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A Cruz de Cristo

Na cruz de Cristo está minha glória, 
Elevando-se acima dos destroços do tempo;
Toda a luz da sagrada história 
Reunida à sua volta encontra alento.

Quando o sofrimento da vida me assaltar, 
A esperança enganar, e o medo perturbar, 
A cruz nunca irá me desamparar; 
Oh! Com paz e alegria está sempre a brilhar.

Quando o sol da alegria está brilhando 
Luz e amor sobre meu trilho, 
Da cruz os raios irradiando 
Ao dia traz novo brilho.

Maldição e bênção, dor e prazer, 
Pela cruz santificados se tornam; 
Lá está a paz que medida alguma pode conter, 
Alegrias que a todas as eras superam.

Na cruz de Cristo está minha glória, 
Elevando-se acima dos destroços do tempo; 
Toda a luz da sagrada história 
Reunida à sua volta encontra alento.

-João Bowring.
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“O Teu caminho, ó Deus, está no santuário”.
Salmos 77:13, ARC.



PrefáCio do Autor

A ETERNIDADE nunca será capaz de sondar a profundidade do 
amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de 

Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. 
Todo o sistema do judaísmo, com seus tipos e símbolos, era uma sombra 
da cruz, estendendo-se do Calvário de volta aos portões do Éden, e con-
sistia em uma profecia compactada do evangelho.

Atualmente, a pessoa que estuda o Novo Testamento por meio das 
luzes de interpretação dos tipos e símbolos dos serviços levíticos, encontra 
uma profundidade e riqueza nesse estudo que não são encontradas de outra 
maneira. É impossível ter uma compreensão elevada da obra de expiação 
de Cristo quando o Novo Testamento é estudado sem um conhecimento 
prévio dos alicerces, profundos e manchados de sangue, encontrados nos 
evangelhos do Antigo Testamento de Moisés e dos profetas.

“Em cada sacrifício a morte de Cristo era exemplificada. Em cada 
nuvem de incenso, ascendia Sua justiça. Seu nome ressoava ao toque 
de cada trombeta do jubileu. No impressionante mistério do santo 
dos santos habitava Sua glória”.

Mediante a luz que brilha do santuário, os livros de Moisés, com seus 
detalhes de ofertas e sacrifícios, seus ritos e cerimônias, geralmente con-
siderados tão vazios e sem sentido, tornam-se radiantes com consistência 
e beleza. Não há outro tema que una tão plenamente todas as partes da 
Palavra inspirada em um harmonioso todo como o tema do santuário. 
Cada verdade do evangelho está centrada no serviço do santuário, e dele 
irradia como os raios do sol.

Cada tipo usado em todo o sistema de sacrifícios foi planejado por 
Deus para que simbolizasse alguma verdade espiritual. O valor desses 
tipos consistia no fato de que foram escolhidos pelo próprio Deus para 
representar as diferentes fases de todo o plano da redenção, tornado possí-
vel pela morte de Cristo. A semelhança entre tipo e antítipo nunca é aci-
dental, mas, simplesmente, é um cumprimento do grande plano de Deus.
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Em A Cruz e Sua Sombra, o tipo e o antítipo são colocados lado a 
lado, com a esperança que o leitor possa se tornar mais familiarizado com 
o Salvador. Não é intenção do autor desta obra atacar qualquer erro que 
tenha sido ensinado em relação ao serviço do santuário, ou suscitar qual-
quer controvérsia, mas simplesmente apresentar a verdade em sua clareza.

Este livro é o resultado de muitos anos de oração e estudo dos tipos e 
símbolos do serviço do santuário e está sendo posto em circulação acom-
panhado de uma oração para que a leitura possa prender a atenção dos 
desinteressados, apresentar aos cristãos uma nova perspectiva do caráter 
de Cristo, e guiar muitos ao Sol do amor de Deus.



introdução

No governo de Deus, a lei é a base sobre a qual todas as coisas estão 
estabelecidas. A lei é o fundamento do trono de Deus, a estabilidade 

do Seu governo e do Seu caráter, e a expressão de Seu amor e sabedoria. 
A desobediência desta lei causou a queda de Satanás e suas hostes. A 
desobediência aos mandamentos de Deus por Adão e Eva abriu as portas 
da desgraça sobre o mundo e mergulhou toda a família humana em tre-
vas impenetráveis. Mas o amor divino já havia concebido um plano pelo 
qual o homem poderia ser redimido. Esse plano foi revelado na promessa: 
“Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu des-
cendente. Este te ferirá a cabeça, e tu Lhe ferirás o calcanhar”.

Uma vez que a lei divina é tão santa quanto o próprio Deus, apenas 
um Ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Portanto, 
a semente da mulher não poderia se referir a ninguém senão ao Senhor 
Jesus Cristo. Nessa promessa feita aos nossos primeiros pais, um raio de 
esperança penetrou nas trevas que envolviam as mentes do casal pecador e, 
quando um sistema de sacrifícios que exigia a vida de uma vítima inocente 
lhes foi revelado, puderam ver com mais clareza o significado da promessa 
– ela envolvia a morte do amado Filho de Deus para expiar seu pecado e 
atender às reivindicações da lei que havia sido quebrada. Por meio deste 
sistema de sacrifícios, a sombra da Cruz alcançou até o início e tornou-se 
uma estrela de esperança, iluminando o futuro terrível e sombrio, livran-
do-o de sua absoluta desolação.

Foi o reflexo da Cruz que irradiou até a era antediluviana, e manteve 
viva a esperança dos poucos fiéis naqueles anos de fatigante esperar. Foi a 
fé na Cruz que sustentou Noé e sua família durante aquela terrível expe-
riência em que Deus estava punindo o mundo pela transgressão de Sua 
santa lei. Foi o conhecimento da Cruz e seu significado que fez com que 
Abraão deixasse sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, e peregrinasse 
com seus filhos numa terra de desconhecidos. Dele está escrito: “Ele creu 
no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça”. Em visão profética, a 
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Moisés foi permitido ver a Cruz de Cristo e compreender melhor o sig-
nificado da serpente de bronze que ele levantou no deserto para a cura do 
povo. Foi essa visão que removeu o aguilhão do castigo por seu próprio 
pecado, e reconciliou-o com o decreto de que “devia morrer no monte e 
ser recolhido ao seu povo”.

O sistema elementar de sacrifícios instituído pelo Senhor desde o 
princípio para simbolizar, ou prefigurar Cristo, foi quase totalmente perdido 
de vista durante a escravidão dos filhos de Israel no Egito. Ao retornarem 
a Canaã, Moisés, sob direção divina, lhes deu um sistema mais elaborado, 
definido nas Escrituras como o “santuário e seus serviços”. Esse santuá-
rio terrestre, com todas as minúcias de sua construção, utensílios e serviço, 
deveria ser edificado e administrado em harmonia com o padrão do celestial 
que lhe foi mostrado no Monte Sinai. Cada forma, cerimônia e detalhes 
desse serviço tinham um significado, e foi projetado para proporcionar ao 
adorador uma compreensão mais completa do grande plano da redenção.

No santuário, a Cruz de Cristo é o grande centro de todo o plano da 
redenção humana. Ao redor dela, reúne-se toda a verdade da Bíblia. Dela 
irradia luz desde o princípio até o final de ambas as dispensações. E não 
para por aqui. Ela penetra o grande além e concede ao filhos e filhas de fé 
um vislumbre das glórias do futuro eternal. Sim, mais do que isso é reali-
zado pela Cruz. O amor de Deus é manifesto para o Universo. O príncipe 
deste mundo é expulso. As acusações que Satanás apresentou contra Deus 
são refutadas, e a injúria que ele lançou sobre o Céu é removida para sem-
pre. A justiça e a imutabilidade da lei de Deus são mantidas, e os anjos, 
assim como os homens, são atraídos para o Redentor. A Cruz de Cristo 
torna-se a ciência e a música do Universo.

Pode-se afirmar com certeza sobre o autor de A Cruz e Sua Sombra, 
como foi dito de um herói do passado, que é “poderoso nas Escrituras”. 
Neste livro, ele está dando ao mundo, em forma condensada, os resultados 
de anos de estudo sobre este grande tema. Por meio das figuras e símbolos 
utilizados no ministério do santuário terrestre, o autor tornou muito claro 
a obra final de Cristo no Santuário celestial. A semelhança e a ligação 
entre tipo e antítipo foram feitas tão claras que ninguém pode deixar de 



 Introdução |  15

compreender as grandes verdades centrais do plano de salvação desdobra-
das no serviço e na ministração do santuário terrestre.

Nestes dias de estudo superficial e consequentes teorias humanas do 
plano da salvação, é revigorante encontrar um livro como A Cruz e Sua 
Sombra, que exalta Jesus e O apresenta ao mundo revelado nos tipos, repre-
sentado nos símbolos, prefigurado nas revelações dos profetas, revelado nas 
lições dadas aos Seus discípulos, e manifestado nos maravilhosos milagres 
operados em favor dos filhos dos homens.

Assim como a Palavra é honrada pelo autor, que o Espírito Santo, 
o grande Mestre da justiça, honre o autor tornando seu livro o meio de 
salvar muitas almas no reino eterno de Deus.

G. A. Irwin,
Loma Linda, Califórnia.
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seção 1:  

o sAntuário



18  |  A Cruz e Sua Sombra

o sAntuário CeLestiAL

Há uma habitação no Céu construída, 
O templo do Deus vivo, 
O verdadeiro tabernáculo, onde a culpa vencida 
É lavada por sangue exclusivo.

Há muito, nosso Sumo Sacerdote ali tem ministrado, 
Aquele que conhece as fragilidades da nossa natureza, 
Que ama ouvir a oração de Seu povo amado, 
E oferecer ao nosso Deus nobreza.

O ministério diário Ele cumpriu, 
Até terminarem os dias profetizados; 
Então, a porta interior Ele abriu, 
Para purificar o lugar sagrado dos pecados.

Diante da arca com as tábuas da aliança, 
Sobre a qual o propiciatório é colocado, 
Apresentando Seu próprio sangue, Ele Se levanta, 
Até que todo pecado de Israel seja apagado.

-R. F. Cottrell.



CAPÍtuLo 1

Luz nA esCuridão

A cada marinheiro do tempestuoso mar da vida, o Senhor entregou 
uma bússola que, se usada corretamente, o guiará com segurança ao 

eterno porto de descanso. Foi dada aos nossos primeiros pais nos portões 
do Éden, depois de terem permitido a entrada do pecado naquela bela 
Terra, bem como em suas próprias vidas. A bússola consiste nas seguin-
tes palavras, que o Senhor disse a Satanás: “Porei inimizade entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e o seu descendente”.1 Em cada coração, 
Deus plantou a inimizade contra o pecado, que, se cultivada, conduzirá 
à justiça e à vida eterna. Qualquer pessoa, independente de seu posto ou 
posição na vida, que verdadeiramente seguir a bússola divina colocada em 
seu coração, aceitará Cristo como seu Salvador e será conduzido ao Sol do 
amor e da aprovação de Deus.2

Como consequência dos nossos primeiros pais terem comido do 
fruto proibido, pairou sobre toda a Terra as trevas do decreto divino: “No 
dia em que dela comeres, certamente morrerás”.3 As marcas da morte e 
decadência logo foram vistas nas folhas caindo e nas flores murchando. 
Não havia como escapar do decreto: “O salário do pecado é a morte”.4 
Mas um raio de luz penetrou a escuridão quando Deus pronunciou as 
seguintes palavras a Satanás: “Este (a descendência da mulher) te ferirá a 
cabeça, e tu Lhe ferirás o calcanhar”.5 Essas palavras revelaram o fato de 
que, para aqueles que nutrissem a inimizade contra o pecado, colocada por 
Deus no coração, haveria uma maneira de escapar da morte. Eles viveriam, 

1 Gênesis 3:15
2 João 1:9
3 Gênesis 2:17, margem
4 Romanos 6:23
5 Gênesis 3:15
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e Satanás morreria; mas antes de sua morte ele feriria o calcanhar do des-
cendente da mulher. Isso era necessário para que a morte de Satanás fosse 
assegurada, e que a humanidade pudesse escapar da morte eterna.6

Antes que o ser humano fosse colocado à prova, o amor do Pai e 
do Filho por ele era tão grande que Cristo empenhou Sua própria vida 
como resgate, caso o ser humano fosse vencido pelas tentações de Sata-
nás. Cristo foi “o Cordeiro morto desde a fundação do mundo”.7 Essa 
maravilhosa verdade foi apresentada aos nossos primeiros pais nas pala-
vras ditas pelo Senhor a Satanás: “(a descendência da mulher) te ferirá a 
cabeça e tu Lhe ferirás o calcanhar”.

Para que o homem pudesse perceber a enormidade do pecado, que 
tiraria a vida do imaculado Filho de Deus, era obrigado a trazer um cor-
deiro inocente, confessar seus pecados sobre a sua cabeça, então, com as 
próprias mãos, lhe tirar a vida, um tipo da vida de Cristo. Esta oferta pelo 
pecado era queimada, tipificando que, mediante a morte de Cristo, todo 
pecado seria finalmente destruído pelos fogos do último dia.8

Era difícil para o homem, cercado pelas trevas do pecado, compreen-
der essas maravilhosas verdades celestiais. Os raios de luz que brilhavam 
do santuário celestial sobre os singelos sacrifícios do início se tornaram tão 
obscurecidos pela dúvida e pelo pecado, que Deus, em Seu grande amor e 
misericórdia, ordenou que um santuário terrestre fosse edificado segundo 
o modelo divino, e sacerdotes nomeados, os quais “ministravam em figura 
e sombra das coisas celestes”.9 Isso foi feito para que a fé dos seres huma-
nos pudesse apoderar-se do fato de que há um santuário no Céu, cujos 
serviços são para a redenção da humanidade.

O profeta Jeremias compreendeu esta grande verdade e exclamou: 
“Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso san-
tuário”.10 Davi conhecia a morada de Deus no Céu, e ao escrever para as 
gerações vindouras, ele disse: “O Senhor, do alto do Seu santuário, desde 

6 Hebreus 2:14
7 Apocalipse 13:8
8 Malaquias 4:1-3
9 Hebreus 8:5
10 Jeremias 17:12
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os Céus, baixou vistas à Terra”.11 Os fiéis sempre compreenderam que, 
quando buscam a Deus de todo o coração, “sua oração chega até à santa 
habitação de Deus, até aos Céus”.12

Toda a adoração no santuário terrestre procurava ensinar a verdade 
em relação ao santuário celestial. Enquanto o tabernáculo terrestre esteve 
presente, o caminho para o tabernáculo celestial não se tornou manifes-
to;13 mas quando Cristo entrou no Céu para apresentar Seu próprio san-
gue em favor do homem, Deus revelou por meio de Seus profetas muita 
luz em relação ao santuário no Céu.

A João, o discípulo amado, foram apresentadas muitas visões desse 
glorioso templo. Ele contemplou o altar de ouro, no qual, misturado com 
suave incenso, as orações dos santos da terra são oferecidas diante de Deus. 
Em visão, viu o candelabro com as suas sete lâmpadas de fogo que ardiam 
diante do trono de Deus. O véu do lugar santíssimo foi levantado, e ele 
escreve: “Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no Céu, e foi 
vista a arca da Aliança no Seu santuário”.14

É neste “verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem”, 
que Cristo apresenta Seu sangue perante o Pai em favor da humanidade 
pecadora.15 Lá está o trono de Deus, cercado por miríades das hostes angé-
licas, todos esperando para obedecer às Suas ordens;16 e dali são enviados 
para responder às orações dos filhos de Deus aqui na terra.17

O santuário celestial é a grande casa de força de Jeová, de onde toda 
ajuda necessária para vencer cada tentação de Satanás é enviada a qualquer 
um que a ela está ligado pela fé.

