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E abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca da sua Aliança foi vista no seu
templo; e ouve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva
(Ap 11.19).
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                                                        ONDE              
                                           ESTÁ A ARCA   
                                          DA ALIANÇA? 

 
“Onde está a Arca da Aliança que desapareceu 

misteriosamente?” é uma pergunta que tem intrigado 
teólogos, estudiosos, e deixado muitos arqueólogos na 
expectativa de encontrá-la. Uns dizem que ela está escondida 
numa rocha; outros, que ela está na África aos cuidados de 
alguém; outros, que ela está enterrada no chão do Antigo 
Templo; e assim são muitas as especulações a respeito do 
paradeiro da tão fascinante Arca da Aliança. 

 
Porém, as Escrituras Sagradas dão claras evidências 

de que a Arca da Aliança, feita por Moisés, a qual contém as 
duas Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, 
representando toda a Sua Lei (os Dez Mandamentos) que, 
segundo o próprio Deus, cujo cumprimento resulta na 
salvação do homem, encontra-se no Céu, no Templo de Deus, 
até o julgamento final, conforme Apocalipse 11.19: E abriu-
se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista 
no seu templo. 

 
Porque a Obra de Redenção que Jesus veio realizar, 

era exatamente o cumprimento da Lei cujas Tábuas de pedra 
que estão dentro da Arca a representam. Por isto, a Arca da 
Aliança tem grande significado na nossa salvação. 
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Com certeza, a Arca da Aliança vista no céu, é a 
original, na qual estão as duas tábuas de pedra escritas pelo 
próprio dedo de Deus. A Sagrada Escritura não mente; e nela 
está claramente revelado que, mediante o toque da última 
trombeta, a Arca será vista no céu, no Templo de Deus, com 
grandes sinais: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca 
da sua Aliança foi vista no seu templo; e ouve relâmpagos, 
e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva (Ap 11.19). 

 
Observemos que, grandes sinais também aconteceram 

no Monte, quando Deus promulgou a Lei contida no interior 
da Arca; pois tudo aconteceu em meio aos trovões, 
relâmpagos, sonido da buzina, tremor e fumigação do Monte 
(Ex 20.1-18; 19.18).  

 
Se aquela não fosse a Arca da Aliança determinada 

por Deus a Moisés, mas sim uma outra natural do Templo de 
Deus (como também alguns dizem), não precisaria a 
explicação de que a Arca teria sido vista “no seu templo”! 
Bastaria dizer: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca 
da Aliança foi vista. Mas, acrescentou: “no seu templo”, 
dando a entender que Ela não era naturalmente do céu. 

 
Posso afirmar, com base nas Santas Escrituras que, na 

história sagrada, só existe uma Arca da Aliança, a qual 
contém as duas tábuas de pedra representando os dez 
mandamentos. Alguns até dizem que Deus teria, lá no céu, 
uma cópia dos dez mandamentos (do Testemunho), mas Deus 
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jamais usaria uma cópia, mas sim a original escrita pelo Seu 
próprio dedo (Ex 31.18; 32.15-16).  

 
Antes do Pacto do Monte Sinai não existia Arca da 

Aliança, nem na terra, e nem no céu. Ela foi criada única e 
exclusivamente para o processo de salvação do povo que 
estava destituído da glória de Deus. Pois os seres celestiais 
não precisam de Arca da Aliança. Tanto, que quando tudo se 
cumprir, isto é, quando estivermos na glória eterna, não 
precisará mais dela, conforme está escrito em Jeremias 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.  

 
Porém, hoje, a Arca da Aliança está no Céu, no 

Templo de Deus, aguardando a chegada do povo salvo, para 
que Cristo (pela Sua Graça) apresente por nós, todo o 
cumprimento da Lei representada pelas tábuas que estão no 
interior da Arca, consolidando assim o Resgate daqueles que 
Lhe aceitaram como Salvador. 

