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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
1- Foi tão gratificante descobrir, a revelação dessas características do povo de Deus  
                       -  ao “mergulhar” na Palavra para fazer trabalhos para o seminário. 
   Perceber o que ‘está por trás’ da fria letra da Lei: o Deus vivo que dá diretrizes para se viver em   
justiça num mundo injusto, um Pai cheio de cuidado com Seus filhos que busca o agir pelo amor, 
por ter compreendido o tão grande feito de sua libertação.  
2- Proponha-se a descobrir, por você mesmo, sob a orientação do Espírito,  
                        - o significado dessas referências: o que Deus quer formar em você  
                        - e ainda descobrir algumas outras. 
3- Não guarde só para si o que Deus mostrar: conte a outros (Ec 11.1) divulgue, distribua xerox.     
                       - Faça a sua parte, na sua área de influência, para a edificação da Igreja –x-  
Ah! Convém ler um capítulo por vez, meditar no seu significado e extensão para, depois, ler o 
capítulo seguinte. Se você for ‘taludinho’ na fé, pode ler um capítulo por dia. Se não, convém fazer 
estudo em grupo, um capítulo por semana, para ler referências e trocar comentários 

01 - O INÍCIO DO PLANO sobre a Lei > 1  
 
 Tudo o que Deus faz segue um plano com propósito determinado.  
 Deus não faz as coisas a olho, nem por impulso, muito menos ao sabor do momento: a 
vinda de Jesus, planejada desde a fundação do mundo  (Ap. 13.8) prometida em Gn 3.15 e 
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profetizada através de todo Velho Testamento requereu muito planejamento e todo o tempo Deus 
esteve trabalhando para que 'NA PLENITUDE DOS TEMPOS Deus enviou seu Filho, nascido de 
mulher, nascido sob a lei ' Gl 4.4  'a Lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo ' Gl 3.24  
 
 A morte de Jesus não foi um episódio isolado: está inserido em um contexto AMPLO 
que vai de Eternidade a Eternidade e permeia todo o agir de Deus na Terra, com o homem, nessa 
situação especial que existe no nosso planeta e que chamamos de TEMPO. 
 Por isso, é muito importante conhecer as Escrituras dentro de seu contexto amplo e geral 
 Daí a importância das Panorâmicas: conhecer o todo faz entender melhor as partes  
 Entre Gn 1.1 e Gn 1.2 ocorreu a queda do querubim que se tornou o diabo Is 14 e Ez 
28.14. 
 Então, passou a existir duas ‘jurisdições’ espirituais: a da luz e a das trevas Cl 1.13  
Seja Império das trevas ou Reino de Deus, cada qual tem seus princípios inexoráveis, como o 
açúcar adoça e o sal, salga: é isso aí, sem choro nem vela...  
Por isso, foi criado o homem: para escolher onde quer existir, sob qual jurisdição  
 
 Criado com a capacidade de escolher, precisava dar ao homem uma situação de escolha  
Eis o motivo das duas árvores: Gn 2.9  
1- árvore da Vida, no meio do jardim: posição de honra e de destaque,  
                               -  como as pracinhas nas cidades do interior  
2- árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, próxima à árvore da Vida Gn 3.3  
 
 A história da Queda é bem conhecida e suas consequências, também: influenciados 
pelo diabo incorporado na serpente, comeram da árvore que Deus dissera para não comer e, 
imediatamente, COMO AVISADOS, passaram a existir separados de Deus pois ‘morrer’ traz em si 
o conceito de ‘separação’.   

 
Expulsos do Éden, 
1-  saem com a promessa do Descendente que esmagará a cabeça da serpente, Gn 3.15  
2-  saem com o sacrifício de animais como meio de se aproximar de Deus Gn 3.21  
                      (a próxima situação de escolha entre Deus e o diabo)  
 Caim escolheu ofertar a Deus do jeito dele, Abel escolheu ofertar a Deus do jeito de Deus.  
 Caim mata Abel... tem início a ‘descendência da serpente’ Gn 4  
 Sete é a nova esperança de restauração: ‘Deus me deu outra semente...’ Gn 4.25 
Tem início a ‘descendência da Promessa’ de Gn 3.15  
                        ‘então se começou a invocar o nome do Senhor’ Gn 4.26  
 A descendência da Promessa traça um fio de sangue até Jesus, Mt 1 e Lc 3  
 Daí a extrema importância das genealogias  
 
 Antes do dilúvio, Adão é o exemplo negativo e o exemplo positivo é Enoque, Gn 5.24  
Enoque, avô de Lameque, não passou pela morte, foi trasladado, como Elias.  
Ambos viveram até que Lameque fosse adulto. Ciente de toda a história, contou ao seu neto Sem, 
filho de Noé, que sobreviveu ao dilúvio e, assim, a história do começo chega até Abraão, quando 
já existe a escrita e a História começa a ser documentada  
 
Resumindo o ‘passa bastão’ : de Adão e Enoque para Lameque, para Sem, para Abrão ... 
 # Tendo havido muitos anônimos fiéis entre eles que ‘passaram o bastão’ da mensagem, 
assim como cristãos são chamados a ‘passar o bastão’ da mensagem do Evangelho que 
receberam de muitos anônimos fiéis desde Pentecostes. 
 Essa corrente não pode ser quebrada, você é elo importante nessa cadeia:  
 Nenhum cristão tem o direito de não ser testemunha de Jesus  
Família peregrina pelas terras de Canaã  
Abrão escolheu obedecer a Deus ‘saindo ... sem saber para onde ia’, Gn 12, 15,  
             Isaque foi o filho da promessa, Gn 21 a 24  
            Jacó quis a promessa a todo custo, Gn 25 ... 36  
Esses foram os patriarcas de Israel - José, filho da amada Raquel (30.22-24) vendido por inveja 
dos irmãos (Gn 37) vem a ser grande no Egito (Gn 39) e chama sua família toda para morar em 
Gosen, Gn 46  
Os que desceram ao Egito foram cerca de 70 pessoas, Gn 36.27  
 
No Egito, aquela família se torna um povo de quase 3 milhões e meio de pessoas 
            # sabe-se pelo censo feito no Sinai: 603.550 homens adultos Nm 2.32  
Mulheres, crianças e velhos não foram contados  
Supondo cada família (1 homem) ter uma mulher + dois filhos + dois velhos...603.550 vezes 5 ... 
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faça as contas e veja quanto dá: mais de 3 milhões  
 Um povo escravo que não conhecia a Deus: só ouvira falar do Deus de Abraão, de Isaque 
de Jacó é arrancado do Egito por Moisés de modo violento:  
           - pragas e a morte dos primogênitos Gn 4-12 
Essa multidão amorfa, com mentalidade escrava, que não conhecia a Deus deveria testemunhar 
de Deus aos demais povos: como fazer deles o povo de Deus? 
Só mesmo a custo de Lei se poderia forjar nesse povo o padrão de Deus ao mundo. 

Como se educa crianças, Deus educou Seu povo: se obedece, bem, 
                                                                                      se não obedece, castiga... 
 
Vamos conhecer os princípios que estão por detrás de cada ordem de Deus  
 ‘a Lei nos serviu de aio ((instrutor para nos conduzir a Cristo’ Gl 3.24 -X-  

 

02 - MOTIVO DA LEI sobre a Lei > 2    
 
Êxodo fala da redenção pelo sangue, Deus fala do monte fumegante _  
             1-  dá a Lei : - o povo se adequando à santidade de Deus,   Ex 20 -23  
             2-  dá instruções detalhadas sobre a construção do Tabernáculo:  
                                 -  Deus  habitando entre Seu povo Ex 25 -31   
                                 -  habilita artesãos:  Ex 31.2-3 e  Ex 35.31-35           
             3-  escolhe a tribo sacerdotal:  LEVI  Ex 28 -29  
                                 - instruções detalhadas sobre as vestes, Ex 28.4 
 (Deus inventa a cueca, ‘calções’ , Êx 28.42 , Êx 39.28 e Ez 44.18  
  
Levítico fala do andar com Deus, Deus fala do Tabernáculo, onde habita no meio do povo 
                                 -  e diz o que convém à Sua santidade:  eis o conteúdo da Lei    
A palavra-chave, santidade, ocorre 87 vezes; o vers. – Chave é Lv 19.2 
 ‘Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: 
� Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo ‘ > 1Pe 1.15- 16   
         (Extr. de “A Bíblia Explicada” - Velho Testamento S C McNair) 
  
   # A finalidade da Lei era formar no povo o caráter de Deus (> Rm 8.29) mas... 
a Lei só evidenciou a incapacidade humana de viver sempre conforme o padrão de Deus daí a 
razão do sacrifício que aponta para o perfeito sacrifício de Jesus na cruz.  
 
1- O caminho para Deus é mediante o sacrifício: privilégio cap. 1 a 10 
Privilégio de ter sido resgatado pelo sangue do cordeiro na porta dos hebreus no Egito Ex 12  
                aponta para de Jesus, o Cordeiro de Deus João 1.29  
                               > importante ler 1Pe 1.18-19  
 
1.1 _ Lei das ofertas = oblação pelo pecado Lv 1 a 7 
 Holocausto, manjares, pacífica, pecado e culpa 
 # No final, veremos como o sacrifício de Jesus englobou todos os sacrifícios da Lei  
No tempo do Velho Testamento os pecados eram apenas cobertos, Sl 32.1  
 Os salvos que morriam antes da cruz ficavam 'guardados' no seio de Abraão, Lc 16. 23  
 Consumada a Redenção pela morte na cruz (João 19.30) Jesus desceu ao inferno para 
tirar a autoridade do diabo (tenho as chaves da morte e do inferno, Ap 1.18) e pregou aos mortos, 
salvos no tempo do Velho Testamento, guardados no 'seio de Abraão', para levá-los ao 
 Paraíso, como disse ao ladrão na cruz, Lc 23. 43  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1.2 _ Lei do sacerdócio = mediação, Lv 8 a 10 – também figura de Jesus, Sl 110.4 > Hb 9.14  
              Consagração Lv 8    inauguração Lv 9    transgressão Lv 10 
 
1.3   Sacerdotes escolhidos    
 
2- O andar com Deus é pela santificação [ prática ] cap. 11 a 25  
 
2.1 A Lei deu o Gabarito do agir como povo de Deus, separando-se dos costumes dos gentios  
 > ' transformai-vos pela renovação da vossa mente ' Rm 12.1-2 
 # No Novo Testamento, Santificação é processo que se inicia a partir da justificação pelo          
 sangue   Andar tem como base o relacionamento com Deus  

  Relacionamento envolve comunhão: tira o que faz separação, Is 59.2‘  
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‘SE andarmos na luz ... o sangue de Jesus purifica de todo pecado ’ 1 João 1.7 
 
 No cristão, a santificação é obra do Espírito Santo, ‘santificação do Espírito’ 1Pe 1.2  

 Levítico mostra como agir de modo compatível com a santidade de Deus 
 Ex: se o programa não for compatível, não funciona de jeito nenhum  
 
2.2. Um povo limpo: separa-se do que é imundo Lv 11 - 16 

a) requer –se um povo limpo cap 11-15 mostra o imundo para se manter limpo!   
b) requer-se dos sacerdotes: purificação, Lv 16  
Entre cap 11 e 16 aparece 160 vezes ou mais a palavra limpo ou similar 
c) O cristão é limpo, lavado no sangue de Jesus, 1 Coríntios 6.11 Hb 10.22  

 
2.3. Um povo santo: dedicado ao Senhor (santificação) Lv 17 - 25 

      a) requer-se santificação cap 17 –24 mostra os pecados dos quais precisam se separar 
      b) ano do jubileu: a terra separada para o Senhor Lv 25 

             Não se pode andar com Deus sem santificação, Hb 12.14  
                                     Gn 5.24 -  Am 3.3 -  Ef 4.1  
             c) Santidade prática - 1Co 10.31 - Cl 3.17   - 1Pe 4.10-11 
 
Conclusão: Apelo à fidelidade ao concerto: promessas e juízos, Lv 26 
 No fim, Apêndice quanto a alguns votos, Lv 27 
 
 Esse é o esquema do livro Levítico mas há leis em Êxodo, Números e Deuteronômio  
Essas leis traçam o perfil do povo de Deus que passaremos nos próximos capítulos # 
 
A seguir, características do povo de Deus: Para imprimir, se quiser ler no fim de semana  
 

03 – CARACTERÍSTICAS DO POVO DE DEUS sobre a Lei > 3  
 
 Características do povo de Deus às quais Ele quer moldar os que O amam e andam com 
Ele, Ex 36.26. Citadas todas juntas, apenas ler como um índice  
 - convém copiar e colar no seu computer, imprimir e estudar com calma em ocasião 
propícia, (ah! Como de praxe, sempre citar o site de origem). 
1- O povo de Deus é pecador > ver adendo  
1.1 razão do sacrifício  
       VT Sacrifícios e ofertas Lv 1 – 7.21, 28-30 Nm 15, 28 
 NT Cada sacrifício prefigura um aspecto do sacrifico perfeito de Jesus  
1.2 Separado de Deus, o homem precisa de mediador: como ponte que o une a Deus 
Anseio de Jó: - queria um advogado, 16.21 - queria um fiador, 17.3 - queria um árbitro, 9.33 
             VT Razão do sacerdócio: figura de Cristo    
 NT Jesus: o único mediador, 1Tm 2.5 
 
1.3 Sacerdotes precisam ser designados por Deus  
 NT Jesus ‘ Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele 
que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei. Sl 2. 7 > Sl 110.4  
 ‘Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque’   Hb 5.6 e 6.20 > Gn 14.18  
         VT Arão e filhos Ex 28.1 - Lv 7.28, 9 –10, 16, 21-22, 24.1-9   Nm 3, 8.1-4, 
             Consagrados, Lv 8 – 9 [10]              # Sedição Arão e Miriã Nm 12 
             Confirmados Nm 17!  
             Bênção sacerdotal Nm 6.22-27! 
             Supridos Lv 7.31 Nm 18.8               # Morte de Miriã e Arão Nm 20, Moisés, Nm 27.13 
 
2- O povo de Deus é santo: fez com Deus pacto com sacrifício Sl 50.5  
      VT Aliança do povo com Deus: em Horebe Ex 19.5 dalém do Jordão, Dt 1.5 Dt 29  
           # ver, no site WWW.perolaspreciosas.com.br /artigo sobre pactos e alianças tb na revista. 
     NT Jesus: ‘ novo pacto no Meu sangue ‘ Lc 22.20  
 
3 - O povo de Deus é separado, limpo Lv 7.22-27, 11 a 15, 17-18 Nm 5 
                                     Dt 7, 14, 21.10 22.5 23.1-5, 15-25 24.5  
 Votos Lv 27 Nm 6 e 30 
      Água purificadora Nm 19 
 Não come sangue (Dt 15.23)  
 e nem gordura,  Lv 7.24 
 
4 - O povo de Deus é justo Lv 19-20, 24.10 _ Sl 10.13 Sl 112  
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                                Dt 15, 16.18, 17.8 19.15 21.15, 22 22.1-4,13 24.1-4, 25 
5 - O povo de Deus considera o próximo. 
 (Acode ao necessitado, não discrimina) Lv 19.9, 13, 14, 32  
 
6 - O povo de Deus é vencedor  
 (Enfrenta e conquista, o inimigo) Dt 20, 23.9 
 
7- O povo de Deus é alegre, adorador 
 Festas Lv 23 Nm 28.16 Dt 16 
 Culto Dt 12 
 
8- O povo de Deus não é idólatra, Êx 20 Dt 13, 17. 
 
9- O povo de Deus descansa  
 (Pois confia no Senhor) Lv 23.3, cap 25 
 
10- O povo de Deus obedece  
 (Porque ama a Deus em primeiro lugar) Lv 26 Nm 15.37 Dt 6, 21.18 26 
 Dízimo Dt 14.22 
 Primogênito Dt 15.19 
 
11- O povo de Deus ouve a lei Dt 31.9-13 
 
12- O povo de Deus tem visão do futuro: Deveres do rei Dt 17.14 
  Vinda do Messias 18.15 
 Futura rebelião 31.14 
 
13- O povo de Deus é ordeiro, meticuloso, organizado, Nm 1 e 2 
          ‘ Em ordem ‘: a lenha onde seria queimado o sacrifício até mesmo a carne que será 
queimada.  
 
14 - O povo de Deus é saudável: (leis de higiene e saúde) 
 As leis estão coalhadas de ordens de se lavar, de lavar as vestes. 
 Deus inventa a tampa: pano sobre a boca dos potes, Nm19.15 
                                     
Conclusão:   
 
 É gratificante descobrir (ter a revelação) do perfil do povo de Deus ao “mergulhar” na 
Palavra olhando através da mera letra da Lei, buscando ver os princípios que envolvem e as 
características que visam formar no caráter do povo de Deus.  
 No texto acima há referências gerais. Há muitos detalhes embutidos em outros textos.  
 Proponha-se a buscar, por você mesmo sob a orientação do Espírito, o significado dessas 
referências e ainda descobrir algumas outras, acrescentando-as em sua cópia. 
 Não guarde só para você o que Deus mostra. Conte a outros, divulgue, distribua xerox.  
Faça a sua parte, na sua área de influência, para a edificação da Igreja ☺  
 
ADENDO: A Queda  
 
 Episódio em que o homem escolheu agir por critério próprio, à vista do que se vê, por 
interesse de obter vantagens, de ' ser como Deus' Gn 3 1.6  
 Escolhendo existir separados de Deus (o conceito da palavra morte é separação)  
foi-se a glória de Deus que os vestia e viram-se nus (Gn 3. 7) Ao serem criados, estavam 
vestidos de glória à semelhança de Deus (Gn 1. 26): vestido de glória Sl 104.2.  
 Assim, o homem tornou-se raça de pecadores: conhece o bem e o mal, mas não é capaz 
de fazer sempre só o bem: ' todos pecaram e [destituídos] estão da glória de Deus;' Rm 3.23  
☺ destituídos como se é destituído de um cargo ou atribuição 
 ' a alma que pecar, essa morrerá ' Ez 18.20  
 'o salário (o combinado a receber por fazer algo) do pecado é a morte, Rm 6.23  
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor '.  
 Para ser Justo e ainda trazer homem de volta a Si, Deus criou o Princípio da Substituição 
 Deus aceita que um inocente morra em lugar do pecador demonstrado por ' fez vestes de 
peles e os vestiu ' Gn 3.21 _ ao saírem do éden  
 ‘ Vendo eu o sangue passarei por cima ' Ex 12.13 1a. Páscoa, ao saírem do Egito  
Cada sacrifício do Velho Testamento aponta para o perfeito sacrifício de Jesus na cruz, Is 53.4-7#   
FIN DO 03  
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04 - POVO PECADOR sobre a Lei > 4 
         
 Importante: copie/ cole no seu computer (lembrando de anotar a origem) caso não tenha         
tempo de meditar em cada artigo, convém dar uma lida rápida, detendo-se em tópicos que lhe 
chamem a atenção arquivados em pasta própria, terá uma apostila completa no fim da série.  
 
Levítico 4 - CADA DIA, FOCANDO UMA CARACTERÍSTICA   
 Lendo as referências nas Escrituras  
 
O povo de Deus é pecador (1) razão do sacrifício 
 
 ‘Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus’ Hb 10.19 
  
 1.1 Sendo pecadores, só se pode entra na presença de Deus sob o sangue que atesta 
ter havido  
uma morte substitutiva pois: ‘ a alma que pecar, essa morrerá’ Ez 18.20 
 
 1.2. Foi o que ocorreu na primeira Páscoa,  
 ‘ Vendo Eu o sangue, passarei por cima’ Êx 12.13 
 Assim, foram salvos da morte os primogênitos de Israel  
 
 1.3 Na última Ceia, foi o que Jesus, ao servir o vinho, explicou ilustrar:    
‘ este é o Meu sangue, o sangue do Novo testamento (pacto) derramado por muitos para remissão 
de pecado’.   Mt 26.28  
 

VT Sacrifícios e ofertas Lv 1 – 7.21, 28-30 Nm 15, 28  
NT Cada sacrifício prefigura um aspecto do sacrifico perfeito de Jesus  

             # Editora da Missão Chamada da Meia noite tem livreto muito bom     
 
Primeiro sacrifício: Gn 3.21 antes expulsar Adão e Eva do éden, Deus lhes fez vestes de  
peles para o que foi preciso matar e esfolar dois animais.  
 
Razão do sacrifício: com a Queda, foi-se a glória de Deus que os vestia e viram estar nus 

O homem foi criado à imagem (física) e à semelhança de Deus, Gn 1.26 
Estavam vestidos como Deus está vestido... de glória, Sl 104.2)  
por isso, ‘ estavam nus e não se envergonhavam ...’ Gn 2. 25  
no momento em que Adão comeu ... concordou com a transgressão da Eva, Gn 3.6  
e imediatamente ocorre a conseqüência advertida: ‘ certamente morrerás ‘ Gn 2.17 
                                                                                  (certamente vão se separar de MIM)  

Obs.: o conceito por trás da palavra morte é separação: alguém morre quando o corpo é 
separado 
do espírito que continua a existir eternamente, numa dimensão espiritual, não mais material  
 
Separados de Deus, foi-se também a glória de Deus que os vestia: viram-se nus Gn 3.7 
           ‘ todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus ‘ Rm 3.23  
             # destituídos como alguém que foi destituído de um cargo que ocupava  
             Ah! Um dia, a IGREJA será restituída à gloria de Deus 1João 3.2  
 
Efeito do sacrifício: vestiu, cobriu a nudez evidência do pecado, Gn 3.21  
             # por isso a nudez é vergonhosa!  
Como o sangue na porta do israelita, por ocasião da primeira Páscoa, Ex 12.13  
a veste de peles mostra que a justiça de Deus foi feita pela morte de um substituto  
 
 
Nota-se que Adão e Eva entenderam a ilustração do (P) Principio da Substituição  
por ter Abel ter oferecido a Deus uma de suas ovelhas, e ter sido aceito Gn 4  
Sacrifico é o caminho para a restauração da comunhão com Deus perdida no éden  
Cada sacrifício do VT aponta para o perfeito sacrifício de Jesus na cruz – x- fim do 04 
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05 - O SACERDÓCIO sobre a Lei > 5  

NT 
O sacerdócio prefigura a pessoa de Jesus, único Mediador entre Deus e os homens 1 Tm 2.5 

 
1.1 O homem existe separado de Deus pela escolha do éden (a Queda). 

1.2   O homem precisa de um mediador: como ponte para ser re-ligado a Deus  
       Jó declara: ‘Não há entre nós árbitro para pôr a mão sobre nós ambos’. Jó 9.33  
      . Eis a razão do sacerdócio no VT  
 

> NT explica: há um abismo intransponível entre as jurisdições das trevas e da luz, Lc 16.26  
        Quem aceita Jesus: a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, Rm 3.25 
        Deus liberta do império das trevas e transporta (a pessoa) para o reino do Filho...’ Cl 1.13  
 
1.3 Jesus: único mediador 1Tm 2.5  
       há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,  

Jesus precisou se fazer homem para, como homem sem pecado, tomar o lugar do pecador, na 
cruz: - Jesus cobriu a distância que nos separa de Deus, para levar-nos a Deus, Hb 8. 
  > agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é [mediador] de um melhor 
pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas’ Hb 8.6 
  > E por isso é [mediador] de um novo pacto, para que, intervindo a morte para remissão 
das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da  
      herança eterna’ Hb 9.15. 
 > ‘chegastes...e a Jesus, o mediador de um novo pacto,  
   - e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel’ Hb 12.24 
              # aqui, um (P) princípio embutido: o sangue inocente clama desde a terra Gn 4.10 
 
Também... ‘três testificam no céu: Pai, Palavra (Jesus) e o Espírito; três testificam na Terra: o 
Espírito (no céu e na terra) a água (Palavra e batismo) e o sangue 1Jo 5.7- 8 
 

ADENDO: caso esta seja uma aula avulsa, explicar ‘ A Queda ‘ com consta no capítulo anterior. 