O teleférico pesadamente carregado serve como um bom exemplo do 
cristão; pois, com seu braço delgado alcançando o cabo acima, ele recebe 
energia proveniente da casa de força que se encontra a quilômetros de dis-

11 Salmos 102:19
12 2 Crônicas 30:27
13 Hebreus 9:8
14 Apocalipse 11:19
15 Hebreus 8:2
16 Salmos 103:19, 20
17 Daniel 9:21-23
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tância. Enquanto a conexão estiver intacta, mesmo na noite mais escura, a 
cabine desliza suavemente, subindo ou descendo a montanha, não apenas 
vertendo sua luz sobre o trilho imediato, mas lançando seus brilhantes 
raios de luz na escuridão longe e perto. Mas no instante em que a cone-
xão é quebrada, quão marcante é a mudança! O bonde fica na escuridão, 
incapaz de avançar.

Do mesmo modo, Cristo, nosso grande Sumo Sacerdote no santuário 
celestial, estende Sua mão através dos limites do Céu para segurar firme 
a mão de todo aquele que agir pela fé e apoderar-se da ajuda oferecida. 
Aqueles cuja fé se aproveitam dessa ajuda, podem passar com segurança 
pelas mais íngremes montanhas da dificuldade, mantendo seus pró-
prios corações cheios de luz enquanto difundem luz e bênção aos outros. 
Enquanto, pela fé, se apegarem firmemente a Deus, terão luz e poder do 
santuário acima; mas se permitirem que a dúvida e a incredulidade inter-
rompam a conexão, permanecerão na escuridão, não somente incapazes 
de avançar, mas também como pedras de tropeço no caminho dos outros.

Aqueles que não permitem que nada interrompa sua conexão com 
o Céu tornam-se moradas terrestres para o Altíssimo; “Porque assim diz 
o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo: 
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido 
de espírito”.18 Aqueles que se separam do pecado e se afastam para longe 
dele, tornam-se um templo do Espírito Santo.19 Deus ama habitar nos 
corações de Seu povo,20 mas o pecado acariciado no coração impede que 
Seu Espírito ali habite. Cristo bate à porta de cada coração, convidando 
todos a trocar o pecado pela justiça, para que Ele venha e habite com eles.

Há três templos apresentados na Bíblia: O templo celestial, a morada 
do Altíssimo, onde Cristo intercede em nosso favor; o templo do corpo 
humano, onde o Espírito de Deus governa e reina; e o templo terrestre, 
com seus serviços típicos, projetados para ensinar à humanidade como 
receber ajuda divina do grande tesouro acima, para que Deus possa hon-
rá-los habitando com eles continuamente.

18 Isaías 57:15
19 1 Coríntios 6:19, 20
20 1 João 3:15
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O santuário terrestre com seus tipos e símbolos é como as pode-
rosas lentes do telescópio, que possibilitam a visão de corpos celestes 
que de outro modo seriam invisíveis. Ao olho do ignorante, essas lentes 
maravilhosas se parecem com o vidro comum; mas o astrônomo, ansioso 
por conhecer as maravilhas dos céus, se enche de entusiasmo enquanto 
olha através delas.

Assim, o cristão que estudar o serviço típico do santuário terrestre, não 
como uma coleção de relíquias secas e sem vida da adoração antiga, mas 
como uma galeria de arte maravilhosa, onde, pela mão do Artista-mestre, 
as diferentes partes do maravilhoso plano de redenção são retratados, ficará 
surpreso com a beleza revelada. É como se os símbolos praticamente falas-
sem audivelmente a ele. Eles narram a bela história de amor do Salvador, 
de modo que o crente se enche de admiração enquanto os contempla. Ele 
vê a vívida figura do sacerdote com um manto branco como a neve levando 
a novilha vermelha para o vale acidentado e não cultivado, para ali ofere-
cê-la como sacrifício pelo pecado. Contempla o sacerdote aspergindo o 
sangue sobre as pedras grosseiras do vale, para ensinar que Cristo morreu 
pelo mais indigno, pelo mais desprezível. Quem pode contemplar essa cena 
sem que seu coração se encha de amor por um Redentor tão compassivo?

Mais uma vez seus olhos se voltam para a imagem de um peca-
dor desprovido, anelando ver-se livre do pecado; e contemplando seus 
irmãos ricos passarem com seus cordeiros como ofertas pelo pecado, os 
irmãos pobres com seus pombos e rolinhas, este afunda-se no desânimo, 
pois não tem nada vivo para oferecer. Então a luz da esperança brota em 
seu rosto quando alguém lhe diz: “Apenas um punhado de farinha lhe 
basta”. E enquanto o pecador observa o sacerdote oferecer o trigo moído, 
como um emblema do bendito corpo que será partido por ele, e o ouve 
dizer: “O teu pecado te é perdoado”, seu coração salta de alegria, assim 
como saltou o coração do pobre homem junto ao tanque de Siloé, que 
não tinha ninguém para ajudá-lo quando o bendito Mestre lhe disse 
para tomar sua cama e andar.21

Se aquele que deseja saber mais sobre Cristo e Seu infinito amor, 
estudar os tipos e símbolos do santuário terrestre, ligando cada um com o 

21 João 5:2-9
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seu glorioso antítipo, seu coração encher-se-á de encanto. Como as lentes 
do telescópio, revelarão belezas maravilhosas do caráter de nosso bendito 
Redentor, belezas que não são reveladas de nenhuma outra maneira.

Há uma lição celestial separada e distinta ensinada por cada um dos 
diferentes tipos e símbolos do serviço no santuário terrestre; e quando 
todos são contemplados ao mesmo tempo, formam uma maravilhosa pin-
tura mosaica do caráter divino de Cristo, que nenhum outro senão um 
artista celestial poderia retratá-lo.

nomes dAdos Ao sAntuário CeLestiAL 
Por diferentes esCritores dA bÍbLiA

“Tua habitação”. Salomão 2 Crônicas 6:39
“Um palácio”. Davi Salmos 48:3
“Seu santo templo”. Davi Salmos 11:4
“Santuário de Deus”. João Apocalipse 11:19
“Tua santa e gloriosa habi-
tação”.

Isaías Isaías 63:15

“Verdadeiro tabernáculo que 
o Senhor erigiu”.

Paulo Hebreus 8:2

“A casa de Meu Pai”. Jesus João 14:2
“Lugar de Tua morada”. Davi Salmos 33:14
“Sua santa morada”. Jeremias Jeremias 25:30
“O Santuário”. Paulo Hebreus 8:2
“Santo Lugar”. Paulo Hebreus 9:8

nomes dAdos Ao sAntuário terrestre

“Um santuário terrestre”. Hebreus 9:1
“O primeiro tabernáculo”. Hebreus 9:8
“Uma parábola para a época presente”. Hebreus 9:9
“Figura das coisas que se acham nos Céus”. Hebreus 9:23
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“Não a imagem real das coisas”. Hebreus 10:1
“Santuário feitos por mãos”. Hebreus 9:24
“Figura do verdadeiro”. Hebreus 9:24
“Próprio templo”. 1 Coríntios 9:13

o CorPo do Cristão é ChAmAdo de temPLo

“Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em três dias o recons-
truirei... Ele, porém, Se referia ao santuário do Seu corpo”. João 2:19, 21.

“Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo?” 
1 Coríntios 6:19.

“Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque o 
santuário de Deus, que sois vós, é sagrado”. 1 Coríntios 3:17.
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CAPÍtuLo 2

o tAbernáCuLo

O tabernáculo construído no deserto era uma bela estrutura. Ao seu 
redor havia um pátio fechado delimitado por cortinas de linho, que 

eram suspensas por ganchos de prata em colunas de bronze enfeitadas com 
prata. Visto de qualquer lado, o tabernáculo era lindo. Os lados norte, sul 
e ocidental consistiam de tábuas em sentido vertical, de dez côvados de 
altura, cobertas de ouro, e mantidas em posição por encaixes de prata na 
sua base, e por barras cobertas de ouro, que passavam por argolas de ouro 
e se estendiam ao redor do edifício.1 A entrada do pátio, ou lado oriental, 
era cercada por uma cortina de linho fino trançado e fios de “azul, púr-
pura e carmesim, obra de bordador”.2 A cortina estava pendurada sobre 
cinco colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, e acrescentava muito à 
beleza da entrada. Os ricos tons de arco-íris da cortina bordada com queru-
bins, que formavam a porta do edifício onde Deus prometeu habitar, eram 
uma linda “sombra” da entrada do santuário celestial. Ali, com um arco-íris 
de glória circundando Seu trono, o Pai Se assenta, enquanto milhares de 
milhares de anjos passam de um lado para outro ao Seu comando.3

O telhado, ou cobertura, do tabernáculo consistia de quatro cortinas 
de tecido e peles. A cortina interior, como aquela da entrada do taberná-
culo, eram de linho fino trançado e fios de azul, púrpura, e carmesim, com 
querubins dourados bordados por habilidoso bordador.4 Isso formava o 
teto, que era uma pálida representação da cúpula de glória acima do trono 
de Deus, com as miríades de anjos prontos a cumprir Suas ordens.5 Por 

1 Êxodo 26:15-30
2 Êxodo 36:37, margem
3 Apocalipse 4:2-4; 5:11
4 Êxodo 26:1, margem
5 Ezequiel 1:28
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cima delas, havia uma cortina de pelo de cabra, e sobre ela uma coberta de 
peles de carneiro tingidas de vermelho, e sobre todas essas, uma cobertura 
de peles de texugos, todas elas formando uma proteção perfeita contra o 
tempo.6 As diferentes cores das coberturas, misturando-se com a parede 
dourada e a belíssima cortina da entrada, ou o véu, como era chamada, 
combinavam-se para criar uma estrutura de inexcedível glória.

Sobre o tabernáculo pairava a coluna de nuvem durante o dia e a 
coluna de fogo durante a noite, que guiava os israelitas por todas as suas 
peregrinações.7 No meio do calor do deserto, sob a sombra da coluna de 
nuvem, havia um abrigo fresco e refrescante para aqueles que serviam no 
tabernáculo ou adoravam em seu pátio, enquanto lá fora estava o escal-
dante calor do deserto.8 Que bela representação da cobertura que Deus 
estende sobre Seu povo no meio deste mundo mau, de modo que é possí-
vel habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipo-
tente9 mesmo em meio à turbulência e conflitos deste mundo ímpio.

À noite, quando o intenso calor diminuía e a escuridão cobria o 
deserto, então, acima do sagrado tabernáculo, pairava a nuvem, agora uma 
grande coluna de fogo, “à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas 
jornadas”.10 A presença imediata e visível de Deus iluminava todo o acam-
pamento, de modo que todos podiam caminhar com segurança através 
da escuridão. Que marcante ilustração foi assim dada para representar a 
caminhada do cristão! Pode não haver luz visível, mas quando a luz da 
presença de Deus o circunda, seu caminho é iluminado. Davi sabia disso 
quando escreveu: “Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, 
que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença”.11 O mais débil e confiante 
filho de Deus pode ter o privilégio abençoado de ser guiado pela luz da face 
de Deus, a salvo das armadilhas de Satanás, se entregar-Lhe seu coração.

6 Êxodo 26:1-14
7 Êxodo 40:38
8 Isaías 32:2
9 Salmos 91:1
10 Êxodo 40:38
11 Salmos 89:15
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Dentro das paredes douradas do tabernáculo, sacerdotes divinamente 
apontados realizavam uma obra que representava em tipos e símbolos o 
plano da redenção.

O trabalho de Cristo tem duas fases distintas, uma realizada no pri-
meiro compartimento do santuário celestial, e a outra no segundo compar-
timento. Ele oferece salvação gratuita a todos. Muitos aceitam e iniciam a 
caminhada cristã. Cristo estende Seu braço infinito para cercar e sustentar 
todos os que invocam o Seu nome, e nenhum poder da Terra nem Satanás 
pode arrancar um filho de Deus de Seu cuidado protetor.12 A única maneira 
de alguém se perder é deixar de segurar essa mão infinita. Como Pedro, se 
desviam o olhar de Cristo e fixam-no no mar da vida, afundam, a menos que, 
como ele, clamem: “Senhor, salva-me”, e sejam resgatados pelo Salvador.13

A obra de Cristo é ilustrada pela parábola das bodas do filho do 
rei. Todos os convidados, tanto maus quanto bons, estão reunidos para 
as bodas; mas quando o rei entra para examinar os convidados, todos são 
expulsos, exceto aqueles que estão vestidos com a vestes nupciais da justiça 
de Cristo. “Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos”.14

Havia dois compartimentos no santuário, ou tabernáculo. No pri-
meiro compartimento, um serviço era realizado diariamente durante todo 
o ano, o qual tipificava a obra de chamar os convidados e reuni-los para as 
Suas bodas. Durante um dia, no final do ano, um serviço era realizado no 
segundo compartimento, o qual tipificava a obra de escolher dentre os mui-
tos que aceitaram o convite, aqueles que são dignos da vida eterna, conforme 
ilustrado na parábola em que os convidados eram examinados pelo rei.

Tipo Antítipo
Hebreus 8:1-5. O santuário terres-
tre era uma sombra do santuário 
celestial.

Apocalipse 11:19. Há um templo 
no Céu.

12 João 10:28, 29
13 Mateus 14:28-31
14 Mateus 22:1-14
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Hebreus 9:1-3. O santuário terres-
tre tinha dois compartimentos.

Hebreus 9:24. O santuário celes-
tial também tem dois comparti-
mentos.



CAPÍtuLo 3

A históriA do sAntuário

A história do serviço típico, do qual o tabernáculo terrestre era uma 
representação visível, teve início junto às portas do jardim do Éden, 

onde nossos primeiros pais trouxeram suas ofertas e as apresentaram diante 
do Senhor. Abel demonstrou sua fé no Salvador prometido trazendo um 
animal. Ele não apresentou apenas o sangue derramado do sacrifício, mas 
também apresentou a gordura ao Senhor, demonstrando fé no Salvador e 
uma disposição de abandonar seu pecado.1

Antes que o povo de Deus entrasse no Egito, sua adoração era sim-
ples. Os patriarcas viviam próximos do Senhor e não precisavam de mui-
tas formas ou cerimônias para ensinar-lhes a grandiosa verdade de que o 
pecado somente poderia ser expiado mediante a morte Daquele que não 
tinha pecado. Eles precisavam apenas de um rústico altar e de um inocente 
cordeiro para ligar sua fé ao infinito portador do pecado.

À medida que os patriarcas peregrinavam de um lugar para outro, 
eles estabeleciam seus altares e ofereciam seus sacrifícios, e Deus Se apro-
ximava deles, muitas vezes demonstrando Sua aceitação das ofertas ao 
enviar fogo do céu para consumir os sacrifícios.

De todos os sacrifícios registrados no livro de Gênesis, nenhum se 
aproxima tanto da grande oferta antitípica como o que foi exigido de 
Abraão quando Deus o chamou para oferecer seu único filho. A prova 
da fé não estava simplesmente no fato de que Isaque era seu único filho 
legítimo, mas Abraão havia compreendido que, através da posteridade de 
Isaque, o Messias há muito prometido viria; e ao oferecer Isaque, Abraão 
estava eliminando sua única esperança de salvação, bem como a do mundo. 
Mas sua fé não vacilou. Ele cria que o mesmo Deus que tinha feito um 

1 Gênesis 4:4; Hebreus 11:4
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milagre ao dar-lhe um filho, poderia trazer esse filho de volta da morte 
para cumprir a promessa que Ele tinha feito.2

O Senhor escolheu o local exato para a oferta de Isaque. Ele disse 
a Abraão: “Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te 
à terra de Moriá; oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que 
Eu te mostrarei”.3 Quando Abraão e Isaque saíram para aquela jornada 
memorável, foram dirigidos pelo Senhor para o Monte Moriá; e, quando 
chegaram ao lugar, Abraão construiu um altar e amarrou Isaque sobre ele, 
pronto para sacrificá-lo; mas o Senhor segurou sua mão.

