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INTRODUÇÃO
Nesta lição veremos um dos espaços que pertencia ao Tabernáculo – o pátio; elencaremos algumas considerações a
respeito desse local, bem como a sua simbologia à luz das Escrituras; por fim, destacaremos também a porta de acesso ao
átrio, e quais os seus significados espirituais.
I – O PÁTIO DO TABERNÁCULO
1.1 Definição do termo pátio. A palavra pátio ou átrio é procedente do termo: “hãtser” que refere-se a: “pátio, átrio,
cercado, uma área cercada, residência estabelecida, vila, cidade”. Esta palavra está relacionada a um verbo que tem dois
significados: “estar presente” no sentido de viver em certo lugar (acampamento, residência, pátio), e ainda: “incluir,
encerrar, apertar”. A primeira ocorrência bíblica desse termo está em Gn 25.16, onde se é traduzido por “vilas”. O uso
predominante de “hãtser” é com o sentido de: “pátio, quer de casa, palácio ou do Templo” (VINE, 2002, p. 216). Quando
se refere ao Tabernáculo, o pátio servia de recinto cercado para os israelitas que iam adorar a Deus nos limites do santuário
(Sl 96.8; 100.4)
1.2 Dimensão do pátio. O pátio era em formato retangular com cerca de 50 metros de comprimento (100 côvados) por
aproximadamente 25 metros de largura (50 côvados). Em cada lado, no sul e no norte, havia vinte colunas com as bases
feitas de cobre ou bronze (Êx 27.9-11). O lado do ocidente precisava de dez colunas (Êx 27.12). Estas colunas eram
firmadas no chão em suas bases por meio de cordas fixas ao chão com pregos, ou seja, estacas (Êx 27.19 – ARA). Entre as
colunas havia faixas confeccionadas em prata (Êx 27.11). Tratavam-se de barras entre as colunas sobre as quais a cortina
era pendurada pelos colchetes feitos de prata (Êx 27.17). Uma cortina de linho fino torcido, provavelmente na cor branca,
medindo 2,5 metros de altura (Êx 27.18), ou seja, (5 côvados) estendia-se pelos lados, por trás e na frente, onde havia três
colunas de cada lado da porta (Êx 27.14,16) (BEACON, 2010, p. 213).
1.3 Propósito do pátio. Esse espaço reservado conferia santidade na aproximação à presença de Deus, e ensinam passos
sucessivos na aproximação a Senhor. Assim, a função do pátio era impedir qualquer aproximação indevida ao santuário de
Deus. O pátio era aberto para todos os israelitas que quisessem prestar culto, porém, havia uma maneira apropriada de se
aproximar, embora o pátio fosse aberto. O átrio, portanto, servia a um tríplice propósito: (a) para os que estavam do lado
de fora, ele agia como uma barreira e um muro de separação. As cortinas de linho fino restringiam a entrada daqueles
que se aproximavam, agindo como uma separação entre o mundo exterior e o lugar onde se revelava a glória de Deus; (b)
para aquele que verdadeiramente se aproximava do Tabernáculo, essas cortinas serviam como uma indicação, ou seja,
apontavam para a porta, o caminho de aproximação pelo qual as pessoas poderiam entrar e desfrutar dos benefícios do
Tabernáculo; e, (c) do lado de dentro, contudo, as cortinas agiam como uma cerca ou escudo contra o mundo exterior.
Para todos aqueles que estavam do lado interno, ali seria o lugar de proteção e segurança, eis a razão de encontrarmos
frequentemente expressões de anelo e alegria dos servos de Deus em relação ao átrio (Sl 65.4; 84.2,10; 92.13; 96.8; 100.4)
(CONNER, 2004, pp. 99,100 – grifo nosso).