Cada sacrifício do Velho Testamento aponta para o perfeito sacrifício de Jesus na cruz, Is 53.4-7    
                     FIM DO 05 
  
 

06 - O SACERDOTE sobre a Lei > 6   
NT 
 
  ‘Como também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de [Melquisedeque]. 
Hb 5.6 sendo por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de [Melquisedeque]. Hb 5.10   
 ‘ aonde (na presença de Deus) Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote 
para sempre, segundo a ordem de [Melquisedeque] Hb 6.20 
 ‘ este [Melquisedeque], rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro 
de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou’ Hb 7.1 > Gn 14.18 
 ‘De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico (pois sob este o povo recebeu 
a lei), que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de 
[Melquisedeque], e que não fosse contado segundo a ordem de Arão?’ Hb 7.11 
 
Sobre a Lei > 6 
 1- O povo de Deus é pecador: escolheu existir separado de Deus (ver adendo): 
 2- precisa de mediador designado por Deus para ser o elo que liga o homem a Deus   
 3- Sacerdotes (mediadores) precisam ser designados por Deus  
 
VT Arão e seus filhos: escolhidos - Êxodo 28  
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                                    Confirmados -  Nm 17 -  a vara de Arão floresce 
 
No salmo 110, salmo messiânico, sobre a aliança com Davi e o reino eterno - profetizado o 
sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Sl 110.4 
 
 
NT   ‘Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote,  
       - mas O glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei ‘Hb 5.5 
         ‘Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque’ Gn 14.18 trouxe os elementos da Ceia  
                      Hb 5.6, 10 Hb 6.20 Hb 7.1, 10-11,15,17  
 
João enfatiza o fato de Jesus ter sido enviado/ designado por Deus 
 (circundar os números dos versos ou sublinhar com lápis preto de ponta fina). 
 
 Jo 3.17 Porque Deus [enviou] o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas 
para que o mundo fosse salvo por ele...  
 Jo 3.34 aqueles que Deus [enviou ]fala as palavras de Deus; porque Deus não dá o 
Espírito por medida.... Jo 6.39 a vontade do que me [enviou] é esta: Que eu não perca nenhum de 
todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia.. 
 Jo 6.44 Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me [enviou] não o trouxer; e eu o 
ressuscitarei no último dia.... 
  Jo 7.28 Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: Sim, vós me 
conheceis, e sabeis donde sou; contudo eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me [enviou] 
é verdadeiro, o qual vós não conheceis... 
 Jo 8.26 Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós; mas aquele que me [enviou] 
é verdadeiro; e o que dele ouvi, isso falo ao mundo....  
 Jo 8.29 E aquele que me [enviou] está comigo; não me tem deixado só; porque faço 
sempre o que é do seu agrado...  
 Jo 10.36 àquele a quem o Pai santificou, e [enviou] ao mundo, dizeis vós: Blasfemas; 
porque eu disse: Sou Filho de Deus? 
 

O7 - O SUMO SACERDOTE sobre a Lei > 7   
NT 
 Hebreus enfatiza o aspecto de Jesus como sumo sacerdote  
 
 Hb 2.17 convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um 
sumo [sacerdote] misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação 
pelos pecados do povo. 
 Hb 4.14-15 Tendo, portanto, um grande sumo [sacerdote], Jesus, Filho de Deus, que 
penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. 
-Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas 
fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 
 Hb 5.1 todo sumo [sacerdote] tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens 
nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados.5 assim 
também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo [sacerdote], mas o glorificou 
aquele que lhe disse: Tu és meu Filho, hoje te gerei; 
 Hb 5.10 sendo por Deus chamado sumo [sacerdote],  
segundo a ordem de Melquisedeque. 
 Hb 6.20 aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito [sacerdote] para sempre, 
segundo a ordem de Melquisedeque. 
 Hb 7.1 Melquisedeque, rei de Salem, [sacerdote] do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro 
de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou .3 sem pai, sem mãe, sem 
genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus), 
permanece [sacerdote] para sempre...11 se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico (pois sob 
este o povo recebeu a lei), que necessidade havia ainda de que outro [sacerdote] se levantasse, 
segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão?  
  Ler Hebreus 7, todo o capítulo   
 Hb 8.1 Ora... o ponto principal é este: Temos um sumo [sacerdote] tal, que se assentou 
nos céus à direita do trono da Majestade...todo sumo [sacerdote] é constituído para oferecer dons 
e sacrifícios; pelo que era necessário que esse sumo [sacerdote] também tivesse alguma coisa 
que oferecer…4 Ora, se ele estivesse na terra, nem seria [sacerdote],  
havendo já os que oferecem dons segundo a lei, 
 Hb 9.6 Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira 
tenda os [sacerdote]s, celebrando os serviços sagrados; .7 mas na segunda só o sumo 
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[sacerdote], uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do 
povo;... Hb 9.11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo [sacerdote] dos bens já realizados, por meio 
do maior e mais perfeito tabernáculo (não feito por mãos, isto é, não desta criação) Hb 9.25 nem 
também para se oferecer muitas vezes, como o sumo [sacerdote] de ano em ano entra no santo 
lugar com sangue alheio' ... Hb 10.11 todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e 
oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados; 
 Hb 10.21 e tendo um grande [sacerdote] sobre a casa de Deus, 
 Hb 13.11-13 Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo 
lugar pelo sumo [sacerdote] como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. .12 Por isso 
também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu [fora] da porta. 
 # Jesus sofreu FORA do sistema religioso da época sob a autoridade do Império romano. 
13. Saiamos pois a ele fora do [arraial], levando o seu opróbrio. 
 # o apelo é para romper com o sistema religioso e passar a ter um relacionamento pessoal 
com Deus por intermédio de Jesus que veio instituir NOVA aliança de Deus com a Humanidade:  
 Mt 26.28   isto é o meu sangue, o sangue do novo [testamento],  
                que é derramado por muitos, para remissão dos pecados. 
 
ADENDO: caso esta aula esteja sendo dada avulsa, explicar A Queda 
 
 - Episódio em que o homem escolheu agir por critério próprio, à vista do que se vê, por interesse de 
obter vantagens, de saber como Deus Gn 3 1.6  
   Escolhendo existir separados de Deus (o conceito da palavra morte é separação)  
foi-se a glória de Deus que os vestia Gn 1. 26 semelhanças: vestido de glória Sl 104.2  
   O homem tornou-se raça de pecadores: conhece o bem e o mal, mas não é capaz de fazer sempre 
só o bem: 'todos pecaram e [destituídos] estão da glória de Deus;' Rm 3.23  
☺ destituídos como se é destituído de um cargo ou atribuição 
  ' a alma que pecar, essa morrerá ' Ez 18.20  
   'o salário (o combinado a receber por fazer algo) do pecado é a morte, Rm 6.23  
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor '  
Para ser Justo e ainda trazer homem de volta a Si, Deus criou o Princípio da Substituição 
   Deus aceita que um inocente morra em lugar do pecador  
   Demonstrado por ' fez vestes de peles e os vestiu ' Gn 3.21 _ ao saírem do éden  
  ' vendo Eu o sangue passarei por cima ' Ex 12.13 1a. Páscoa, ao saírem do Egito  
 
Cada sacrifício do Velho Testamento aponta para o perfeito sacrifício de Jesus na cruz, Is 53.4-7 
 
FIM DO 07 

08 - AARÃO E SEUS FILHOS sobre a Lei > 8  
 
Algumas referências sobre Aarão e filhos (monte a história deles)  
 (marque o texto em sua Bíblia e anote ref. Complementares). 
 
 Aarão era irmão 3 anos mais velho do que Moisés, Êxodo 4.14 e 5.1.  Enviado por Deus 
para ser a 'boca' de Moisés junto a Faraó.  
 # Moisés ficara longe do Egito por 40 anos: perdera a fluência da língua 
 Aarão ficara no Egito e estava atualizado quanto à língua e à situação em geral.  
Aarão ficou com Moisés durante os 40 anos no deserto, Nm 20.24 e 33.38.  Ele e seus filhos são 
designados por Deus para o sacerdócio Ex 28.1 
 Fez o bezerro de ouro enquanto Moisés estava no monte Sinai, Ex 32  
 Logo após à consagração deles, Nadabe e Abiú morrem imediatamente por trazerem 
fogo estranho perante o Senhor Nm 10.1-7.  
Recebe ordens específicas quanto ao modo de cultuar a Deus  
              ‘ Falou Deus a Moisés e a Aarão...’ 
Lv 1-3, 6-9, 11.1 13.1 14.33 15.1 16.1, 17.2 21-22, 24.3 3 9  
Nm 1.1, 2.1. 3.10, 4.46 Nm 6.23 (modo de abençoar)  
 Ele e Miriã falam mal de Moisés por causa da mulher cusita, Nm 12 e 17 
A vara de Aarão floresce, confirmando o chamado de Deus ao sacerdócio  
 Aarão ficou com Moisés durante os 40 anos no deserto   
Morte de Aarão no 5º mês do ano 40, com 123 anos Nm 20.24 e 33.38  
 Notem que a Bíblia 'não doura a pílula' mostrando homens de Deus perfeitos: eles eram 
humanos, tinham suas falhas e nem sempre agiram do melhor modo, mas Deus vê o coração  
A Bíblia relata fatos:  não sabemos de suas orações de arrependimento #  
Fim 08  
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09 - POVO SANTO sobre a Lei > 9   
NT 
 Jesus através do Qual temos pacto com Deus pela fé no seu sangue: A Jesus, Deus propôs 
para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados 
dantes cometidos, sob a paciência de Deus; Rm 3.25  
 Ao instituir a Ceia, Jesus disse aos discípulos: 'isto é o meu sangue, o sangue do novo 
testamento  
(Pacto, concerto) ...derramado por muitos, para remissão dos pecados. Mt 26.28  
 
Sobre a Lei > 9  
  
 O povo de Deus é santo (2) fez com Deus pacto com sacrifício Sl 50.5 
Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios.  
 VT Aliança do povo com Deus: em Horebe Ex 19.5 dalém do Jordão, Dt 1.5 Dt 29  
 > ver artigo sobre pactos e alianças  
 NT Jesus: ‘ novo pacto no Meu sangue ‘ Lc 22.20  
 
Observações: ‘ É importante distinguir ALIANÇA de DISPENSAÇÃO’ diz Scofield 
 
 Dispensação é modo temporário de Deus experimentar o estado espiritual do povo  
através de uma prova quanto à obediência a certa revelação específica da vontade de Deus. 
 Encontra-se três vezes no Novo Testamento: Ef 1.10 e 3.2; Cl 1.25  
 Falhar na prova traz o justo juízo de Deus: só na aliança da graça o homem não recebe o 
justo juízo de Deus pois este caiu sobre Jesus, Is 53 .4-7  
 Mas Deus pede a prova da nossa fé: ‘para que a prova ]da vossa fé, mais preciosa do que 
o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de 
Jesus Cristo; (1Pe 1.7) 'aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim 
falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações' 1Ts 2.4 
 
Na dispensação da graça não se perde a salvação, mas perde o galardão 1Co 3.11-15 
 
 Aliança é eterna e incondicional pois firmada na Palavra de Deus, Jr 1.12  
 Tem por base as promessas de Deus 2Tm 2.13 ‘se formos infiéis, ele permanece fiel 
pois não pode negar-se a si mesmo ‘ 
Obs.: Se O negarmos... Ele nos negará ’  
           # Deus respeita a escolha pessoal: não quer nada com quem não quer nada com Ele 
(P) ‘o Senhor está convosco enquanto vós estais com ele se o buscardes, o achareis; mas 
se o deixardes, ele vos deixará’ 2Cr 15.2 
 
> Adendo sobre alianças e dispensações  
 
Dispensações: vários modos como Deus tem falado ao homem Hb 1.1-2  
 ' Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas .2 nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho ‘  
 
1- Inocência Gn 2 Teste 2 árvores Juízo: morte (separar-se de Deus)  
 
2- Consciência Gn 4 Teste dominar a tendência ao mal Juízo: dilúvio  
 
3- Governo humano: Princípio: quem mata, morre Gn 9.6-7 
   Teste: povoar a terra   Erro: torre de Babel   Juízo: confusão das línguas 
 
4- Promessa: far-te-ei grande Nação...como as estrelas será tua semente Gn 12.2, 15.5 
    Teste: Sara não engravida   
    Falha: filho com escrava egípcia Hagar Gn 16  
    Juízo: escravidão no Egito profetizada Gn 15.13 
              Patriarcas Abraão, Isaque e Jacó Gn 
 
5- Lei - Êxodo 20 (Pentateuco) Tempo do Velho Testamento  
    Teste: adorar só a Deus, observar toda a Lei  
    Falha: foram idólatras _ cultuavam ao Senhor e a outros deuses.  
    Juízo: cativeiro babilônico  
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6- Graça - Novo Testamento Mt 26. 28  
    Teste aceitar a salvação pela fé no sangue de Jesus  
     Falha: ’ não acolheram o amor à verdade para serem salvos, por isso 
    Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira’ 2Ts 2.11  
    Juízo: anticristo, 2 Ts 2.3-9  
 
7- Milênio Ap 20.6   
      Teste: aceitar o governo humano de Jesus:  
      Falha: Gog e Magogue Ap 21.8  
      Juízo: o mundo explode 2 Pedro 3.10 Ap 20.11   -x- fim do 09 

10 - POVO LIMPO > sobre a Lei 10 
NT 
' Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, 
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós.SE confessarmos os nossos pecados, 
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça' (1 João 1.7, 9)  
 > ‘lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro’ Ap 7.14  
 
Sobre a Lei > 10 
 
A lei tratava de coisas físicas, materiais, ilustrando o horror que se deveria ter a tudo o que Deus 
considerava abominação (pode ver numa concordância bíblica)  
 
 O povo de Deus é   limpo (3)  

# Deus determina o que é imundo e manda não tocar o imundo para ficar sempre 
LIMPO  
Lv 5.2-3 Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta-fera imunda, seja de 
 gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, 
 contudo será ele imundo e culpado. 
 # qual cuidado de Deus com Seu povo você vê através deste mandamento? 

Antigamente não havia exames de sangue para determinar a causa-mortis:  
O bicho poderia ter morrido de alguma doença contagiosa  

Nm 19.11, 16 uma água especial que seria espargida para purificação do imundo  
- Quem tocasse um cadáver  
- Se não buscasse ser purificado, seria extirpado do povo  
Interessante:  
‘todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo‘ Lv 19.16 
Naquela época não havia tapeware nem supermercado: tudo se estocava em vasos de 
barro 
Não havia empresas dedetizadoras muito menos SBP_ até há bem pouco tempo, o mundo 
era infestado por ratos e baratas, piolhos e pulgas. E ainda o é, em lugares sem 
saneamento básico e em regiões afastadas, na selva, etc. 
# qual cuidado de Deus com Seu povo você vê através deste mandamento? 
 

Lv 10.10 ... para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o [imundo ]e o limpo, 
Separação é princípio (P) básico desde o início da restauração da Terra, Gn 1.4,7,9  
NT ‘ saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor; 
e não toqueis coisa imunda, e eu vos [receberei ‘ 2Co 6.17 
Santificação é a prática do Princípio (P) de separação  
 

Lv 7.21-27 E, se alguma pessoa, tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia de 
 homem, ou gado [imundo], ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício 
 da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. (era 
 para evitar a possibilidade de contaminação de doenças)  
 
Lv 20.25 Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e 
 as limpas; e não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais, ou de aves, 
 ou de qualquer coisa de tudo de que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós 
 como imundas. 
 
Lv 11 a 15 definem o que é imundo Lv 17-18 Nm 5   # marcar em sua Bíblia 
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 Deus sabe que é possível se tornar imundo e mostra como ficar limpo,  
Lv 17.15 E todo homem, quer natural quer estrangeiro, que comer do que morre por si ou do que 
 é dilacerado por feras, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será [imundo] 
 até a tarde; depois será limpo. 
Lv 22.5-6 o homem que tocar em tais coisas será [imundo] até a tarde, e não comerá das coisas 
 sagradas, mas banhará o seu corpo em água tb Nm 19.7-8, 10-11, 13  
Lv 14.9 sublinhar banhará em Lv 15 Lv 16.4, 24, 26 Lv 22.6 Nm 19. 7-8, 19 
Nm 19.15 Também, todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. 
                  # qual cuidado de Deus com Seu povo você vê através deste mandamento? 
Nm 19 águas da purificação  
 
Nm 9.6-7. 10 Repeteco da Páscoa por causa dos que, eventualmente, estivessem imundos  
 
Para Deus qualquer homem é imundo por sermos raça de pecadores Is 64.6  
’ todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia; e todos 
nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades, como o vento, nos arrebatam’  
                    #  toda a instrução de Deus tem por finalidade o ensino, Rm 15.4  
                      ‘ tudo o que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito ’  
UMA ATITUDE VALE MAIS DO QUE MIL PALAVRAS  
Toda a ênfase de Deus quanto à extrema importância de buscar a purificação quer ensinar o 
horror à imundícia: quanto é preciso buscar ser e manter-se LIMPO, purificado  
 

       NT Deus manda cristão tomar banho (rs rs rs) Hb 10.22   
           ‘ Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; 
             Tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa ‘  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Para quem quer saber mais detalhes sobre a Lei  
 
A EXCLUSÃO DA ASSEMBLÉIA 
 Dt 23.1 Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou for cortado o membro viril, não 
entrará na assembléia do Senhor. (Eram os eunucos: costume da época com escravos)  
 Dt 23.2 Nenhum bastardo entrará na assembléia do Senhor; nem ainda a sua décima 
geração entrará na assembléia do Senhor. 
 Dt 23.3 Nenhum amonita nem moabita entrará na assembléia do Senhor; nem ainda a sua 
décima geração entrará jamais na assembléia do Senhor; Dt 23.4 porquanto não saíram com pão 
e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito; e, porquanto alugaram contra ti a 
Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Dt 23.5, Contudo o Senhor 
teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em bênção; porquanto o Senhor teu 
Deus te amava. Dt 23.6 Não lhes procurarás nem paz nem prosperidade por todos os teus dias 
para sempre. 
 Dt 23.7 Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão; nem abominarás o egípcio, pois 
peregrino foste na sua terra. Dt 23.8 Os filhos da 3ª. geração entrarão na assembléia do Senhor. 
 
A LIMPEZA DO ACAMPAMENTO, na guerra  
 Dt 23.9 Quando te acampares contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa 
má. 
 Dt 23.10 Se houver no meio de ti alguém que por algum acidente noturno não estiver 
limpo, sairá fora do arraial; não entrará no meio dele. Dt 23.11, porém, ao cair da tarde, ele se 
lavará em água; e depois do sol posto, entrará no meio do arraial. 
 Dt 23.12 Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. Dt 23.13 Entre os teus 
utensílios terás uma pá; e quando te assentares lá fora, então com ela cavarás e, virando-te, 
cobrirás o teu excremento; Dt 23.14 porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, 
para te livrar, e para te entregar a ti os teus inimigos; pelo que o teu arraial será santo, para que 
ele não veja coisa impura em ti, e de ti se aparte 
 
Conhecendo a Lei e considerando os princípios nas entrelinhas,  
sabemos como Deus vê as coisas, atento aos mínimos detalhes ... # 
FIM 10  
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11- POVO SEPARADO sobre a Lei > 11   

NT 
Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso 
Senhor...16 Porventura o cálice de bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de 
Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 
14 Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a 
injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? 1Co 1.9,10.16- 2Co 6.20  
 'Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não 
praticamos a verdade.7 Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com 
os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.1 João 1.7  
             # quando se ama alguém, há o anseio de exclusividade, de se separar para estar com a 
pessoa amada. Tiago chama de adúltero /as aos que dizem ter aliança com Deus pelo sangue de 
Jesus e amam o mundo Tg 4.4 corr 
 
Sobre a Lei > 11 
O povo de Deus é separado (4)   

# lembrar de marcar de leve em sua Bíblia ex: circundar número do capítulo  
e/ ou por uma nota no rodapé: limpo  
Dt 7 Dt 14, 21.10 22.5 23. [ 1-5] entre chaves 23. [15-25 ] 24.5 
# lembrar de marcar de leve em sua Bíblia ex: circundar número do versículo  

 
Separação é princípio espiritual básico evidenciado desde Gn 1.4, 6, 14, 18  
‘Viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a luz e as trevas’. 
NT ‘ Pelo que, saí vós do meio deles e [separai]-vos, diz o Senhor; e não toqueis coisa imunda,   
         e eu vos receberei’ 2Co 6.17                # ver adendo sobre Santificação  
 
Êx 26.33 Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do 
testemunho; este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. 
 
Lv 10.9- 10 ‘ vinho nem bebida forte vós (sacerdotes) não bebereis quando entrardes na tenda da 
congregação...tão somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o imundo e o 
limpo, Lv 10.11 para ensinar aos filhos de Israel ...’  
 
Lv 11.47(lei sobre animais) ...para fazer separação entre o imundo e o limpo 
e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. 
 
Nm 6.6 ao nazireu ’ todos os dias da sua separação ao Senhor, não se aproximará de cadáver 
algum’     # Lei sobre o nazireado: pessoa consagrada ao Senhor  
              Sansão era nazireu: não só transgrediu a Lei pegando mel de um leão morto Jz 13.14 
Mas, casou-se com mulher estrangeira contra a Lei, usou desse fato para levar vantagem (Jz 
14.12-13). Deixou-se levar pelas artimanhas da esposa e foi enganado. Esnobou força do Senhor 
como sendo dele contra seus inimigos. Abandonou a esposa, coisa que o Senhor aborrece (Ml 
2.16). Pior: não aprendeu a lição e, por causa de Dalila, foi derrotado  
Ensino: uma série de pequenas transgressões (Oque que tem?...) levam a grande derrota  
 
Is 59.2 ‘ as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; 
e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça’  
Ez 42.20 Mediu-o pelos quatro lados.  
Havia um muro em redor, ... para fazer separação entre o santo e o profano.  
Ez 18.6 ‘ nem se chegando à mulher na sua separação ’ ☺ sexo durante a menstruação  
 
#  Pessoa com fluxo era considerada imunda: Lv 12.7 ler Lv 15 Lv 22.4 Nm 5.2  
    Inclusive a mulher menstruada e na dieta deveria ficar separada NT Mt 9.20  
 
Adendo sobre SANTIFICAÇÃO:  
note que a forma difere mas o Princípio é o mesmo  
>   separar-se do pecado (do imundo) separar-se para Deus  
 
(P) ‘Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor‘ Hb 12.14  
 
Rm 6.19 Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como 
apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, 
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assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para santificação.  
Rm 6.22, Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para 
[santificação], e pôr fim a vida eterna. 
1Co 1.30 Jesus...para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, e [santificação], redenção’  
1Ts 4.3 ‘esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa [santificação]: 
que vos abstenhais da prostituição ‘  
1Ts 4.7 Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a [santificação].  
2Ts 2.13 Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do espírito, fé na verdade’  
1Tm 2.15 se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na [santificação].  
1Pe 1.2 ‘ eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na [santificação] do Espírito,  
- para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo’ ☺  
 
IMPORTANTE NÃO COMETER AS ABOMINAÇÕES DAS NAÇÕES 
  
Dt 18.9 Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme 
as abominações daqueles povos.18.10 Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o 
seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, 18.11 
nem encantador, nem quem consulte um Espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os 
mortos; 18.12 pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa 
destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. 18.13 Perfeito 
serás para com o Senhor teu Deus. 18.14 Porque estas nações, que hás de possuir, ouvem os 
prognosticadores e os adivinhadores; porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não te permitiu tal 
coisa. 
 