O lugar onde essa lealdade a Deus foi demonstrada foi sempre hon-
rado pelo Senhor depois daquele dia. Mas o diabo, assim como o Senhor, 
vigiava esse lugar. Ele sabia que era sagrado para Jeová, porque Deus havia 
testado a fé do homem a quem honrou chamando-o de amigo.4

Por mais de quatrocentos anos depois que os filhos de Israel entra-
ram na terra prometida, Satanás ocupava este lugar. Era uma fortaleza 
do inimigo no meio de Israel. Mas finalmente foi capturado por Davi, 
que o tornou a capital do seu reino; depois, Jerusalém foi chamada de 
“Cidade de Davi”.5

A eira de Ornã, o jebuseu, onde o anjo do Senhor apareceu a Davi, 
estava localizada no mesmo lugar. O profeta disse para Davi erguer um 
altar na eira, e ali Davi fez uma consagração especial ao Senhor. Poucos 
anos depois, o templo, erguido sem som de martelo, ocupava esse mesmo 
terreno.6 Deus havia conquistado [aquele monte] e designou que o lugar 
fosse santificado por Sua presença. Mas o Seu povo foi infiel e, quando o 
Senhor da luz veio ao Seu próprio templo, foi desprezado e crucificado, e 
a cidade santa e o local do templo sagrado passaram às mãos dos gentios.

Satanás está guardando este lugar vigilantemente neste tempo pre-
sente, com a intenção de nunca mais abrir mão dele. Mas chegará o tempo 
em que, a despeito de Satanás e de todo o seu exército, o mesmo Salvador, 

2 Hebreus 11:17-19
3 Gênesis 22:2
4 Tiago 2:23
5 2 Samuel 5:6-9
6 2 Crônicas 3:1
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que foi rejeitado no Seu próprio templo, colocará os Seus pés sobre o 
Monte das Oliveiras,7 e todo o local da antiga Jerusalém será purificado; 
então a Nova Jerusalém descerá do Céu e pousará sobre aquele lugar san-
tificado pela consagração do povo escolhido de Deus. O glorioso templo 
celestial de Deus estará sobre o monte Sião [Moriá], para nunca mais cair 
nas mãos do inimigo. Deus diz: “Eu... estabelecerei o Meu santuário no 
meio deles para sempre”.

Após breve esboço sobre o tema do Éden perdido ao Éden restau-
rado, retornaremos ao tempo em que Israel saiu do Egito.

Subjugados a uma vida de trabalho incessante e cercados pelas trevas 
do paganismo, os filhos de Israel perderam de vista o significado de seus 
sacrifícios simples. Por causa de sua servidão, foram privados dos privi-
légios de que desfrutavam os antigos patriarcas, de passar muito tempo 
em comunhão com Deus e, consequentemente, se aproximaram muito da 
idolatria egípcia. Quando Deus os tirou do Egito, Ele proclamou Sua lei 
no Sinai, e então lhes deu o mesmo sistema de adoração que os patriarcas 
haviam seguido. Mas ele teve que lidar com eles como se fossem crianças. 
Pelo fato de que eles unicamente conseguiam entender as verdades por 
meio de ilustrações simples, Deus lhes deu o sistema de adoração que 
Abraão, Isaque e Jacó haviam seguido, mas na forma de jardim da infância, 
assim como nós usamos métodos mais simples para ensinar às crianças as 
lições que os adultos podem compreender com facilidade.

Eles haviam se afastado tanto que não podiam compreender como 
Deus poderia viver com eles, sendo invisível. Então Deus disse: “E Me 
farão um santuário, para que Eu possa habitar no meio deles”.8 A coluna 
de nuvem acima do tabernáculo e a presença visível de Deus manifestada 
em seu interior, ajudaram os israelitas a compreender com mais facilidade 
a realidade da contínua presença do Senhor.

Esse santuário era uma sombra, ou modelo, do santuário celestial; e o 
serviço foi tão bem planejado pelo Senhor que toda obra era um tipo, ou 
representação, da obra que o Filho de Deus faria na Terra e no Céu para a 

7 Zacarias 14:4-11
8 Êxodo 25:8
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redenção da raça perdida. Foi a mais maravilhosa lição objetiva que já foi 
concedida à humanidade.

O santuário foi concluído, enquanto os israelitas estavam acampa-
dos no Sinai, e durante os quarenta anos de peregrinações no deserto, o 
levavam com eles. Quando chegaram à terra prometida, foi estabelecido 
em Gilgal por alguns anos,9 e depois levado para Siló,10 onde permaneceu 
por muitos anos. Quando Davi fugia de Saul, o tabernáculo estava em 
Nobe,11 pois ali os sacerdotes colocavam o pão da proposição diante do 
Senhor a cada sábado. Depois foi estabelecido num lugar alto de Gibeão. 
O tabernáculo permaneceu em Gibeão até ser transportado por Salomão 
para Jerusalém. Josefo relata que Salomão transportou para o templo, “o 
tabernáculo que Moisés tinha edificado, e todos os utensílios que eram 
para ministração dos sacrifícios a Deus”.

Davi desejou edificar uma casa para o Senhor; mas, por causa de 
suas muitas guerras, o Senhor ordenou que seu filho a edificasse. Quando 
Salomão foi estabelecido em seu trono, erigiu uma magnífica estrutura e 
dedicou-a ao Senhor. Deus demonstrou Sua aceitação mediante Sua gló-
ria enchendo o templo. Não foi o próprio Salomão que planejou o templo; 
Deus revelou o plano a Davi, da mesma forma que Ele o fez com o taber-
náculo a Moisés. Davi não deveria vê-lo construído, mas quando entregou 
a planta da construção a Salomão, ele disse: “Tudo isto me foi dado por 
escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta”.12

A história do templo de Salomão é realmente uma história da expe-
riência religiosa dos filhos de Israel. Quando eles se afastaram do Senhor, 
o templo foi negligenciado e algumas vezes até sofreu violência. Foi 
saqueado por Sisaque, rei do Egito.13 Sob orientação de Joiada, foi repa-
rado por Joás,14 que depois roubou, ele próprio, seus tesouros para apazi-

9 Josué 5:10, 11
10 Josué 18:1; 19:51
11 1 Crônicas 16:39; 21:29
12 1 Crônicas 28:11-19
13 1 Reis 14:25, 26
14 2 Reis 12:4-14
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guar os sírios.15 Pouco tempo depois, Acaz não só saqueou seus tesouros, 
mas também profanou seus compartimentos sagrados.16 Sob o reinado do 
bom rei Ezequias, o templo foi purificado e seu culto restaurado;17 mas 
mesmo Ezequias despojou-o de seus tesouros para conseguir um tratado 
com os assírios.18 Mais uma vez foi contaminado pela adoração idólatra de 
Manassés. O “bom rei Josias”, quando era somente um jovem de dezoito 
anos, restaurou e purificou o templo, e restabeleceu o seu culto novamente. 
Finalmente, por causa da infidelidade do povo escolhido de Deus, o tem-
plo foi queimado até o pó, e seus tesouros levados para a Babilônia.

Dezenove anos mais tarde, a reconstrução do templo por Zorobabel 
foi concluída e a casa de Deus dedicada com grande alegria.19 Herodes 
dedicou quarenta e seis anos à reforma do templo de Zorobabel, até que 
nos dias de Cristo tinha se tornado uma estrutura magnífica.20

A presença de Deus habitou com Seu povo nas moradas por eles pre-
paradas, desde o tempo em que o tabernáculo foi edificado no deserto, por 
todo o caminho através da história de suas jornadas espirituais até aquele 
memorável dia quando os tipos celebrados por quatro mil anos encontra-
ram seu Antítipo na cruz do Calvário. Então, com um grande estrondo, o 
glorioso véu do magnífico edifício de Herodes foi rasgado de alto a baixo, 
quando o Senhor Se retirou de Seu templo para sempre.21 Antes disso, os 
serviços eram dirigidos a Deus; de agora em diante não significavam nada 
além de uma zombaria vazia, pois Deus havia Se retirado do santuário.22 O 
templo permaneceu em pé até 70 d.C., quando foi destruído pelos roma-
nos. Hoje, o local sagrado é coberto por uma mesquita maometana.

A epístola aos Hebreus demonstra que o principal apóstolo clara-
mente ensinou o cumprimento antitípico dos tipos e sombras celebrados 

15 2 Reis 12:17, 18
16 2 Reis 16:14, 18
17 2 Crônicas 29: 3-35
18 2 Reis 21:4-7
19 Esdras 6:16-22
20 João 2:20
21 Mateus 27:50, 51
22 Mateus 23:37, 38
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por tantos anos. Não se deve esquecer que o dom do Espírito de profecia 
e o sábado do Senhor estiveram sempre ligados ao serviço do santuário. 
Não temos motivos para duvidar de que, durante a história da igreja cristã 
primitiva, o tema do santuário e a obra antitípica de Cristo no Céu eram 
claramente compreendidos pelos cristãos; mas quando a Bíblia foi retirada 
deles, quando o sábado do Senhor foi encoberto, e a voz do Espírito de 
profecia já não mais era ouvida dirigindo a igreja, então perderam de vista 
a bela obra antitípica representada pelo antigo serviço do santuário. Mas 
chegou o tempo de começar o grande juízo no Céu, quando o Pai e o 
Filho, com Sua comitiva de santos anjos, passaram para o lugar santíssimo 
do santuário celestial. Nenhuma cerimônia suntuosa na Terra poderia se 
comparar com esse cortejo majestoso. Era plano de Deus que esse evento 
fosse reconhecido na Terra, e Ele fez com que uma mensagem fosse pro-
clamada aos habitantes da Terra, dirigindo sua atenção para a obra do 
Filho de Deus. Isto é conhecido como a mensagem do primeiro anjo de 
Apocalipse 14:6, 7. Um grande grupo aceitou a mensagem e sua atenção 
foi focada no Salvador; mas eles não entenderam a obra antitípica do san-
tuário, e, portanto, esperavam que o Salvador viesse à Terra. Contudo, em 
vez de vir à Terra, Ele entrou no segundo compartimento do santuário 
celestial para dar início à obra do juízo.

Esse grupo, que havia sido reunido como resultado da mensagem 
do primeiro anjo, amava seu Senhor; e com o profundo desejo de enten-
der por que Ele não havia retornado à terra, eles se aproximaram tanto 
de Cristo que, em resposta às suas sinceras orações, Ele lhes dirigiu a 
atenção para o santuário celestial. Ali viram a arca da aliança de Deus, 
que contém Sua santa lei, e reconheceram suas reivindicações sobre eles, 
começando a santificar o sábado do Senhor. O serviço do santuário, o 
sábado e o Espírito de profecia sempre estiveram unidos nas épocas pas-
sadas; e quando a luz do antitípico serviço do santuário chegou ao povo 
de Deus, Ele mais uma vez lhes concedeu o Espírito de profecia para lhes 
revelar as verdades solenes em relação ao ministério de Cristo no Céu, 
que de outra forma não teriam compreendido.



Capítulo 3 – A História do Santuário |  37

resumo

o tAbernáCuLo

Construído por Moisés no deserto. Êxodo 40:1-38.
Guardado no templo de Salomão. 1 Reis 8:4; 

1 Crônicas 22:19.

o temPLo

Construído por Salomão. 2 Crônicas, cap. 2-5
Destruído pelos babilônios. 2 Crônicas 36:17-19
Reconstruído por Zorobabel. Esdras 6:13-15
Restaurado por Herodes. João 2:20
Rejeitado pelo Senhor. Mateus 23:37, 39
Destruído pelos romanos. Mateus 24:2, cumprimento 

70 d.C.



38  |  A Cruz e Sua Sombra

A Cruz e A CoroA

Sem sangue, sem altar agora, 
O sacrifício está terminado; 
Nenhuma chama, nem fumaça, ascende ao céu; 
O cordeiro não está mais morto! 
Mas sangue mais rico flui de veias mais nobres, 
Para limpar a alma da culpa e limpar as manchas mais vermelhas.

Agradecemos a Ti pelo sangue, 
O sangue de Cristo, Teu Filho; 
O sangue pelo qual nossa paz é assegurada, 
Nossa vitória é garantida: 
Grande vitória sobre o inferno, sobre o pecado e a desgraça, 
Que não precisa de uma segunda luta e não deixa um segundo 
adversário.

-H. Bonar.



seção 2:  

os móveis do sAntuário
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CAPÍtuLo 4

A ArCA

A arca era a figura central de todo o santuário. A quebra da lei contida 
na arca era o único motivo para todos os serviços sacrificais, tanto 

típicos como antitípicos. Quando o Senhor deu instruções para cons-
truir o santuário, Sua primeira instrução foi: “Também farão uma arca de 
madeira de acácia; de dois côvados e meio será o seu comprimento, de um 
côvado e meio, a largura, e de um côvado e meio, a altura”.1 Era revestida 
de ouro puro por dentro e por fora, e na parte superior havia uma moldura 
de ouro ao redor.

A cobertura da arca, o propiciatório, também era de ouro puro. Em 
cada extremidade do propiciatório havia um querubim de ouro batido, 
com as asas estendidas cobrindo a arca e com suas faces voltadas reveren-
temente para a lei de Deus ali contida.

Há grande consolação no fato de que o próprio Senhor cobriu a lei 
quebrantada com um propiciatório, ou trono de graça; e então Ele, o Deus 
misericordioso, tomou Seu lugar sobre esse trono, para que todo pecador 
que se achegue confessando seus pecados, receba misericórdia e perdão. O 
propiciatório, com a nuvem de glória, a representação visível da presença 
de Deus, e seus querubins, é uma figura, ou “sombra”, do trono do grande 
Deus, que proclama Seu nome como “compassivo, clemente e longânimo 
e grande em misericórdia e fidelidade”.2

Dentro da arca estava a própria cópia do Senhor daquela lei santa 
dada à humanidade no princípio. “Onde não há lei, também não há trans-
gressão”.3 “O pecado não é levado em conta quando não há lei;”4 portanto, 

1 Êxodo 25:10
2 Êxodo 34:5-7
3 Romanos 4:15
4 Romanos 5:13
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o Senhor nunca poderia ter expulsado nossos primeiros pais do jardim do 
Éden5 por causa do seu pecado, se eles desconhecessem a Sua santa lei. 
Como Deus proclamou Sua lei aos nossos primeiros pais Ele nunca reve-
lou em Seu Livro Sagrado; mas quando tornou-se necessário fazer com 
que Sua lei fosse conhecida por Seu povo outra vez, depois de sua longa 
servidão no Egito, Ele manteve registro desse evento impressionante, para 
que as gerações vindouras pudessem saber que Deus veio do Céu e anun-
ciou os dez mandamentos em voz audível diante de todo o Israel.

Após Deus haver declarado os dez mandamentos do alto do Monte 
Sinai, Ele os escreveu sobre duas tábuas de pedra, as quais Ele entregou a 
Moisés com a seguinte instrução: “Tu as colocará na arca”.6 A arca foi 
colocada no lugar santíssimo do santuário, onde nenhum olho mortal 
podia contemplá-la, exceto o do sumo sacerdote, e isso apenas um dia no 
ano, quando entrava para aspergir na frente e em cima do propiciatório o 
sangue do bode sobre o qual 
havia caído a sorte pelo Senhor, 
a fim de fazer expiação pela lei 
quebrantada dentro da arca.

