
Sua vez de procurar: Marcos 11:15 a 19. Leia a história de Jesus expulsando 
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No tempo de Jesus, o sistema do templo estava manchado pela corrupção. 
Vender bois e ovelhas para o sacrifício rendia muito dinheiro para a elite 
sacerdotal. Moedas de todo o mundo eram trocadas a preços injustos, e 
muita exploração acontecia ali. Tristemente, a voz de Deus, que revelava Seu 
amor e Sua oferta de perdão aos pecadores, era sufocada pelo barulho das 
moedas, os gritos dos cambistas e o mugido dos animais. Parecia mais uma 
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templo e permitindo que as pessoas comuns, os doentes e necessitados se 
aproximassem de Deus e fossem abençoados.
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você que Jesus nos garante um acesso livre a Deus, sem intermediários?

intercessãoJESUS E A

ESTUDO 6

Você conhece algum lugar sagrado? O que esses locais têm de especial? 
Você certamente já ouviu falar de Meca, do Vaticano, do santuário de 
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sagrados, respectivamente, pelo islamismo, pelo catolicismo e pelo judaísmo. 
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não era diferente. Todo judeu, independentemente de onde estivesse, deveria ir 
pelo menos trêz vezes por ano ao templo em Jerusalém. O templo era o centro 
da vida da nação porque Deus era o centro da vida das pessoas. O templo 
era o lugar dos sacrifícios, do perdão e da adoração. Ali Deus Se manifestava 
pessoalmente. Não fosse a presença divina, o santuário não seria sagrado. Todo 
o ritual que acontecia no templo, também chamado de santuário, simbolizava 
Jesus, o “Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo” (Apocalipse 13:8, 
ARA). Vamos conhecer neste estudo o ministério de Jesus no santuário celestial. 
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https://vimeo.com/520679426
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1.  O tabernáculo ou tenda foi o primeiro templo sagrado dos israelitas. Por que Deus 
ordenou que Moisés construísse o tabernáculo? Êxodo 25:8

2.  O tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual modelo? 
Hebreus 8:5 e 6

 O santuário celestial O templo de Salomão O templo de Herodes
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4. Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? Hebreus 8:1 e 2
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6. O que Jesus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João 1:9

7.  O que acontecerá quando Jesus terminar Seu ministério no santuário celestial? 
Apocalipse 14:14 a 20

8. Que segurança o trabalho de Cristo no santuário nos dá? 1 João 2:1 e 2

Converse com seu instrutor bíblico

  A partir do estudo do santuário, que verdade fundamental você entendeu 
sobre a obra de salvação de Jesus?

Compromisso de fé: Aceito Jesus como meu intercessor e substituto. 
Reconheço meus pecados e quero aprender a valorizar o sacrifício de Cristo, 
buscando Nele forças todos os dias.
Nome:                  Data:  

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

https://vimeo.com/520680480


ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL

COMUNHÃO

Dia Para meditar O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?
1 João 17:1 a 26
2 Romanos 8:31 a 34
3 Hebreus 10:19 a 25
4 Isaías 53:10 a 12
5 2 Pedro 3:13
6 Hebreus 4:14 a 16
7 1 Timóteo 2:5
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RELACIONAMENTO
“Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer 
os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: ‘Mais bem-
aventurado é dar do que receber’” (Atos 20:35). Você conhece alguém que 
está passando necessidade? Necessidades não são apenas materiais como 
alimentos, remédios e dinheiro. Pode ser uma palavra de apoio, uma oração 
pelo telefone, ouvidos atentos. De que maneira você pode ajudar?
 
 

MISSÃO
Como posso aplicar o que aprendi neste estudo em minha vida e com quem 
vou compartilhar esse conteúdo?
 
 

Amigos Necessidades

APOCALIPSE.COM
Aprenda mais sobre o Apocalipse por meio de artigos, vídeos e cursos.

https://apocalipse.com