12- POVO CONSAGRADO sobre a Lei > 12   

NT 
  O povo de Deus é consagrado para uso exclusivo de Deus  
 > todo e qualquer verdadeiro cristão vive uma vida consagrada a Deus (não é só o pastor 
que se consagra a Deus) Cada momento de sua vida é para ser vivida em função do Senhor 
 ‘ fostes comprados por preço. O sangue de Jesus foi o preço de nosso resgate, 1 Pe 1.18-19 
 - Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo’ 1Co 6.20  
E tudo quanto [fizerdes ] por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por 
ele graças a Deus Pai. Cl 3.17 e 23 ‘... fazei como para o Senhor ‘  
 
NT Gabaritos:  
1 -‘ ninguém pode servir a dois senhores ’ Mt 6.24 Deus requer dedicação exclusiva  
2 - Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não 
está nele: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a 
soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua 
concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre ‘ 1Jo 2.15 -17 
3 - ‘Adúlteros/as, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que 
quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a escritura: O 
Espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme? ’ Tg 4.4-5  
 
Sobre a Lei > 12 
 
 O povo de Deus é consagrado (5) para uso exclusivo de Deus 
 
             Votos separam coisas: 
                ☺☺☺  consagrar é separar para uso e proveito exclusivo de Deus, Lv 27   Nm 6  
 
Nm 30 _ o marido pode anular ao saber de um voto insensato da mulher 
              # lembrar de marcar de leve em sua Bíblia Ex: circundar o número do capítulo  
                   - por uma nota no rodapé: 27 votos 
Diretriz da palavra: 1 Guarda o teu pé, quando fores à casa de Deus; porque chegar-se para 
 ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos; pois não sabem que fazem mal. 
Ec 5.2 Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra 
 alguma na presença de Deus; porque Deus está no céu, e tu estás sobre a terra; portanto 
 sejam poucas as tuas palavras.3 Porque, da multidão de trabalhos vêm os sonhos, e da 
 multidão de palavras, a voz do tolo.4 Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em 
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 cumpri-lo; porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Ec 5.5 -6 Melhor é que 
 não votes do que votares e não pagares. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua 
 carne, nem digas na presença do anjo que foi erro; por que razão se iraria Deus contra tua 
 voz, e destruiria a obra das tuas mãos? ‘ Ec 5.1-6   # não se pensa, nem se leva a sério 
 os votos feitos perante Deus ao se casar: logo são esquecidos e, pior, são quebrados. 
 Mas Deus não esquece e votos não prescrevem! 
 
Um voto absurdo: Jefté fez um [voto] ao Senhor, dizendo: Se tu me entregares na mão os 
amonitas, aquilo que sair de minha casa ao meu encontro, voltando eu em paz, isso será do 
Senhor ‘ ☺ No que estaria Jefté pensando: num cachorro? Usou pronome para coisa ou animal, 
não pessoa. Deus não queria sacrifício de pessoas (pediu Isaque só como prova)  
               > Excesso de zelo nunca dá certo pois leva a extremismos inúteis e danosos:  
Quem saiu ao seu encontro de volta vencedor da guerra foi sua filha virgem  
que consentiu em ser consagrada ao Senhor (foi morta? Não podia ficar como freira?) 
Jefté julgou a Israel só seis anos e morreu (de desgosto?) Jz 12.7 
3.2 Água purificadora Nm 19 Povo consagrado a Deus busca ser purificado 1Jo 1.7-9 
               #  água é ilustração da Palavra, no NT: 
1Co 6.11 E tais fostes alguns de vós; mas fostes [lavados], mas fostes santificados, mas fostes 
  justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. ... 
Tt 3.5   não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua 
 misericórdia, nos salvou mediante o [lavar] da regeneração e renovação pelo Espírito 
 Santo, 
1Jo 1.7-9 ‘ se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e  
 o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado -Se disser que não temos 
 pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós Se  
             confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
 purificar de toda injustiça. .10 Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo 
 mentiroso, e a sua palavra não está em nós’  
             # mesmo salvos, ainda pecamos precisamos buscar a purificação de cada pecado:  
             Antes de praticar: anda na luz (fala a verdade: Que ódio! Renuncio...)  
             Depois de praticado: confessar  
Os pecados não confessados dos salvos serão tratados no Tribunal de Cristo, 1 Co 3.11-15  
 
3.3 Separa para Deus: não come ... sangue Dt 15.23 e nem gordura Lv 7.24  

a) o sangue (P) no sangue está a vida e 
b) a gordura: não come (esta lei revela cuidado com o quê? Talvez com a saúde)  
Mas pode usar: ‘ Todavia pode-se usar a gordura do animal que morre por si mesmo, e a 
gordura do que é dilacerado por feras, para qualquer outro fim; mas de maneira alguma 
comereis dela’ Lv 7.24 
 
# Deus é meticuloso: dá determinações nos mínimos detalhes, e prevê opções! ☺ 

O PRIMOGÊNITO DOS ANIMAIS 
Dt 15.19 Todo primogênito...das tuas vacas e das tuas ovelhas santificarás ao Senhor teu 

Deus; com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das 
tuas ovelhas..20 Perante o Senhor teu Deus os comerás, tu e a tua casa, de ano em ano, 
no lugar que o Senhor escolher..21 Mas se nele houver algum defeito, como se for coxo, 
ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus..22 
Nas tuas portas o comerás; o imundo e o limpo igualmente o comerão, como da gazela ou 
do veado..23 Somente do seu sangue não comerás; sobre a terra o derramarás como 
água. 
  #  apenas o primogênito da jumenta deveria ser resgatado: Porém, todo o primogênito 
da jumenta [resgatarás] com um cordeiro; e se o não resgatares, cotar-lhe-ás a cabeça;  
mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, [resgatarás]. Ex 13.13 
já prevendo a situação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém > Dizei à filha de 
Sião: Eis que o teu Rei aí te vem, Manso, e assentado sobre uma jumenta, E sobre um 
[jumentinho], filho de animal de carga. Mt 21.1 Mc 11.2 Lc 19.30 

      # Deus não fala só por falar: tudo tem sentido e significado, motivo e finalidade FIM  
 

13 - POVO JUSTO sobre a Lei > 13    
NT 
Fomos justificados: não pesa nenhuma acusação contra nós_ somente pela fé no sangue de 
Jesus.>  Fé de que Ele se apresentou para, como homem, levar sobre Si o justo juízo de Deus a   
             - nós devido pelas nossas transgressões.   Rm 5.1 e Isaías 53.4-6 
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Salvos pela fé, pela graça de Deus que nos proveu redenção em Cristo, o cristão busca um viver 
justo: adequando-se ao padrão de santidade de Deus, indicado pela Palavra  
 
Sobre a lei > 13 
 
O povo de Deus é justo (6) Lv 19-20, 24.10 
  
Perfil do justo _ Sl 10.13 Sl 24, 26 Sl 112  
      
 Provérbios define o justo de modo prático e mostra a recompensa de ser justo. Justo quer 
dizer: não sobra nem de um lado nem do outro:’ ‘Bate certinho ’ com o prumo da Palavra 
 Equilibrado, não pende para um lado nem para o outro: balança justa, peso certo  
 Não é tendencioso , falso, duas caras,’ vira casaca’ ( sim, sim... não, não Mt 5.37 )  
 ’ Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que 
meu servo Moisés te ordenou; não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda 
 - a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares ‘ Js 1.7 
 De modo geral, pode-se dizer que o justo, pensa ... para agir, para falar 
 - não age por impulso ou movido por sentimentos mesquinhos  
 A Lei serve de Gabarito para direcionar /verificar a qualidade do comportamento.  
Deus define o que é ser justo de modo prático, através da Lei.   
 
Lv 19 Miscelânea: leis diversas: -� ‘ sede santos porque Eu sou santo’ Lv 19.1  
 Finalidade: formar o caráter de povo de Deus  
 > Deus proíbe tudo o que os demais povos faziam: imagine como era o mundo de então!  
 
 E dá diretrizes de agir como povo que representa Deus no mundo: 
 
Lv 19. 3 temer pai e mãe, guardar o sábado: respeito à família e a Deus  
         . 4 não vos virareis para os ídolos: prioridades 1º o reino de Deus Mt 6.33 
         . 5 de sua própria vontade: cada um decide por si, respeito ao livre arbítrio  
          .6-8 a carne que sobrar. Não joga fora, come no dia seguinte ...  
                  no 3º dia será queimada no fogo (saúde)  
                  se comer, extirpada (não havia geladeira)  
>   Deus conhece muito bem a mania do- ‘ Oque que tem? 
        E precisava ser bem duro para eles obedecerem 
Lv 19. 9-10 não segar os cantos e não recolher o caído: cuidado com os pobres  
                  Ensino: 1- liberalidade: combate a avareza, a mesquinharia  
                  Ensino: 2- mesmo sendo pobre: trabalha, come com dignidade  
                               3- se tiver tino: trabalha bastante, vende, sai da pobreza  
Lv 19.11 NÂO furtar, mentir ou usar de falsidade: verdadeiro, íntegro transparente  
         .12 não jurar falso: profana o nome do Senhor (aos outros), ofende a Deus  
Lv 19.13 não oprimir o próximo: subjugar é caráter maligno Mt 4.9  
              ‘ tudo isso te darei se prostrado em adorares’  
Lv 19. 14 não amaldiçoa o surdo, nem põe tropeço ao cego: sem agir de má fé  
          .15 justiças no juízo e eqüidade: todos iguais perante a lei, sem privilégios  
          .16 não andar como mexeriqueiro (nem tolerar) odiar é o mesmo que matar: 
           ‘não te porás contra o sangue do teu próximo 
           .17 quanto ao próximo: não aborrecer no coração: sem ressentimento ou rancor  
            Não deixa de repreender NT admoestar recíproco 
          ‘ Nele não sofrerás pecado: ‘... nem participes dos pecados alheios, 
         > conserva-te a ti mesmo puro’ 1 Tm 5.22  
           .18 não se vingar (P) a Mim pertence a vingança. Eu retribuirei’ Hb 10.30  
       � não julgueis’ Mt 7.1 > Deus é o Juiz Sl Tg  
(G) ama o próximo como a ti mesmo: dá critério, padrão para se avaliar.  
 
Lv 19 .19 Guarda os mandamentos ... não permitirás que se misture... animais, sementes,  
 
TIPOS DE PANO 
  
Lv 19.20 -22 cuidados com a mulher serva para evitar o abuso sexual  
          .23-25 sobre o fruto de árvores: 3 anos sem comer, 4º. ano do Senhor 
                  -  só no 5º ano: come ou vende  
                  > não entende? Aceita pela fé na pessoa de Deus: é Justo para mandar isso.  
Lv 19. 26   - não comereis cousa alguma com sangue,  
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               - não agourareis, nem adivinhareis > não ir xeretar no oculto  
Lv 19.27 - não arredondar o cabelo nos cantos, nem danificar pontas das barbas  
                # Por que? Seria para não se identificar com algum costume pagão?  
.28 - não dar golpes na carne pelos mortos: como era costume entre pagãos  
        Não fazer marca alguma na pele (tatuagem).  
.29 - não fará a filha se prostituir > era (?) costume: rende mais que trabalhar 
.30 - guardar o sábado e reverenciar o santuário de Deus: � Eu sou o Senhor  
.31 - não vos virareis aos adivinhadores, nem encantadores  
        não vos contaminareis com eles > dá brecha ao atuar maligno  
 
Lv 19. 32 diante das cãs te levantarás: respeito aos idosos.  
33 -  Não oprimir o estrangeiro  
34 -  como o natural entre vós será: sem discriminar  
35 -  Agir com justiça no juízo, na vara (castigo aos servos ou filhos)  
             Nos negócios (não levar vantagem) pedra, efa, him  

   Eram padrões de MEDIDAS   Pv 20.10 - Lv 19. 36 – 
 

���� Guardar todos os MEUS estatutos, cumprir todos os Meus juízos ☺ 
 
Cristão é justo, de modo geral, não PARA obter a salvação, mas por ter o Espírito Santo e ser 
embaixador do reino de Deus na Terra #    FIMDO 13 
 

14 - PENALIDADES sobre a Lei > 14   
NT 
 Deus prova Seu Amor para conosco em que fez cair sobre Jesus Seu justo juízo sobre o 
nosso pecado: 'Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de 
alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando -a na cruz' Cl 2.14 

Há uma expressão que diz: ' sob as penas da Lei '   
A transgressão de uma lei implica em uma penalidade: se estacionar em local proibido, leva multa  
 1- A penalidade é educativa: motiva a não fazer ...  
 2- Também a penalidade mostra a gravidade da transgressão  

3- E, pelos crimes apontados, vemos como Deus considera as coisas.  
A pena de morte tem a intenção de extirpar completamente o mal 
 
Lv 20     PENALIDADES PARA DIVERSOS CRIMES 
Lv 20.1. Disse mais o Senhor a Moisés: 
Lv 20.2 -3 Qualquer que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto; o povo ... o 
apedrejará.  
 # Era um deus com os braços estendidos onde se colocavam crianças para sacrifício 
Lv 20.4 E, se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos para não ver esse 
homem # Fazer vistas grossas, fingir que não vê, é ser conivente com o crime: é cúmplice 
Quando der de seus filhos a Moloque, e não matar ... (Eu) o extirparei do meio do seu povo  
 
Lv 20.6 voltar –se para os que consultam os mortos e para os feiticeiros..., prostituindo-se 
após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do meio do seu povo. 
 
Lv 20.7 -8 ���� Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 
Guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. 
Lv 20.9 amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto 
Lv 20.10-12 adulterar com a mulher de outro... certamente será morto 
                      -  tanto (ele) como a adúltera. 
Lv 20.11-12 sexo entre familiares ambos os adúlteros certamente serão mortos ... 
Lv 20.13 Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, pratica    
                 abominação; certamente serão mortos; o seu sangue será sobre eles. 
 
Lv 20.14 – 19 mais desvios sexuais entre familiares ‘Se um homem tomar uma mulher e a mãe 
dela, é maldade; serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, que não haja maldade no meio 
de v.l. 20.20 Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberto a nudez de seu tio. Sem filhos 
morrerão Lv 20.21 Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia; ... sem filhos ficarão.  
Lv 20.22 Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis; a 
fim de que a terra, para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. 
 
                  interessante: (P) o pecado do homem contamina a terra.   

     A Criação geme aguardando a redenção do povo de Deus Rm 8.22-23 
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Deus explica o motivo dessas leis: não tolerar_ para fazer diferença, 1 Jo 2.15 -17 
 
NT ' Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do 
Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o 
mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus, 
permanece para sempre '  

�   Cristão precisa vigiar para não se identificar com os que não são de Deus  
�   Sem extremismo, sob a direção do Espírito, zelar pelos bons costumes em casa e na igreja  

 
Lv 20.23-24 não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós; 
porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito: Herdareis a 
sua terra, e eu vo-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel.  
      Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. > Santificação é separar-se do 
pecado, separar-se para Deus Ciente de sua herança celestial, prepara-se para ser digno dela  
Lv 20.25 Fareis, pois, diferença entre... imundas e as limpas; e não fareis abomináveis as vossas 
almas por causa de ... > (nada impuro ou imundo) ... animais, aves, ou de qualquer coisa de tudo  
                                         de que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. 
                                           > 26   ver lista das obras da carne Gl 5. 19-21 
Lv 20.25 E sereis para mim santos; porque eu, o Senhor, sou santo,  
                         - e vos separei dos povos, para serdes meus. 
O padrão de santidade de Deus não muda com o tempo: é sempre o mesmo 
Lv 20.27 O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto.  
                         - Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles ‘  
 
A PRÁTICA DA CARIDADE   > Notem os detalhes e as possibilidades:  
                Deus vê tudo, mesmo, nos mínimos detalhes 
Dt 22.1 -4 Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles;  
sem falta os reconduzirás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti ou não o conheceres, 
levá-los-ás para tua casa e ficarão contigo até que teu irmão os venha procurar; então lhes 
restituirás. Assim farás com seu jumento, bem como com as suas vestes, e com toda coisa que 
teu irmão tiver perdido e tu achares; não te poderás desviar deles. Se vir o jumento ou o boi de teu 
irmão caídos no caminho, não te desviarás deles; sem falta o ajudarás a levantá-los. 
 
Dt 22.5 Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, 
porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. 
 
Dt 22.6 -7 Se encontrar pelo caminho, numa árvore ou no chão, um ninho de ave com passarinhos 
ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos, ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os 
filhotes; sem falta deixará ir a mãe, mas os filhotes poderás tomar; para que te vá bem, e para que 
prolongues os teus dias. 
> cuidado com a criação 
Dt 22.8 Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito,  
para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém dali cair. > Evita acidentes  
 
Dt 22.9 Não semearás a tua vinha de duas espécies de semente, para que não fique estragado  
              - todo o produto, tanto da semente que semeares como do fruto da vinha. 
! Dt 22.10 Não lavrarás com boi e jumento juntamente. 
! Dt 22.11 Não te vestirás de estofo misturado, de lã e linho juntamente. 
Dt 22.12 Porás franjas nos quatro cantos da tua manta, com que te cobrires. 
A franja era para lembrar ...Nm 15.38-39 Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que façam para si 
[franjas] nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações; e que ponham nas [franjas] das bordas 
um cordão azul. Tê-lo-eis nas [franjas], para que o vejais, e vos lembreis de todos os 
mandamentos do Senhor, e os observeis; e para que não vos deixeis arrastar à infidelidade pelo 
vosso coração ou pela vossa vista, como antes o fazíeis;' #   FIM 14 
 

15 – EXERCE A JUSTIÇA sobre a Lei > 15    
NT 
No cristão há a disciplina pessoal, do próprio Deus:  ‘é para [disciplina] que sofreis; Deus vos trata 
como a filhos; pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Hb 12.8, Mas, se estais sem [disciplina], 
da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos, e não filhos ‘Hb 12.7-8 
E há a disciplina eclesiástica como igreja organizada: Mt 18.15 -18  

Ora, se teu irmão pecar, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, terás ganho teu irmão; 
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.16 mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três 
testemunhas toda palavra seja confirmada.17 Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja; e, se também 
recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. 
‘Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros 
tenham temor’ 1Tm 5.20 
  A Filemon, Paulo faz voltar o escravo ladrão que fugira e viera a se converter para restituir ao 
patrão o que roubara ‘se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o minha conta’ Fm 18 
 
 
Sobre a Lei > 15 
 
O povo de Deus exerce a justiça ( 7)  julga e faz justiça ( faz restituir se for o caso)   
Leis, não estão todas em Levítico, há leis a partir de Êxodo 20 (10 mandamentos ) 
 
Esta série visa despertar o interesse de conhecer melhor a Deus através dos critérios da Lei 
            Dt 15 16.18 -20, 17.8 ..... 19.15 21.15, 22 22.1-4,13 .... 24.1-4 25  
Note que há vários níveis para atender diversos graus de interesse ou disponibilidade  
Este esquema serve de base para futuras incursões na Palavra, 
- juntando sob o mesmo tópico referências esparsas.  
1- Marcar as referências em sua Bíblia: pode ser apenas circundando o número do versículo  

Anotar à margem: LEI  
Sublinhar discretamente certas palavras  
Chaves [ juntam versos ] sob certo assunto  
#  o importante da Lei para nós, hoje, é poder ver como Deus vê, atento a tudo nos 
mínimos detalhes, como conhece a natureza humana capaz de tantos deslizes, maldades, 
injustiças e até aberrações Deus considera injustiça até a mais insignificante, e como tal 
deve ser tratada  

2- Índice  
Dt 15.1- 11 Ano da remissão: a cada sete anos  
As dividas eram perdoadas 
As propriedades voltavam aos seus donos  
Servos saíam livres (não o despedirás vazio)  

Dt 15.12 -14 Sobre a libertação de escravos no sétimo ano  
                              (Não o despedirás vazio)  
Dt 16.18 -20 Administração da justiça: juízes e oficiais em cada cidade  
Dt 17. 1 - 7 Punição da idolatria  
17 .8 - 13 Supremo Tribunal: sacerdotes e juiz junto ao Senhor c/ Dt 1.17  
                ’ Não fareis acepção de pessoas em juízo; de um mesmo modo ouvireis o pequeno e o  
                  grande; não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus; e a causa que vos       
                  for difícil demais, a trareis a mim, e eu a ouvirei. 
Êx 23.3 nem mesmo ao [pobre] favorecerás na sua demanda. 
Ex 23. 6. Não perverterás o direito do teu [pobre] na sua demanda.  
 
Dt 19 1- 14 Cidades de refúgio: justiça ao homicida acidental  
19.15 - 21    Testemunhas: duas ou três. Uma só, não pode.  
Dt 21.1 – 9    Homicida desconhecido (P) o sangue inocente derramado, clama Gn 4.10  
                   # Imagina o clamor que sobe a Deus, da Terra?  
 
Dt 21.10-14 Direito familiar: Casamento com cativas de guerra  
Dt 21.13-30 Leis sobre virgindade: várias situações  
Dt 24. 1- 4   Leis sobre divórcio  
Dt 25 1- 4 ................................................Penas de açoites  
Dt 25.5-12   Lei do levirato: cunhado suscita descendência à viúva do irmão  
                                              Caso não queira ...  
Dt 25.13- 16 Justiça do Trabalho: pesos e medidas justas  
                     Não reter o salário do diarista até o dia seguinte, Dt 24.15  
                     Descanso semanal: sábado, para todos igualmente Dt 5.13 
3- Trechos principais transcritos mostram a riqueza de detalhes e nuances com que  
Deus encara as diversas situações. #  se puder ler na íntegra, na Bíblia, melhor  
 
Dt 15 Ano da remissão: a cada sete anos  
                . As dividas eram perdoadas 

     As propriedades voltavam aos seus donos  
     Servos saíam livres:  
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15.9 - Não o despedirás vazio.... Guarda-te, que não haja pensamento vil no teu  
coração e venhas a dizer: Vai-se aproximando o sétimo ano, o ano da remissão; e  
que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe dês nada; e  
que ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. 
 
             LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS 
Dt 15.12 -14 vendido um teu irmão/ ã hebreu...seis anos te servirá, mas na sétimo ano o libertarás 
.13 E, quando o libertares, não o deixarás ir de mãos vazias; .14 liberalmente o fornecerás do teu 
rebanho, da tua eira, do teu lagar; conforme o Senhor teu Deus tiver te abençoado ....18 Não seja 
duro aos teus olhos de teres de libertá-lo, pois seis anos te prestou serviço equivalente ao dobro 
do salário dum mercenário; e o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. 
 
             ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 
Dt 16.18 -20 Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades... segundo as tuas tribos, 
.19 Não torcerás o juízo; não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas...  
A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra...  
. 
 PUNIÇÃO DA IDOLATRIA 
Dt 17.1...se homem ou mulher ...tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os...ou ao sol, à 
lua, ou a qualquer astro do exército do céu ( o que não ordenei), .4 e isso te for denunciado, e o 
ouvires, então (1) o inquirirás bem; e eis que, sendo realmente verdade que se fez tal abominação 
em Israel,.5 então levarás às tuas portas o homem, ou a mulher, que tiver cometido esta maldade, 
e apedrejarás (homem, ou mulher, até que morra.. 
(2)Por boca de duas ou de três testemunhas, será morto... por boca duma só.. Não morrerá 
             
         TRIBUNAL SUPREMO 
17.8. Se algo te for difícil demais em juízo ...tornando-se motivo de controvérsia…9 virás aos 
levitas sacerdotes, e ao juiz que houver nesses dias, e inquirirás; e eles te anunciarão a sentença 
do juízo. .10 Depois cumprirás fielmente a sentença anunciada. Terás cuidado de fazer conforme 
tudo o que te ensinarem...não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. Dt .12 
O.…que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao 
Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá; 
Dt 17.13 E todo o povo, ouvindo isso, temerá e nunca mais se ensoberbecerá 
 
 CIDADES DE REFÚGIO AO HOMICIDA POR ACIDENTE  
Dt 19.2 designarás para ti...três cidades .3 preparar-lhe-ás caminhos e partirás em três os termos 
da tua terra... para ...se acolher ali para que viva: o que involuntariamente matar o seu próximo, a 
quem dantes não odiava; .5 por exemplo: entra com o seu próximo no bosque para cortar lenha e, 
pondo força...para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo de sorte que venha 
a morrer; o tal se acolherá a uma dessas cidades, e viverá.6 para que o vingador do sangue não 
persiga o homicida... e lhe tire a vida,( indevidamente) ..8 se o Senhor... dilatar os teus termos... 
então acrescentarás a estas três, mais três cidades; .10 para que não se derrame sangue inocente 
no meio da tua terra, e não haja sangue sobre ti. .11 Mas (se assassino voluntário) se acolher a 
alguma destas cidades, .12 então os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão 
nas mãos do vingador do sangue, para que morra. 13 O teu olho não terá piedade dele; antes 
tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. 
Dt 19.14 Não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus  
antecessores na tua herança que receberás ... TESTEMUNHAS: 
Dt 19.15 pela boca de duas ou de três testemunhas se estabelecerá o fato..16 Se uma 
testemunha iníqua se levantar contra alguém, para o acusar de transgressão,.17 então aqueles 
dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e 
dos juízes que houver nesses dias..18 E ... inquirirão cuidadosamente; e eis que, sendo a 
testemunha falsa, e falso o testemunho que deu contra seu irmão.19  
far-lhe-ás como ele cuidava fazer a seu irmão; e assim exterminarás o mal do meio de ti .20 -21 
Os restantes, ouvindo isso, temerão e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. 
 � teu olho não terá piedade dele;  
            G vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé’  
                 #  é padrão de justa retribuição, na medida do dano causado  
Dt 21.1 HOMICIDA DESCONHECIDO: encontrado algum morto caído no campo sem que se 
saiba quem o matou ... (série de procedimentos até chegar a ...) .8 Perdoa, ó Senhor, ao teu povo 
Israel...não ponhas o sangue inocente no meio de teu povo Israel. E aquele sangue lhe será 
perdoado.9 Assim tirarás do meio de ti o sangue inocente,  
                   quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. 
                (P) o sangue inocente, derramado, clama ao Senhor por justiça - Gn 4.10 
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               # Imagina o clamor que sobe a Deus, da Terra?  
 
Dt 21.10 CASAMENTO COM CATIVAS DE GUERRA 
               # cuidado de Deus para com a mulher, mesmo sendo cativa de guerra 
Dt 21.15-17 DIREITO DO PRIMOGÊNITO ☺ não favorece o primogênito da  
                    mulher amada em detrimento do primeiro filho que teve com outra mulher  
 
Dt 21.22-23 CADÁVERES DOS SUPLICIADOS # mortos os condenados, seus  
                    corpos não ficarão expostos à noite: no mesmo dia serão enterrados.  
                #  foi o caso de Jesus (furou o lado para confirmar a morte) João 19.31-34 
*O importante da Lei para nós, hoje, é poder ver como Deus vê: atento a tudo nos mínimos 
detalhes, como conhece a natureza humana capaz de tantos deslizes, maldades, injustiças e até 
aberrações. Deus considera injustiça até a mais insignificante, e como tal deve ser tratada 
 
LEIS SOBRE O CASAMENTO: quanto à virgindade, justiça à mulher  
                                                    mas, se não for virgem, morre  
                 # José, para não infamar Maria quis deixá-la MT 1.19 
Dt 22.13-14 Se um homem casar com mulher e, tendo coabitado com ela, vier a desprezá-la, lhe 
atribuir coisas escandalosas, contra ela divulgar má fama ... não achei nela os sinais da virgindade  
                 # pode ser mentira: precisa mostrar a prova da virgindade nos lençóis  
Dt 22.20 Se a acusação for confirmada ... os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra;  
Dt 22.22 adúlteros: morrem os dois.  
                 # a Jesus levaram só a mulher... João 8.4-5 
Dt 22.23 sexo com virgem comprometida: na cidade, ambos morrem apedrejados  
                        - no campo, só o homem morre  
Dt 22.28 não comprometida: paga multa ao pai: 50 siclos de prata  
                          casa com ela: nunca a poderá repudiar  
Dt 22.30 Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, e não levantará a cobertura de seu pai. 
 
                  O DIVÓRCIO 
Dt 24.1 ...se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela 
coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lha dará na mão, e a despedirá de sua casa. 
Dt 24.2 Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, .3 que também a 
desprezar e, fazendo-lhe carta de divórcio, lha der na mão, e a despedir de sua casa; ou se este 
último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer .4 então seu primeiro marido que a 
despedira, não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada; pois isso é 
abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. 
               A PENA DE AÇOITES 
Dt 25.1 Se (por contendas) vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente, e ao 
culpado condenar-se-á .2 se o culpado merecer açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado 
na sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa .3 Até quarenta açoites lhe poderão 
dar, não mais; para que, porventura, se lhe der mais ...teu irmão não fique envilecido aos teus 
olhos. 
Dt 25.4 Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. 
               A LEI DO LEVIRATO 
Dt 25.5 Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho... seu cunhado (casa com 
ela), fazendo a obrigação de cunhado para com ela ..6 E o primogênito que ela lhe der sucederá 
ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. .7 se o homem não 
quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta, aos anciãos, e dirá: Meu cunhado recusa suscitar a 
seu irmão nome em Israel; não quer cumprir para comigo o dever de cunhado.8 Então os anciãos 
da sua cidade o chamarão, e falarão com ele. Se ele persistir, e disser: Não quero tomá-la .9 sua 
cunhada se chegará a ele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé ☺ marcar 
Rute 4.7 e Sl 108.9 
e lhe cuspirá ao rosto, e dirá: Assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. ’ 
Dt 25.10 E sua casa será chamada em Israel a casa do descalçado. 
Dt 25.11 Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a 
seu marido da mão daquele que o fere, e ela, estendendo a mão, lhe pegar pelas suas vergonhas, 
Dt 25.12 decretar-lhe-á a mão; teu olho não terá piedade dela 
                PESOS E MEDIDAS JUSTAS 
Dt 25.13 Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. 
Dt 25.14 Não terás na tua casa duas efas, uma grande e uma pequena. 
Dt 25.15 Terás peso inteiro e justo; terás efa inteira e justa; para que se prolonguem os teus dias 
na terra que o Senhor teu Deus te dá. 
Dt 25.16 Porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que faz tais coisas, todo aquele 
que pratica a injustiça. 
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                Sobre Amaleque  
Dt 25.17 Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito; 
Dt 25.18 como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam 
após ti, estando tu cansado e afadigado; e não temeu a Deus. 
Dt 25.19 Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em 
redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de 
Amaleque de debaixo do céu; não te esquecerás. 
Rascunho meu ...  

Dt 15 - 25 quase só leis  
Dt 26 Primícias  
Dt 27 3º. Discurso de Moisés: 12 maldições  
Dt 28 Bênçãos e Maldições  
Dt 29 Renovação da aliança  
Dt 30 Promessa de redenção. Propõe vida e morte: escolhe a vida Dt 30.19  
Dt 31. 1- 7 Moisés se despede e recomenda a Josué  
31. 9 -13 Recomenda:1-ler a Lei 2 -cada sete anos 3- a todo o povo  
31.14-18 Avisa quanto à futura rebelião de Israel + Dt 31.29  
31.19-30 Um cântico a ser decorado por lembrança ao povo  
Dt 32 Cântico de Moisés. Anúncio de sua morte  
Dt 33 Moisés abençoa as tribos de Israel  
Dt 34 Moisés vê a terra e morre _ fim de Deuteronômio  

 
Resumo de Deuteronômio  
Dt 1 a 4 Primeiro discurso de Moisés em 01.11.40  
Dt 1.3 No ano quadragésimo, no mês undécimo, no primeiro dia do mês, 
Dt 1.6 � LEMBRA: retrospectiva dos anos no deserto  
Dt 4.1 � OUVE + cidades de refúgio, Dt 4.41-43  
Dt 4.44 a- 26 Segundo discurso de Moisés  
Dt 10.12 � OBEDECE  
Dt 27 a 30 Terceiro discurso de Moisés  
Dt 31 a 34 Últimos atos de Moisés _ sua morte ☺   FIM 15 
 

16 - CUIDA DO PRÓXIMO sobre a Lei > 16 
NT 
Jesus disse: ' Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas:  
                     - não vim ab-rogar, mas cumprir' Mt 5.17  
Jesus, como homem sem pecado, o último Adão (1Co 15.45: nunca mais haverá homem como 
Ele, sem ser da raça de pecadores) foi o único que nunca transgrediu sequer unzinho detalhe da 
perfeita Lei que era o padrão da justiça divina para o ser humano.  
 
O povo de Deus tem cuidado com o próximo (8)  
 
            LEIS DIVERSAS muito interessante ver os detalhes   sobre a Lei>16 
 
Dt 23.15 -16 Não entregarás a seu senhor o servo que, fugindo dele, se tiver acolhido a ti; 
contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar; 
não o oprimirás 
Dt 23.17 Não haverá ...quem se prostitua no serviço do templo, (filhas) nem filhos de Israel haverá 
.18 não trarás o salário da prostituta nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu 
Deus por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu 
Deus. 
 
Dt 23.19 Do teu irmão não exigirás juros; nem de dinheiro, nem de comida,  
               nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. 
.20 Do estrangeiro poderás exigir juros; porém do teu irmão não os exigirás, para que o Senhor 
teu Deus te abençoe em tudo a que puseres a mão, na terra à qual vais para a possuíres. 
Dt 23.21 Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo;  
porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado.22 Se, porém, te 
abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti.23 O que tiver saído dos teus lábios guardarás 
e cumprirás, tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo-o pela tua boca. 
 
Dt 23.24 Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer. (Quanto puder)  
               -. Conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu alforje. 
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.25 Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão,  
porém não meterás a foice na seara do teu próximo. 
 
Dt 24.5 homens recém-casado não sairão à guerra, nem se lhe imporá cargo público; por um 
ano inteiro ficará livre na sua casa, para se regozijar com a sua mulher, que tomou. 
 
Dt 24.6 Ninguém tomará em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima,  
                            pois se penhoraria assim a vida. 
Dt 24.7 Se for descoberto alguém que, havendo furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de                         
              Israel, e tenha escravizado, ou vendido, esse ladrão morrerá. 
                - . Assim exterminarás o mal do meio de ti. 
Dt 24.8 quanto à lepra, toma cuidado de observar diligentemente tudo o que te ensinaremos  
              levitas sacerdotes; segundo lhes tenho ordenado, assim cuidarás de fazer 
Dt 24.9 Lembra-te do que o Senhor...fez a Miriã no caminho, quando saíste do Egito 
 
Dt 24.10 -11 Quando emprestar alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para 
lhe tirar o penhor; ficarás do lado de fora, e o homem, a quem fizeste o empréstimo, te trará para 
fora o penhor. 
Dt 24.12 -13 se for pobre, não te deitarás com o seu penhor; -ao pôr do sol, sem falta lhe 
restituirás o penhor, para que durma na sua roupa, e te abençoe; e isso te será justiça 
diante do Senhor teu Deus. Obs.: como um pai amoroso, Deus cuida para que os Seus não 
durmam descobertos 
 
Dt 24.14 Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos,  
                 ou seja dos estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. 
Dt 24.15 No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha; pois é 
pobre: está contando com isso; para que não clame contra ti ao Senhor, 
e haja em ti pecado Obs: hoje poderia ser pagar com cheque depois da 16h. Não podendo 
descontar o cheque, o patrão ganha juros de mais um dia o que, no montante, deve ser quantia 
considerável  
 
Dt 24.16 Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais;  
                 cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. 
Dt 24.17- Não perverterás o direito do estrangeiro nem do órfão;  
                nem tomarás em penhor o vestido da viúva. 
Dt 24.18 Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou 
dali; por isso eu te dou este mandamento para o cumprires. #  
 
Dt 24.19 Quando no teu campo fizeres a tua sega e esqueceres um molho no campo, não voltarás 
para tomá-lo; para o estrangeiro para o órfão, e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te 
abençoe em todas as obras das tuas mãos. 
Dt 24.20 Quando bateres a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos;  
.21 Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la;  
          para o estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será. 
Dt 24.22 E lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito;  
               por isso eu te dou este mandamento para o cumprires.    FIMDO 16  

17 - POVO CARIDOSO sobre a Lei > 17 

NT 
Ninguém teve mais consideração com o próximo do que Jesus: Não esmagará a cana quebrada, 
E não apagará o morrão que fumega, Até que faça triunfar o juízo' Mt 12.20 
    - Sempre Jesus demonstrou misericórdia e tinha palavra de restauração 
 
 O povo de Deus considera o próximo (9) acode ao necessitado, não discrimina  
        Lv 19 .9, 13- 14, 32 Marcar em sua Bíblia, discretamente: circundar número do versículo,  
                                          anotar na margem LEI 
Órfão e a viúva Êx 22.22 A nenhuma viúva nem [órfão] afligireis. Dt 24.17  
                                         Afligidos de alguma forma, se clamarem, serão ouvidos Êx 22.23 
Dt 10.18 Dt 27.19 (faz justiça) Dt 14.29, 16.11,14 (não exclui) Dt 24.19-21 Dt 26.12 (supre)  
 
Estrangeiro Êx 12.49 Há uma mesma lei ao natural e ao estrangeiro que peregrina entre vós 
                     Lv 17.8, 10, 12-13, 15 Lv 24.16, 22  

        Nm 9.14    Nm 15.14-16, 26, 29    Nm 19.10    Nm 35.15  
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Dt 1.16 Dt 5.14 Dt 24.17 Dt 31.12 
Êx 20.10 + Êx 23.12 (sábado)  

 Êx 22.21 + Êx 23.9 + Dt 24.14 (não maltratar nem oprimir)  
Lv 16.29 + Nm 9.14 (igual nas festas) Dt 26.11(na alegria) Dt 26.12 (no repartir a comida)  
Lv 18.26 + (igual no proceder) Lv 20.2 (não idólatra) Lv 22.18 + Nm 15.14 (pode sacrificar)  
Lv 19.10 + Lv 23.22 + Dt 10.18 -19 (suprido) Lv 19.33 (respeitado) Lv 19.34 (amado)  

 
Pobre   Êx 22.25 (não cobrar juros) Dt 24.14 não oprimir  
             Êx 23.3, 6+ 30.15 Lv 19.15 (igual ante a Lei)  
             Êx 23.11 +Lv 19.10+ 23.22 (suprido) com liberalidade: Dt 15.7, 9, 11  

Lv 14.21 + 27.8 sacrifícios accessível Remidor, acudido, respeitado Lv 25.25,35,39  
Dt 24.12 E se ele for [pobre], não te deitarás com o seu penhor; 

                             Devolve a roupa para não dormir descoberto...  
Dt 24.15 ‘ No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha ‘  

NT  
Tg 1.27 A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos e as 
[viúvas] nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo 

Tg 2.1-9 Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em 
[acepção] de pessoas. Tg 2.2 se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo 
e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido.3 e atentardes para o que 
vem com traje esplêndido e lhe disserdes: Senta-te aqui num lugar de honra; e disserdes ao 
pobre: Fica em pé, ou senta-te abaixo do escabelo dos meus pés,.4 não fazeis, porventura, 
distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos?.5 Ouvi, 
meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos 
na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? .6 Mas vós desonrastes o pobre... Tg 
2.9 Mas se fazeis [acepção] de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei 
como transgressores '  

Tg 2.17 Assim também a fé, se não tiver [obras], é morta em si mesma 
Tg 2.26 -  como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem [obras] é morta  
               A verdadeira fé em Deus leva a agir movido pela Palavra de Deus   
                     conferir lista de heróis da fé, Hb 11#FIM 17  

18 - POVO QUE VAI À LUTA sobre a Lei > 18 
NT 
Ninguém enfrentou Seus inimigos com mais galhardia e sabedoria do que Jesus. Também Jesus 
enfrentou e venceu o arqui-inimigo da Humanidade, derrotando-o: E, despojando os principados e 
potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz' Cl 2.15 e 1 João 3.8 
'Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo'. 
 
Sobre a Lei 18 
O povo de Deus guerreia, luta (10) enfrenta e conquista, o inimigo, Dt 20, 23.9 
         ‘ [maldito] aquele que vedar do sangue a sua espada! ‘Jr 48.10  
        # o que se recusa a batalhar contra os inimigos, aceita a derrota sem lutar  
           Mas, é preciso lutar com as estratégias de Deus e na força do Senhor.  
 
Mobilizados à guerra:  Quando saíres à peleja, contra teus inimigos, ... Dt 20.1  
           e vires cavalos, e carros, e povo mais numeroso do que tu,  
Povo de Deus é corajoso: deles não terás temor pois contigo está o Senhor,  
         # interessante buscar os ‘não temas’ da Bíblia  
NT Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação’ 2Tm 1.7(mente sã)  
Antes de ir: Quando estiveres para entrar na peleja 
Dt 20.2 -3, o sacerdote falará ao povo, não se amoleça o vosso coração; não temais nem tremais, 
nem vos aterrorizeis diante deles;.4 pois o Senhor vosso Deus vai convosco, pelejar por vós 
contra vossos inimigos, e vos salvar. 
Dt 20.5   os oficiais falarão ao povo, dizendo: quem edificou casa nova e ainda não a dedicou?  
Dt 20.6   quem plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? 
          7   noivo que ainda não casou?  
Dt 20.8   quem é medroso e de coração tímido? (A todos diz) vá, e torne para casa,  
Dt 20.9   os oficiais... designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo. 
(P) não se pode, melhor não ir à guerra com o coração dividido 
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Ao ir contra uma cidade: Quando te aproximares duma cidade para combatê-la, 
Dt 20.10, -11 apregoar-lhe-ás paz.   
 # ‘Busca a paz, empenha-se por alcançá-la’ 1Pe 3.11 
                ‘quanto estiver em vós, tende paz com todos’ Rm 12.18 e Pv 16.7 
‘Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, faz até que...inimigos tenham paz com ele’  
 
Como tratar o inimigo: Se ela te responder em paz, e te abrir as portas, todo o povo que se                
               achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. 
Dt 20.12-13 Se, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás,  
 # não avança contra: espera que enfraqueçam (rodear o problema com oração)  
                e logo que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, (mata) todos os homens  
             # é preciso critério e direção de Deus para discernir o que destruir completamente  
E quando usar de misericórdia?  Deixar viver o que merece morrer  
(poupa mulheres, crianças e animais) tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás 
por presa; e comerás o despojo dos teus inimigos, que o Senhor... te deu. 
Dt 20.15 Assim farás a todas as cidades que estiverem ao longe...  
               não são das cidades destas nações. 
 
Dt 20.16 -18, mas, das cidades destes povos. (De perto) nada que tem fôlego deixarás com  
               vida, destrui-los-ás totalmente. (Cita os povos) como Senhor teu Deus te ordenou  
Dt 20.18 para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles  
               fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. 
               (P) proximidade com o pecado contamina  
 
Usar da Natureza com discernimento  
Dt 20.19 -20 Ao sitiar uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, 
                  não destruirás (árvores com frutos comestíveis). 
20 Só as árvores que souber não serem árvores cujo fruto se pode comer... cortarás,  
      > contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que seja vencida. 
Persigo meus inimigos, os alcanço; não volto senão depois de os ter consumido Sl 18.37 
              (P) não se contentar com meias vitórias.  
 
Acampamento limpo: Quando te acampares contra os teus inimigos 
Dt 23.9 ... te guardarás de toda coisa má.10 -11 Se houver no meio de ti alguém que por algum 
acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial; não entrará no meio dele -Porém, ao cair 
da tarde, ele se lavará em água; depois do sol posto, entrará no arraial. 
Dt 23.12 -13 terás um lugar fora do arraial, para onde sairás ... terás uma pá; quando te 
assentares lá fora, com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o teu excremento’ 
Dt 23.14 porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar, para entregar a 
ti teus inimigos; pelo que teu arraial será santo, para que ele não veja coisa impura em ti, 
                 e de ti se aparte. (P) Pecado conduz à derrota: caso de Acã, Josué 7.1-24 
                 Pecado prejudica a outras pessoas, Josué 22. 20  
E COMO FICA (?) Amai aos vossos [inimigo]s, e orai pelos que vos perseguem’ Mt 5.44  
 
Precisa ler a Bíblia com Inteligência que Deus dá a quem pede, Sl 119. 73, 125, 144 Tg 1.5-6 
 
1- VT A situação da época era a conquista da terra  
 #  através de situações bélicas do VT, Deus ensina princípios de batalha espiritual no NT  
               ‘ tudo que dantes foi escrito, para nosso [ensino] foi escrito’ Rm 15.4  
NT o cristão está em situação de conquista espiritual Ef 6 ‘não contra carne e sangue’  
  # ver princípios de batalha espiritual  
 
2- VT e NT: o inimigo não brinca: vem para matar, roubar,destruir João 10.10  
                   ‘com força me impelistes para me fazeres cair ‘ Sl 118.  
  #  é luta p’ra valer: quem não mata, morre!  
 
3- VT Guerra é questão entre povos e nações. Amor é questão pessoal  
          Pessoalmente, não havia ódio contra os povos a serem conquistados  
 
Mesmo no VT o padrão de Deus é ‘ama teu próximo como a ti mesmo’  
              ‘ Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas  
amarás o teu [próximo] como a ti mesmo. Eu sou o Senhor’ Lv 19.18 
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               O estrangeiro não era para ser discriminado entre os judeus.  
 