“O salário do pecado é 
a morte”7 e a lei quebrantada 
exige a morte de todo pecador. 
No serviço típico, o sangue era 
aspergido por cima da lei8 para 
mostrar fé no sangue de Cristo, 
que libertaria os justos das rei-
vindações, ou maldição, da lei.9

Deus comungava com o 
Seu povo a partir da nuvem de 
glória que pairava acima do pro-

5 Deuteronômio 4:10-13
6 Êxodo 31:18
7 Romanos 6:23
8 Levítico 16:15
9 Gálatas 3:13
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piciatório, entre os querubins.10 Esses querubins de ouro com asas estendi-
das eram uma representação dos querubins cobridores que estão ao redor do 
trono de Deus no Céu.11

Não pode haver governo sem lei. A própria sugestão de um reino 
está sempre ligada à lei. Não poderia haver qualquer julgamento sem que 
houvesse uma lei como padrão do mesmo. Deus declara que “todos os que 
com lei pecaram, mediante lei serão julgados”.12 Todos os mandamentos 
de Deus são justiça.13 A base ou fundação do Seu trono é justiça e juízo.14

“Nada havia na arca senão as duas tábuas de pedra”,15 diz o relato 
divino. O vaso contendo o maná foi colocado diante do Senhor, e a vara de 
Arão que floresceu foi posta “diante do testemunho”.16 Paulo ao enumerar 
todos os objetos do lugar santíssimo na sua devida ordem, leva alguns a 
supor que em algum momento o vaso de maná e a vara de Arão foram 
colocados dentro da arca; mas a arca foi feita com o único propósito de 
conter a santa lei de Deus.17

Nenhuma mão profana tinha permissão de tocar na arca. Uzá foi 
morto por estender a sua mão para segurá-la quando os bois que a puxa-
vam tropeçaram;18 e milhares de “homens de Bete-Semes” foram mortos 
por olharem para dentro dela.19 Ninguém, senão os levitas, tinha permis-
são para carregar o receptáculo sagrado.20

Por ocasião de uma batalha com os filisteus, os ímpios filhos de Eli, o 
sumo sacerdote, levaram a arca para o campo de batalha, e esta foi capturada 
pelos filisteus; mas Deus impressionou seus corações a fim de devolvê-la a 

10 Êxodo 25:21, 22
11 Ezequiel 28:14, 16
12 Romanos 2:12
13 Salmos 119: 172
14 Salmos 97: 2, margem
15 1 Reis 8:9
16 Números 17:10
17 Deuteronômio 10:1, 2
18 2 Samuel 6:6, 7
19 1 Samuel 6:19
20 Deuteronômio 10:8
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Israel com uma oferta de ouro pela culpa.21 Quando o templo de Salomão 
foi construído, a arca foi colocada no santo dos santos, onde permaneceu até 
que o profeta Jeremias a tomou e escondeu numa caverna nas montanhas 
antes do cativeiro babilônico, para que não caísse nas mãos dos gentios.22

O escritor de um dos livros apócrifos afirma que, nos últimos tempos, 
a arca será apresentada novamente. Quer essa cópia da lei dada por Deus 
no Sinai seja novamente vista ou não, os fascinados habitantes da Terra 
contemplarão uma cópia dessa mesma lei,23 traçada nos céus como por uma 
caneta de fogo, na iminência da segunda vinda de Cristo à Terra.

Essa santa lei é o padrão pelo qual todos serão julgados. Essa lei con-
dena o culpado; porque “o pecado é a transgressão da lei”.24 A mesma lei 
que condena o pecador testemunhará a justiça daqueles que, mediante a fé 
em Cristo, tentaram caminhar em harmonia com seus preceitos sagrados, 
buscando humildemente perdão para cada transgressão.25

Tipo Antítipo
Êxodo 26:33. A arca foi colocada 
no lugar santíssimo.

Apocalipse 11:19. A Arca foi vista 
no Santuário.

Êxodo 25:21, 22. A presença visí-
vel de Deus se manifestava acima 
do propiciatório.

Êxodo 34:5-7. O Senhor proclama 
o Seu nome como Misericordioso 
e Compassivo e Longânimo.

21 1 Samuel 4:3-11
22 2 Macabeus 2:1-8
23 Salmos 97:6; 98:2
24 1 João 3:4
25 Romanos 3:21
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CAPÍtuLo 5

o CAndeLAbro de ouro

O candelabro de ouro com suas sete lâmpadas douradas estava no 
lado sul do primeiro compartimento do santuário. Era feito de ouro 

batido modelado pelo martelo do artífice.1 Foram necessários muitos gol-
pes de martelo com firmeza e habilidade para formar aquelas delicadas 
flores e cálices; mas o candelabro deveria ser feito conforme o modelo 
celestial para ensinar lições divinas à humanidade.2

João, o discípulo amado, recebeu permissão para olhar dentro do pri-
meiro compartimento do santuário no Céu, e ali viu sete candelabros de 
ouro. Ele também contemplou o Salvador no meio dos gloriosos candela-
bros, dos quais o candelabro terrestre era uma sombra.

Cristo, ao explicar a João o significado do que tinha visto, disse: “Os 
sete candelabros que viste são as sete igrejas”.3 O número sete na Bíblia 
indica um número completo. O candelabro de ouro batido com os sete 
cálices das lâmpadas eram uma “figura e sombra das coisas celestes”.4 
Suas sete hastes, cada uma segurando no alto uma lâmpada, representa-
vam a igreja de Deus.

O indivíduo que faz parte da “igreja dos primogênitos, que estão 
arrolados no céu”5 muitas vezes sentirá o martelo do artífice; “Pois somos 
feitura Dele, criados em Cristo Jesus para boas obras”.6 Então, “ama-
dos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado 

1 Êxodo 25:31-37
2 Êxodo 25:40, margem
3 Apocalipse 1:12-20 RA, NVI
4 Hebreus 8:5
5 Hebreus 12:23, margem
6 Efésios 2:10
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a provar-vos, como se alguma 
coisa extraordinária vos estivesse 
acontecendo”.7 É apenas o Mes-
tre-artífice vos moldando para 
vos tornar parte da grande igreja 
escrita no Céu.

O candelabro no tipo con-
tinha sete lâmpadas. O discí-
pulo amado também teve uma 
visão das lâmpadas celestiais, das 
quais as terrestres eram mode-
los. Diante do trono de Deus 
no Céu, viu as sete lâmpadas de 
fogo, “que são os sete Espíritos 
de Deus”.8 A igreja de Cristo é 
o candelabro para elevar a luz no 
meio da escuridão moral. O Sal-

vador diz: “Vós sois a luz do mundo”. O Espírito do Senhor é descrito 
como os olhos do Senhor que “passam por toda a Terra, para mostrar-se 
forte para com aqueles cujo coração é totalmente Dele”.9 Então, o fulgor 
da nossa luz depende da condição do nosso coração. O Espírito está pas-
sando por toda a Terra em busca daqueles cujos corações são perfeitos para 
com Deus, e com esses se “mostrará forte”: sua luz não apagará.

As lâmpadas no santuário terrestre deveriam permanecer continua-
mente acesas.10 Assim, o cristão deve sempre deixar o Espírito de Deus 
governar sua vida e, assim, compartilhar sua luz.

Somente o sumo sacerdote poderia realizar a sagrada obra de acender 
as lâmpadas no santuário terrestre; ele as preparava e as acendia todas as 
manhãs e todas as tardes.11 Assim, ninguém, exceto nosso Sumo Sacer-

7 1 Pedro 4:12
8 Apocalipse 4:2, 5
9 2 Crônicas 16:9, margem
10 Levítico 24:2
11 Êxodo 30:7, 8
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dote, que foi “tentado em todas as coisas, à nossa semelhança”12 pode nos 
conceder a ajuda que necessitamos. Pela manhã, precisamos do Seu Espí-
rito para nos dirigir durante o dia; e à tarde precisamos Dele para ilumi-
nar nossas mentes enquanto revisamos a obra do dia, para que possamos 
detectar as falhas e fios soltos na urdidura das nossas vidas. A obra de 
preparar e acender as lâmpadas era um belo tipo com uma lição diária para 
nós no tempo presente. Era um elo naquela maravilhosa tríplice cadeia 
típica de serviço celebrada cada manhã e cada tarde, enquanto “toda a 
multidão do povo permanecia da parte de fora, orando”.13 O holocausto 
no pátio, o incenso e as lâmpadas acesas dentro do santuário, eram todos 
um tipo maravilhoso que nunca perderá sua beleza.

Sempre que um indivíduo cumprir no íntimo de sua alma o antítipo 
do típico holocausto “inteiro”, isto é, entregando-se totalmente a Deus, 
colocando-se a si mesmo com tudo o que possui sobre o altar, para ser 
consumido no serviço de Deus, conforme Ele o dirigir, esse indivíduo, 
seja rico ou pobre, culto ou ignorante, será coberto com o incenso suave 
da justiça de Cristo, e seu nome será inscrito na igreja dos primogênitos 
no Céu; e aqui, nesta Terra amaldiçoada pelo pecado, enquanto vai e vem, 
ele será parte do grande candelabro, e da sua vida brilharão os fulgurantes 
raios do Espírito de Deus.

A seguinte pergunta poderá surgir em muitos corações: Como posso 
me tornar um portador da luz na Terra? Quando Zorobabel estava esfor-
çando-se sob circunstâncias muito adversas para reconstruir o templo em 
Jerusalém, em dado momento as dificuldades pareceram como montanhas 
diante dele. Então o Senhor enviou Seu profeta com uma mensagem para 
ampará-lo e encorajá-lo. Zacarias teve uma visão dos candelabros de ouro, 
e também lhe foi mostrado de onde vinha o óleo que abastecia as lâmpa-
das. Ele viu duas oliveiras, uma no lado direito do cálice e a outra no lado 
esquerdo, que por meio de tubos dourados mantinha as lâmpadas abaste-
cidas com óleo, para que brilhassem intensamente.14 O profeta perguntou 
ao anjo o significado do que viu. Em resposta, o anjo disse: “Esta é a pala-

12 Hebreus 4:15
13 Lucas 1:10
14 Zacarias 4:1-14, margem.
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vra do Senhor a Zorobabel: Não por força nem por poder, mas pelo Meu 
Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”. Então Ele enviou uma mensagem 
a Zorobabel para seguir em frente, e disse que a montanha das dificulda-
des se tornaria plana diante dele, e que tão certo como suas mãos lançaram 
os alicerces da casa do Senhor, assim ele a terminaria.

Zorobabel estava caminhando pela fé nas palavras dos profetas que 
tinham predito como e quando Jerusalém seria reconstruída;15 mas esses 
profetas estavam mortos, e agora ele enfrentava dificuldades que poderiam 
fazê-lo pensar que nem mesmo os profetas imaginaram que aconteceriam. 
Então Deus enviou um profeta vivo com uma mensagem de encoraja-
mento, para manter a luz acesa, e capacitar Zorobabel a avançar e comple-
tar a obra profetizada pelos profetas mortos.

Não podemos compreender a palavra do Senhor sem o Espírito para 
iluminar nossas mentes. A luz brilha na medida em que tomamos a Pala-
vra e arriscamos nosso tudo sobre ela; e quando entramos em dificulda-
des ao seguir as instruções dadas pelos profetas mortos, o Senhor envia 
mensagens de força e encorajamento por meio do profeta vivo, para nos 
capacitar a avançar para a vitória.

“São os dois ungidos (doadores de luz), que assistem junto ao Senhor 
de toda a Terra”. É o Espírito de Deus, acompanhando a palavra que foi 
entregue ao povo, que concederá a luz. Tudo o que os profetas de Deus 
revelaram ao homem no passado é luz; e aqueles que observaram estrita-
mente o testemunho de Deus por meio de Seus profetas, mesmo que cen-
tenas de anos após o testemunho ter sido apresentado, serão mencionados 
favoravelmente pelo profeta vivo, assim como Zacarias falou a Zorobabel.

Tipo Antítipo
Êxodo 40:24. Candelabro de ouro 
no primeiro compartimento do 
santuário terrestre.

Apocalipse 1:12 NVI. João viu os 
sete candelabros de ouro no Céu.

Êxodo 25:37; 40:25. Havia sete 
lâmpadas no candelabro.

Apocalipse 4:2, 5. João viu sete 
lâmpadas de fogo diante do trono 
de Deus no Céu.

15 2 Crônicas 36:20-23; Jeremias 25:12; Oseias 1:7



52  |  A Cruz e Sua Sombra

Êxodo 30:7, 8. O sumo sacerdote. 
preparava e acendia as lâmpadas 
no santuário terrestre.

Apocalipse 1:12-18 NVI. João viu 
Cristo, nosso Sumo Sacerdote, no 
meio dos candelabros no Céu.

Levítico 24:2. As lâmpadas esta-
vam acesas continuamente, sempre 
irradiando luz.

João 1:9. O Espírito Santo ilu-
mina todo ser humano que vem 
ao mundo, quer ele O aceite ou 
O rejeite.



CAPÍtuLo 6

A mesA dos Pães dA ProPosição

A mesa dos pães da proposição foi colocada no lado norte do primeiro 
compartimento do santuário. A mesa tinha dois côvados de compri-

mento, um côvado e meio de largura e um côvado e meio de altura. Era 
coberta de ouro puro, e como o altar do incenso, estava ornamentada com 
uma moldura de ouro ao redor na parte de cima.1

No dia de sábado, os levitas faziam doze pães, ou bolos, de pães 
asmos.2 Esses bolos eram colocados quentes sobre a mesa a cada dia de 
sábado,3 dispostos em duas fileiras, ou pilhas, seis em cada fileira, com 
incenso puro em cada fileira.4

Durante toda a semana, o pão permanecia sobre a mesa. Por alguns 
tradutores é chamado “o pão da presença”. No final da semana era retirado 
e comido pelos sacerdotes.5 Isso explica por que o sacerdote Aimeleque 
não tinha pão comum no sábado para dar a Davi, pois os sacerdotes esta-
vam acostumados a comer o “pão sagrado” naquele dia.6 Não era lícito 
cozer pão comum no sábado; o mandamento é muito claro que todo o 
pão para o uso do sábado nas casas deveria ser cozido no sexto dia. “Isto 
é o que disse o Senhor: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor; 
o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, 
cozei-o em água; e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã 

1 Êxodo 25:23-30; 40:22
2 1 Crônicas 9:32; Levítico 24:5
3 Levítico 24:8; 1 Samuel 21:3-6; Mateus 12:3, 4
4 Levítico 24:6, 7
5 Levítico 24:9
6 1 Samuel 21:4
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seguinte.7 Mas o Senhor ordenou que os levitas preparassem o pão da 
proposição todos os sábados.8

Todo o serviço ligado à mesa do pão da proposição era feito no 
sábado. O pão era preparado no sábado, e colocado sobre a mesa enquanto 
estava quente. No sábado seguinte era removido e comido pelos sacer-
dotes naquele dia.

Os sacerdotes serviam “como figura e sombra das coisas celestes”, 
portanto, há uma lição celestial para nós no antítipo do pão da proposi-
ção. Era uma oferta contínua, permanecendo sempre diante do Senhor. 
Ensinava que o homem era totalmente dependente de Deus tanto para o 
alimento temporal como para o espiritual, e que ambos provêm Daquele 
que “vive sempre para interceder” por nós diante do Pai.9

Esse, como todos os outros tipos do serviço do santuário, encontrou 
seu cumprimento em Cristo. Ele é o verdadeiro pão. Ele disse: “Eu sou o 
pão vivo que desceu do Céu; se alguém dele comer, viverá eternamente; e 
o pão que Eu darei pela vida do mundo é a minha carne”. Então, acres-
centou: “Se não comerdes a carne do Filho do Homem... não tendes vida 
em vós mesmos”.10 Mesmo os discípulos não conseguiram compreender as 
palavras de Cristo, e murmuraram. Jesus leu os seus pensamentos, e disse-
-lhes: “O espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita; as palavras 
que Eu vos tenho dito são espírito e são vida”.11 Sua palavra é o verdadeiro 
pão, do qual devemos comer.

