
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. O que as Escrituras nos ensina sobre a tipologia 
das liturgias do Antigo Israel? 



Portanto, ninguém vos julgue pelo comer,  
ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa,  

ou da lua nova, ou dos sábados, 
Que são sombras das coisas futuras,  

mas o corpo é de Cristo. 
 

Colossenses 2:16,17 



2. Essas sombras ou símbolos de coisas superiores, 
qual a exatidão das mesmas? 



Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros,  
e não a imagem exata das coisas,  
nunca, pelos mesmos sacrifícios  

que continuamente se oferecem cada ano,  
pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. 

 
Hebreus 10:1 



3. Para quem essas sombras apontavam? 



...Jesus se aproximou, e ia com eles. 
 

E, começando por Moisés, 
e por todos os profetas, explicava-lhes  

o que dele se achava em todas as Escrituras. 
 

Lucas 24:15,27 



4. O que vestiam o santuário e quais as cores? 



E o tabernáculo farás de dez cortinas  
de linho fino torcido, 

e azul, púrpura, e carmesim;  
com querubins as farás de obra esmerada. 

 
Êxodo 26:1 



5. Como é ratificada as quatro cores do santuário? 



AZUL / PÚRPURA / CARMESIM / BRANCO 
 

Como também  
azul, púrpura, carmesim, linho fino, 

pêlos de cabras, 
 

Êxodo 35:6 



6. Qual o significado da cor azul  
nas Escrituras Sagradas? 



Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes:  
Que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas  
suas gerações; e nas franjas das bordas ponham um  

cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as,  
vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor,  

e os cumprais; e não seguireis o vosso coração, nem após 
 os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. 

 

Números 15:38,39 



JUSTIÇA 
 

A minha língua falará da tua palavra,  
pois todos os teus mandamentos são justiça. 

 
Salmos 119:172 



7. Qual o significado da cor púrpura  
nas Escrituras Sagradas? 



E os soldados o levaram dentro à sala,  
que é a da audiência, e convocaram toda a coorte. 

E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma  
coroa de espinhos, lha puseram na cabeça. 

 
Marcos 15:16,17 



JUÍZO 
 

E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças,  
e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei  

a condenação [julgamento] da grande prostituta  
que está assentada sobre muitas águas;...  

E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata... 
 

Apocalipse 17:1 e 4 



8. Qual o significado da cor carmesim (vermelho)  
nas Escrituras Sagradas? 



Vinde então, e argui-me, diz o Senhor:  
ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,  

eles se tornarão brancos como a neve;  
ainda que sejam vermelhos como o carmesim,  

se tornarão como a branca lã. 
 

Isaías 1:18 



PECADO 
 

E viu-se outro sinal no céu;  
e eis que era um grande dragão vermelho...  

E foi precipitado o grande dragão,  
a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás... 

 
Apocalipse 12:3,9 



PECADO 
 

Aquele que dividiu o Mar Vermelho em duas partes;  
porque a sua benignidade dura para sempre; 

 

E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar,  
e fende-o, para que os filhos de Israel  
passem pelo meio do mar em seco. 

 
Salmos 136:13 / Êxodo 14:16 



PECADO 
 

Judá, a ti te louvarão os teus irmãos... 
...ele lavará a sua roupa no vinho,  
e a sua capa em sangue de uvas. 

Os olhos serão vermelhos de vinho,  
e os dentes brancos de leite. 

 
Gênesis 49:8-12 



9. Que obra o espírito de Deus realiza em nós, 
nos preparando para a justificação? 



E, quando ele vier, convencerá o mundo  
do pecado, e da justiça e do juízo. 

 
João 16:8 



10. É apenas Êxodo 26:1  
que cita as quatro cores do santuário? 



E tomarão o ouro,  
e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, 

 

Como também azul, púrpura, carmesim, linho fino,  
pêlos de cabras, 

 

E azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino,  
e pêlos de cabras, 

 
Êxodo 25:4 / 28:5 / 35:6 



11. Como é chamada a cor branca  
e qual o seu significado? 



Também fez  
o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino;  

e pôs sobre ele querubins; 
 

2 Crônicas 3:14 



JUSTIFICAÇÃO 
 

E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, 
puro e resplandecente;  

porque o linho fino são as justiças dos santos. 
 

Apocalipse 19:8 



JUSTIFICAÇÃO 
 

Aconselho-te que de mim  
compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças;  

e roupas brancas, para que te vistas,  
e não apareça a vergonha da tua nudez;  

e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. 
 

Apocalipse 3:18 



12. Que experiência tem o homem justificado em Cristo? 
Antes disso, o que precisa acontecer? 



A misericórdia e a verdade se encontraram; 
a justiça e a paz se beijaram. 

 
Salmos 85:10 



13. Quais as cores, das vestes reais, que simbolizam 
justiça e pureza? Que cor está ausente? 



Então Mardoqueu saiu da presença do rei  
com veste real azul-celeste e branca,  

como também com uma grande coroa de ouro,  
e com uma capa de linho fino e púrpura,  
e a cidade de Susã exultou e se alegrou. 