NT Fala de inimigos referindo-se a questões pessoais, à atitude do coração  
Amor é conjunto de atitudes que refletem o caráter da pessoa, 1 Co 13.4-7 
  # também não se pode ser ingênuo em relação aos que nos querem destruir 2Tm 4.15  
  ‘Tu também [guarda]-te dele; porque resistiu muito às nossas palavras’  
 
 -Sempre o padrão de Deus é ‘não se vingar...’  Pv 20.22  
  ‘Não digas: [vingar]-me-ei do mal; espera pelo Senhor e ele te livrará’ 
 - Sara deu exemplo ao dizer ao marido: ‘julgue o Senhor entre mim e ti ‘. Gn 16. 5 
 - Davi disse mais ao que o queria matar: ‘mas minha mão não será contra ti ‘ 1Sm 24.12  
 
Jesus deu exemplo: ‘ sendo [injuriado], não injuriava, e quando padecia não ameaçava,  
mas entregava-se àquele que julga justamente’ 1Pe 2.23  
Numa pior, afrontado por Pilatos que O esnobava: ‘ tenho poder para (tirar ou dar tua vida) 
Jesus respondeu: ‘nenhuma autoridade (poder) terias sobre Mim se de cima não te fosse 
concedido ’ João 19.11 
 
O diabo afronta Deus atacando seus filhos quando lhe dão brecha legal, Ap 12.10 
Jó disse: ‘ aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. ’ Jó 3.25 
                      #  daí Deus insistir ao dizer n vezes: Não temas  
NT adverte: ’ não deis lugar ao diabo ‘ (livre-se do rancor, perdoa) Ef 4.26-27 2Co 2.11 
Perdoa...‘ para que não sejamos vencidos por satanás: ‘não lhe desconhecemos os ardis’  
 
Até o diabo tem seu atuar limitado ao atacar os filhos de Deus; ver Jó 1.12 e 2. 6  
 
O segredo da vitória (envolve luta) do cristão Ap 12.11  
eles o [venceram] 1- pelo sangue do Cordeiro  
                             2- pela palavra do seu testemunho;  
                             3- não amaram as suas vidas até a morte ‘ ☺  FIM18 

19 - POVO FESTIVO sobre a Lei > 19 

NT 
Jesus sabia festejar: foi a uma festa de casamento, ia às festas tradicionais judaicas, Seus 
inimigos O acusaram de comer e beber com pecadores: não devia ser um ambiente solene, mas 
de alegria descontraída, Marcos 2.16  
 
Sobre a lei 19  
O povo de Deus é alegre (11) festeja, comemora Festas Lv 23 Nm 28 e 29 e Dt 16 
 
 ALEGRIA _ Deus dá sob condição ... Sl 45.7 Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por 
isso Deus, o teu Deus, te [ungiu] com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros.  
É fruto do Espírito: impossível ao homem produzir a alegria no coração Gl 5.22 
 
 Alegria do mundo precisa de bebida para que as pessoas se esqueçam de seus 
problemas  
 
 Israel representava um sistema de organização comum naquela época: um povo 
espalhado mantinha sua identidade através de observar pessoalmente certas mesmas leis, havia 
um único lugar de culto e festas anuais reuniam o povo com a função de manter a unidade e 
reafirmar valores fundamentais como leis comuns, língua, costumes, tradições  
 # Hoje a unidade nacional é centralizada em um tipo de governo democrático ou ditatorial  
 
 A Lei, observada individualmente, servia como o pano do guarda-chuva que dá  
funcionalidade àquele cabo cheio de varetas penduradas. Também apenas uma  
vareta quebrada estraga todo o guarda-chuva. Dt 6.5-9 
 
 Mas a alegria do povo de Deus não é alegria com hora marcada, como o Carnaval  
 Alegria do povo de Deus é bênção que brota de um coração que ama a justiça e odeia a 
iniqüidade, algo intangível que se nota até em meio ao maior sofrimento pois não depende das 
circunstâncias: ‘aprendi a estar contente em toda e qualquer situação’ Fp 4.11 Alegria no coração 
se expressa por dar graças: reconhecer os benefícios que vem de Deus.  
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Na atitude ao servir: realiza-se nos afazeres comuns  
Pelo prazer nas coisas simples da vida Ec    1Tm 5.17  
Por esperança na adversidade: H.c. 3.17  
#  interessante estudo paralelo: motivos de alegria  
     � alegar-te... alegrai-vos...regozijai-vos. 
. 
FESTAS EM ISRAEL (Deus inventou o feriado) 1Cr 23.31 ‘ oferecerem continuamente perante o      
Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas [luas] novas e nas festas fixas, segundo o número 
ordenado’.  
Nm 10.10 Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, e nos princípios dos                 
                 v / meses, tocareis as trombetas sobre vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios             
                 de v/ ofertas pacíficas;  
                 eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus.  
                        -  Eram marcos comemorativos que fixavam a atenção em Deus  
Sábado: dia descanso para Lembrar de Deus que descansou, que completou sua obra  
                  Nutrir a alma com a Palavra, unir a família Sl 128  
                  Ensino: organizar-se para fazer tudo em seis dias. Consideração com a mulher,  
                  servos, animais. Confiar no Senhor: para proteção e provisão. Descanso ao corpo  
Lua nova: marca o início de cada mês Nm 28.11 -15  
 
Páscoa: em 14 do mês de abibe (março/abril): início do ano judaico Êxodo 12.2 (3) 18  
               lembra saída do Egito: ‘vendo Eu o sangue, passarei por cima’ Ex 12.13 Jo 1.12 
              Ensino: salvação pela fé no sangue de Jesus  
Primícias após 50 dias da Páscoa Lv 23.15-16 Atos 2 (as primícias do Espírito)  
               - Lembra que de Deus vem a chuva, a colheita abundante (P) semeadura)  
               - Dá a Deus o primeiro lugar: depois de uns nove meses comendo comida velha,          
                 armazenada, dar primícias a Deus significava conter o ímpeto de se atirar com   
                 sofreguidão aos frutos novos.  
                Ensino: primeiro Deus acima de anseios naturais, lícitos, mas carnais  
 
Santa convocação: 01.07 ‘ no primeiro dia do mês sete’ Lv 23. 24 
Dia da expiação:    10.07 ‘ aos dez do mês sétimo’ Lv 23.27  
                                           em preparação à ... 
Festa das cabanas: 15.07 ‘aos quinze dias do mês sete’ ((set/ out) Lv 23. 34  
Lembra tempo de peregrinação no deserto: bênçãos do deserto apesar do juízo de Deus por 
causa da incredulidade  
               Ensino: incredulidade traz tempos de sequidão e atrasa o plano de Deus  
               Fidelidade de Deus ‘ se somos infiéis Ele permanece FIM 19 
 

20 - ADORADOR sobre a Lei > 20  
NT  
‘ Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em 
verdade; porque o Pai procura a tais que assim o [adorem]. - Deus é Espírito, e é necessário que 
os que o adoram o [adorem] em espírito e em verdade’ Jo 4.23 -24  
 
LEI 20  
O povo de Deus é adorador (12) um único Deus, um único lugar de culto  
 Convém ler casa de ouro jan rouw e paul f kiene    Ed: depósito de literatura cristã 
 
Dt 12 Leis do culto a Deus _ resumo:  
1- Destruir tudo o que se refere aos outros deuses  
2 -sacrifícios E ofertas só no ÚNICO lugar que Deus irá escolher  
3- o sangue é consagrado a Deus: não come o sangue em lugar algum 
4- come a carne dos sacrifícios no único lugar que Deus escolher  
5- Pode comer carne em casa, mas não come o sangue de jeito nenhum 
6- Guarda-te ... não desamparar o levita  
7- Guarda-te... nem querer saber como faziam as gentes que estavam por destruir 
 
Dt 12.2-3 Certamente destruireis todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar 
serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore 
frondosa; e derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis a fogo os seus 
postes-ídolos, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses 
              - e apagareis o seu nome daquele lugar. 
 #  Primeiro limpa o lugar de qualquer vestígio de idolatria  
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Dt 12.5-6 mas recorrereis ao (único) lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas 
tribos para ali pôr o seu nome, para sua habitação, e ali vireis. A esse lugar trareis... 
Dt 12.8 -11 ‘ Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem lhe 
parece aos olhos.9 Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que o Senhor 
vosso Deus vos dá; 10 mas quando passardes o Jordão, e habitardes na terra que o senhor vosso 
Deus vos faz herdar, ele vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis 
seguros..11 Então haverá( apenas) um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para ali fazer 
habitar o seu nome; a esse lugar trareis tudo o que eu vos ordeno: vossos holocaustos e 
sacrifícios dízimos, a oferta alçada... votos ‘ 
Dt 12.12 E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus 
Dt 12.13 -14 Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar que vires; 
-Mas (SÒ) no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus 
holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno 
 
Dt 12.15 conforme todo teu desejo, pode degolar, e comer carne dentro das tuas portas, segundo 
a bênção do Senhor teu Deus que ele te houver dado; tanto o imundo como o limpo comerão dela, 
como da gazela e do veado; .16 tão-somente não comerás do sangue; sobre a terra o derramarás 
como água. Repete: Dt 12. 20-25  
 
Dt 12 .17 Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu 
azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas 
votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão;.18 mas os comerás 
perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, tu, teu filho /a, teu servo /a e bem assim o 
levita que está dentre das tuas portas; e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que 
puseres a mão                  Repete Dt 12.26-27  
Dt 12.19 Guarda-te, que não desampares o levita por todos os dias que viveres na tua terra. 
 
Dt 12.28 Ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti, e 
aos...filhos depois de ti, para sempre, se fizer o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu 
Deus..29 Quando o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações aonde estás entrando 
para as possuir, e as desapossares e habitares na sua terra,.30 guarda-te para que não te enlaces 
para as seguires, depois que elas forem destruídas diante de ti; e que 
( nem) perguntes acerca dos seus deuses ( para os imitar ) 31 Não farás assim para com o Senhor 
teu Deus; porque tudo o que é abominável ao Senhor, e que ele detesta, fizeram elas para com os 
seus deuses; pois até seus filhos/as queimam no fogo aos seus deuses. 
Dt 12.32 Tudo o que eu te ordeno, observarás; nada lhe acrescentarás nem diminuirás. 
               #  nem mais, nem menos... 

UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO TABERNÁCULO, depois do TEMPLO 
No deserto, o Tabernáculo construído sob Moisés, Êxodo 25 a 31 e 35 a 39 
                     Ficava no meio do arraial, com as tribos ao redor Nm 2  
Em Canaã, o Tabernáculo ficou em Siló até Elias 1 Sm 3.4 
                     A arca caiu nas mãos dos filisteus e foi parar no templo de Dagon 1Sm 5 
Por ter causado problemas, a arca é devolvida num carro de bois, a esmo, 
                     Onde parou, aí a arca ficou 1 Sm 6.7...12, 19 1 Sm 7.1-2 + 2 Sm 6.7, 11  
                     Davi quis trazer a arca para Jerusalém, mas quem tocou na arca, morreu 
A arca ficou no lugar onde parou até se saber como transportar devidamente a  
arca: pondo varais e colocadas ao ombro, Êxodo 25.14 Nm 4.6 
          - a arca vem para Jerusalém 2 Sm 6.12 
Em Jerusalém, Davi quer construir um Templo, mas Deus diz que não... 2Sm 7  
                     Então Davi apronta tudo: planta, materiais, etc. 1Crônicas 22 
                     Salomão é indicado por Deus para construir o Templo, 2 Sm 7.13  
Em Jerusalém, o Templo _consagrado por Salomão, 1 Rs 6, 8 _  
é destruído pelos caldeus: saqueado e queimado, fica em ruínas ao ser Judá levado à Babilônia.      
                                         2Rs 25.9 +Lm Jeremias 
Deus revela a planta do templo da volta do cativeiro ao profeta cativo, Ezequiel 40-44 
Durante os 70 anos de cativeiro, sem acesso a Jerusalém, surgem as sinagogas onde judeus se 
reuniam para ler as Escrituras. Livres do cativeiro, muitos judeus não voltaram a Jerusalém.   
-  . Espalhados pelo mundo, foi uma ponte entre judeus e gentios na pregação do Evangelho.  
-    Até hoje, onde estiver 10 judeus pode-se abrir uma sinagoga e há sinagogas no mundo todo. 
 
Após 70anos, como profetizado (Jr 25.12, 29.10) Ciro conquista a Babilônia e os judeus podem 
voltar a Jerusalém: uma ‘novela’ até o Templo ser finalmente reconstruído e consagrado, Esdras. 
                        (O templo é reconstruído, mas a arca da aliança foi perdida)  
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Profanado por Antíoco Epifanes, é recuperado e reconsagrado pelos Macabeus  
  
Herodes, o grande, é feito rei da Judéia por Roma (cerca de 37aC) o Templo está esboroado 
Para compensar a extrema crueldade com que acabou com uma insurreição dos judeus, construiu 
magnífico templo que ressurge sobre a velha estrutura a mando de Herodes, para compensar a 
extrema e indizível crueldade feita aos judeus ao debelar insurreição deles contra Roma, o que lhe 
valeu a indicação do reino. Durante mais de cinqüenta anos a construção se faz sem que 
atrapalhar nem interferir no culto a Deus: algo digno de nota, a perícia desses construtores  
Historiadores dizem que o Templo brilhava ao sol como uma enorme pérola de mármore e ouro 
Os judeus tinham orgulho dessa construção, João 2.20, Lc 21.5 (Lc 23.45!) 
Em 70AD, Tito, general romano, leva os judeus cativos para Roma e destrói esse Templo  
Hoje, no local, há uma mesquita muçulmana  
Dizem já existir um Templo pré-fabricado, pronto para ser montado naquele lugar, mas isso só irá 
acontecer, sim, no tempo do anticristo que 
‘ se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus s ‘ 2 Ts 2.4  
 
Convém ver ...história do templo de Salomão em Jerusalém (muito interessante!)  
Escrever para jc_rogero@hotmail.com 
 

21- POVO NÃO IDÓLATRA sobre a Lei> 21 
NT 
Ninguém pode [servir] a dois senhores; porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de 
dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis [servir] a Deus e às riquezas. Mt 6.24 

� Fostes [comprados] por preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo’ 1Co 6.20 
 
Antes digo que as coisas que eles sacrificam (aos ídolos) , sacrificam-nas a [demônios], e não a 
Deus. E não quero que sejais participantes com os [demônios]. 1Co 10.21 Não podeis beber do 
cálice do Senhor e do cálice de [demônios]; não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa 
de [demônios] 1Co 10.20-21 
 
 
LEI 21 
O povo de Deus não é idólatra (13) Êx 20 Castigo da idolatria Dt 13 e 17 
                  A penalidade mostra a gravidade da transgressão 
Êx 20.3 -6 Não terás outros deuses diante de mim. Dt 5.7 Jr 25.6 
.4 Não farás para ti imagem esculpida, (Lv 26.1+ Sl 97.7) nem figura alguma do que há em cima 
no céu, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 
Não te encurvarás diante delas, nem as servirás Ex 23.24+ 34.14 2Rs 17.35 Is 44.15,19  
( dos nomes dos seus deuses não façais menção, Js 23.7 Sl 16.4)  
porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até a 
terceira e quarta geração daqueles que me odeiam.  
e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 
 
Dt 16.21 -22 Não plantarás nenhuma árvore como aserá, ao pé do altar do Senhor teu Deus... 
nem levantarás para ti coluna, coisas que o Senhor teu Deus detesta. 

�  Coisas da Bíblia que nada significam para nós, hoje,  
- na época estavam associadas a cultos idólatras e até satânicos  

Leitura atenta mostra Deus ordenando erradicar absoluta e completamente toda e qualquer forma 
de idolatria e ocultismo do meio de Seu povo. Cativeiro foi juízo sobre idolatria e práticas 
abomináveis ao Senhor (ler profetas)  
SOBRE IMAGENS: Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não  
a darei, nem o meu louvor às [imagens] esculpidas’ Is 42.8. 
Lv 26.30 Nm 33.52 Dt 7.5 Dt 7.25 Dt 12.3 Sl 78.58 Is 42.17 +45.20  
Jr 8.19 + 10.14+ 50.38 + 51.17, 47,52 Ez 7.20 + 8.12 Os 11.2 + 13.2 Mq 1.7 + 5.13 +. Na 1.14 

�  (LER e MARCAR EM SUA BÍBLIA) Sl 115.4-9 135. 15-18 
1- A nós parece nada, mas na época, era um grande absurdo tendo em vista a quantidade 
de ídolos adorados pelos demais povos. Aliás, outro absurdo: Deus vivo que fala com Seu 
povo.  

 
2- Também se pode pensar / dizer que cristão não é idólatra  
Confira a lista dos deuses do homem moderno extra -  Psiquiatria de Deus Ed Betânia  
1- PODER eu posso ... 2- DINHEIRO eu tenho, eu compro... 3- PRAZER eu me deleito 
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4- CONHECEIMENTO eu sei ... 5- FAMA eu sou o melhor, aplaudam-me 
�  Também a TV: - ‘ Ssshhh! A TV está ligada, cale-se diante dela toda a família‘ paráfrase de  

‘ o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra’ Hc 2.20  
Mais recente: o computer isolando as pessoas, abrindo um mundo virtual, disponibilizando  
uma série de imoralidades, ilegalidades e até crimes.  
 
3- Pior, são os ídolos escondidos no fundo do coração, por serem mais difíceis de detectar  
Aqueles que carregamos sem que ninguém veja, e muitas vezes nós mesmos estamos 
desapercebidos de como e quando eles ocupam o lugar de Deus em nossas vidas  
O teste no éden era ver a quem o casal daria ouvidos Rm 6.16 ‘ Não sabeis que daquele a quem 
vos apresentais como [servos] para lhe obedecer, sois [servos] desse mesmo a quem obedeceis, 
seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? ’ 
Ao agir conforme as insinuações do diabo incorporado na serpente o casal constituiu o diabo 
como príncipe deste Mundo João 12.31, 14.30 e 16.11  
A quem / o que você tem obedecido? o que tem determinado seu agir ?  
Qualquer outra influência diferente da Palavra de Deus precisa ser banida, exterminada  
‘ Para isto o Filho de Deus se [manifestou]: para destruir as obras do Diabo’ 1Jo 3.8  
‘Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da 
vossa vã maneira de viver, que por tradição (herança) recebestes dos vossos pais, 
Mas com precioso sangue ... o sangue de Cristo ‘ 1Pe 1.18 -19  
NT ‘Ninguém pode [servir] a dois senhores: há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se 
a um e desprezar o outro. Não podeis [servir] a Deus e às riquezas’ Mt 6.24 
 

�  Você não precisa mais viver sob o domínio de nada: o que domina você?  
           Já fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo  
      � Ouça, creia, confesse, declare a Palavra, louvando a Deus por sua libertação  
 
‘ Bendito, seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou uma 
salvação poderosa na casa de Davi, seu servo ... de conceder-nos que, libertados da mão de 
nossos inimigos, O servíssemos (adorássemos) sem temor, em santidade e justiça perante ele, 
todos os dias da nossa vida’ Lc 1. 68-69 e 74- 75  
 
A FORMA DIFERE, MAS O PRINCÍPIO É O MESMO: DEUS NÃO MUDA Hb 1.12, Tg 1.17 
 
‘ a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação como a iniqüidade de [idolatria]. 
Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei 

�  Obstinação contra as diretrizes da Palavra faz perder a autoridade contra o inimigo  
 
‘Quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e 
aos feiticeiros, e aos [idólatra]s, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo 
e enxofre, que é a segunda morte’ Ap 21.8  
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas,  
os [idólatra]s, todo o que ama e pratica a mentira ‘ Ap 22.15  
 
‘Bem sabeis: que nenhum devasso, impuro, [avarento], o qual é idólatra,  
tem herança no reino de Cristo e de Deus’ Ef 5.5 Cl 3.5 
 
Que o Senhor mesmo sublinhe, em cada coração, a Sua mensagem! # FIM 21 
 

22 - DESCANSA NO SENHOR sobre a Lei> 22 
NT 
Afrontado por Pilatos, Jesus _ após ter sido traído, preso, negado, massacrado pelos soldados, 
humilhado, tendo recebido coroa de espinhos, cuspido ... deu uma resposta impressionante que 
evidenciava Sua plena confiança no Deus- Pai:   João 19.11 
'Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado' 
 
LEI 22 
 O povo de Deus descansa (14) pois confia no Senhor  
 
Descanso da criatura: sábado: Ex 20.8-11, 23.12, Lv 23.3 Ez 20.12  
Êx 16.23 Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, [sábado] santo ao Senhor; o que 
quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água; e tudo o 
que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. 
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Êx 35.3 Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do [sábado]. 
                ☺ tira a mulher da cozinha .... 
Êx 16.26 Seis dias o (maná) colhereis, mas o sétimo dia é o [sábado]; nele não haverá.  
Êx 20.8 Lembra-te do dia do [sábado], para o santificar. Em seis dias farás toda tua obra, 
☺ precisa se organizar e não perder tempo para fazer TUDO o que precisa ser feito em SEIS dias 
Êx 20.10, mas o sétimo dia é o [sábado] do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, 
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o 
estrangeiro que está dentro das tuas portas. 
                  ☺ Igualdade para a mulher, servo e até o animal mais lei de saúde física e espiritual  
 
Descanso da terra:  
ano sabático: no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um  
[sábado] ao Senhor; não semearás teu campo, nem podarás tua vinha ‘ Lv 25.4 
ano do jubileu: Também contarás sete [sábado] sete anos, sete vezes sete anos; de  
maneira que os dias dos sete [sábado] de anos serão quarenta e nove anos. Lv 25.8 
 
Ensino: ecologia pois os frutos caídos fertilizavam a terra de modo natural  
Hoje se sabe que a terra precisa descansar fazendo revezamento de culturas  
 
Ensino falarás também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus [sábado]s; 
porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações; para que saibais que eu sou o 
Senhor, que vos santifica. ’ Êx 31.13  
 
Juízo de Deus: ‘seus sacerdotes violentam a minha lei, e profanam as minhas coisas santas; não 
fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro; e de 
meus [sábado]s escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles ‘ Ez 22.26  
 
Qual o problema em guardar o sábado?  
 
1-Guardar o sábado envolve muitas coisas  
1.1 respeito e consideração a Deus: parar de fazer suas coisas 
                                                            > a fim de ler a Bíblia e descansar 
1.2 organizar-se e não perder tempo para fazer TUDO em seis dias  
1.3 interesse financeiro: sem comércio, sem colheita, havia prejuízo Ne 10.31 se os povos da terra 
trouxessem no dia de [sábado] qualquer mercadoria ou quaisquer cereais para venderem, nada 
lhes compraríamos no [sábado], nem em dia santificado; e de que abriríamos mão do produto do 
sétimo ANO e da cobrança nele de todas as dívidas’  
 
2- Guardar o sábado é saudável: precisa desse descanso para render melhor na semana  
É vacina contra o stress, mantém a saúde espiritual, se ler a Bíblia apenas 1 hora 

 ☺ No Japão, se trabalha direto: sem descanso semanal nem feriados  
   - e o índice de suicídios é bem alto 

3- No tempo da graça não precisa ser encarado nem guardado como Lei mas  
Por se entender sua necessidade e benefício, reconhecendo o cuidado do Criador com Sua 
criatura.    
 # Também, não precisa exagerar, mas ... adiantar tudo na semana para ficar livre no 
sábado faz muito bem à dona de casa. Dormir sem preocupação de acordar no horário, dar um 
tempo a sós com Deus, programar lazer saudável com a família: ir a um parque, ver uma 
exposição.  Visitar alguém querido, ou sozinho. Marcar lanche com amigos. Enfim, relaxar!  
             ‘Porque o Filho do homem até do [sábado] é o Senhor’ Mt 12.8  
AH! Vivemos em época privilegiada na qual podemos guardar o sábado e o domingo, em certo 
aspecto, sempre guardei o sábado, informalmente: sexta-feira à tarde, estava tudo limpo, roupa 
dos meninos para segunda feira nos cabides, comida a mais só para esquentar, no sábado.  Era 
dia do pai dormir até... acordar dava o café aos meninos que ficavam no quarto brincando quietos 
até o pai levantar. À tarde, um lanche com sanduíches e Nescau. Dormir cedo, pois levantava 
cedo para ir à igreja. Depois do almoço do domingo, era o tempo de passear com os filhos. Talvez 
eles ficassem quietos no sábado por saberem que, no domingo, haveria um tempo especial 
dedicado a eles. 
Êx 34.23 Três vezes no ano todos os teus varões aparecerão [perante] o Senhor Jeová, Deus do 
Israel'      #  todos os homens indo comparecer ante o Senhor, deixando suas propriedades com        
                   mulheres velhos e crianças, a terra ficaria à mercê dos inimigos então 
Deus dá uma promessa a fim de dar descanso ( tirar a preocupação) aos varões  
Êx 34.24 porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei as tuas fronteiras; 
ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer três vezes no ano diante do Senhor 
teu Deus. #  FIM 22 
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23 - POVO QUE OBEDECE sobre a Lei> 23   
 
NT 
Ninguém jamais obedeceu ou obedecerá a Deus como Jesus o fez. 
O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe [agrada]. João 8.29  
                Muito esclarecedor é o texto de   Hb 5.8 
‘Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu’. 
Obediência não fazia parte da natureza divina de Jesus: Ele, a razão de tudo ter sido criado 
 (sem Ele, nada do que foi feito se fez, Jo 1.1-3) ao Se fazer homem teve de aprender a 
obedecer.... Imagine como foi difícil! Jesus pode nos ensinar a obedecer. 
 