Como o pão na presença de Deus era retirado do santuário e 
comido, assim também disse Jesus: “A palavra que estais ouvindo não 
é Minha, mas do Pai, que Me enviou”.12 A Bíblia veio diretamente de 
Deus. Deus a deu a Cristo, Cristo a enviou por Seu anjo aos profetas, e 
os profetas a deram ao povo.13

7 Êxodo 16:22, 23
8 1 Crônicas 9:32
9 Hebreus 7:25
10 João 6:51-53
11 João 6:63
12 João 14:24
13 Apocalipse 1:1
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Muitas vezes lemos a Bíblia como uma mera forma de piedade, 
ou para obter algo para dar aos outros; mas se desejarmos receber seu 
poder vivificante em nossos próprios corações, então precisamos recebê-lo 
“quentinho”, aquecido pelo Céu.

Não há tempo mais apropriado para deixar Deus falar aos nossos 
próprios corações por meio da Sua palavra do que no dia de sábado, 
quando deixamos de lado nossos cuidados e negócios seculares, e dedica-
mos tempo para estudar a Palavra Sagrada e deixá-la entrar no íntimo do 
nosso coração até orvirmos Deus falar a nós, não a outro.

Os sacerdotes não deviam somente colocar o pão quente sobre a mesa 
no dia do sábado, mas mais tarde, esse mesmo pão devia ser comido e tor-
nar-se parte de seu próprio ser. Era desígnio de Deus que o Seu povo, a 
cada sábado, pudesse obter uma nova experiência nas coisas divinas, o que 
os tornaria melhor equipados para enfrentar as tentações da semana. O 
coração que nunca recebe uma experiência mais profunda no sábado do que 
em qualquer outro dia, falha em observar o sábado como Deus gostaria.14 
Podemos até dedicar alguns minutos de sossegado estudo da palavra no dia 
de sábado, quando ouvimos o Senhor falando a nós individualmente; mas 
se as palavras não são absorvidas em nossas vidas, não nos dão nenhuma 
força duradoura. Quando os sacerdotes comiam o pão preparado no sábado 
anterior, eles o absorviam, e assim recebiam força para as tarefas diárias.

Pedro evidentemente entendeu essa verdade quando exortou a igreja 
a desejar o genuíno leite da palavra, a fim de que pudessem crescer por 
meio dele. Ele afirmou que, se assim o fizessem, seriam “um sacerdócio 
santo”.15 Aqui está o segredo da verdadeira vida cristã. A vida eterna não 
chega ao coração por meio de formas e cerimônias. Elas têm a sua função; 
mas a vida eterna resulta de se alimentar do pão verdadeiro que vem da 
presença de Deus — a Santa Palavra de Deus, a Bíblia sagrada.

Tipo Antítipo
Êxodo 25:30. Pão da proposição 
continuamente diante do Senhor.

João 6:48. Cristo disse: “Eu sou o 
pão da vida”.

14 Ezequiel 20:12
15 1 Pedro 2:2-5
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Levítico 24:5. Havia doze pães da 
proposição, o número das tribos 
de Israel.

1 Coríntios 10:17. Ao falar da 
igreja, Paulo diz: “Nós, embora 
muitos, somos unicamente um pão, 
um só corpo”.



CAPÍtuLo 7

o ALtAr do inCenso 
e seu serviço

O altar de ouro, ou altar de incenso, estava diante do véu no primeiro 
compartimento do santuário. Era quadrado, medindo um côvado de 

comprimento e largura, e dois côvados de altura, com um chifre em cada 
canto. O altar era feito de cetim, ou madeira de acácia e era todo coberto 
de ouro puro. Ao redor do topo havia uma bela moldura de ouro, e debaixo 
da moldura havia argolas, onde estavam as varas para levar o altar, tudo 
coberto de ouro puro.1

Na parte de dentro da moldura de ouro que circundava o topo do 
altar, fogo santo queimava continuamente,2 do qual subia a fragrante 
fumaça do incenso colocado sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. O 
perfume permeava todo o santuário, e era carregado pela brisa para muito 
além dos recintos do pátio.

O incenso, composto pela mistura de quatro resinas aromáticas de 
igual peso, era preparado conforme a orientação divina. Era muito sagrado, 
e a pessoa que preparasse algo parecido, mesmo para perfume, seria elimi-
nado do meio do povo.3

Unicamente o sumo sacerdote devia realizar o sagrado ofício de colo-
car o incenso perante o Senhor no altar de ouro.4

O altar e o fragrante incenso no santuário terrestre eram um exem-
plo da obra que nosso grande Sumo Sacerdote está realizando em nosso 

1 Êxodo 30:1-6
2 Êxodo 30:8
3 Êxodo 30:34-38
4 Êxodo 30:7, 8
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favor.5 Nossas mentes deveriam frequentemente meditar na obra de Cristo 
no santuário celestial.6 A Moisés, quando orientado a edificar o santuário, 
foi “mostrado” o modelo celestial do qual deveria fazer uma “sombra”.7 A 
João, o discípulo amado, foi permitido contemplar várias vezes em visão o 
Salvador ministrando no santuário celestial. Ele viu um ser celestial em pé 
junto ao glorioso altar de ouro. Viu o incenso oferecido sobre aquele santo 
altar. Como deve ter se emocionado quando viu aquele incenso precioso 
acrescentado às pobres orações vacilantes dos santos que estão lutando 
aqui na Terra: Viu essas orações, depois que o incenso foi acrescentado, 
subindo diante de Deus, e sendo aceitas porque foram perfumadas com o 
incenso. “Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito 
intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E Aquele 
que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a 
vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos”.8 Mas mesmo o Espí-
rito não poderia apresentar as orações de pecadores mortais diante de um 
Deus puro e santo sem acrescentar o fragrante incenso.

Quando Jesus estava preparando Seus discípulos para a Sua sepa-
ração pessoal deles, assegurou-lhes: “Se pedirdes alguma coisa ao Pai em 
Meu nome, Ele vô-la concederá”.9 O poder em um nome reflete o caráter 
do indivíduo que porta o nome. O nome do precioso Redentor é honrado, 
e toda petição apresentada nesse nome é atendida nas cortes celestiais 
porque Jesus viveu uma vida sem pecado. Ele “não conheceu pecado”. O 
príncipe deste mundo não tinha nada em Jesus,10 porque Ele era puro e 
santo, sem qualquer mancha de pecado. É a justiça de Cristo que faz nos-
sas orações serem aceitas diante do Pai.

João viu a fumaça do incenso com as orações dos santos subirem 
diante de Deus. Nossas orações, perfumadas pela justiça de Cristo nosso 
Salvador, são apresentadas pelo Espírito Santo perante o Pai. Para João 

5 Hebreus 8:5
6 Hebreus 3:1
7 Apocalipse 8:3, 4, margem.
8 Romanos 8:26, 27
9 João 16:23
10 João 14:30
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em visão, afigurou-se como uma nuvem de fumaça transportando orações 
e incenso perfumado até o trono do Infinito. O mais débil santo que sabe 
como insistir em suas petições junto ao trono de graça em nome de Jesus, 
o Único sem pecado, tem todos os tesouros do Céu à sua disposição. Nem 
o milionário mais rico da Terra assinando seus cheques em bancos terre-
nos pode se comparar de modo algum com o privilégio do cristão.

O nome de Jesus é muitas vezes adicionado às orações de uma maneira 
sem sentido. Muitas orações são faladas como uma mera forma de adora-
ção, e não se elevam acima da cabeça daquele que as oferece; mas toda 
oração de fé chega ao ouvido do Deus do universo. Davi entendeu o que 
era tipificado pelo incenso, e orou: “Suba à Tua presença a minha oração, 
como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina”.11

Assim como não havia outra parte do ministério diário que trouxesse 
o sacerdote tão diretamente à presença de Deus como a oferta de incenso, 
também não há nenhuma parte de nosso serviço religioso que nos apro-
xime tanto do Mestre como o abrir de nossos corações em fervorosa ora-
ção. Tanto antigamente, como no antítipo, a oração de fé entra na “santa 
habitação” de Deus no Céu.12

Um cordeiro era queimado sobre o altar de bronze no pátio todas 
as manhãs e tardes, no mesmo momento em que o incenso era renovado 
sobre o altar.13 O altar de ouro era um “altar de intercessão contínua”, 
representando as orações do povo de Deus subindo perante Ele continua-
mente; enquanto o altar de bronze era um “altar de expiação contínua”, 
representando o afastamento e a destruição do pecado, a única coisa que 
nos separa de Deus e impede que nossas orações sejam atendidas.

O cordeiro da manhã e da tarde era oferecido inteiro como uma 
oferta queimada em favor de toda a congregação, mostrando seu desejo 
de abandonar o pecado e consagrar-se ao Senhor, para que suas orações 
pudessem ascender do altar com o fragrante incenso.

No antigo Israel, as pessoas que viviam perto do templo se reuniam 
na hora do sacrifício, e muitas vezes “toda a multidão do povo permanecia 

11 Salmos 141:2
12 2 Crônicas 30:27
13 Êxodo 29:38-42
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da parte de fora, orando na hora do incenso”.14 O hábito da oração da 
manhã e da tarde no lar veio dessa adoração típica. O israelita fiel que 
estava longe do templo orava com o rosto voltado em direção ao templo 
onde o incenso estava subindo todas as manhãs e todas as tardes. Josefo 
relata que o incenso era oferecido quando o sol estava se pondo à tardinha, 
e pela manhã quando estava nascendo.

O tipo era belo, mas o 
antítipo em muito ultrapassa 
o tipo. No santuário celestial 
existe um suprimento inesgo-
tável da justiça de Cristo. No 
tipo, o incenso estava sempre 
subindo, tipificando que a qual-
quer hora, de dia ou de noite, 
quando uma alma angustiada 
clama por ajuda, ou agradece 
e louva pela ajuda recebida, 
sua oração é ouvida. Na parte 
da manhã, quando as tarefas 
do dia parecem mais do que 
a força humana pode supor-
tar, a alma sobrecarregada 
pode lembrar que, no tipo, um 
novo suprimento de incenso 
era colocado no altar todas as 
manhãs, e direto do santuário celestial antitípico, a ajuda para esse dia virá 
para aquele que reivindica ajuda divina em nome de Jesus.15 À tarde, ao 
rever a obra do dia e encontrá-la manchada pelo pecado, há um bendito 
conforto, ao nos ajoelharmos confessando nossos pecados, saber que, no 
Céu, o fragrante incenso da justiça de Cristo será acrescentado às nossas 
orações; como no tipo, a nuvem de incenso protegia o sacerdote,16 então a 

14 Lucas 1:10
15 Deuteronômio 33:25
16 Levítico 16:13
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justiça de Cristo cobrirá as imperfeições do dia; e o Pai, olhando para nós, 
contemplará apenas o manto impecável da justiça de Cristo. Se percebês-
semos mais plenamente o privilégio da oração, muitas vezes diríamos com 
o profeta: “Regozijar-me-ei muito no Senhor, ... porque me cobriu de 
vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça”.17

Nem todas as orações que são aceitas diante de Deus são atendidas 
imediatamente, pois nem sempre seria o melhor para nós; mas toda oração 
sobre a qual se tiver adicionado a fragrância da justiça de Cristo é depo-
sitada no altar do Céu, e no bom tempo de Deus será respondida. João 
viu aqueles que ministravam diante do trono de Deus segurando em suas 
mãos “taças cheias de incenso”, que eram as “orações dos santos”.18 Essas 
orações foram aceitas, pois o incenso acrescentado era tão agradável que 
João menciona que as taças estavam cheias de incenso.

No cerimonial típico, aquele que tentasse usar o fragrante incenso para 
uso pessoal seria eliminado do meio do povo de Deus; não deveria existir 
qualquer imitação do incenso.19 Nenhum outro fogo deveria ser usado para 
queimar o incenso, exceto aquele retirado do altar diante do Senhor. Nadabe 
e Abiú, sob a influência de bebida forte, ofereceram “fogo estranho” diante 
do Senhor, e foram mortos.20 Sua fatalidade é uma clara lição objetiva de 
todos os que não apreciam a perfeita justiça de Cristo, e que comparecem 
diante do Senhor vestidos com os “trapos imundos” de sua justiça própria.21

Quando a praga atingiu os filhos de Israel, Arão, o sumo sacerdote, 
colocou incenso no incensário e correu entre o povo, “e a praga cessou”.22 O 
incenso sagrado era queimado apenas no altar de ouro e nos incensários dos 
sacerdotes. Aos outros Levitas não era permitido queimá-lo.23 Os sacerdotes 
que realizavam a atividade que tipificava a obra de Cristo de forma especial 
eram os únicos que podiam queimar incenso perante o Senhor.

17 Isaías 61:10
18 Apocalipse 5:8, margem
19 Êxodo 30:37, 38
20 Levítico 10:1-10
21 Isaías 64:6
22 Números 16:46-48
23 Números 16:3-35
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Os chifres do altar de ouro eram tocados muitas vezes com o sangue 
da oferta pelo pecado, tipificando que foi a morte de Cristo que tornou 
possível que nossas orações sejam atendidas e que possamos ser vestidos 
com Sua justiça. Assim como a fragrância do incenso não se limitava ao 
santuário, mas era levada através do ar aos que viviam nos arredores; de 
modo semelhante, quando alguém está vestido com a justiça de Cristo, 
uma influência emanará de seu ser, de modo que os que entrarem em con-
tato com ele reconhecerão que sua fragrância é de origem celestial.

Tipo Antítipo
Êxodo 30:1-3; 40:26. O altar de 
ouro estava diante do véu.

Apocalipse 8:3. Há um altar de 
ouro no Céu diante do trono de 
Deus.

Êxodo 30:7, 8. O incenso era quei-
mado no altar de ouro pelo sumo 
sacerdote cada manhã e cada tarde.

Apocalipse 8:3, 4. Muito incenso 
é acrescentado às orações de todos 
e os santos, e então ascendem 
perante de Deus.

Êxodo 30:9; Levítico 10:1-9. 
Aquele que queimasse incenso com 
fogo estranho seria destruído.

Isaías 64:6. Aquele que se vestir com 
sua própria justiça será destruído.

“A minha alma anseia pelo Senhor mais do 
que os guardas pelo romper da manhã. Mais 
do que os guardas pelo romper da manhã”.

Salmos 130:6



seção 3:  

o sACerdóCio
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o sACerdóCio CeLestiAL

Seu ofício terrestre está terminado, 
O sangue da Vítima é derramado, 
E Jesus não mais pode ser encontrado 
Para pleitear a causa de Seu povo; 
Ele agora está no Céu, o grande Sumo Sacerdote, 
Carregando seus nomes sobre Seu peito.

Com Seu sangue em Suas mãos 
O propiciatório acima foi aspergir; 
Ele sela nossos irmãos 
Com Seu amor a expiação produzir; 
E a justiça não mais ameaça, 
Mas a misericórdia abre seus tesouros de graça.

Não em templos feitos por mãos 
Seu lugar de serviço é especial; 
No próprio Céu Se levanta com convicção, 
Seu sacerdócio é celestial: 
Nele a lei e seus tipos 
Todos estão cumpridos, e agora extintos.