 
Ester 8:15 



* A cor branca é também chamada de "cor da luz" porque reflete 
todas as cores do espectro. Ela reflete todos os raios luminosos 

proporcionando uma clareza total. O branco realçará mais ainda a 
cor em evidência. A púrpura será mais púrpura. Da mesma forma 

será com o azul e o vermelho. No processo de justificação do 
homem ocorre o mesmo. Se estiver em obediência (azul) será 

absolvido, mas se estiver em pecado (vermelho) será condenado.  

AZUL  CARMESIM  PÚRPURA BRANCO 

Lei Pecado Juízo Justificação 

Absolvição Condenação A C * 



14. Como ocorre a justificação do homem pecador, 
que se arrependeu e se converteu, pela fé? 



Assim também Davi declara bem-aventurado o homem  
a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: 

Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas,  
e cujos pecados são cobertos. 

Bem-aventurado o homem a quem o Senhor  
não imputa o pecado. 

 
Romanos 4:6-8 



15. Que outros tipos (símbolos),  
encontrados no santuário, apontam para a obra  
perfeita de redenção, justificação e salvação? 



Farás também as tábuas para o tabernáculo  
de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. 

O comprimento de uma tábua será de dez côvados,  
e a largura de cada tábua será de um côvado e meio. 

Dois encaixes terá cada tábua, travados um com o outro; 
assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. 

 
Êxodo 26:15-17 



16. Árvores são símbolos de quê? 



E, levantando ele os olhos, disse: 
Vejo os homens;  

pois os vejo como árvores que andam. 
 

Marcos 8:24 



17. As tábuas deveriam ser revestidas com o quê? 
E o que simbolizavam? 



E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro  
as suas argolas, para meter por elas as barras;  

também as barras cobrirás de ouro. 
Então, levantarás o tabernáculo conforme  
o modelo que te foi mostrado no monte. 

 
Êxodo 26:29,30 



Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa  
do que o ouro que perece e é provado pelo fogo,  

se ache em louvor, e honra, e glória,  
na revelação de Jesus Cristo; 

 

Aconselho-te que de mim compres ouro  
provado no fogo, para que te enriqueças 

 
1 Pedro 1:7 / Apocalipse 3:18 



18. Quais as quantidades de tábuas  
e suportes (barras)? 



E farás as tábuas para o tabernáculo assim:  
vinte tábuas para o lado meridional. Farás  
também quarenta bases de prata debaixo 
das vinte tábuas; duas bases debaixo de  
uma tábua para os seus dois encaixes e  
duas bases debaixo de outra tábua para  

os seus dois encaixes. 
 

Êxodo 26:18,19 

TÁBUAS BASES 
20 40 



Também haverá vinte tábuas ao outro lado 
do tabernáculo, para o lado norte, 

Com as suas quarenta bases de prata;  
duas bases debaixo de uma tábua,  

e duas bases debaixo de outra tábua, 
E ao lado do tabernáculo  

para o ocidente farás seis tábuas. 
 

Êxodo 26:20-22 

TÁBUAS BASES 
20 40 
20 40 



Farás também duas tábuas para os  
cantos do tabernáculo, de ambos os lados.  

Assim serão as oito tábuas com  
as suas bases de prata, dezesseis bases; 

duas bases debaixo de uma tábua,  
e duas bases debaixo da outra tábua. 

 
Êxodo 26:23-25 

TÁBUAS BASES 
20 40 
20 40 
08 16 



Farás também duas tábuas para os  
cantos do tabernáculo, de ambos os lados.  

Assim serão as oito tábuas com  
as suas bases de prata, dezesseis bases; 

duas bases debaixo de uma tábua,  
e duas bases debaixo da outra tábua. 

 
Êxodo 26:23-25 

TÁBUAS BASES 
20 40 
20 40 
08 16 
48 96 



Farás também duas tábuas para os  
cantos do tabernáculo, de ambos os lados.  

Assim serão as oito tábuas com  
as suas bases de prata, dezesseis bases; 

duas bases debaixo de uma tábua,  
e duas bases debaixo da outra tábua. 

 
Êxodo 26:23-25 

TÁBUAS BASES 
20 40 
20 40 
08 16 
48 96 

144 



E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, 
e com ele cento e quarenta e quatro mil,  

que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai.  
...E ninguém podia aprender aquele cântico,  

senão os cento e quarenta e quatro mil  
que foram comprados da terra. 

Estes são os que não estão contaminados  
com mulheres; porque são virgens.  



Estes são os que seguem o Cordeiro  
para onde quer que vá.  

Estes são os que dentre os homens foram comprados  
como primícias para Deus e para o Cordeiro. 

E na sua boca não se achou engano;  
porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 

 
Apocalipse 14:1-5 



A quem vencer,  
eu o farei coluna no templo do meu Deus,  

e dele nunca sairá;  
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus,  

e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,  
que desce do céu, do meu Deus, 
 e também o meu novo nome. 

 

Apocalipse 3:12 



19. Que outros preciosos símbolos aparecem  
na roupagem e estrutura do santuário? 



Farás também à tenda  
uma coberta de peles de carneiro,  

tintas de vermelho,  
e outra coberta de peles de texugo em cima. 

 
Êxodo 26:14 



. .