LEI 23 
O povo de Deus obedece (15) ... porque ama a Deus em primeiro lugar  
Reconhece Sua Soberania e Poder, está ciente de Sua misericórdia: 
Misericórdia  é deixar  viver o que merece morrer 
Ler Lv 26 Nm 15.37 -41 _ franjas nas bordas dos vestidos para se lembrar ... 
- ‘ Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito’ 
Dt 15 5 contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir 
todo este mandamento que eu hoje te ordeno.6 Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te 
prometeu; assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos; e dominarás 
sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. 
 
Dt 19.9 quando guardares, para o cumprires, todo este mandamento que eu hoje te  
             ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos  
# Deus não é um Tirano que exige a obediência senão castiga, como parece. 
 

NT revela princípio espiritual por trás da obediência 
' Não sabeis que daquele a quem vos (é voluntário) apresentais como [servos] para lhe obedecer, 
sois [servos] desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência 
para a justiça?' Rm 6.16   #   ah! Só é servo de Deus quem obedece a Deus e 
                                                           - serve aos propósitos de Deus  
 
Deus precisou intervir com força de Lei para forjar caráter justo e exemplar no Seu povo, 
mas a intenção era que o povo quisesse observar a Lei por reconhecer serem diretrizes justas 
dadas por Deus que os tirara da servidão do Egito, Êx 13.3-4: 
‘ Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da [servidão]; pois com mão forte o 
Senhor vos tirou daqui. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é isto? responder-
lhe-ás: O Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da [servidão]’  
‘Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da [servidão]. Ex 20.2  
Dt 5.6 Dt 6.12 Dt 7.8 Dt 8.14 Dt 13.5 Dt 13.10 Js 24.17 Jz 6.8 Jr 34.13  
 
Que ame e sirva a Deus de bom coração, pela libertação, e seja fiel ao Senhor como seu Deus 
‘Amarás, pois ... -  mesmo no tempo da Lei, Deus busca relacionamento de amor com o homem  
Ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas 
palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás 
sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás 
por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos; e as escreverás nos umbrais de 
tua casa, e nas tuas portas‘ Dt 6.5 -9 
 
Deus sabe que a observância dos princípios apontados era vital para que o povo fosse bem-
sucedido     Hoje, percebemos alguns princípios por trás de certas leis. Mas não de todas.  
 
Também, Deus não disse tudo o que há no Universo e nas regiões celestiais  
Aí, entra a obediência pela fé: Deus sabe melhor e sabe porque diz isto Dt 29.29  
                As coisas encobertas (ocultas) pertencem ao Senhor nosso Deus,  
                                 ☺ Não é para ir xeretar no oculto!  
Mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,  
para que observemos todas as palavras desta lei’  
NT ouve e pratica, constrói sua casa na rocha: não desmorona sob as intempéries da vida Mt 7  
 
Deus não precisa da obediência humana. Obedecido ou não, Ele continua sendo Deus  
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Mas faz grande diferença ao homem observar os princípios estabelecidos por Deus, 
principalmente por não ter noção e nem seus sentidos terem a capacidade de perceber o 
envolvimento com as trevas na desobediência: fazer contrário ao que Deus diz ...  

-  como aconteceu com Eva e Adão: 
   Se eles soubessem quem falava através da serpente...  

 
## Era costume na época, haver aliança de fidelidade a quem livrasse um povo de seus  
opressores. Não permanecer fiel era considerado traição, passível de morte.  
Aos olhos dos outros povos era esperado o juízo de Deus (até demorou muito, e ainda veio com 
promessas de restauração) Deus dá o castigo com medida, não com intenção de destruir mas 
de fazer que se observe os princípios da bênção  
     # ‘se estais sem disciplina (cuidado) sois bastardos e não filhos’ Hb 12. 8 
 
’ Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que, contudo, não são deuses? Mas o meu povo 
trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-
vos! Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades: a 
mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que 
não retêm as águas ‘ Jr 2.11 – 13  
 
‘ O Senhor está convosco, [enquanto] vós estais com ele;  
se o buscardes, o achareis; mas se o deixardes, ele vos deixará. ’ 2Cr 15.2 
 
‘ Se [quiserdes], e me ouvirdes, comereis o bem desta terra’ Is 1.19 
 
Toda correção, castigo, ameaça de juízo tem a intenção de fazer o povo se voltar para Deus: ‘ 
 
 > Feri-vos com [mangra], e com ferrugem, e com saraiva, em todas as obras das  
vossas mãos; e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor’ Ag 2.17  
Jr 7.26            [contudo] não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos,  
                          mas endureceram a sua cerviz. Fizeram pior do que seus pais. 
Am 4.6 Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em 
todos os vossos lugares   # correção da fome, fraqueza por desnutrição (1) 
                                         [contudo] não vos convertestes a mim, diz o Senhor. 
Am 4.8 Andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não 
se saciaram                     # correção da insatisfação: busca saciar-se, em vão (2).  
                                         [contudo] não vos convertestes a mim, diz o Senhor. 
Am 4.9 Feri-vos com crestamento e ferrugem; a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, 
e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi devorada pela locusta;  
                                         # correção de perdas financeiras (3) 
                                         [contudo] não vos convertestes a mim, diz o Senhor. 
Am 4.10 Enviei a peste contra vós, à maneira de Egito; os vossos mancebos matei à espada, e os 
vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor do vosso arraial fiz subir aos vossos narizes;  
                                         # correção da desolação (4),  
                                         [contudo] não vos convertestes a mim, diz o Senhor. 
Am 4.11 Subverti alguns dentre vós, como...Sodoma e Gomorra, e ficastes sendo como um tição 
arrebatado do incêndio; # correção da assolação total (4)  
                                         [contudo] não vos convertestes a mim, diz o Senhor. 
Mas, a misericórdia de Deus se faz presente:  
Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador e eu o destruirei de sobre a face 
da terra; [contudo] não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor’ : Am 9.8  
 
Como  Deus ser justo e ao mesmo tempo misericordioso ?  
    Somente pelo princípio da redenção pela substituição:  
   > o inocente more em lugar do pecador, Sl 85.10  
 A benignidade e a fidelidade se [encontraram]; a justiça e a paz se beijaram. 
    Por isso, a necessidade do arrependimento e da confissão de pecado: o infrator reconhece 
merecer a morte, mas apela para a misericórdia de Deus que aceita a morte substitutiva.  
    Ser misericordioso custa caro para Deus: custa a vida de Jesus _simbolizada por todos os 
sacrifícios do Velho Testamento. _ que veio ‘na plenitude do tempo’... Gl 4.4 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
    Hoje, Deus trabalha preparando o cenário para a manifestação do anticristo  
     Juízo sobre os homens _ ‘ com todo o engano da injustiça para os que perecem,  
porque não receberam o [amor] da verdade para serem salvos’ 2Ts 2.10, 12  
'julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram [prazer] na injustiça' 
 



34 
 

O pior do inferno será saber que se foi para lá por livre escolha FIM23 
 

24 - POVO CONSCIENTE sobre a Lei> 24 

NT 
Jesus, no Getsêmane, escolheu conscientemente obedecer a Deus executando o plano de 
Redenção da Humanidade, Mt 26.39 ‘ não seja como Eu quero, mas como Tu queres'  
                Filipenses mostra o caminho da humilhação até à morte de cruz, Fp 2.5-9  
e depois a exaltação de Jesus: E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo 
obediente até à morte, e morte de cruz.9 por isso ...também Deus o exaltou soberanamente, e lhe 
deu um nome que é sobre todo o nome;10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos 
que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,11 E toda a língua confesse que Jesus Cristo é 
o Senhor, para glória de Deus Pai. 
 
LEI 24  
Obedece Dt 6 + 7.11 + 8 + 10.12 + 11 + 12.1 + 15.5 -6 + 17.10  
                Dt 21.18 (filho desobediente) 28.1, 58 + 31.12 + 32.46 + Js 1.8 
# marcar referências em sua Bíblia   # vivemos em sistema de escolha conseqüente:  
  - cada escolha tem a devida conseqüência: é o que Deus quer mostrar  
 
ESCOLHAS CONSEQÜENTES :  bênção ou maldição  

' O Senhor está convosco, [enquanto] vós estais com ele;  
 se o buscardes, o achareis; mas se o deixardes, ele vos deixará. ’ 2Cr 15.2 
‘ Se [quiserdes], e me ouvirdes, comereis o bem desta terra’ Is 1.19 
 
‘ Com todo o engano da injustiça para os que perecem, 
 porque não receberam o [amor] da verdade para serem salvos’ 2Ts 2.10  

 
NT João enfatiza a íntima relação entre Deus e as Escrituras, a Palavra (ver artigo no site)  

Jesus disse: ‘Bem-aventurado o que ...ouve a pratica...’ Mt 7  
‘Minhas palavras jamais passarão’ Mt 24.35  
'a palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia’ João 12.48. 

Deus faz muitos insistentes apelos para que o povo ouça - guarde - cumpra ... à risca todos os 
mandamentos e instruções e diretrizes da Palavra Convém ler e marcar em sua Bíblia 
Sublinhar com lápis de ponta fina. Colorir o número do verso: ache seu jeito... 

O pior do inferno será saber que se foi para lá por livre escolha  

Dt 6.1 Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou 
ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando: para possuir 
.2 para que temas ao Senhor teu Deus, guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu 
te ordeno, tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem 
os teus dias. .3 Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te 
multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. 4 Ouve, 
ó Israel; o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 
 
Dt 6.5 Amarás...ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todas as tuas 
forças.6 E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração7 e as ensinarás a teus 
filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. 
8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos;.9e as 
escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Dt 6.10 Quando...o Senhor teu Deus te 
introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, 
com grandes e boas cidades, que tu não edificaste.11-12 casas cheias de todo o bem, as quais tu 
não encheste, poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, quando 
comeres e te fartares guarda-te não te esqueças do Senhor, 
                                  -  que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. 
Dt 6.13       Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. 
Dt 6.14-15 Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti; 
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Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti; para que a ira do Senhor teu Deus 
não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra. 
Dt 6.16    Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. 
Dt 6.17     Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus,  
                    como também os seus testemunhos, e seus estatutos, que te ordenou. 
Dt 6.18-19 Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e 
entres, e possuas a boa terra, que o Senhor prometeu com juramento a teus pais; 
Para que lance fora de diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. 
Dt 6.20 -24 Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que significam os testemunhos, 
estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás:  
Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou de lá; e, aos nossos 
olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, contra Faraó e contra 
toda a sua casa; mas nos tirou de lá, para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento 
prometera a nossos pais. Pelo que o Senhor nos ordenou observássemos todos estes estatutos, 
que temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que ele nos 
preservasse em vida, assim como hoje se vê. 
25 - E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos  
             perante o Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. 
Dt 7.11 Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que eu hoje te ordeno, para 
os cumprires.12 Sucederá, pois, que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e cumprirdes, 
o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus 
pais;.13 ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar; 
Dt 8.1 Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno cuidareis de observar, para que vivais, e 
vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos 
pais. .2 E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante 
estes quarenta anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu 
coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 
Dt 8.3 Sim, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem 
teus pais conhecíeis; para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que 
sai da boca do Senhor, disso vive o homem.4 Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem 
se inchou o teu pé, nestes quarenta anos. 5 Saberás, pois, no teu coração que, como um homem 
corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. 
Dt 8.6 E guardarás os mandamentos de Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e 
para o temeres. .7 Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros 
de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros;.8 terra de trigo e 
cevada; de vides, figueiras e romeiras; terra de oliveiras, de azeite e de mel;.9 terra em que 
comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma; terra cujas pedras são ferro, e 
de cujos montes poderás cavar o cobre. .10 Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu 
Deus pela boa terra que te deu. 
Dt 8.11 Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus 
mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno;.12 para não suceder 
que, depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares 
morando nelas,.13 depois de se multiplicarem as tuas manadas e  teus rebanhos, a tua prata e o 
teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens,.14 se exalte e teu coração e te esqueças 
do Senhor teu Deus, que te tirou da terra o Egito, da casa da servidão;.15 que te conduziu por 
aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em 
que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira;.16 que no deserto te alimentou 
com o maná, que teus pais não conheciam; a fim de te humilhar e te provar, para nos teus últimos 
dias te fazer bem;.17 e digas no teu coração: A minha força, e a fortaleza da minha mão me 
adquiriram estas riquezas.18 Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá 
força para adquirires riquezas; a fim de confirmar o seu pacto, que jurou a teus pais, como hoje se 
vê. .19 Sucederá, porém, que, se de qualquer maneira te esqueceres de Senhor teu Deus, e se 
seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti 
que certamente perecerás. 20 Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim 
vós perecereis, por não querer ouvir a voz do Senhor vosso Deus 
Dt 10.12 Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o 
Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus 
de todo o teu coração e de toda a tua alma,.13 que guardes os mandamentos do Senhor, e os 
seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem? 
Dt 10.14 Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há.15, 
Entretanto o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar; e escolheu a sua descendência depois 
deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. 
Dt 10.16 Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz.17 
Pois o Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, 
poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas; 
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.18 que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. 
Dt 10.19 Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. 
Dt 10.20 Ao Senhor teu Deus temerás; a ele servirás, e a ele te apegarás, e pelo seu nome; 
jurarás.21 Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus 
olhos têm visto.22 Com setenta almas teus pais desceram ao Egito; e agora o Senhor teu Deus te 
fez, em número, como as estrelas do céu 
Dt 11.1 Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças,  
os seus estatutos, os seus preceitos e os seus mandamentos, por todos os dias 
Dt 11.13 E há de ser que, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que eu hoje te 
ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, ... 
Dt 11.16 Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis,  
e sirvais a outros deuses, e os adoreis; 
Dt 11.22 Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que eu vos ordeno, se 
amardes ao Senhor vosso Deus, e andardes em todos os seus caminhos, e a ele vos apegardes, 
23 também o Senhor lançará fora de diante de vós todas estas nações. 
Dt 11.26 Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição:.27 A bênção, se 
obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno;.28, porém a 
maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do 
caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Dt 11.32 
Tende, pois, [cuidado] em observar todos os estatutos e os preceitos que eu hoje vos proponho 
Dt 12.1 São estes os estatutos e os preceitos que tereis cuidado em observar na terra que o 
Senhor Deus de vossos pais vos deu para a possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a 
terra. 
Dt 15.5 -6 contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir 
todo este mandamento que eu hoje te ordeno o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu 
Dt 17.10 Depois cumprirás fielmente a sentença que te anunciarem no lugar que o Senhor 
escolher; e terás [cuidado] de fazer conforme tudo o que te ensinarem. 
Dt 28.1 Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo [cuidado] de guardar todos os 
seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações 
da terra; Dt 28.58 Se não tiveres [cuidado] de guardar todas as palavras desta lei, que estão 
escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus; (seguem 
maldições)  
Dt 31.12 Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro 
das vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham 
[cuidado] de cumprir todas as palavras desta lei;  
Dt 32.46: Aplicai o vosso coração a todas as palavras que eu hoje vos testifico, as quais haveis de 
recomendar a vossos filhos, para que tenham [cuidado] de cumprir todas as palavras desta lei. 
Js 1.8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas 
[cuidado] de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu 
caminho, e serás bem-sucedido # 

25 – OFERTA AS PRIMÍCIAS sobre a Lei> 25  
 
NT 
Jesus foi a primícia dos ressurretos dentre os mortos, o primeiro homem a receber um corpo 
glorificado e assim está assentado à destra da majestade nas alturas  
 
LEI 25 
Povo de Deus oferta (16)   
Dt 26   primícias: primeiros frutos  
             Dízimo primícias do produto do trabalho Dt 14.22 
            Primogênito _ primícias da tua semente (sêmen) Dt 15.19 
Dt 26.1-3 tomarás das primícias de todos os frutos... e irás ao lugar que o Senhor teu Deus 
escolher para ali fazer habitar o seu nome Ler o capítulo todo, marcar na Bíblia  
Dt 26.4 - 9 (lembra que eram escravos: Deus os libertou e trouxe a uma boa terra) 
Dt 26.10-11 agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as 
porás perante o Senhor teu Deus, e o adorarás; e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu 
Deus te tem dado a ti + tua casa, + o levita, mais estrangeiro ... no meio de ti. 
         Primícias fala de espírito e reconhecimento e gratidão  
# dar as primícias a Deus era um exercício de consideração e autocontrole depois de quase nove 
meses comendo comida ‘velha’ estocada, havia o ímpeto de comer sofregamente aqueles frutos 
frescos maduros e cheirosos 
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Dt 26.12-15 separar todos os dízimos da tua colheita do 3º.ano( ano dos dízimos) dá-los-ás ao 
levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, : comam dentro das tuas portas, se fartem 
                  #  Deus não precisa do nosso dinheiro: nós precisamos de bênção do Senhor ...  
Sobre: muito trabalho e pouco resultado ( ver apostilas no site) Ageu 1.6 Tendes semeado muito, 
e recolhido [pouco]; comeis, mas não vos fartais; bebeis, mas não vos saciais; vestis-vos, mas 
ninguém se aquece; e o que recebe salário, recebe-o para o meter num saco furado. Ageu 1.9 
Esperastes o muito, mas eis que veio a ser [pouco]; e esse [pouco], quando o trouxestes para 
casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da 
minha casa, que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós, à sua própria casa. ’ ☺ Põe o 
interesse próprio à frente dos interesses de Deus  
 
-� E dirás perante o Senhor teu Deus....  #  o que você tem dito diante do Senhor?  
       Como tem se apresentado perante Ele? O que tem trazido ao Senhor? . 
>. Terra que mana leite e mel ... quer dizer que a terra é boa pois dá bons pastos que engordam  
                                                    - o leite e doces frutos para fazer o mel 
 
Dt 26.16 Neste dia o Senhor teu Deus te manda observar estes estatutos e preceitos; portanto os 
guardarás e os observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. 
Dt 26.17 Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, que andarás nos seus caminhos, 
guardarás seus estatutos, mandamentos preceitos, e darás ouvidos à sua voz. 
 
Dt 26.18-19 Outrossim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem 
dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos; para assim te exaltar em honra, em 
fama e em glória sobre todas as nações que criou; e  
para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. 
 
Dízimo não é ‘invenção’ da Lei Gn 14.20 E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus 
inimigos nas tuas mãos! E Abrão deu-lhe o [dízimo] de tudo Gn 28.22  
 
A lei apenas oficializa e regulamenta um costume antigo de consagração a Deus 
Lv 27.30-32 Nm 18.21, 24, 26, 28 e 30 Dt 12.6, 11 e 17 + 14.22-24, 28 + 26.12  
 
Como Deus vê não dar o dízimo: Ml 3.8 -9 Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, 
e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do 
tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos 
exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela 
vos advenha a maior abastança ‘ # Deus nunca fica devedor a ninguém: deu a Nabucodonosor o 
Egito em paga do serviço que Lhe prestou cumprindo sua Palavra sobre Tiro Jr 27.6 -11  
 
Ez 29.18 -19 Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande 
serviço contra Tiro. Toda cabeça se tornou calva, e todo ombro se pelou; contudo não houve paga 
da parte de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que [prestou] contra ela. Ez 29.20 
Como recompensa do serviço que me [prestou], pois trabalhou por mim, eu lhe dei a terra do 
Egito, diz o Senhor Deus’      # uma ‘pérola’: precisa pagar o serviço prestado: Jr 22.13 
>>> Ai daquele que edifica a sua casa com iniqüidade, e os seus aposentos com injustiça; 
 que se serve do trabalho do seu próximo sem [remunerá] - lo, e não lhe dá o salário’  
                                  Para pensar... Como Deus vê !!! 
 
Primogênito: primícias da tua semente (sêmen) Êx 22.29 Não tardarás em trazer ofertas da tua 
ceifa e dos teus lagares. O [primogênito] de teus filhos me darás. 
#  serão remidos com um sacrifício, como aconteceu com Jesus Lc 2.23  
 
Êx 13.12 separarás para o Senhor tudo o que abrir a [madre], até mesmo todo primogênito dos 
teus animais; os machos serão do Senhor.  
 
Êx 34.20 o jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro; mas se não quiseres 
resgatá-lo, quebrar-lhe-ás a cerviz. ☺ Previa a entrada de Jesus em Jerusalém -� Resgatarás 
todos os [primogênito]s de teus filhos. E ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. 
 
Nm 8.16 sobre os levitas: ‘me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel; em lugar de todo 
aquele que abre a madre, isto é, do [primogênito] de todos os filhos de Israel, para mim os tenho 
tomado’  
 
NT o Espírito, enviado na festa das primícias (Pentecostes: 50 dias após a Páscoa) At 2 
         produz os primeiros frutos do sacrifico da cruz : Jo 12.24 Em verdade, em verdade vos digo:   
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        ‘Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto’ 
 

26 - POVO DE DEUS OUVE A LEI sobre a Lei> 26 

NT 
Jesus Lia as Escrituras em voz alta, nas sinagogas.' Lucas 4.16  
E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na 
sinagoga, e levantou-se para ler. 17 E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías... 
 
LEI 26 
O povo de Deus ouve a Lei (17) lida em voz alta para todo o povo ouvir, Dt 31.9-13 
 
Dt 31.9 -13 Moisés escreveu esta lei, e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a 
arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Também lhes deu ordem, dizendo: Ao fim 
de cada sete anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando 
todo o Israel vier a comparecer perante ao Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lereis esta 
lei diante de todo o Israel, para todos ouvirem'  
 
Dt 31.12-13 Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão 
dentro das vossas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e 
tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei; e os ...que não a souberem ouçam, e 
aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual estais 
passando o Jordão para possuir’  
 
Ouvir é uma forma de aprender, de fixar na mente:  a voz aciona certas conexões do cérebro 
 
Ouve-se muita bobagem, e muita inutilidade é dita em certos púlpitos. O cristão de hoje acha 
chato ouvir ler a Bíblia. Mas quando a Bíblia é lida em voz alta, destaca certos detalhes que 
ficaram desapercebidos na leitura silenciosa.  
 