E, embora por algum tempo Ele esteja 
Distante dos olhos do Seu povo, 
Seu povo logo verá com certeza 
Seu grande Sumo Sacerdote de novo; 
Na mais fulgurante glória há de voltar, 
Para levar Seus ansiosos filhos ao lar. 

- Thomas Kelly.



CAPÍtuLo 8

Cristo, nosso sumo sACerdote

O Salvador tem muitos títulos, pois “herdou mais excelente nome”1 
do que todas as hostes angélicas do Céu. Dos muitos títulos que 

Lhe são atribuídos, nenhum é mais amado pela humanidade do que o 
“Cordeiro de Deus”2 e “Sumo Sacerdote”. Mediante esses dois ofícios, Ele 
ergue a pobre humanidade caída, de forma que os seres humanos podem 
participar de Seu glorioso Reino de graça, mesmo vivendo nesta Terra 
amaldiçoada com o pecado.

No serviço típico, aquele que percebia que era pecador, deveria trazer 
um cordeiro como oferta pelo pecado. O sacerdote não podia ministrar em 
seu favor sem essa oferta.3 Todo esse cerimonial era somente uma grande 
lição de jardim da infância, tornando o caminho da salvação tão simples 
que ninguém poderia deixar de compreendê-lo. Quando entendemos que 
pecamos, nos lembramos do nosso “Cordeiro”, confessamos nossos peca-
dos, e em Seu nome eles são perdoados; então Ele ministra como Sumo 
Sacerdote em nosso favor perante o Pai. Ele alega os méritos de Seu sangue, 
e cobre a nossa vida, manchada de pecado, com o manto da Sua imaculada 
justiça, e comparecemos perante o Pai “aceitos no Amado”.4 Como pode-
mos deixar de amar Aquele que entregou a Sua vida por nós? Cristo pode 
dizer de Seu Pai: “Por isso, o Pai Me ama, porque Eu dou a Minha vida”.5 
Mesmo o amor infinito do Pai por Seu Filho foi aumentado por esse ato.

No tipo, o sangue da oferta pelo pecado era derramado no pátio, e então 
o sacerdote entrava no santuário com o sangue para apresentá-lo perante o 

1 Hebreus 1:4
2 João 1:29, 36
3 Levítico 4:27-29
4 Efésios 1:6
5 João 10:17
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Senhor.6 O Salvador entregou Sua vida como sacrifício pelo pecado aqui 
nessa Terra; e ao entrar no santuário celestial como Sumo Sacerdote, Ele é 
chamado de “Precursor”. Sob nenhuma circunstância, exceto quando entra 
para “dentro do véu” do santuário celestial, esse nome é aplicado ao Salvador.7

Em todas as formas monárquicas de governo, o precursor é um perso-
nagem familiar. Em um uniforme magnífico, com plumas ondulantes, vai à 
frente e anuncia a aproximação da comitiva real. Embora seja sempre saudado 
pelas multidões à sua espera, ele não é o centro da atenção; os olhos deles não 
o seguem enquanto ele passa, mas voltam-se para a estrada de onde ele veio 
para ter o primeiro vislumbre do personagem real do qual ele é o precursor.

Dentre as muitas manifestações de condescendência amorosa por 
parte do nosso Mestre bendito, esta é uma das maiores. Quando Ele 
entrou no Céu como poderoso Conquistador sobre a morte e a sepultura, 
diante de toda a hoste celestial e dos representantes de outros mundos, 
Ele entrou como nosso precursor. Apresentou o “molho das primícias”, os 
que Ele resgatou da sepultura no momento da Sua ressurreição como uma 
amostra da raça pela qual Ele morreu para redimir,8 dirigindo assim a 
atenção daquela maravilhosa assembleia para a estrada de onde viera. Para 
contemplar a realeza? Sim, para ver a realeza instituída mediante Seu san-
gue precioso.9 É apenas um grupo de pobres e frágeis mortais tropeçando 
e muitas vezes caindo pelo caminho; mas, ao chegarem ao portal celestial, 
entrarão como “herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo”.10

Muito significou para nós que Cristo tenha adentrado o véu como 
nosso Precursor, pois todo o Céu está observando a igreja de Deus na Terra. 
Quando tentado pelo inimigo a duvidar do amor e do cuidado de Deus, 
lembre-se de que, por causa do grande sacrifício feito, você é tão amado pelo 
Pai que, quem “toca em você, toca na menina do Seu olho”.11 O Céu e a Terra 
estão estreitamente unidos desde que Cristo adentrou o véu como nosso Pre-

6 Hebreus 9:12
7 Hebreus 6:19, 20
8 Efésios 4:8, margem; Mateus 27:52, 53
9 Apocalipse 1:6; 5:10
10 Romanos 8:17
11 Zacarias 2:8
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cursor. A atenção de cada anjo na glória está voltada para aqueles que se 
esforçam por seguir os passos de Cristo.12 “Não são todos eles (os anjos) espí-
ritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a sal-
vação?”13 Por que haveríamos de vacilar pelo caminho e decepcionar as hostes 
celestiais que estão nos aguardando trilhar a mesma estrada pela qual nosso 
Precursor passou como um poderoso Vencedor sobre a morte e a sepultura?

Porém, jamais nos esqueçamos que é um caminho manchado de san-
gue. “Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, 
não fazia ameaças, mas entregava-Se Àquele que julga retamente”.14 Não 
podemos seguir Seus passos em nossa própria força. Por essa razão, “con-
vinha que, em todas as coisas, Se tornasse semelhante aos irmãos, para ser 
misericordioso e fiel Sumo Sacerdote nas coisas referentes a Deus e para 
fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que Ele mesmo 
sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por 
isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atenta-
mente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão, Jesus”.15

No santuário terrestre, não apenas o sumo sacerdote, mas também os 
sacerdotes comuns ministravam, porque era impossível que um homem sozi-
nho realizasse toda a obra; mas todo aquele conjunto de ações realizadas por 
todos os sacerdotes nos serviços típicos eram necessários a fim de representar 
a obra de nosso Sumo Sacerdote. O trabalho que eles realizavam em um 
ano inteiro foi posto como tipo da obra completa de nosso Sumo Sacerdote. 
Durante o ano “os sacerdotes (plural, ambos sumo e comuns) entravam sem-
pre no primeiro tabernáculo, para realizar os serviços sagrados”. Isso conti-
nuava durante todo o ano, exceto um dia; naquele dia, o cerimonial mudava 
e “no segundo (compartimento), entrava o sumo sacerdote, ele sozinho, ... 
não sem sangue, que oferecia por si e pelos pecados de ignorância do povo”.16 
Esses sacerdotes ministravam em “figura e sombra das coisas celestes”.17

12 1 Pedro 2:21
13 Hebreus 1:14
14 1 Pedro 2:23
15 Hebreus 2:17, 18; 3:1
16 Hebreus 9:6, 7
17 Hebreus 8:5



68  |  A Cruz e Sua Sombra

Quando Cristo entrou no Céu, Ele o fez como o Antítipo do serviço 
terrestre que Deus havia ordenado, e iniciou Sua obra no primeiro véu do 
santuário celestial. Quando o cerimonial típico ordenado por Deus no 
primeiro compartimento do santuário terrestre tinha encontrado plena-
mente seu Antítipo, Ele passou através do segundo18 véu para o glorioso 
compartimento do antitípico Santo dos Santos. Lá Ele deve realizar o 
maravilhoso serviço que terminará com a extirpação e destruição total dos 
pecados dos justos, para nunca mais serem lembrados pela multidão dos 
remidos e nem pelo próprio Deus.

Quando Cristo estiver de pé sobre o mar de vidro, e colocar as brilhantes 
coroas sobre as cabeças daqueles que percorreram a estrada santificada pelas 
pegadas de seu Precursor, embora com passos vacilantes e em meio às lágrimas 
derramadas, e agora vestidos com vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, 
verá a obra de Sua alma e ficará satisfeito.19 Ele Se alegrará sobre eles com 
canto, e todo o Céu retinirá com melodias no momento em que os anjos, que 
estiveram sob as ordens de seu Comandante na obra de salvar almas, se uni-
rem no louvor,20 cantando: “Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, 
seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos”.21

nosso sumo sACerdote

Hebreus 7:25. “Pode salvar perfeitamente os que mediante Ele se 
achegam a Deus”.

Hebreus 4:15. “Compadece-Se das nossas fraquezas”. “Foi Ele tentado 
em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado”.

Hebreus 2:18. “Pois, naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido ten-
tado, é poderoso para socorrer os que são tentados”.

Hebreus 2:17. “Ele é um Sumo Sacerdote fiel e misericordioso”.
Hebreus 7:25. “Ele vive sempre para interceder por nós”.

18 Hebreus 9:3
19 Isaías 53:11
20 Zacarias 2:10
21 Apocalipse 5:13
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o ministério e obrA 
do sumo sACerdote

Nos tempos antigos, os patriarcas eram sacerdotes sobre suas próprias 
famílias, e o plano original de Deus era que o filho mais velho devesse 

assumir o lugar de seu pai como sacerdote da família; mas o plano de Deus 
foi muitas vezes frustrado pelos pecados do filho mais velho. As palavras 
do Senhor a Caim indicam que ele foi destituído de sua posição herdada 
por causa do pecado: “Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, 
todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta”.1 O pecado impediu 
Caim de alcançar “a excelência”.

Por causa do pecado, Rúben, o primogênito de Jacó, perdeu “a exce-
lência da dignidade e a excelência do poder”, que seria seu direito herda-
do.2 Quando ainda um jovem, José cultivou esses traços de caráter que lhe 
deram “a excelência” acima de seus irmãos. É muito provável que a túnica 
de várias cores que lhe fora dado pelo pai,3 tenha sido interpretado por 
seus irmãos como uma indicação de sua ascensão ao sacerdócio.

Deus deu o Seu primogênito pela redenção do mundo; e por essa 
razão, no plano de Deus, o primogênito sempre herdava privilégios espe-
ciais. A ele era concedida uma dupla porção da riqueza de seu pai,4 o 
sacerdócio, e ao primogênito na descendência de Isaque, a honra de ser 
progenitor do Messias. Se o primogênito revelava-se indigno, sua herança 
era dada a outros, como no caso de Rúben, onde Judá se tornou o proge-

1 Gênesis 4:7, margem.
2 Gênesis 49:3, 4; 1 Crônicas 5:1, 2
3 Gênesis 37:3, 4
4 Deuteronômio 21:17
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nitor de Cristo, José recebeu a dupla porção, e Levi recebeu o sacerdócio.5 
O primogênito era tão frequentemente indigno por causa de pecado que, 
quando o Senhor tirou Israel do Egito, disse: “Eis que tenho Eu tomado 
os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito... de 
Israel; e os levitas serão Meus”.6 Foi porque a tribo de Levi manteve-se fiel 
a Deus em tempo de crise, que Deus a escolheu para servir perante Ele; 
e quando o serviço do santuário foi estabelecido, o sacerdócio foi dado a 
Arão e seus filhos, e o restante da tribo de Levi deveria fazer a obra do 
santuário sob a direção dos sacerdotes. Arão foi apontado para ministrar 
como sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes comuns; e o filho mais 
velho para tomar o cargo de sumo sacerdote após a morte de Arão.

A consagração do sacerdote ao ofício sacerdotal foi uma cerimônia 
de grande imponência. Arão estava vestido com as roupas que foram con-
feccionadas para ele sob a direção de Deus. Vários sacrifícios foram ofe-
recidos e o sangue do carneiro da consagração foi posto sobre a ponta da 
orelha direita, o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito de 
Arão e seus filhos, significando que suas orelhas, mãos e pés foram consa-
grados ao serviço de Deus. Pães asmos [sem fermento], denotando “since-
ridade e verdade”,7 e o ombro direito do sacrifício de consagração, foi tudo 
colocado nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos. Os sacerdotes 
deveriam tipificar Aquele de quem Isaías disse: “O governo está sobre os 
Seus ombros”.8 Eles deveriam suportar os fardos do povo. O óleo da unção 
e o sangue foram então aspergidos sobre Arão e seus filhos, tipificando o 
sangue de Cristo e o Espírito Santo, os únicos que poderiam qualificá-los 
plenamente para exercer o santo ofício.9

O sacerdócio permaneceu ininterrupto na família de Arão até que 
os pecados de Eli e seus filhos tornaram necessário a mudança, e por um 
tempo Samuel, um efraimita, assumiu o ofício de sacerdote principal em 

5 1 Crônicas 5:1, 2; Números 3:6, 9
6 Deuteronômio 33:8-11
7 1 Coríntios 5:8
8 Isaías 9:6
9 Êxodo 29:5-35
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Israel.10 Abiatar foi removido do ministério sacerdotal em cumprimento 
da profecia dada a Eli.11 Mas Zadoque, que assumiu o cargo de sumo 
sacerdote na época de Davi e Salomão, era considerado por muitos como 
neto de Eli. Quando os israelitas desviaram-se do Senhor, o ministério 
sacerdotal tornou-se corrupto, até que no tempo de Cristo era comprado 
e vendido por dinheiro.

Era desígnio de Deus que o sumo sacerdote devesse representar mais 
perfeitamente a Cristo do que qualquer outro sacerdote. A obra de cada 
sacerdote era um tipo do ministério de Cristo, mas os sacerdotes comuns 
realizavam a obra somente no pátio e no primeiro compartimento do san-
tuário, enquanto o sumo sacerdote ministrava não só no pátio e no pri-
meiro compartimento, como os sacerdotes comuns, mas entrava sozinho 
no lugar santíssimo.12 Arão às vezes oferecia ofertas queimadas sobre o 
altar de bronze no pátio.13

Era impossível para um só homem realizar toda a obra do santuário 
que tipificava a obra de Cristo, e por isso havia um grupo de sacerdotes 
comuns para auxiliar o sumo sacerdote. Faz parte da regra que um oficial 
superior possa assumir os ofícios abaixo dele. O sumo sacerdote oferecia 
holocaustos no pátio e ofertas pelo pecado no primeiro compartimento. 
Paulo fala do sumo sacerdote oferecendo as ofertas pelo pecado, onde o san-
gue era trazido para dentro do santuário.14 Nas ofertas pelo pecado em favor 
dos sacerdotes e da congregação, o sangue era levado para dentro do san-
tuário.15 Parece muito apropriado que o sumo sacerdote oferecesse as ofertas 
pelo pecado em favor dos sacerdotes comuns e de toda a congregação. Na 
maioria das ofertas pelo pecado, a carne era comida no lugar santo, e o san-
gue não era levado para dentro do santuário.16 Embora o sumo sacerdote 
pudesse realizar qualquer serviço no primeiro compartimento que outros 

10 1 Samuel 1:1, 19, 20
11 1 Reis 2:26, 27
12 Hebreus 9:7
13 1 Crônicas 6:49
14 Hebreus 13:11
15 Levítico 4:3-7, 13-18
16 Êxodo 30:7, 8
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sacerdotes também podiam realizar, havia um serviço diário no primeiro 
compartimento do santuário que ninguém além do sumo sacerdote podia 
realizar. Somente ele podia queimar incenso sobre o altar de ouro perante o 
Senhor, e preparar e acender as lâmpadas do candelabro de ouro. Todas as 
manhãs e todas as tardes, duas vezes ao dia durante o ano inteiro, o sumo 
sacerdote ministrava no primeiro compartimento do santuário.

A cerimônia de coroação dos cerimoniais do ano inteiro ocorria no 
décimo dia do sétimo mês, quando o sumo sacerdote entrava no santo 
dos santos para fazer expiação pelos pecados do povo. Sobre seu peito nas 
pedras do peitoral, estavam esculpidas os nomes das doze tribos, tipifi-
cando Cristo nosso Sumo Sacerdote e como Ele zela por cada um de nós 
individualmente, confessando nossos nomes à medida que são revisados 
diante de Deus.

