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MÓDULO I – FORMAÇÃO DE ISRAEL 

Classe 4: O MISHKAN E AS KORBANOT 

Moré: Charton Baggio Scheneider (Gamli’el Ben Ytz’chak) 

 
 
Conteúdo: 
 

• O Mishkan (Tabernáculo), o Bet HaMikdash (Templo) e Korbanot (os sacrifícios) 

• A Nevua (Profecia) – Neviim 

• A Torá e as Mitzvot 

• Os Korbanot refletidos no Mashiach na visão dos profetas 
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Notas: 

Introdução 

Bereshit 2:3  

E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 

 

O Mishkan (Tabernáculo), o Bet HaMikdash (Templo) e Korbanot (os 
sacrifícios)... 

I Timóteo 1:5-9 

Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, 
desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas; Querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem 
nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente; Sabendo isto, que a lei não é 
feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os 
parricidas e matricidas, para os homicidas, 

Bereshit 6.5  

E viu o SENHOR que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de 
seu coração era só má continuamente. 

 

Ordem de eventos de acordo com o texto da Torá, no livro de Bereshit temos: 

(1) - Capítulos 19-24 Preparação, Recebimento das primeiras tábuas, Mishpatim e Pacto. 
(2) - Capítulos 25-31 Ordem de construir o Mishkan 
(3) - Capítulos 32-33 O pecado do bezerro de ouro 
(4) - Capítulos 34-40 As segunda tábuas e a construção do Mishkan. 

 

Princípio INTEPRETATIVO: En Mukdam u-meuchar Ba-Tora.  

 

A ordem cronológica dos eventos da Torá de acordo com Rashi, são: 

(1) - Capítulos 19-24 Preparação, Recebimento das primeiras tábuas, Mishpatim e Pacto. 
(2) - Capítulos 32-33 O pecado do bezerro de ouro 
(3) - Capítulos 25-31 Ordem de construir o Mishkan 
(4) - Capítulos 34-40 As segunda tábuas e a construção do Mishkan. 

 

 

 



 

 

 ישיבת ברית ברכה קירוב יהודי עולמ
 

CENTRO DE ESTUDOS JUDAICOS B.B.W.J.O. 
Rosh Yeshivah: Rabino Jacques Cukierkorn | Diretor Acadêmico: Charton Baggio Schneider 

 
 
 
 
Página web: www.britbracha.org/yeshivah 

 
 

Página 3 de 7 – Copyright © 2017 Centro de Estudos Judaicos Brit Braja Worldwide Jewish Outreach. Reprodução proibida. 

DIFERENTES KORBANOT  

Shemot 24.5 (antes de receber a ordem dos sacrifícios para expiação)  

... ofereceram Olot (holocaustos) e sacrificaram ao SENHOR sacrifícios Shlamim (pacíficos)... 

 

Assim temos: 

• O termo Korban (Sacrifício) significa "Aproximar-se". 

• O termo Ola  (Holocausto) significa "Elevação". 

• O termo Shlamim (Pacíficos) significa “Paz”. 

 

1. KORBANOT NEDAVOT (sacrifícios voluntários de acordo com o tipo de animais) 
o Ola (elevação),  
o Minchá (agradecimento), 
o Shlamim (paz) 

2. KORBANOT CHOVOT (sacrifícios necessários por violar qualquer Mitzvá, de acordo com o pecador: kohen 
/ líder / Israel):  

o Chatat (pecado) 
o Asham (culpa) 

 

De que maneira o Mishkan ajuda-nos a cumprir nosso legado? 

Shemot 25:8 onde a Torá diz: 

“E me farão um Mikdash (santuário), e habitarei no meio deles.” 

 

Exemplos que mostram o Mishkan como símbolo do evento no Har 
Sinai: 

Har Sinai tinham 3 espaços: 

(1) Moshe/em cima, 
(2) Kohanim/no meio, 
(3) Povo/abaixo 

 

O Mishkan tinha 3 espaços: 

(1) Kodesh Kodashim, 
(2) Kodesh,  
(3) Atrio 
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No Har Sinai: 

(1) Moshe recebeu a Torá onde esta a presença do Eterno 
(2) Os Kohanim abaixo  
(3) As pessoas abaixo esperavam por Moshe. 

No Mishkan volta-se a repetir esta realidade: 

1. O Kohen Gadol com o Aron Kodesh. 
2. Mishkan se encontram os Kohanim no lugar onde esta a Menoráh e o Shulchan. 
3. O Povo no átrio com o altar dos sacrifícios. 

 

DIFERENÇA ENTRE OS TERMOS 'MISHKAN' E 'MIKDASH' 

• O Mishkan literalmente em português é um Tabernáculo 

Shemot 25:8 

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

• O Bet HaMikdash tem uma estrutura mais formal, uma estrutura como uma Casa. 
 