1.4 Móveis pertencentes ao pátio. Vários são os móveis pertencentes ao Tabernáculo, dois deles especificamente estavam
situados no átrio: (a) O altar do holocausto. Na perspectiva de quem entrava no tabernáculo, inicialmente se deparava com
o altar do holocausto, situado perto da porta do concerto (Êx 27-1-8; 38.1-7), também conhecido como altar de cobre por
ser feito de madeira de acácia e revestido de cobre, sobre esse móvel eram oferecidos os sacrifícios, essa era a sua
finalidade (HOFF, 2007, pp.144,145); (b) pia de bronze. Este importante móvel também estava colocado no pátio, entre a
tenda do Tabernáculo e o altar de bronze (Êx 40.7), estando assim, alinhada com o altar do holocausto. Tinha como
finalidade proporcionar aos sacerdotes um local para lavar as mãos (Êx 30.18,19).
II – A SIMBOLOGIA DO PÁTIO
2.1 A separação entre o homem e Deus devido ao pecado. A demarcação do pátio por meio da cerca de linho fino,
indicava de forma prefigurada dentre outras coisas, a separação entre o homem e seu Criador como resultado da Queda (Is
59.2; Rm 3.9,23; 5.12; Ef 2.1,13). Devido à pecaminosidade humana (Rm 3.10-12), jamais seria possível o homem atingir
o padrão exigido por Deus: “Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia
[…]” (Is 64.6), para a expiação do pecado (Rm 3.19). Como afirma Rodman (2011, p. 307): “O homem é um pecador em
escravidão. Ele é de fato escravo do pecado, sujeito a seus ditames e incapaz de se libertar do seu domínio”; por essa

razão, Cristo Jesus, veio em forma humana com o propósito de fazer a reconciliação entre Deus e os homens: “Porque há
um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O qual se deu a si mesmo em preço de
redenção […]” (1Tm 2.5,6; ver 2Co 5.19).
2.2 A santidade e justiça divina. As “paredes” do pátio eram constituídas por cortinas externas de linho fino, e esse linho
refere-se à justiça e santidade de Deus (Lv 11.43-45). Quando alguém se aproximava do lado externo do Tabernáculo, a
única coisa que podia ver era esta cortina branca. Esta é a primeira coisa que o homem não regenerado que se aproxima de
Deus precisa notar, o linho branco representa, acima de tudo, a justiça perfeita de Cristo (Jr 33.15; 1Tm 2.5; 1Jo 4.17; 1Co
1.30). A justiça de Cristo deve tornar-se a justiça do crente, uma vez que para Deus, não há valor as nossas obras carnais de
justiça (Is 64.6). Deus não está interessado na justiça que provém da Lei, pois se trata de justiça própria (Rm 10.1-6; Fp
3.7-9). Deus está procurando um povo que é mantido pela fé na justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que Deus aceita, e
quando nos revestimos do Senhor nos tornamos justos. Aqueles que se revestiram de Cristo constituem o seu corpo, a sua
Igreja. São estes os santos aos quais as Escrituras se referem quanto à justificação (Ap 19.7-9; 2Co 5.17-21; Hb 2.11; Sl
132.9,16,17; Rm 8.4). É a este corpo que a justiça de Cristo é imputada e que está adornada como uma noiva (1Co 1.30; Is
61.10). “Ele é a nossa justiça” (Jr 23.6; Ap 3.4).