Em duas ocasiões, a leitura pública das Escrituras resultou em grande avivamento 
 
A última chance antes do cativeiro: na reforma do Templo, acham os rolos da Lei 2Rs22.8 
 
2Rs 23.2-3 Subiu o rei à casa do Senhor, + todos os homens de Judá, todos os habitantes de 
Jerusalém, sacerdotes e profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior; e  
leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, achado na casa do Senhor’  
SIT o rei renova o pacto de andarem com o Senhor’ e todo povo esteve por este concerto’  
2Rs 23.21-23 celebram a Páscoa # depois do rei Josias foi só decadência rumo ao cativeiro  
 
Depois de 79 anos da volta do cativeiro, Esdras, que havia disposto seu coração para buscar, 
cumprir e ensinar a Lei do Senhor vai a Jerusalém, Ed 7.1-10 Em conseqüência, os judeus 
casados com estrangeiras despendem suas mulheres e filhos de volta à terra deles Ed 9-10 
Deus não muda nem baixa Seu padrão: era mais um passo para se acertarem com o Senhor  
 # nunca se sabe o custo do pecado: quanto sofrimento, a si e aos outros, irá causar ...  
 
Passados 13 anos, 92 anos após à volta do cativeiro, Neemias, nomeado governador da Judéia, 
vai a Jerusalém, reconstrói os muros em 52 dias, junta todo o povo e lê a Lei Ne 8 e 9  
 
Ne 8.1 -8 Então todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas; 
e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha 
ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens 
como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do sétimo 
mês. E leu nela diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, 
na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender; e os ouvidos de todo o 
povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de 
madeira, que fizeram para esse fim e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, 
Ananias, Urias, Hilquias e Maaséias; e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hasum, 
Hasbadana, Zacarias e Mesulão. -E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo (pois estava acima 
de todo o povo); e, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. -Então Esdras bendisse ao Senhor, o 
grande Deus; e todo povo, levantando as mãos, respondeu: Amém! Amém! E, inclinando-se, 
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adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. .7 Também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube; 
Sabetai, Hodias, Maaséias, Quelita, Azarias, Jozabade, Hanã, Pelaías e os levitas explicavam ao 
povo a lei; e o povo estava em pé no seu lugar.8 Assim leram no livro, na lei de Deus, 
distintamente; e deram o sentido, de modo que se entendesse a leitura.  #  a Lei estava escrita em 
hebraico antigo e, depois do cativeiro, o povo falava uma língua misturada com a dos caldeus: o 
aramaico. Assim se instrui o povo de Deus: lê a palavra e explica o sentido prático 
 
A Palavra faz se adequar às diretrizes do Senhor Ne 8.14 e acharam escrito na lei que o 
Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel habitassem em cabanas 
durante a festa do sétimo mês... Ne 8.17 E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro 
fez cabanas, e habitaram nelas; pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de 
Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve mui grande regozijo..18 E Esdras leu no livro da lei 
de Deus todos os dias (por sete dias Lv 23.42 ) 
desde o primeiro até o último; e celebraram a festa por sete dias, e no oitavo dia houve uma 
assembléia solene, segundo a ordenança ‘  
 
A Palavra traz avivamento espiritual e confissão de pecado libera o atuar do Espírito  
Ne 9.1-3 Ora, no dia vinte e quatro desse mês (sétimo), se ajuntaram os filhos de Israel em jejum, 
vestidos de sacos e com terra sobre as cabeças. 2 E os da linhagem de Israel se apartaram de 
todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniqüidades de 
seus pais.3 E, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta 
parte do dia; e outra quarta parte fizeram confissão, e adoraram ao Senhor seu Deus ‘  
 
#   naquele tempo, eles ficavam em pé ou sentados no chão. Não era como hoje: igrejas com 
cadeiras estofadas, ar condicionado, culto que termina em certo horário, e se demora um pouco as 
pessoas já começam a ficar inquietas... 
 
Parece utopia se ajuntar para ouvir a Palavra de Deus lida em voz alta: mas foi assim que 
Deus ensinou e foi assim que se fazia, até uns 50 anos atrás. Depois, as coisas foram se diluindo 
... experimente juntar uns cristãos fervorosos e comecem a LER A BÌBLIA juntos (haverá 
empecilhos, mas fiquem firmes) Cada um lê uns versículos: se houver moderador, este pode 
dividir o trecho, antes, em partes com sentido completo. Pode haver uns apartes, apenas para 
explicar o sentido do texto. Delimitem o tempo, cerca de uma hora... finalizando com umas 
orações simples, curtas, objetivas. Pode-se começar a ler livros curtos. Ver no site ' curtinhos...' ou 
_ pode adquirir cd.s para ouvir no carro ou pode achar um site que disponibiliza a Bíblia falada 
Bíblia em áudio www.youversion.com  
 
 
BÍBLIA COMPLETA COM ÁUDIO: 
http://www.rksoft.com.br/html/bibliaeletronica.html?gclid=CKf_ru3Ew7UCFQXnnAodfTsAVw  
 
Experimente, e verão a diferença... Deus os abençoe  

27 - VISÃO DO FUTURO sobre a Lei> 27 

NT 
Jesus tem a visão completa do plano de Deus: ' Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o 
Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso' Apocalipse 1.8 
No Apocalipse, Jesus revela o resumo do plano completo de Deus para a Humanidade  
 
LEI 27  
  O povo de Deus tem visão do futuro (18): Deveres do rei, Dt 17.14   
 
1- O reino já  estava nos planos de Deus  
Dt 17.14 -20 Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e, nela 
habitando, disseres: Porei sobre mim um rei, como o fazem todas as nações que estão em redor 
de mim;.15 porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um 
dentre teus irmãos como rei sobre ti; não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não 
seja de teus irmãos.16 Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao 
Egito, para multiplicar cavalos; pois o Senhor vos tem dito: Nunca mais voltareis por este 
caminho.17 Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie; nem 
multiplicará muito para si a prata e o ouro. 
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.18 Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si, num 
livro, uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes.19 E o terá consigo, 
e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar 
todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de os cumprir; 
Dt 17.20 para que seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, 
nem para a direita nem para a esquerda; a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e 
seus filhos, no meio de Israel. 
  
      #  Terem perdido a visão do futuro ocasionou os problemas no tempo dos Juízes: 
desviavam-se do Senhor, eram oprimidos pelos inimigos até que clamavam ao Senhor que 
lhes mandava um juiz: enquanto o juiz vivia, eles seguiam a Deus, Depois tornavam a se 
desviar. Uma liderança que encaminhe à Palavra é fundamental para que o povo ande nos 
caminhos do Senhor. Conhecer bem a Palavra faz localizar onde se está no plano de Deus e 
pode-se cumprir sua parte devidamente. Somos um elo: apenas um elo, mas um elo 
importante na transmissão do Evangelho até a volta de JESUS. Diz que uma corrente é tão 
forte quanto seu elo mais fraco.  
Não sejamos nós o elo fraco onde esta corrente se romperá ...  
Ter visão do futuro faz viver esta vida de forma muito mais significativa e consistente  
NT ' todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice estareis anunciando a [morte] 
do Senhor, até que ele venha ‘ 1Co 11.26  
 
2- Deus anuncia a vinda do Messias Dt 18.15 O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti,  
dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim; a ele ouvirás.18 Do meio de seus irmãos lhes 
suscitarei um profeta semelhante a ti; e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará 
tudo o que eu lhe ordenar .19 E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em 
meu nome, eu exigirei contas ‘  
 
Jesus deu a dica no sermão do monte ao dizer: ‘...foi dito aos antigos...Eu, porém, vos digo... ‘ 

 Mt 5.21-22 + 27-28 + 31-32 + 33-34 +38-39 + 43-44 
João transcreve muitos discursos de Jesus em que Ele enfatiza falar as palavras de Deus: 
’ Quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue;  
   > a palavra que tenho pregado, essa o [julgará] no último dia’’ Jo 12.48  
 
3- Futura apostasia do povo Dt 31.24 -29 tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as 
palavras desta lei, -deu ordem aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai 
este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por 
testemunha contra vós.27 Porque conheço a vossa rebeldia e a vossa dura cerviz; eis que, 
vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor; e quanto mais depois da minha 
morte! Congregai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, e vossos oficiais, para que eu 
fale estas palavras aos seus ouvidos, e tome por testemunhas contra eles o céu e a terra. Dt 
31.29 Porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis, e vos desviareis do 
caminho que vos ordenei; então este mal vos sobrevirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é 
mau aos olhos do Senhor, para o provocar à ira com a obra das vossas mãos ‘  
 

Pela Palavra, Deus avisa... Deus revela Seus planos através de Seus amigos  
 
1- Avisou Noé... Gn 6.13-14 
 
2- Avisou Abraão sobre um tempo de escravidão e posterior libertação, Gn 15.13-14  
                              e, depois, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Gn 18.17, 20-21 
 
3- Avisou Moisés sobre o futuro reino, a futura apostasia e a vinda do Messias (acima)  
 
4- Profecias avisam de muitos juízos e o destino de muitas nações. ex: Tiro cujo 
cumprimento 'tornar- se enxugadouro de redes' quer dizer : rocha limpa ... custou ao exército de 
Alexandre, o Grande, meses de trabalho intenso, destruído por impetuosas ondas, Refeito o 
aterro, o local onde existira a cidade de Tiro era rocha pura ao céu aberto... vale conferir Ez 26.5 
Ela virá a ser no meio do mar um [enxugadouro] de redes; pois eu o falei, diz o Senhor Deus; e ela 
servirá de despojo para as nações...Ez 26.14 e farei de ti uma rocha descalvada; viras a ser 
[enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada; pois eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus 
'  
     > Vi um documentário do History Channel mostrando este fato: impressionante. 
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5- Avisou o tempo determinado do cativeiro babilônico Jr 25.12 e 29.10 + Dn 9.2  
 
6- Avisou muitas vezes sobre a volta do cativeiro e sobre a futura glória de Israel (Milênio)  
 
7. Avisou Daniel, aliás: deu resumo da História da Humanidade até o fim dos tempos  
confirmando e dando detalhes em Tessalonicensses e depois em Apocalipse  
 
NT Jesus avisou sobre o fim dos tempos e juízo final Mt 24 e 25 
                Até o mundo está alardeando o fim dos tempos (não do mundo)  
Pv 22.3 O avisado vê o mal e se esconde (você se dá por avisado, pela Palavra?) 
               mas os simples passam adiante e sofrem o dano ‘ #  
 

28 – POVO ORGANIZADO sobre a Lei> 28  
 
 

NT 
Pode-se ver esse traço na personalidade de Jesus na multiplicação dos pães: Mc 6.39-40 
Jesus manda que a multidão se assente no chão...’ E assentaram-se repartidos de cem em cem, e 
de cinqüenta em cinqüenta... Organização e ordem!   
> ‘quando ...saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram para que 
nada se perca.13 Recolheram-nos, pois, e encheram doze alcofas de pedaços dos cinco pães de 
cevada, que sobejaram aos que haviam comido. João 6.12 
> Jesus cuida de evitar desperdício e, também, da limpeza do local. 
 
LEI  28  
 
 O povo de Deus é meticuloso, organizado (19 e 20) Nm 1 e 2 
 
1º. censo data: 01.02.ano 02 Nm 1.1 

Idade: de 20 anos para cima Nm 1.3 
total: 603.550 homens adultos Nm 1.46 Nm 3.43 
Primogênitos dos Levitas: 22.273 (e três...) 
 
 

2º. Censo Nm 26. 51 601.730 homens acima de 20 anos  
              a Palavra de Deus se cumpre: Nm 26.64 -65  
  Por causa da incredulidade dos espias, Nm 14.28-32  

 Localiza as tribos ao redor do Tabernáculo: norte, sul, leste oeste Nm 2 
 Impressiona as determinações de Deus dadas nos mínimos detalhes!  
 E também explica motivos bem explicadinho: porque...para que...  

 
Para o Tabernáculo, Êxodo 25 a 27 + 30 + 35 a 39  
             medidas e formatos  

Disposição dos objetos  
vestes dos sacerdotes Ex 28 (cuecas, Ex 28.42, 39.28) 
detalhes dos sacrifícios: Lv 1. 11(à roda) 1.16 (leste) 4.7 (à base) 
Enumerando as coisas do Tabernáculo, Ex 38.21 
 ah! Não arredonda: dá o número exato: 
ex: 29 talentos e 730 siclos Ex 29.24 
1.775 siclos Ex 29.28 
não calcula ‘por cima’ nem ‘por baixo’  
Nem faz estimativa ‘a olho’: uns tantos ... 

Está escrito: ‘conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram’ Ex 39.32 
 
Assim fizeram Moisés e Arão; como o Senhor lhes [ordenara], assim fizeram. Êx 7.6  
             Desde o início até o fim da jornada no deserto: por 40 anos!  

 
Mas, ao agir por impulso, como ordenado na vez anterior, 38 anos atrás. Ex 17.5 
- não observando o detalhe da mudança de ‘ fere (bate) ’ para ‘fala’, Nm 20.8  
>>> Nem Moisés foi privilegiado com ‘um jeitinho’, deixando passar o deslize:  
‘ Por isso não metereis esta congregação na terra ...’ Nm 20.12 
Quando Moisés insistiu com Deus, ouviu um categórico: 
- ‘ Basta, não Me fales mais nesse negócio’ ...’ Dt 3.26 
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E Moisés era muito considerado aos olhos de Deus  
[Moisés] e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome, 
clamavam ao Senhor, e ele os ouvia’ Sl 99.6. 
Disse-me...o Senhor: Ainda que [Moisés] e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar 
a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face, e saiam eles’ Jr 15.1 
 
Na Lei: 
Prevenindo situações  

‘ Paga o salário no mesmo dia.. ’ Dt 24.15 (Dt 15.18, 23.18) 
‘ Põe parapeito ...’ Dt 22.8 para que não tragas sangue na tua casa 
- se alguém dali cair. 
‘ Na guerra, leva uma pá para cobrir excrementos ...’ Dt 23.13 

 
Aventando possibilidades  

‘ Se for pobre... ‘ Lv 5.7 e 11 
‘ Se estiver imundo ou longe...’ Nm 9.10 
‘ Se.. ’ _ ‘ se... ‘ _ ‘se.. ’  
 #  convém ler a Lei com atenção notando / anotando detalhes e minúcias 

 
TEMPLO 
1-    de Salomão 1 Rs 7.15 >>> # nos mínimos detalhes: ‘taças, as [espevitadeiras], bacias, 
colheres e os braseiros, de ouro puro; e os gonzos para as portas da casa interior, para o lugar 
santíssimo, e os das portas da casa, isto é, do templo, também de ouro ‘ 1Rs 7.50. 

 
2-   Na planta do Templo a ser construído na volta do cativeiro, Ezequiel 40 a 44 
 
Na disposição das tribos ao redor do Tabernáculo Nm 2.2 Os filhos de Israel acampar-se-ão, 
cada um junto ao seu estandarte, com as [insígnias] das casas de seus pais; ao redor, de frente 
para a tenda da revelação, se acamparão. 
 
As tribos, três de cada lado  
Interessante saber que as bandeiras das tribos líderes traziam figuras correspondentes à: 
- representação de Deus (Jesus?)  Vista no céu por   Ezequiel 1.5, 10 > Apoc 4.7  
-  às facetas de Jesus reveladas nos quatro evangelhos: Mateus: leão de Judá _ o Rei 
     Marcos: boi _ o animal do sacrifício. Pela cruz, Jesus teve toda autoridade sobre as trevas 
     Lucas: homem _ perfeitamente humano sem ser pecador. 
     João:  águia _ ‘nome acima de todo nome neste século e no vindouro’ Ef. 1.19-20 
 
Nm 2.3 Ao lado oriental (leste) se acamparão os do estandarte do arraial de Judá (leão na 
bandeira), segundo s/exércitos; Nasom, filho de Aminadabe, será o príncipe dos filhos de Judá.  
                    Juntamente com ...  2.5 Issacar e 2.7 Zebulom 
Nm 2.10 Ao Sul o estandarte do arraial de Rúben (homem na bandeira) 
                 Elizur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Rúben. 
                    Juntamente com ...   2.12 Simeão e 2.14 Gade  
 
Nm 2.18 Ao ocidente, estandarte do arraial de Efraim (boi na bandeira), segundo os seus  
                                    exércitos; e Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. 
                    juntamente com ...  2.20 Manassés e 2.22 Benjamim  
 
Nm 2.25 Ao Norte estará o estandarte do arraial de Dã (águia na bandeira) cf seus exércitos;   
                                          - Aiezer, filho de Amisadai, será o príncipe dos filhos de Dã. 
                   Juntamente com ...  2.27 Aser e 2.29 Naftali  
 
# Note como Deu preveniu a retirada da tribo de Levi para o sacerdócio,  
   fazendo Jacó abençoar igualmente os dois filhos de José, Gn 48.14 
    -  importa obedecer a Deus, mesmo sem compreender no momento 
 
Os levitas  
Nm 3.29 As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo 
para a [banda] do sul. 
Nm 3.35 E o príncipe da casa paterna das famílias de Merári será Zuriel, filho de Abiail; eles se 
acamparão ao lado do tabernáculo, para a [banda] do Norte. 
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Os sacerdotes  
Nm 3.38 Diante do tabernáculo, para...o oriente, diante da tenda da revelação, acampar-
se-ão Moisés, e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem 
pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel; e o estranho que se chegar será morto’ 

 
Toques de trombetas: de prata, para convocar a congregação e partidas, Nm 10.3 
                                      Os sacerdotes tocarão, Nm 10.8 (não o sumo sacerdote) 
 
Nm 10 CONVOCAÇÃO  
10.3 ao tocarem as (duas) trombetas, toda a congregação se ajuntará  
                             a ti à porta da tenda da revelação. 
10.4, mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão príncipes, cabeças dos milhares de 
Israel. 
Nm 10.7 quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir: 
 
PARTIDAS 
Nm 10.5 Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais ... do oriente. 
Nm 10.6, mas quando se tocar retinindo, pela segunda, vez, partirão os... do Sul; 
para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. 
 
PARA A GUERRA 
Nm 10.9 AO... sair à guerra contra o inimigo que vos oprimir, fareis retinir as (duas) trombetas; 
e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória,  
e sereis salvos dos vossos inimigos. 
 
NAS FESTAS 
Nm 10.10 Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, e nos princípios dos 
vossos meses, tocareis as (duas) trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios 
de vossas ofertas pacíficas;  
e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. 
Eu sou o Senhor vosso Deus ‘  
 
# por mais dedicado ao Senhor, era um peso muito grande seguir a Lei. Daí o alívio de alguns 
pendendo para a libertinagem (liberou geral) um dos problemas tratados em Gálatas 5 ☺☺☺☺ 

29 - POVO ORDEIRO sobre a Lei> 29 

NT 
Sinal de ordem, na ressurreição: ' o lenço, que tinha estado sobre a Sua cabeça, não estava 
com os lençóis, mas enrolado (dobrado) num lugar à parte' Jo 20.7 3 # interessante explicação 
sobre costumes judaicos diz que: ao terminar suas refeições, o chefe da casa deixava o 
guardanapo jogado perto dos pratos. Mas, se o dobrasse, significava que não havia terminado sua 
refeição: que voltaria à mesa. Então a mensagem do lenço dobrado foi bem significativa aos 
discípulos.      > Mas faça-se tudo decentemente e com ordem’ 1Co 14.40    

LEI 29    
 
o povo de Deus é ordeiro (21)   
Deus não é apenas meticuloso, também é ordeiro: até a lenha para queimar o holocausto, até as 
partes do sacrifício que seriam totalmente queimadas eram para ser colocadas 'em ordem' na 
grelha do altar do sacrifício. Nas instruções sobre o tabernáculo e os sacrifícios enfaticamente 
repete : 'em ordem'  
 
1  Êx 27.21 Na tenda da revelação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos  
                     a conservarão em [ordem], desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor; este     
                     será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações +Lv 24.3-4, 8 
2  Êx 28.10 Seis dos seus nomes numa pedra, e os seis nomes restantes na outra pedra, -           
                    segundo a [ordem] do seu nascimento. 
3  Êx 30.7    E Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias; cada manhã, quando puser em  
                    [ordem] as lâmpadas, o queimará. 
4  Êx 39.37 o candelabro puro com suas lâmpadas todas em [ordem], com todos os seus  
                    utensílios, e o azeite para a luz; 
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5  Êx 40.4    Depois colocarás nele a mesa, e porás em [ordem] o que se deve pôr em [ordem] 
nela; também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas.+ Ex 40.23 
 
6  Lv 1.7  ‘os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha   
                sobre o fogo;...Lv 1.8.. Porão em [ordem] os pedaços, a cabeça e a gordura,  
                sobre a lenha que está no fogo em cima do altar + Lv 1.12, 6.12 
 
(7) NT 1Co 14.40   mas faça-se tudo decentemente e com [ordem]' –X-  

No artigo de Maná da Segunda umas idéias para avaliar se sua vida está em ordem _ ver em 
Novidades 18 de março de 2013 

Investindo a Vida Por Lane Kramer  
Na semana passada consideramos o conceito de enxergar sucesso na vida e no trabalho 
sob a perspectiva de um investidor. Um objetivo comum a todo bom investidor é o desejo 
de maximizar a taxa de retorno. Como conseguir isso quando investimos nossa vida, 
usando a plenitude de nossas habilidades, dons, experiências e outros recursos que 
recebemos? Deixe-me sugerir um “check-up” desse “investimento de vida”, espécie de 
inventário para nos ajudar a avaliar o que estamos fazendo, como e por quê.  
O que devemos examinar? Mais importante ainda:  
o que Deus, que nos designou administradores desses recursos, irá examinar? 

 
Primeiramente: ... examine a qualidade do relacionamento com Deus e outras pessoas. 
Pergunte a si mesmo: Estou colocando Jesus Cristo em primeiro lugar na minha vida? Estou 
despendendo tempo com Ele diariamente, pedindo direção, sabedoria, forças, provisão e perdão? 
Posso honestamente demonstrar que Ele é o primeiro em minha vida? A prova de que valorizo, 
amo e obedeço a Deus mostra-se no trato (aos outros) minha esposa, minha filha, membros da 
família, amigos, companheiros, clientes, vendedores, o carteiro que, de certa forma, é meu 
vendedor mais valioso.  
 
Em segundo lugar: ...examine seu talão de cheques, que revela onde estou investindo e 
gastando o dinheiro que Deus me confiou. Estou buscando maneiras de investir o capital de 
Deus em Seu Reino, à medida que Ele coloca oportunidades no meu caminho para auxiliar 
pessoas? Estou poupando quantia apropriada para o futuro, quando eu não puder mais trabalhar? 
Estou tomando decisões financeiras prudentes em relação aos investimentos para deixar dinheiro 
para meus filhos, como está escrito na Bíblia? 
 