O QUE TÊM EM COMUM O MISHKAN E AS KORBANOT. 

A estrutura de três partes e os oficiantes, juntos com os sacrificios, nos enviam uma mensagem de ... 

• Um mediadora, um Intercessor e um Substituto. 
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O QUE É NEVUA? 

1 Coríntios 13:2 em que diz: 

“E ainda que tivesse o dom de n’vuá (profecia), e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ...” 

Irmyahu 23:5-8 

Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que levantarei a David um Renovo justo [alusão aos reis Ben David]; e, sendo rei, 
reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; 
e este será o seu nome, com o qual Elohim o chamará: O SENHOR JUSTIÇA NOSSA. Portanto, eis que vêm dias, diz o 
SENHOR, em que nunca mais dirão: Vive o SENHOR, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito; Mas: Vive o SENHOR, 
que fez subir, e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado; 
e habitarão na sua terra. 

Ieshayahu 53:7 aludindo a um cordeiro que é sacrificado no lugar do povo: 

Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda 
perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. [referindo-se à redenção do Egito onde foi sacrificado um 
cordeiro] 

 

ISRAEL E A TORÁ NOS DIAS DOS REIS 

Irmyahu 3:16 

E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o SENHOR, nunca mais se dirá: A 
arca da aliança do SENHOR, nem lhes virá ao coração; nem dela se lembrarão, nem a visitarão; nem se fará outra.  

Irmyahu 31:31-34 

Eis que dias vêm, diz o SENHOR, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme 
a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram 
a minha aliança apesar de eu os haver desposado, diz o SENHOR. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel 
depois daqueles dias, diz o SENHOR: Porei a minha Torá no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o seu 
Elohim e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei 
ao SENHOR; porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o SENHOR; porque lhes perdoarei a sua 
maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. 

Iechezkel 11:17-21 

Portanto, dize: Assim diz o Senhor Elohim: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde 
fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas 
abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles; e tirarei da sua carne o coração de pedra, 
e lhes darei um coração de carne; Para que andem nos meus Chukim (estatutos), e guardem os meus Mishpatim (juízos), 
e os cumpram; e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Elohim. Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme 
o coração das suas coisas detestáveis, e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor 
Elohim. 
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Carta de Shaul a comunidades em Roma, Cap. 10 

"Mashiach é o propósito da Torá" 

Ieshayahu – 53:6,8,10-12 

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o SENHOR fez cair sobre 
ele a iniqüidade de nós todos. (...) Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi 
cortado da terra dos viventes; pela transgressão do meu povo ele foi atingido. (...) Todavia, ao SENHOR agradou moê-lo, 
fazendo-o enfermar; quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus 
dias; e o bom prazer do SENHOR prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito; 
com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos; porque as iniqüidades deles levará sobre si. Por isso 
lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo; porquanto derramou a sua Nefesh (alma) na 
morte, e foi contado com os transgressores; mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. 

Iechezkel 11:19 

... e um espírito novo porei dentro deles... 

 

Dois pontos conclusivos: 

1. É necessário para se obter esta máxima dos profetas da Nova Aliança, criar primeiro um canal de acesso, 
um coração puro, pronto para receber a inspiração de HaShem. 

2. Para obter a maxima da Nova Aliança temos que começar a viver uma vida com base nesta realidade. 
 

Toldot Iehoshua, Perek 67 

"o profano coração [ou mente] fora engano, assassinato, adultério, roubo, falso testemunho e maldições." 

-Toldot Iehoshua, 98 Perek 

"limpar o que esta dentro para que este para foi este puro" 

-Iechezkel 36:26-27 que acabamos de ler: 

"Vou dar-lhe um chadásh Lev (coração novo) e colocar uma Ruach chadashá (Novo Espirito)..." 

Carta as comunidades de Roma 9:31-32 

Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela emunah, mas como que 
pelas obras da lei; ... 

Irmyahu 31:33-34 que diz: 

esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o SENHOR: Porei a minha Torá no seu interior, e 
a escreverei no seu coração; e eu serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, 
nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao SENHOR; porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior 
deles, ... 
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Comunidade de Roma, capítulo 8:1-2, 4 

PORTANTO, agora nenhuma condenação há para os que estão em Mashiach Iehoshua, que não andam segundo a carne, 
mas segundo o Espírito. Porque a Torá do Espírito de vida, em Mashiach Iehoshua, me livrou da Torá do pecado e da 
morte. “... Para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.” 

Timoteo capitulo 1:5,8 diz Shaul: 

"O objetivo a Mitzvá é ahava de uma coração puro e uma consciência pura e de b'emuna não fingida (...) Nós sabemos 
que a Torah é boa, se você usar adecuadamente…" 

 

 

 