2.3 A responsabilidade humana quanto ao recebimento das bençãos de Deus. Quando olhamos para a ordem da
construção do Tabernáculo, percebemos que a descrição começa com a arca da aliança (Êx 25.10) e segue-se até a porta do
pátio (Êx 27.18), ou seja, de dentro do Tabernáculo para fora, isto é, Deus em busca do homem, uma vez que o projeto de
salvação tem como fonte a pessoa Divina (Is 45.22; Jn 2.9; Tt 2.11). Na condição de pecador, o homem jamais por si só
produziria a sua salvação (Rm 3.10,11; Tt 3.5), por essa razão vemos partindo sempre de Deus a iniciativa de restauração
humana (Gn 3.9;15,21; Jo 3.16,17; 2Co 5.18,19; Tt 2.11). No entanto, ao estabelecer a porta que dá acesso ao
Tabernáculo, fica claro a responsabilidade do homem em resposta a ação inicial do Senhor quanto aos benefícios
pertencentes a sua entrada no santuário. No plano da salvação, Deus em Sua soberania incluiu a responsabilidade do
homem em crer no seu Filho (Mc 16.15,16; Jo 3.16-18; Rm 10.11-14). Fé e arrependimento são necessários para a
salvação, precedendo a regeneração, ou seja, cremos para ser regenerados e não o inverso (Mc 1.15; Jo 20.31; At 2.38;
10.43; Rm 1.16; 10.9; 1Co 1.21; Ef 1.13,14). A fonte da salvação humana é a graça de Deus e o meio de recebê-la é a fé
nEle, como afirma o apóstolo Paulo (Ef 2.8).
III – A PORTA DO PÁTIO E A SUA SIMBOLOGIA
3.1 O único acesso. Qualquer um que se aproximasse do Tabernáculo por outro lugar que não fosse a entrada, encontraria
uma parede de linho. A porta era a única maneira de chegar ao pátio, todos tinham que passar por ela. Todo o povo de
Israel, de qualquer tribo, e todos os estrangeiros em Israel, vindos dos quatro cantos do acampamento, distantes ou
próximos, tinham que se submeter aos critérios de Deus (Nm 15.14-16). O Senhor colocou somente uma entrada no
Tabernáculo, pois há somente um caminho para o homem se aproximar de Deus, e este passa pela entrada, sendo assim, a
porta é uma clara figura do Senhor Jesus, que assim afirmou: “Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e
entrará, e sairá, e achará pastagens” (Jo 10.9); sendo o único caminho de acesso ao Pai (Jo 14.6); as Escrituras ainda
declaram que Ele é: (a) o único nome que pode salvar (At 4.12); (b) o único mediador entre Deus os homens (1Tm 2.5), e,
(c) crer nele é a única forma de o homem ser salvo (Rm 10.12,13).
3.2 A abrangência do acesso. A porta do pátio possuía dez metros de largura (20 côvados) e ficava no lado leste, no meio
da frente do Tabernáculo (Êx 27.16). Era composta por uma cortina de pano azul, púrpura, carmesim e também de linho
fino torcido, sustentada por quatro colunas centrais cingidas de faixas de prata (Êx 27.17. Essa entrada era larga o
suficiente para permitir a entrada de qualquer pessoa que quisesse e se submetesse aos critérios necessários para
entrar. Isso aponta claramente para a abrangência da salvação e as bençãos do Senhor decorrentes dela. Desde o início,
a proposta divina sempre foi estender a bênção da salvação a todos os homens indiscriminadamente o que deixou claro por
meio da promessa feita a Abraão: “[…] e em ti serão benditas todas as famílias da terra” (Gn 12.3; Gl 3.8). Destacamos
ainda Deus deu garantia e extensão de salvação a todas as pessoas (Is 45.22), como também na descrição do alcance da
ação messiânica (Is 49.6; Is 53.6). Sua graça alcança os judeus e os gentios (Rm 3.29; 9.24,30; Gl 3.14; Ef 3.6; Tt 2.12),
não é limitado a um grupo seleto de pessoas, pois as Escrituras afirmam que Jesus se deu como resgate por todos (1Tm
2.6); e, que provou a morte por todos (Jo 7.37; Hb 2.9; 1Tm 4.10; 2Pd 3.9; 1Jo 1.9-2.2; 4.14).
CONCLUSÃO
Assim como todos os compartimentos do Tabernáculo, o pátio representava verdades espirituais que apontavam
para Cristo e a sua obra, nEle a justiça divina foi saciada, podendo então nos conduzir à presença do Pai celestial.
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