 
 Outrossim, após Jesus ter realizado o único e 
suficiente Sacrifício pela redenção do povo, como Sumo 
Sacerdote, Ele tinha que ir até a Arca da Aliança, onde 
Deus se fazia presente, para entregar o Sacrifício com 
todo o cumprimento da Lei contida no interior da Arca, 
para que se realizasse nEle toda a justiça do cumprimento 
da Lei, sem que dela fosse omitido um jota ou um til, 
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conforme Ele mesmo falou em Mateus, 5.17-18. Porém, 
segundo Hebreus 9.24, Jesus não entrou no santuário 
terrestre, mas no mesmo céu, para comparecer por nós 
perante a face de Deus. Isto significa que a Arca da 
Aliança já estava no Santuário Celestial. 
 
 A Arca da Aliança é única. Deus não mostrou a 
Moisés uma outra Arca como modelo, como alguns dizem. 
Até porque, o modelo da Arca não foi mostrado a Moisés por 
visão, mas por determinação de palavras. Veja em Êxodo 
25.10-22, como Deus falou a Moisés para mostrar o modelo 
da Arca, traçando todo o seu perfil por meio de palavras. 
 

Muitos ainda não compreendem o tamanho do 
significado espiritual da Arca da Aliança; pensam que Ela era 
um simples utensílio do Tabernáculo; mas, Ela é muito mais 
do que isto, Ela é a Aliança do Deus Altíssimo. Razão pela 
qual é chamada de: ARCA DA ALIANÇA DO SENHOR. 
Veja algumas referencias: Nm 10.33; Dt 31.26; Js 4.7; Jz 

20.27; 1Sm 4.5; 1Rs 8.6; 1Cr 22.19; Ex 32.15-16. 
Por isto, em Apocalipse 11.19, onde se refere à Ela, 

diz: e a ARCA DA SUA ALIANÇA foi vista NO SEU 
TEMPLO. 

 
Contudo, a nossa salvação é pela Graça de Cristo, 

porque a Lei que precisava ser cumprida para o nosso resgate, 
representada pela Arca, Jesus já cumpriu por nós, dando-nos 
o seu perfeito cumprimento pela Sua Graça. 
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Há duas maneiras para se cumprir a Lei, cujas tábuas 
de pedra que estão dentro da Arca a representam:  

 
Primeira: pela sua prática total, sem tropeçar em um 
só ponto (Gl 3.12; 5.3-4; Rm 10.5; Mt 23.23; 1 Tm 

1.8). 
Segunda: pela fé em Cristo, ou seja, se alimentando 
nEle, sem a prática da Lei: Àquele que não pratica, 
mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é 
imputada como justiça (Rm 4.5). Veja também: Jo 

15.5; 6.57; Ef 2.8.  
 
Observamos então, que a melhor maneira para que a 

justiça da Lei se cumpra em nós, é o revestimento de Cristo 
pelo batismo da fé, conforme está escrito: batizados em 
Cristo já vos revestistes de Cristo (Gl 3.27). 

 
São claras as evidências, pelas Sagradas Escrituras, 

que a Arca da Aliança feita por Moisés, está no céu, no 
Templo de Deus, contendo no Seu interior as duas Tábuas de 
pedra esculpidas pelo dedo de Deus, como estandarte da Lei 
de Deus, dada para a salvação do povo. Porque o Evangelho, 
corretamente compreendido, nos leva a entender que Deus 
precisa da Arca da Aliança até o dia do Julgamento Final. 
Pois naquele dia, vamos precisar apresentar a Deus o perfeito 
cumprimento da Lei dos Mandamentos, representada pelas 
Tábuas da Aliança que estão no interior da Arca. Por esta 
razão o julgamento final será perante a Arca da Aliança.  
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Porém, aqueles que tentarem entrar pela prática da 
Lei, terão que apresentar o cumprimento dela pela sua própria 
justiça. Mas, aqueles que são da fé, apresentarão a justiça da 
Lei alcançada pela Graça de Cristo, isto é, cumprida em 
Cristo Jesus, apenas pela fé no Seu nome, sem a prática da 
Lei; conforme o versículo já citado acima: Àquele que não 
pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é 
imputada como justiça (Rm 4.5). 
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