,

onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca 
da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca 

estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão 
que floresceu e as tábuas da aliança.

Hebreus 9:3,4

Os Móveis do Santuário



Acima da arca estavam os querubins da Glória, que com sua 
sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas 

não cabe agora falar detalhadamente.

Hebreus 9:5

Os Móveis do Santuário



ALTAR DE SACRIFÍCIOS

Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e 
sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5:2

Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta 
do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. 

Hebreus 10:10

...apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável 
a Deus, que é o vosso culto racional. 

Romanos 12:1



BACIA DE BRONZE COM ÁGUA

Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão 
rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito.. 

João 7:38,39

Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em 
Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? 

Romanos 6:3

"Lavo as mãos na inocência e, assim, andarei, SENHOR, ao redor 
do teu altar" Salmos 26:6.



MESA DOS PÃES

Eu sou o pão da vida.

João 6:48

Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, 
um só corpo; porque todos participamos do único pão.

1 Coríntios 10:17



O CANDELABRO COM SETE LÂMPADAS

Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; 
pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12

Vós sois a luz do mundo… Mateus 5:14

Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, 
ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus.

Apocalipse 4:5



ALTAR DE INCENSO

Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o 
erguer de minhas mãos como oferenda vespertina.

Salmos 141:2

E, quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e 
quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um 
deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as 

orações dos santos, 
Apocalipse 5:8



E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o 
espírito.

Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto 
a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as rochas;

Mateus 27:50,51

Santuário terrestre perdeu a finalidade!



Não sabeis vós que sois o templo (santuário) de Deus e que 
o Espírito de Deus habita em vós?

Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; 
porque o templo (santuário) de Deus, que sois vós, é santo.

1 Coríntios 3:16,17

Onde está o santuário na terra hoje?



Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, 
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós 

mesmos? (1 Coríntios 6:19)

Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o 

Espírito de Cristo, esse tal não é dele.

Romanos 8:9

De quem é esse santuário e quem habita nele?



O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o 
vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com 

vocês e estará em vocês.

Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês.

Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em 
mim, e eu em vocês.

João 14:17,18,20

Quem habita no nosso santuário?



Deus quer morar no templo da alma humana para enchê-
la com a glória do Seu Espírito, porque é "Cristo em vós, a 
esperança da glória" (Colossenses 1:27).

A palavra "santuário", que aparece na Escritura Sagrada 
mais de 100 vezes é usada para expressar a ideia de 
"santo", "lugar sagrado", "morada do Santo".



Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo 
sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do 

trono da majestade,

Ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o 
Senhor fundou, e não o homem.

Hebreus 8:1,2

Além de estar em nós, onde Cristo está?



Parábolas para o tempo presente

É isto uma parábola para a época presente; e, segundo esta, se 
oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à 
consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta 

culto,

os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente 
em comidas, e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao 

tempo oportuno de reforma.

Hebreus 9:9-10



Parábolas para o tempo presente

Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já 
realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não 

feito por mãos, quer dizer, não desta criação,

não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu 
próprio sangue, entrou no Santuário (Santo dos Santos), uma vez 

por todas, tendo obtido eterna redenção.

Hebreus 9:11,12



Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos 
céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias 

coisas celestiais com sacrifícios superiores.

Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma 
simples representação do verdadeiro; ele entrou no próprio céu, 

para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor;

Hebreus 9:23,24

Purificação na terra e purificação no céu?



a) "Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no 
céu" (11:19). 
b) "Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo" 
(13:6). 
c) "Outro anjo saiu do santuário" (14:15). 
d) "Saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo" 
(14:17). 

O Santuário no céu



e) "Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo" (15:5).
f) "Os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do 
santuário" (15:6). 
g) "O santuário se encheu de fumaça" (15:8). 
h) "Ninguém podia entrar no templo" (15:8). 
i) "Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz" (16:1). 
j) "E saiu grande voz do santuário, do lado do trono" 
(16:17).

O Santuário no céu



Voltei-me para ver quem 
falava comigo. Voltando-me, 
vi sete candelabros de ouro

e entre os candelabros 
alguém "semelhante a um 
filho de homem", com uma 

veste que chegava aos seus 
pés e um cinturão de ouro ao 

redor do peito.

Apocalipse 1:12,13



Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-
se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito 

incenso para oferecer com as orações de todos os santos 
sobre o altar de ouro diante do trono.

E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do 
incenso juntamente com as orações dos santos.

Apocalipse 8:3,4

Um incensário no céu? Com orações?



“...subiu 
diante de 

Deus a 
fumaça do 

incenso 
juntamente 

com as 
orações dos 

santos.”
Apoc. 8:4



As nações se iraram; e chegou a tua ira. Chegou o tempo de 
julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os 
profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto 

pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra.
Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca 
da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto 

e um grande temporal de granizo.

Apocalipse 11:18,19

Um julgamento? Aberto o santuário?



Então foi 
aberto o 

santuário de 
Deus no céu, e 
ali foi vista a 
arca da sua 

aliança.

Apoc. 11:19



Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: sete anjos 
com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a 

ira de Deus.
Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com 
fogo, e, de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a 
besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles 

seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus,

Apocalipse 15:1,2

Sete anjos, sete juízos de Deus



e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do 
Cordeiro: "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor 

Deus todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus 
caminhos, ó Rei das nações.

Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu 
nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua 

presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram 
manifestos".

Apocalipse 15:3,4

O que os salvos cantavam? 



Depois disso olhei, e vi que se abriu no céu o santuário, o 
tabernáculo da aliança.

Saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas. Eles 
estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham 

cinturões de ouro ao redor do peito.

Apocalipse 15:5,6

Os anjos com as sete pragas, saíram de onde?



E um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete 
taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo o 

sempre.

O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do 
seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto 

não se completassem as sete pragas dos sete anjos.
Apocalipse 15:7,8

Ninguém podia mais entrar no santuário? Porque e até quando?



Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo 
aos sete anjos: "Vão derramar sobre a terra as sete taças 

da ira de Deus".

Apocalipse 16:1

Juízos de Deus sobre o mundo



O Santuário é o local sagrado, onde Deus habita com os anjos, 
onde nós o adoramos em espírito e em verdade.

Existe um Santuário no céu e outro na terra que somos nós, 
templo do Espírito Santo, onde o Pai e o Filho fazem morada.

Unicamente compreendendo o santuário e seus serviços, 
entenderemos os juízos de Deus na terra, que será na próxima 

lição.

Conclusão



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514        https://www.facebook.com/Revelações de Jesus Cristo

https://www.facebook.com/
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