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INTRODUÇÃO: 
 
A arca feita de acácia e revestida de ouro, continha três objetos: a Tabua da Lei, o Pote de Maná e a 
Vara de Arão que floresceu. A arca viajou o seu maior percurso no deserto, chegando a Canaã segura e 
em perfeita condição como fora feita. Na morte de Elí e seus dois filhos Hofni e Finéia, sua nora 
exclamou: foi-se a GLORIA de Israel. Os Filisteus a tomaram, e por sete meses causou pânico em suas 
cidades. Desde sua migração de Bete-Semen, Quiriate-Jearim e Jerusalém, passaram-se 100 anos. Uma 
grande lição que aprendemos de sua digressão. 
 
 
ESBOÇO: 
 
 

1. Para o mundo ela é uma maldição: ele não a suporta! 
a. Para Asdode: 1 Sm 5.3 
b. Para Gate: 1 Sm 5.8 
c. Para Escrom: 1 Sm 5.10 
 

2. Para as religiões ela é uma apatia: o cristianismo formal a tem como um símbolo! 
a. Para Bet-Semem: 1 Sm 6.7 
b. Para Quiriate-Jearim: 1 Sm 7.1 
c. Para Hebron: 1 Cr 13.14 

 
 

3. Para o povo de Deus ela é uma bênção: o povo de Deus tem com ela uma experiência! 
 

a. Para a FAMÍLIA: 1 Cr 13.14 (Js 24.15) -  “Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir 
ao SENHOR, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que 
estavam de além do rio, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e a minha 
casa serviremos ao SENHOR.” 

 
b. Para o INDIVÍDUO: 1 Cr 15.18,21 (Jo 6.68,69) – “Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: 

Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e 
conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus.” 

 
 
c. Para a IGREJA: 1 Cr 16.3 (At 4.29-30) -  “Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas 

ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra,  enquanto 
estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho 
Jesus.” 

 



CONCLUSÃO: 
 
A Arca, como um símbolo particular da igreja universal, ela tem sido uma amiga fiel, e uma proteção 
para cada um que nela adentrou. Amigos fiéis são aqueles que em todo tempo amam a seu amigo (Pv 
17.17), que aconselham, que fazem o bem sem interesse próprio, que oram pelos outros, mesmo sendo 
injustiçados ou incompreendidos pelos próprios amigos (Jó 42.10). As Sagradas Escrituras revelam o 
exemplo de uma amizade pura, como a de Davi e Jônatas (1Sm 18.1); de uma amizade que leva a carga e 
sofre pelo seu próximo, como a de Paulo e Silas, e seus demais companheiros, que o apoiaram em suas 
prisões, em sua escassez, em suas viagens missionárias e em suas tribulações (Cl 4.9,10; Rm 16.7; Fl 23; 
At 15.40; 16.25).  Ela, nos maremotos, nos ventos tempestuosos ou na perigosa calmaria desta vida, esta 
amiga tem sido sempre o nosso forte abrigo: "O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há 
amigo mais chegado do que um irmão" (Pv 18.24)! 
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