Em terceiro lugar, olhe sua agenda. Quantas horas passo no trabalho? É esse o tempo que 
Deus quer que eu invista por dia ou por semana? Estou permitindo que Deus seja o CEO da 
minha empresa e a use para Seus propósitos, ou vejo minha carreira como posse pessoal que uso 
para ganhar dinheiro e gastá-lo conforme meus desejos? Passo diariamente tempo com Deus em 
quietude? Desenvolvo relacionamentos com minha família e meus amigos, servindo pessoas da 
comunidade e auxiliando-as a melhorar suas vidas? Pratico exercícios para manter meu corpo 
saudável e em forma e desfrutando de atividades recreativas?  
A escolha de como investimos nossa vida é somente nossa. Não podemos passar essa 
responsabilidade para ninguém. Quando der o último suspiro e estiver diante de Deus, quero ouvir 
Dele: “Muito bem, bom e fiel investidor da vida que Eu lhe dei. Entre para o Meu Reino celestial e 
desfrute do descanso eterno e das recompensas no lugar que tenho preparado para você! ”  

Se você não tem dedicado tempo para considerar como está investindo sua vida, eu o 
desafio a tirar uma manhã longe do escritório e fazer cuidadosa revisão das decisões dos 
investimentos que tem feito. Talvez você descubra, feliz, que esteja tudo em ordem.  
Caso não esteja em ordem, ore e peça sabedoria a Deus para as devidas mudanças.  
Seja feliz investindo sua vida!   Próxima semana tem mais! 

30 - POVO HIGIÊNICO sobre a Lei > 30 
NT 
Certa vez houve dilema sobre comer sem lavar as mãos:  Mt 15.1-20 
Na época de Jesus, andando com sandálias por estradas de terra, chegavam em casa com os pés 
bem empoeirados. Jesus lavou dos pés dos discípulos, João 13  
 Uma pecadora ‘lavou’ os pés de Jesus com suas lágrimas, Lucas 7  
 
LEI 30 
 O povo de Deus é higiênico (22) leis de higiene e saúde   
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Banhará     lavar    Pano cobrindo os potes, Nm 19.15  
Também, todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. 

  #  Deus inventou a tampa... 
Cobrir com terra as fezes, na guerra Dt 23.13 
 
Para o deleite de estudantes da Palavra, há uma Concordância Bíblica Exaustiva de Thomas L 
Gilmer, Jon Jacobs, Milton Vilela - Ed Vida  
 # fiquei sabendo que existia quando um seminarista a deu de presente à sua noiva porque 
seria útil no cargo que ela ocupava.  
 Amei! e logo comprei uma igual ... tem sido minha fiel e super útil companheira há muitos 
anos...  
 
Algumas referências (apenas algumas...)  
Lv 14.9 ao sétimo dia rapará todo o seu pêlo: cabeça, barba, sobrancelhas, sim, rapará todo o 
pêlo; também lavará suas vestes, e banhará seu corpo em água; assim será limpo. 
 
Lv 15. 5 > ler sublinhando banhará, lavará com lápis preto de ponta bem fina ou na cor que quiser 
(lilás?)  
               #  azul é para pessoa e verde é para palavra  
 Lv 16.4, 24, 26, 28 + 17.15 -16 + 22.6   Nm 19.7-8, 19 + 31.24 
 
Antes da Lei ... 
Gn 18.4 + 19.2 +24.32 + 43.24 traga água e lava os pés... Gn 41.14 Ex 2.5 
 
Moisés associa santificação com banhar-se e lavar as vestes, Êx 19.14  
- Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo; e lavaram os seus vestidos....  
 
Sacerdotes lavam-se para servir a Deus: Êx 29.4  
Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação e os [lava]rás, com água’ 
Farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze, para [lava]tório; e a porás entre a 
tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água com a qual Arão e seus filhos [lava]rão as mãos 
e os pés ‘ Êx 30.18 -20 Êx 40.12, 31-32  
 
Partes do animal sacrificado eram lavadas: ‘ partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas 
entranhas e suas pernas ...’ Êx 29.17 Lv 1.9, 13 6.27-28  
 
Lv 6.28 11.25, 28 e 40 + 13.6, 34, 55-56 e 58 + 14.8-9, 45 +16.26, 28 + 17.15-16 
 
Nm 8.7, 21 Nm 19.7 -8, 10, 19, 21 Nm 31.24 Dt 23.11 
 
NT Lavar as mãos para comer, Mt 15.20, Mc 7.3-8 lavar objetos  
Jesus: lava os pés aos discípulos João 13.5  
 Depois deitou água na bacia e começou a [lavar] os pés aos discípulos, e a enxugar-lhos 
 com a toalha com que estava cingido... Tornou-lhe Pedro: Nunca me [lavar]ás os pés. 
 Replicou-lhe Jesus: Se eu não te [lavar], não tens parte comigo Jo 13.8  

Jo 13.10 Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de [lavar] senão os 
pés, pois no mais está todo limpo; e vós estais limpos, mas não todos. 
Jo 13.14 Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis [lavar] os 
pés uns aos outros’ 

 # fala de humildade e espírito de servo. Também, de ajudar os outros a ficarem limpos da sujeira 
de suas andanças ministrando a Palavra  

 
Hebreus: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé; tendo o coração 
purificado da má consciência, e o corpo [lavado] com água limpa ‘ Hb 10.22 
 
Apocalipse: perante o Senhor estarão os que  
                 ‘ Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro’ Ap 7.14 -x-  

31 - JESUS NOS CINCO SACRIFÍCIOS DA LEI     
 Jesus, 'o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo ' (Jo 1.29) ' havendo 
oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus' Hb 
10.12. 
Ver no site: WWW.perolaspreciosas.com.br  e no celular WWW.novaspérolas.com.br  
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Domingo de Ramos:  Ato provocativo a Roma! De 2ª a sábado na Semana Santa    
 
 > ler devocionais do calendário:  
- acompanham os fatos de cada dia da última semana de vida de Jesus 
 
Domingo de Ressurreição > ver artigos no site  

JESUS NOS CINCO SACRIFÍCIOS DO VELHO TESTAMENTO  
 
1- Holocausto é uma dádiva a Deus: significa consagração total  

é voluntária : parte de você  
é algo especial: macho sem defeito, não qualquer coisa  
é um ato de consagração total : inteiramente consumido no altar  
Jesus Se ofereceu como Fiador do plano da Redenção: partiu dele  
Doou-Se inteiramente: conferir com Fp 2.5-11  
Abriu mão de toda glória que tinha com Deus 
Fez-Se homem, obedeceu até à morte de cruz  
Não esteve dividido, coxeando entre dois pensamentos  
Jesus não barganhou com Deus, tipo ‘ faço isso e você me dá aquilo’  
Ele disse: ‘faço sempre o que Lhe agrada’ Jo 8.29 
Na cruz, entregou Seu corpo, todo Seu sangue foi derramado na cruz  
 
Quanto a nós, Deus é exclusivista: não divide você com ninguém, 
                          - nem com o mundo ou as trevas ‘  
 

Antes da Lei, Deus falou a Abraão para ofertar-Lhe seu filho Isaque em holocausto, Gn 22 2 
Deus não falou em pecado, era um teste do seu amor a Deus: quanto ele estava disposto a abrir 
mão de si por amor a Deus  
# Por que Deus fez tal pedido, aparentemente tão contrário à Sua essência?  
              Porque Isaque corria o perigo de se tornar um ídolo no coração de Abraão  

Também talvez Deus só permitiu que Ana concebesse depois dela ofertar –Lhe seu objeto 
de desejo: o filho que tanto queria. Antes disso, o filho seria prejudicial à vida espiritual de 
Ana  
Depois, Ana concebeu mais cinco filhos: três homens e duas mulheres 1Sm 2.21 

 
Você é capaz de se ofertar incondicionalmente a Deus?  

# Abraão deve ter passado por um turbilhão de sentimentos como espanto, dúvida,  
temor, tristeza ... e nem imagino mais o quê.  
O resultado dessa entrega total e incondicional foi  
‘isso lhe foi imputado como justiça’  

E as conseqüências foram além dos materiais, visíveis, como inimagináveis espirituais 
 
O ‘sim’ total do homem move o ‘sim’ total de Deus  
 
O ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal do sacrifício, em sinal de identificação.  
 
Sobre Caim e Abel, está escrito: ’ atentou o Senhor para Abel e para sua oferta’ Gn 4.4  
Notem que Deus atentou primeiro para Abel e depois para sua oferta: 1Sm 16.7 ‘Não atentes para 
sua aparência...porque eu o rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o homem: o homem olha 
para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração 
 
Caim queria mostrar a Deus seu desempenho e se mostrar aos homens: cumpriu um ritual, seguiu 
o script _ Caim era do tipo: ‘eu tenho que...’ mas seu coração não estava ligado a Deus  
 
Resumindo: Holocausto era sacrifício de consagração voluntária incondicional, total  
 
2- Oferta de manjares significa santificação  
              Era composta de flor de farinha, azeite e queimada com incenso Lv 2.1  

O ingrediente básico era a flor de farinha o grão moído do modo mais fino possível  
Ensinos: Em verdade, em verdade vos digo: Se o [grão] de trigo caindo na terra não morrer,  
                 - fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto. Jo 12.24 
2.1 MORRER ... condição de ser discípulo: toma sua cruz cada dia, segue-Me ‘ Lc 9.33  
              desaparecer: moído, quebrar toda a resistência, o grão ‘vira’ farinha  
              ‘vivo não mais eu, Cristo vive em mim’ Gl 2.20  



47 
 

 
2.2 PROCESSO ESCONDIDO: sob a terra, ninguém vê, é processo no íntimo  
               A casca dura se dissolve: há transformação, outros interesses. 
               Amigos podem dizer: - ‘Você está sumido, cara... ‘ Sumido do mundo  
2.3 ROMPE-SE ... há quebrantamento, expansão do que há no interior 

 
2.4 AMPLIA-SE ... não para cima, mas para baixo buscando nutrientes essenciais,  
               Não busca aparecer, quer nutrir-se  
2.5 ENRAIZA-SE .... Suga tudo da terra onde está para ficar forte. Aprofunda-se... Ef 3.17  

Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que... arraigados e fundados em amor’ 
‘Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé...como...ensinados...’ Cl 2.7  

 
2.6 BROTAR: surgir, subir, aparecer aos outros é conseqüência do processo interior 
• - é figura da ressurreição: a vida ressurreta passa pela cruz Cl 3  
• - Quem se recusa a morrer, nunca experimentará a vitória da vida ressurreta 
• - Para renascer para a vida, precisa morrer com Cristo  
 
2.7 MOÍDO...muitos grãos moídos juntos: unidade perder-se para se tornar um com outros 
• A maciez da farinha é diferente da dureza do grão  
• É processo dolorido, envolve choro, dor (Por que eu...?)  
• Jesus foi ‘ moído pelas nossas iniqüidades’ Is 53.5 
• Ser moído é estar sendo preparado para o derramar do Espírito Santo  
• Amassado, amalgamado com azeite ... punha incenso por cima e ia ao fogo: 
• Então, subia um aroma suave, agradável: ’ andai em amor, como Cristo também vos amou, e 

se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave’ Ef 5.2 
• Somos ‘o bom cheiro de Cristo’  
 
3- Oferta pacífica, Lv 7.15: bem no meio, posição de destaque entre holocaustos e pecado  
• Era uma refeição, para se comer tudo no mesmo dia  
• Era para ser saboreada, noite a dentro, como numa festa, sem pressa 
• Fala de comunhão, confraternização, de se alegrar na presença de Deus,  

em ambiente de segurança: ‘como é bom agradável irmão em união’ Sl 133  
• Deus deseja ter comunhão com o homem, mesmo imperfeita, por ele ser pecador  
 
Jesus, o centro de todas as coisas, é a perfeita oferta pacífica: Ef 1.6  
• Podemos nos alegrar e ter comunhão com Deus que ‘nos fez agradáveis a si no amado ‘ 

Jesus sabia ser amado pelo Pai pelo simples fato de ser Seu filho,  
- antes mesmo de ter feito qualquer coisa em Seu ministério, Mt 3.17  

• Jesus sempre. Se alegrou na comunhão com o Pai Is 50.4-5  
• ‘Cada manhã abre-me os ouvidos para que eu ouça como aqueles que aprendem’  
• Deus nunca está distante, mesmo que o homem não o sinta Jr 23.23  

‘Sou eu apenas Deus de [perto], diz o Senhor, e não também Deus de longe? ’  
• ‘Para onde me ausentarei do Seu Espírito? Sl 139. 
 
Era para ser comida, toda, no mesmo dia, para curtir aquele momento, sem pressa de sair da 
presença de Deus. Hoje, há pressa para se sair da presença de Deus: se o culto se alonga há 
caras feias, uns olham no relógio. Hora devocional é um sacrifício. Alguns preparam a oferta para 
comer depois, quando der tempo: saem correndo para outras tarefas e o que ouviu no culto ou leu 
na Palavra se dilui com a concorrência de interesses (Daí a importância do sábado)  

• Você festeja a presença de Deus?  
 
Fato espiritual:    ‘vossas iniqüidades fazem separação entre vós e vosso Deus ‘ Is 59.2  
4- Expiação pelo pecado: quanto a Deus  
5- Expiação pela culpa: quanto ao homem   
    Solução de Deus para restaurar a comunhão  
Tratam do pecado e da culpa que requer restituição Lv 4 - 6.7  
Pecado abrange tudo o que brota de nossa natureza decaída, daí Jesus dizer:   
              ‘necessário vos é nascer de Deus ’   João 3.3,5,7 NVI  
Culpa refere-se aos atos cometidos, muitos deles exigindo restituição (ou pedir perdão)  
 
Jesus, ’ o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Mundo’ João 1.29  
‘Àquele que não conheceu [pecado], Deus o fez [pecado] por nós... 2Co 5.21  
 
Uma parte era queimada e outra era para ser comida, em sinal de comunhão restaurada  
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A ceia do Senhor é um momento de comunhão espiritual: lembra o sacrifício de Jesus e de nossa 
comunhão restaurada com Deus por causa desse sacrifício.  
 
 
Jesus, o perfeito sacrifício pelo pecado e culpa, nos justifica e dá acesso a Deus Hb 10.19 
‘ Tendo, pois, irmãos, [ousadia ]para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus’  
 
Se sua natureza atrapalha a comunhão com Deus ou se a culpa de algum ato ou costume insiste 
em perturbar sua consciência, impedindo de desfrutar a comunhão com Deus, só há uma solução: 
vá a Jesus. Ele está autorizado por Deus para restaurar todas nossas mazelas 
 
Jesus ‘ feito - por Deus - para nós - sabedoria, justiça, santificação e redenção’ 1 Co 1.30  
 
Hb 9.14 quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo 
imaculado a Deus, [purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? 
-x- 
Veja o vídeo no youtube : Jesus nos cinco sacrifícios do Velho Testamento  

Daniel Manenti Igreja Quadrangular Divinéia 
Esc. 5 sacrifícios; este artigo tem como base o seguinte vídeo do youtube  
http://www.youtube.com/watch?v=uV-lwoVQy0k Daniel Manenti Igreja Quadrangular Divinéia  
> convém vê-lo!  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 + Conhecendo um pouco sobre o Salmo 119  
 
 O salmo 119 exalta a relação pessoal e prática com a Lei do Senhor. Parece ser (dizem 
ser) o salmo mais comprido da Bíblia, mas na realidade é uma coletânea de salmos com 
apenas oito versos cada um, cada letra inicial corresponde a uma letra do alfabeto hebraico: o 
salmo 119 é um acróstico com 22 salaminhos de oito versos cada um  
  
 Quase em cada frase aparece uma referência à Lei: a Tua Lei, leis, estatutos, promessas, 
preceitos, testemunhos, a palavra, mandamentos, juízos (se faltou algum, me avisem, ‘tá?)   
 
 
ALGUMAS TRADUÇÕES TRAZEM ESSAS DIVISÕES, vc pode marcar em sua Bíblia 
 
01       08   Alefe 1ª letra do alfabeto hebraico 
09       16   Bete  
17       24   Guimel  
25       32   Dálete 
33       40   Hê  
41       48   Vau  
49       56   Zaine 
57       64   Hete 
65       72   Tete  
73       80   Jode 
81       88   Cafe 
89       96   Lâmede 
97     104   Meme 
105   112   Num  
113   120   Sâmeque  
121   128   Aim  
129   136   Pê  
137   144   Tsadê 
145   152   Cofe  
153   160   Rese 
161   168   Chim 
169   176   Tau...... 22ª letra do alfabeto hebraico  
 
  #  agora você pode decorar e recitar o alfabeto hebraico, o que pouca pessoa sabe ...  
 
 A mulher virtuosa Pv 31.11>>> e cada capítulo de Lamentações de Jeremias  
                            também são acrósticos  
 



49 
 

   Viu quanta coisa extra se aprende, ao se dispor a ler a Bíblia,  
 
 - além de conhecer melhor as Escrituras e o Deus da Palavra?  
  
 A Bíblia é como telescópio de grande planetário: parece um ‘negócio’ enorme, escuro, 
muito esquisito e até meio intimidador, mas, ao se aproximar a vista em uma das lentes (também 
parece algo estranho...) fixando olhar ... Ooohhh!!!    Atônitos, percebemos um Universo infinito, 
magnífico espetáculo de luzes e impressionantemente enorme. Assim é a Bíblia ao se ousar se 
deter e olhar a fundo –x-     aleluia! Glórias a Deus!   
 

ADENDO: Alianças e Dispensações  
 
ALIANÇAS ENTRE DEUS E O HOMEM - QUADRO RESUMO 

 
Ord Alianças Dispensação Referências Promessas Obrigações 

1a 
EDÊMICA 
No Éden  

INOCÊNCIA 
Jardim do Éden 
Árvore da Vida 
Gênesis 2.16,17 

Usufruir do 
Paraíso 

Obediência 
Inocência 
Cultivar e guardar 
o jardim  
 

2a 
ADÂMICA 
Com Adão 

CONSCIÊNCIA 

Fora do Éden, 
Expulsos:  
Adão e Eva 
Serpente 
Gênesis 3.14-21  

Redentor 
'Semente'  

Trabalhar 
Suar 
Morrer  

3a 
NOÉTICA 
Com Noé 

GOVERNO 
HUMANO 

Na arca 
Arco Iris 
Gênesis 9.1-17 

Não mais 
destruir, 
nem dilúvio: 
Toda carne não 
mais será 
destruída 

Justiça social: 
pena de morte  

4a 

CONCERTO 
PERPÉTUO 
Com Abraão 
Isaque e  
- Jacó 

PROMESSA 

Circuncisão 
Gênesis  
12.1-3 
26.2-5,24  
(Cordeiro) 
28.13-14 Escada em 
Betel 
 

Grande nação 
Benção para 
famílias 

Fé 
Obediência  

5a 
MOSAICA 
Com Moisés 
Com Israelitas 

DA LEI 

No Monte Sinai  
(Horebe) 
Tábuas 
Êxodo 19.1-25 

Conquista de 
Canaã 

Guardar a Lei 
(transitório)  

6a 

PALESTÍNICA 
Sobre a 
Palestina / 
Jerusalém 

DA LEI 
Palestina / Jerusalém 
Deuteronômio  
28.1-30.3  

Exaltar sobre 
todas as Nações 

Manter as 
características: 
povo de Deus, 
> Separado !  
>. Guardar os 
mandamentos  

7a 
DAVÍDICA 
Com Davi  

DA LEI 
Trono (Nat) 
[2 Samuel 7.16]. 

Reinado aos 
descendentes 

Obediência 
Dt 17.14-20  
1 Sm 8.9-17  
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8a 
NOVA ALIANÇA 
Por Jesus 
Eterna  

DA GRAÇA 

Sangue da cruz 
1 Co 11.25;  
Jr 31.31-34 
Hb 8.6, 9.15  
Lucas 22.20 

Perdão dos 
pecados 
Espírito Santo 

Arrependimento  
+ crer no Evang. 
Mc 1.15 

extr http://www.adimb.com/palavra/alianca/resumo.php  

DISPENSAÇÕES  
‘Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, -
nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por 
quem fez também o mundo’ Hb 1.1-2 
... 'De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, - na dispensação da plenitude dos tempos,  
              - tanto as que estão nos céus como as estão na terra’ Efésios 1.10  
 
DISPENSAÇÃO: prova quanto à obediência a certa revelação específica da vontade de Deus. 
Encontra-se três vezes no Novo Testamento:  
Ef 1.10, Ef 3.2; Cl 1.25 
 
O Candelabro (Castiçal) com sete hastes é um dos símbolos do povo Judeu,  
                                        e_ também _ um tipo das sete Dispensações. 
Características  
Responsabilidade: cumprir o alvo proposto por Deus: observar os termos dados 
Fracasso:              errar ao agir diferente do alvo proposto:  pecado é o agir do homem.  
Juízo:                    conseqüência da escolha de agir contrário ao estabelecido como alvo.  
 
Dispensacionalismo:  considera os vários modos como Deus tratou com o homem 
.  
Não está claramente expresso nas Escrituras mas pode constatado pelo estudo da Bíblia   
 
1- Modelo que nos ajuda a entender o propósito de Deus para com a Humanidade 
                Tal conhecimento é de fundamental importância para a vida espiritual dos cristãos 
2- Representação gráfica que nos ajuda na exposição de uma posição escatológica 
              - de modo a que se torne mais facilmente compreendida. 
3- NÂO como base doutrinária, mas, como de fato o é,  
             -  ajuda par a melhor compreensão do agir de Deus e dos propósitos divinos 
Tendo em mente:  a revelação progressiva de Deus aos homens e evidenciar claramente a 
verdade bíblica de que a salvação é pela graça, por meio da fé no Redentor prometido em 
Gênesis 3.15, que se cumpriu em Jesus: ‘despojando principados e potestades, publicamente os 
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz’    Coloss 2.15 
 
 
Observações: ‘ É importante distinguir ALIANÇA de DISPENSAÇÃO’ diz Scofield 
 
Dispensação é modo temporário de Deus experimentar o estado espiritual do povo 
                       Aliança é eterna e incondicional pois firmada na Palavra de Deus, Jr 1.12  
 
Veja as Alianças  
 
QUE é ALIANÇA? Concerto, Pacto, Convenção, Testamento, Contrato. Jr 32.40 
’ farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem; e porei o meu 
temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim ‘Jr 32.40 
Disse Jesus ‘... isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento (pacto)  
- o qual é derramado por muitos para remissão dos pecados’  Mt 26.28 
 
Alianças são incondicionais pois firmadas na Palavra de Deus, Jr 1.12  
 
Na Bíblia, são oito ao todo e todas serão cumpridas, Rm 11.26 
 
01- Éden, Gn 1-2     
02- Adão, Gn 3-4      
03- Noé, Gn 8.20-22  
04- Abraâmica, Gn 12.1-3                       
05- Mosaica, Êxodo 19.3 – 40.38  
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06- Palestiniana (terra) Deuteronômio 30  
07- Davídica, 2 Samuel 7.5-17  
08- Nova Aliança, Jeremias 31.31-34 e Mateus 26.28  
      # Dispensações também falam de fases e modos como Deus trata com a Humanidade;  
         Assim sendo, pode-se considerar mais duas fases: 
09- Milênio Ap 20   Teste aceitar o reinado de Jesus        Juizo: Gog e Magogue 
10- Trono Branco   Teste a consciência, Rom 2.14-16     Juízo: lago de fogo 
 
- Alguns teólogos falam de 12 dispensações, acrescentando: 
09   Da Redenção, Tito 1.2   e   Hebreus 13.20  
10 - Das Obras, Apocalipse 20.13  
11 - Da Graça Universal, Romanos 4.5-8 e a  
12   Aliança com Israel, Jeremias 31.31-34; Hebreus 8.7-12  
 
 
Povos nas Escrituras Sagradas; judeus, gentios e igreja (judeus + gentios)  
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