Tipo Antítipo
Êxodo 28:1, 2. Chamado de Deus. Hebreus 3:1-3. Nomeado por 

Deus.
Êxodo 29:29. O sacerdócio pas-
sava de pai para filho.

Hebreus 7:23, 24. Vive para sem-
pre.

Levítico 16:1-20. O sumo sacer-
dote fazia a expiação típica no 
final do ano cerimonial.

Hebreus 9:14, 26. Cristo faz 
expiação pelo pecado mediante o 
sacrifício de Si mesmo.



CAPÍtuLo 10

os sACerdotes

Havia duas ordens sacerdotais, a ordem de Melquisedeque e a Leví-
tica. A ordem de Melquisedeque precedia a ordem levítica. Nos dias 

de Abraão, o sacerdote Melquisedeque era o rei de Salém, bem como o 
sacerdote do Deus Altíssimo.1 Embora não haja muita coisa mencionada na 
Bíblia sobre a ordem sacerdotal de Melquisedeque, ela era superior à ordem 
levítica, pois Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.2

A ordem levítica estendeu-se desde o tempo em que Israel saiu do 
Egito até a cruz; desde então, temos o sacerdócio de Cristo, do qual todos 
os sacerdotes terrenos eram um tipo. Sendo Cristo um sacerdote segundo 
a ordem de Melquisedeque, vivemos agora sob a ordem sacerdotal de Mel-
quisedeque. Existem muitos detalhes fornecidos sobre a ordem levítica; e 
como todos os sacerdotes levíticos ministravam “em figura e sombra das 
coisas celestes”, quando estudamos o sacerdócio levítico estamos na ver-
dade estudando a obra sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

O sacerdócio Levítico era dividido em vinte e quatro turnos.3 Cada 
turno tinha seu chefe ou governador do santuário.4 Isso continuou até o 
tempo de Cristo.5 Quando o Salvador subiu ao Céu, conduziu uma multi-
dão de cativos; e quando em visão foi mostrado a João o primeiro compar-
timento do santuário celestial, com as suas sete lâmpadas de fogo acesas 
diante do trono de Deus, viu vinte e quatro anciãos assentados em vinte e 
quatro tronos, e adoravam o Cordeiro, dizendo: “Tu... com o Teu sangue 
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação 

1 Gênesis 14:17-20
2 Hebreus 6:20
3 1 Crônicas 24:1-19
4 2 Crônicas 8:14
5 Margem de Efésios 4:8
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e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes”. Nisto, vemos o 
antítipo dos vinte e quatro turnos dos sacerdotes. Os chefes, ou anciãos de 
cada turno têm assentos de honra e são reis e sacerdotes segundo a ordem 
de Melquisedeque. O restante da multidão que Cristo levou ao Céu não 
é mencionado, mas seria razoável supor que eles constituam os turnos dos 
quais os vinte e quatro anciãos são os chefes.

Somente os descendentes de Arão eram autorizados a servir como 
sacerdotes.6 No tipo, o sacerdote que não podia provar sua genealo-
gia diretamente de Arão, o primeiro sumo sacerdote, era eliminado do 
sacerdócio;7 então, no antítipo, o cristão que não pode provar sua liga-
ção direta com Cristo, o Sumo Sacerdote celestial, jamais se tornará um 
dos “sacerdotes reais”.8

Deus providenciou o sustento de todas as diferentes ordens do 
sacerdócio mediante o mesmo método. “Ao Senhor pertence a Terra e 
tudo o que nela se contém”.9 A prata e o ouro e os animais aos milha-
res sobre as montanhas pertencem a Ele.10 O homem é colocado como 
mordomo sobre a herança do Senhor, e o Senhor reivindica um décimo 
de tudo sobre a terra como Sua porção. “Todas as dízimas da terra, tanto 
dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor; san-
tas são ao Senhor”.11

Acerca do dízimo, diz o Senhor: “Aos filhos de Levi dei todos os dízi-
mos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, ou seja, o serviço da 
tenda da congregação”.12 O indivíduo que egoistamente faz uso de todas as 
dez partes para si mesmo, sem reservar um décimo para o Senhor, é culpado 
de roubar ao Senhor. “Roubará o homem a Deus? Todavia, vós Me roubais e 
dizeis: Em que Te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas”.13 Abraão devolveu 

6 Números 3:10
7 Esdras 2:26
8 1 Pedro 2:9; Apocalipse 20:15
9 Salmos 24:1
10 Salmos 50:10-12
11 Levítico 27:30-33
12 Números 18:20-24
13 Malaquias 3:8-11
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dízimo fiel a Melquisedeque;14 e Jacó prometeu devolver o dízimo de tudo, 
mesmo se ele recebesse apenas alimento e roupa.15 Aqueles que pertencem à 
grande família da fé e são filhos de Abraão, “praticarão as obras de Abraão”.16 
Devolverão um dízimo fiel para o sustento daqueles que, como os sacerdotes 
levíticos, dão suas vidas pelo avanço do reino de Cristo na Terra. Assim como 
o sacerdote se alimentava “das coisas do templo... assim ordenou também o 
Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho”.17

Tipo Antítipo
Hebreus 8:5. Os sacerdotes ter-
restres ministravam “em figura e 
sombra das coisas celestes”.

Hebreus 10:10. “Somos santifica-
dos, mediante a oferta do corpo de 
Jesus Cristo, uma vez por todas”.

1 Crônicas 24:1-19, 31. Os sacer-
dotes eram divididos em vinte e 
quatro turnos, com um chefe em 
cada turno.

Apocalipse 4:4, 5; 5:8-10. João viu 
vinte e quatro anciãos no primeiro 
compartimento do santuário celes-
tial.

Esdras 2:61, 62. Havia um registro 
de todos os que tinham o direto de 
exercer o ofício de sacerdote.

Apocalipse 20:15. Ninguém cujo 
nome não for achado escrito no 
livro da vida será salvo.

14 Gênesis 14:17-20
15 Gênesis 28:20-22
16 João 8:39
17 1 Coríntios 9:9-14
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CAPÍtuLo 11

os LevitAs

Uma tribo inteira de Israel foi separada para o serviço do santuário. 
Quando recordamos as últimas palavras faladas a Levi por seu pai 

Jacó, deitado em seu leito de morte, podemos nos surpreender que seus 
descendentes tenham sido escolhidos para essa obra sagrada. Quando Jacó 
se lembrou dos pecados de Levi, pronunciou quase uma maldição em vez 
de uma bênção sobre esse filho e encerrou-a com estas palavras: “Dividi-
-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel”.1

O amor de nosso Deus é tão maravilhoso que pode transformar uma 
maldição em uma bênção.2 Somente um Deus poderoso pode fazer peca-
dos escarlates se tornarem brancos como a neve.3 A natureza impulsiva 
que, sob o controle de Satanás, leva um homem a cometer crimes deses-
perados, não é removida quando ele é convertido. Essa mesma impetuosi-
dade, consagrada e sob o controle de Cristo, o torna um valente guerreiro 
para o Senhor. Saulo, o perseguidor desesperado, quando convertido, tor-
nou-se Paulo, o líder apóstolo.

O caráter destemido que, sob o controle de Satanás, levou Levi a 
matar os siquemitas, quando controlado pela graça de Deus, permitiu que 
seus descendentes tomassem posição firme ao lado do Senhor quando a 
povo de Israel caiu na idolatria.4 Deus então transformou a maldição em 
bênção; Ele disse que porque eles haviam observado a Sua lei e guardado 
a Sua aliança, deveriam “ensinar os Teus juízos a Jacó e a Tua lei a Israel”.5

1 Gênesis 49:5-7
2 Neemias 13:2
3 Isaías 1:18
4 Êxodo 32:26-29
5 Deuteronômio 33:8-11
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Para que sua influência em favor do bem pudesse ser mais ampla-
mente sentida em todo o Israel, o Senhor, ao invés de lhes dar uma por-
ção da terra por sua herança, como havia dado às outras tribos, designou 
como sua porção quarenta e oito cidades dispersas entre todos as tribos.6 
Verdadeiramente foram divididos em Jacó e espalhados em Israel, mas a 
maldição foi transformada em bênção.

Nosso Deus “ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre”.7 Quando 
Ele pronuncia o mal contra uma nação ou um indivíduo por causa de sua 
iniquidade, se eles se afastarem da prática do mal, Deus diz que “se arre-
penderá do mal” que Ele “pensava em fazer-lhe” e, como no caso de Levi, 
uma bênção virá em vez da maldição.8

O termo “levita” era aplicado a todos os sacerdotes, mas apenas os 
descendentes de Arão deviam ocupar o ofício sagrado. O restante da tribo 
devia executar o serviço do santuário sob a direção dos sacerdotes. Eles não 
eram autorizados a oficiar no altar do holocausto, nem queimar incenso, 
nem fazer qualquer obra do sacerdote dentro do véu. Os levitas deveriam 
servir, ou assistir aos sacerdotes; mas os sacerdotes deveriam ministrar em 
favor do povo perante o Senhor.9

Os levitas eram consagrados à obra do santuário pela imposição das 
mãos de toda a assembleia de Israel, e então Arão os oferecia “como oferta 
movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel”.10

Os levitas foram escolhidos pelo Senhor no lugar dos primogênitos 
de Israel.11 Ao viajar no deserto, eles carregavam tudo o que pertencia ao 
tabernáculo; mas, embora carregassem o mobiliário sagrado, nunca foram 
autorizados nem mesmo a olhar para ele.12

Depois que o templo foi construído, os levitas receberam a obra de 
servir aos sacerdotes no serviço do santuário. Eles preparavam os pães 

6 Números 18:20; 35:1-8
7 Hebreus 13:8
8 Jeremias 18:7-10
9 Números 18:1-7
10 Números 8:9-14
11 Números 8:17, 18
12 Números 4:20
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da proposição, muitas vezes lideravam o serviço de cântico, recolhiam o 
dízimo e realizavam grande parte da obra ligada ao serviço do Senhor.13

No tempo de Davi, os levitas começavam servir no santuário aos 
vinte e cinco anos. Aos cinquenta anos eles seriam “desobrigados de seu 
ofício”.14 Não eram dispensados; ainda ajudavam na obra, mas não se espe-
rava que realizassem tarefas árduas.

O trabalho dos levitas ficava em grande parte restrito ao pátio, e 
assim tipificava a obra do ministério evangélico de hoje.

Tipo Antítipo
Números 18:1-7. Os levitas servi-
ram sob as ordens dos sacerdotes 
no pátio do santuário.

Mateus 28:19, 20. Os ministros de 
Cristo devem ir a todo o mundo, o 
pátio antitípico.

2 Crônicas 35:3; 30:22. Os levitas 
eram mestres em Israel.

Mateus 28:19. Cristo comissionou 
Seus discípulos a ensinar todas as 
nações.

13 1 Crônicas 23:24-32
14 Números 8:23-26, margem
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CAPÍtuLo 12

As vestes sACerdotAis

As vestes usadas pelos sacerdotes comuns eram de linho branco, um 
emblema adequado do Imaculado, do qual o ministério deles era um 

tipo. O manto exterior era branco, tecido de uma só peça, e estendia-se até 
próximo aos pés. Estava preso na cintura com um cinto de linho branco, bor-
dado de azul, púrpura e escarlate. Uma mitra branca de linho, ou turbante, 
cobria a cabeça. Estes artigos, com os calções de linho que eram usados por 
todos os sacerdotes oficiantes, completavam o traje do sacerdote comum. 
Estas roupas de linho branco foram feitas “para a glória e ornamento”.1

Somente a família de Arão podia usar as ricas vestes do sacerdote; 
mas há vestes de “linho fino, resplandecente e puro”, guardadas para cada 
vencedor.2 Mesmo nesta vida, Cristo veste Seus fiéis com “as vestes da 
salvação” e “o manto de justiça”.3

As vestes brancas e puras eram usadas pelo sumo sacerdote em oca-
siões comuns, mas quando ele entrava no lugar santíssimo para fazer 
expiação pelo povo, estava vestido com belíssimas vestes, que representa-
vam perfeitamente o nosso Sumo Sacerdote enquanto confessa os nomes 
de Seu povo diante do tribunal do juiz de toda a Terra.

O sumo sacerdote sempre usava o longo traje de linho branco do sacer-
dote comum, mas sobre esse havia uma vestimenta de tecido azul de uma 
única peça, e belamente ornamentada ao longo das franjas com campainhas 
douradas, e romãs de azul, púrpura e ouro. O éfode, um manto sem mangas 
de linho branco, belamente bordado em ouro, azul, púrpura e escarlate, era 
usado sobre o manto azul. Esse era mais curto do que as outras vestes, e era 
preso na cintura por um cinto ricamente bordado da mesma cor.

1 Êxodo 28:40-42
2 Apocalipse 19:8
3 Isaías 61:10
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Nas ombreiras bordadas de ouro do éfode, havia duas pedras de ônix, 
nas quais estavam gravados os nomes das doze tribos de Israel, seis nomes 
em cada ombro, assim tipificando o Poderoso que carrega sobre Seus 
ombros as perplexidades e os fardos de Seu povo.4

Embora o manto azul com suas campainhas douradas e o éfode bela-
mente bordado fossem maravilhosos, a peça que coroava toda a esplêndida 
vestimenta do sumo sacerdote era o peitoral colocado sobre seu coração 
enquanto ministrava no santo dos santos perante o Senhor. O peitoral era 
do mesmo material que o éfode. Era de forma quadrada e media um palmo. 
Nele foram engastadas em ouro doze pedras preciosas, dispostas três em 
cada fileira. Em cada pedra havia gravado o nome de uma das tribos de 
Israel. Em torno dele havia uma borda de uma variedade de pedras precio-
sas. As pedras no peitoral eram as mesmas que formam o fundamento da 
Nova Jerusalém.5 O peitoral pendia suspenso dos ombros do éfode e estava 
preso na cintura por um cordão azul por meio de argolas de ouro.

Colocadas sobre o peitoral, uma de cada lado, havia duas pedras 
brilhantes, conhecidas como Urim e Tumim. Por meio delas, fazia-se 
saber a vontade do Senhor pelo sumo sacerdote. Quando questões eram 
trazidas, se a auréola de luz rodeasse a pedra preciosa à direita, a resposta 
era afirmativa; mas se uma sombra pousasse sobre a pedra à esquerda, a 
resposta era negativa.

Sendo que o peitoral estava preso ao éfode, Davi, quando pediu ao 
sacerdote que lhe trouxesse o éfode quando estava indeciso quanto ao 
caminho a seguir, na realidade pedia o peitoral, pelo qual poderia conhe-
cer a vontade do Senhor.6

Havia um outro artigo pertencente às roupas do sumo sacerdote, a 
mitra ou turbante.7 Uma lâmina de ouro com a inscrição, “Santidade ao 
Senhor”, estava presa por um laço azul na frente do turbante branco, ou 
mitra, usada pelos sacerdotes.

4 Isaías 9:6
5 Êxodo 28:2-39
6 1 Samuel 23:9-12
7 Êxodo 28:36, 37
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Nenhum sacerdote era autorizado a usar as roupas sacerdotais, exceto 
quando ministrando no santuário ou no pátio.8

Há um significado impressionante no sumo sacerdote levando os 
nomes de todo o Israel sobre seus ombros e sobre seu coração enquanto 
realizava a obra que tipificava o juízo, quando o caso de cada indivíduo 
será examinado diante de Deus. O peitoral era chamado de “peitoral do 
juízo”.9 Os nomes gravados nas pedras eram um tipo dos nomes dos ven-
cedores, que Cristo confessará diante de Seu pai e dos anjos. Pedra é uma 
matéria duradoura, mas muito mais duradouro é o livro da vida, onde os 
nomes que Cristo tem confessado, estão escritos para sempre.10

Tipo Antítipo
Êxodo 28:32. Vestimenta de uma 
só peça.

