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ENTENDENDO O TABERNÁCULO

#conectou?

O Tabernáculo se tornou um símbolo da fé israelita durante
a peregrinação no deserto, seus utensílios da mesma forma
até hoje trazem sempre um referencial de Deus para o povo,
e não somente os cristãos e os judeus se utilizam de símbolos
para representar sua fé, os símbolos ultrapassaram a religiosidade e virou uma forma totalmente eficaz de comunicação.
Um símbolo é muito mais que um desenho, muitas vezes
eles representam uma história, um fato ou uma informação.
A cruz representa o cristianismo, pois foi nela que o Senhor Jesus foi morto, e
não somente isso, na cruz Jesus manifestou o perdão quando disse para que Deus
perdoasse a todos, pois não sabiam o que faziam, manifestou a misericórdia e a
reconciliação com o ladrão da cruz, manifestou todo seu sofrimento e sentimento
de solidão e por último manifestou a conclusão do projeto de Deus quando disse
que estava tudo consumado.
O Ichthys (original grego) ou peixe é outro representante do cristianismo, que o
representa antes mesmo da cruz, pois o peixe foi o símbolo escolhido para que
cristãos se reunissem sem que outros religiosos percebessem, desenhavam no
chão e somente quem conhecia o significado do peixe entendia o que iria acontecer naquela localidade, como também era usado para identificação dos túmulos e
catacumbas onde se enterravam os cristãos. As iniciais da palavra peixe em grego
traz o acrônimo “Iēsous Christos Theou Yios Sōtēr”, que significa: ”Jesus Cristo,
Filho de Deus, Salvador”

A lua crescente com a estrela representa o Islão, foi símbolo do império otomano
e depois começou a representar o Islamismo.

A Menorah, um candelabro de sete braços, é um símbolo judaico mais antigo que
se tem relato. Ela representa, Israel e o povo de Israel desde os tempos Mosaicos.
A Menorah se encontrava dentro do Tabernáculo para iluminá-lo e é citada na Torah inúmeras vezes. O próprio Deus passou as orientações a Moisés quanto a sua
construção (Êx 25.31-40). A Menorah é um dos principais símbolos do Judaísmo.
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