João 19:23. A vestimenta terrestre 
de Cristo foi tecida de uma única 
peça.

Êxodo 28:15-21. O peitoral do 
juízo continha o nome das doze 
tribos, e era usado sobre o coração 
do sumo sacerdote enquanto rea-
lizava a obra que tipificava a obra 
do juízo.

Apocalipse 3:5. Assim como 
cada nome individual aparece em 
exame diante de Deus no juízo, 
Cristo “confessará” os nomes dos 
vencedores, e seus nomes perma-
necerão no livro da vida.

8 Ezequiel 44:19
9 Êxodo 28:15
10 Apocalipse 3:5
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“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o 
que há em mim bendiga ao Seu santo nome”.

Salmos 103:1



seção 4:  

As festAs AnuAis dA PrimAverA
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o Cordeiro PAsCAL

Cordeiro pascal, por Deus apontado, 
Todo nosso pecado sobre Ti foi colocado; 
Por Amor Onipotente ungido e consagrado. 
O preço da redenção tens pago. 
Todo o Teu povo limpo da iniquidade 
Mediante a virtude do Teu sangue 
Aberto está o portão da Santa Cidade, 
A paz está selada entre o homem e Deus.

Jesus, aleluia! Entronizado em glória! 
Ali habitará por tempo indeterminado; 
Todas as hostes celestiais Te adorando, 
Ao lado de Teu Pai assentado: 
Em favor dos pecadores, estás pleiteando. 
Tu preparas nosso lugar, 
Sempre por nós a interceder, 
Até em glória nos encontrar.

Adoração, honra, glória e poder, 
Tu és digno de receber; 
Sem cessar, louvores magníficos de todo o ser, 
A nós cabe aprender; 
Nos ajudem, vós anjos majestosos, 
Tragam seus louvores mais nobres e maviosos; 
Ajudem cantar os méritos de nosso Salvador, 
Ajudem a cantar de Emanuel o louvor!

-João Bakewell.



CAPÍtuLo 13

A PásCoA

A Páscoa era a festa de abertura do ciclo anual das cerimônias reli-
giosas. Era tanto comemorativa como típica; celebrava a libertação 

dos filhos de Israel da escravidão do Egito, e era um tipo da libertação da 
escravidão do pecado de cada indivíduo que reivindica Cristo como seu 
Cordeiro Pascal e aceita Seu sangue para cobrir seus pecados passados.1

A Páscoa era celebrada no início da primavera, quando o desabrochar 
dos primeiros botões e flores anunciava que o inverno tinha passado. À 
medida que o tempo dessa festa se aproximava, todos os caminhos que 
conduziam a Jerusalém ficavam repletos de judeus devotos que seguiam em 
direção à santa cidade; pois todo homem dos filhos de Israel devia compa-
recer perante o Senhor no tempo dessa festa.2 Todas as classes se juntavam 
nesses grupos de viajantes, que aumentava cada vez mais à medida que se 
aproximavam da cidade. Pastores, lavradores, sacerdotes e levitas, homens 
e mulheres de todas as posições, juntavam-se às multidões que entravam 
em Jerusalém de todas as direções. As casas da cidade eram abertas para 
recebê-los, e tendas eram armadas sobre os terraços das casas e nas ruas 
para abrigar aqueles que participariam da festa e para disponibilizar espa-
ços onde, famílias e grupos, poderiam se reunir para comer a Páscoa.

Antes da libertação dos filhos de Israel do Egito, o ano novo come-
çava no outono;3 mas depois que o Senhor libertou os israelitas da escra-
vidão egípcia, no mês de abibe ou nisã, ele disse: “Este mês vos será o 
principal dos meses; será o primeiro mês do ano”.4 O mês de abibe corres-
ponde ao final de março e primeiro de abril.

1 1 Coríntios 5:7
2 Deuteronômio 16:16
3 Êxodo 23:16; 34:22, margem
4 Êxodo 12:2
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No décimo dia do mês de abibe, o cordeiro da Páscoa era escolhido, 
e era mantido separado do resto do rebanho até o décimo quarto dia do 
mês, quando era morto. Havia uma hora determinada para matar o cor-
deiro: “no crepúsculo da tarde”5 ou cerca da nona hora do dia, que em 
nossos dias seria três horas da tarde.

O cordeiro era assado inteiro, não lhe sendo quebrado nenhum osso. 
Se a família fosse pequena, várias famílias podiam se juntar na festa. Pães 
asmos e ervas amargas eram comidas com o cordeiro. O pão asmo comemo-
rava a rápida fuga do Egito, quando os filhos de Israel tomaram sua massa 
antes que levedasse, “e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus ves-
tidos, sobre os ombros”. O pão asmo também tipificava a condição daquele 
que é coberto pelo sangue de Cristo, o Cordeiro antitípico.6 A esse, o Senhor 
diz: “Celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento 
da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade”.7

Na festa, não somente pães asmos deviam ser usados, mas também 
nenhum fermento era permitido nas casas durante toda a semana que se 
seguia ao dia da Páscoa.

Este é um belo emblema do cristão, que, ao reivindicar estar protegido 
pelo sangue de Cristo, não somente deve guardar a sua língua de falar o 
mal, mas seu coração também deve estar livre do “fermento da maldade e 
da malícia”. As ervas amargas eram uma lembrança de sua cruel servidão no 
Egito. O cordeiro devia ser comido na noite do décimo quarto dia do mês. 
Se alguma da carne restasse até a manhã, deveria ser queimada no fogo.

Depois que o cordeiro era morto, um feixe de hissopo era molhado 
no sangue e passado na viga superior e nas laterais das portas da casa onde 
o cordeiro era comido. Isto celebrava a maravilhosa libertação dos primo-
gênitos de Israel quando todos os primogênitos do Egito foram mortos. 
O Senhor disse: “O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes; 
quando Eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga 
destruidora, quando Eu ferir a terra do Egito”.8

5 Êxodo 12:6, margem
6 Êxodo 12:1-46
7 1 Coríntios 5:8
8 Êxodo 12:13
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Enquanto o acontecimento celebrado pelo sangue na verga da porta 
era maravilhoso, o evento tipificado era muito mais maravilhoso. Assim 
como o anjo destruidor passou pelo Egito e colocou a mão gelada da 
morte sobre a fronte de cada primogênito que não estava protegido pelo 
sangue, então a segunda morte, da qual não haverá ressurreição, cairá sobre 
todo aquele que não for purificado do pecado pelo sangue de Cristo.9 Não 
havia acepção de pessoas; todos foram mortos, desde o herdeiro do trono 
do Egito até o primogênito do prisioneiro no calabouço. Cargos elevados, 
riqueza ou fama terrena não protegerão ninguém do anjo destruidor do 
Senhor. Só uma coisa protegerá tanto o rico quanto o pobre: o precioso 
sangue de Cristo. “O sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo 
pecado”. “Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça”.10

Meditar sobre o lado comemorativo da festa da Páscoa, fortalece 
nossa fé. Relembrar como o Senhor operou em favor de Seu povo aflito, 
como ouviu seus clamores e operou milagres para sua libertação, traz uma 
bênção à alma; mas também há salvação para aquele que medita sobre a 
parte típica da festa da Páscoa, e reivindica as bênçãos ali prefiguradas por 
tipo e símbolo. Cada cordeiro da Páscoa, desde aquele morto na noite da 
libertação do Egito até ao morto no tempo de Cristo, era um tipo do Sal-
vador em sentido especial. “Cristo, nossa páscoa, foi sacrificado por nós”.11

Assim como o Cordeiro da Páscoa durante séculos tinha sido sepa-
rado dos rebanhos alguns dias antes de ser morto, e era mantido separado, 
um cordeiro marcado para morrer, da mesma forma o Sinédrio condenou 
Cristo à morte alguns dias antes de ser crucificado. Desse dia em diante, 
ao vê-Lo, eles sabiam que a morte Dele estava determinada. Como o cor-
deiro era mantido separado, assim “Jesus já não andava publicamente entre 
os judeus”.12 Isso acorreu apenas alguns dias antes de Jesus ser tomado pela 
turba cruel e condenado por falsas testemunhas.

9 Apocalipse 20:14, 15
10 1 João 1:7, 9
11 1 Coríntios 5:7 ACF
12 João 11:47-54
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Na manhã seguinte à terrível noite de tortura e agonia, o Salvador foi 
levado ao pretório de Pilatos. Durante a noite, os judeus seguiram a Cristo 
enquanto estivera na presença do sumo sacerdote; mas agora, quando foi 
levado para o tribunal romano, os judeus “não entraram no pretório para 
não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa”.13 De acordo com 
suas leis cerimoniais de contaminação, não lhes seria permitido comer a 
Páscoa se entrassem nesse lugar. Era a manhã do dia em que o Salvador 
foi crucificado. O dia da preparação para a Páscoa judaica, dia em que, “no 
crepúsculo da tarde”, o cordeiro devia ser morto; ou, em outras palavras, 
era o décimo quarto dia do mês abibe, ou Nisã, que no ano em que o Sal-
vador foi crucificado caiu na sexta-feira, pois o dia seguinte era o dia de 
sábado, de acordo com o mandamento, o sétimo dia da semana.14

Não foi por acaso que o Salvador foi crucificado na sexta-feira, o 
sexto dia da semana. Durante séculos Deus ordenou que o dia seguinte à 
Páscoa, o décimo quinto dia do mês abibe, deveria ser guardado como um 
sábado cerimonial,15 tipificando assim o fato de que Cristo, a verdadeira 
Páscoa, seria oferecido no dia anterior ao sábado. O cordeiro da Páscoa 
foi morto ao pôr do sol, ou cerca da nona hora do dia. O grande Cordeiro 
antitípico, enquanto suspenso entre o Céu e a Terra como uma oferta 
em favor do homem pecador, perto da hora nona, clamou: “Está consu-
mado”, e entregou Sua vida como uma oferta pelo pecado.16 Nessa hora, 
os sacerdotes se preparavam para matar o cordeiro no templo, mas foram 
detidos em sua obra. Toda a natureza respondeu a esse clamor de agonia 
do Filho de Deus. A Terra vacilou de um lado para o outro, e mãos invi-
síveis rasgaram o véu do templo de cima a baixo,17 mostrando mediante 
um sinal inconfundível que o tipo havia encontrado o antítipo. A sombra 
tinha encontrado a realidade que lançava a sombra. Os seres humanos 
nunca mais se aproximariam de Deus mediante ofertas de animais, mas se 

13 João 18:28
14 Lucas 23:52-56
15 Levítico 23:6, 7
16 Mateus 27:46-50
17 João 19:30
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achegariam com toda confiança ao trono da graça,18 para apresentar seus 
pedidos no precioso nome de “Cristo nossa Páscoa”. A obra tipificada pela 
Páscoa estende-se ao longo das eras, e não terá encontrado plenamente 
seu antítipo até que os filhos de Deus sejam para sempre libertados do 
poder do inimigo de toda justiça.

Foi à meia-noite que o anjo destruidor passou por todo o Egito e 
manifestou seu poder em libertar o povo de Deus do cativeiro; assim 
também, será à meia-noite que Deus manifestará Seu poder pela liber-
tação final do Seu povo.19 O profeta, olhando através dos tempos, diz: 
“À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são 
tomados por força invisível”.20

Aqueles que participavam da festa da Páscoa não deveriam deixar 
nada até pela manhã. A manhã deveria trazer uma nova experiência — 
liberdade da servidão. A alma que aceita a Cristo como sua Páscoa e 
participa Dele pela fé, entra em uma nova experiência — liberdade da 
condenação da velha vida. Quando Deus manifestar Seu poder à meia-
-noite para a libertação final de Seu povo, a manhã não deixará ninguém 
na servidão. “As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que 
estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado”, para nunca 
mais sentir o poder opressivo do inimigo.

A destruição de Faraó e todo o seu exército no Mar Vermelho, 
e o cântico de libertação cantado pelos israelitas na outra margem, 
eram um tipo da libertação final do povo de Deus desta Terra.21 Os 
justos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, mas 
os ímpios, como as hostes de Faraó, serão mortos na Terra, e não serão 
recolhidos nem sepultados.22

Nenhum estrangeiro poderia participar da festa da Páscoa; mas havia 
provisões feitas no antigo cerimonial levítico pelas quais o estrangeiro, ao 
cumprir certas formas e cerimônias, poderia se tornar um israelita e então 

18 Hebreus 4:15, 16
19 Êxodo 12:29, 30
20 Jó 34:20
21 Apocalipse 15:2, 3
22 1 Tessalonicenses 4:16, 17; Jeremias 25:30-33
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participar da Páscoa.23 O pecado impede a humanidade de compartilhar 
das bênçãos prometidas aos filhos de Deus, mas há um remédio contra 
os pecados: “Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se 
tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carme-
sim, se tornarão como a lã”.24 “Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado 
junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo”.25

Os filhos de Israel viviam cercados por nações pagãs, que, quando 
todos os homens subiam para celebrar as festividades anuais, poderiam 
apoderar-se de seus rebanhos e terra, a menos que fossem especialmente 
protegidos por Deus; porque não somente na Páscoa, mas três vezes ao 
ano todos os homens de Israel eram obrigados a participar das festivida-
des em Jerusalém. Eles subiam confiando na promessa: “Alargarei o teu 
território; ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer 
na presença do Senhor, teu Deus, três vezes no ano”.26 Temos o mesmo 
Deus hoje, e para o homem ou para a mulher que buscarem “primeiro o 
reino de Deus e Sua justiça”, Deus “ampliará suas fronteiras” e protegerá 
seus interesses temporais.27

O povo de Deus não mais se reúne em Jerusalém para participar da 
Páscoa; mas fiéis seguidores do Senhor em todas as nações da Terra par-
ticipam do memorial do Seu corpo partido e Seu sangue derramado. Para 
cada um desses grupos são ditas as seguintes palavras: “Todas as vezes 
que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, 
até que Ele venha”.28

Há uma diferença entre as ofertas anuais, ou festividades, e as ofertas 
habituais. A oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, oferta pacífica ou 
qualquer uma das ofertas habituais poderia ser celebrada em qualquer época 
do ano, de acordo com a ocasião ou necessidades do povo; mas não era 
assim com as festividades anuais.

23 Êxodo 12:48
24 Isaías 1:18
25 1 João 2:1
26 Êxodo 34:24
27 Mateus 6:24-33
28 1 Coríntios 11:26
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Todas as festas anuais eram tanto proféticas quanto típicas. Enquanto 
o cordeiro Pascal, morto a cada ano, era uma sombra de “Cristo nossa Pás-
coa”, que foi sacrificado por nós, o fato de que o cordeiro deveria ser morto 
somente no décimo quarto dia do mês abibe, era uma profecia de que o 
antitípico Cordeiro Pascal entregaria Sua vida pelos pecados do mundo 
no décimo quarto dia de abibe.

Um argumento irrefutável de que Jesus é o Messias, é que Ele morreu 
sobre a cruz exatamente no dia e hora que Deus havia dito que o Cordeiro 
da Páscoa deveria ser morto; e ressurgiu da morte no mesmo dia do mês, que 
o molho das primícias fora movido durante séculos. O próprio Deus defi-
nitivamente fixou a data para a celebração de cada uma das ofertas anuais.

O dia do ano em que cada oferta anual devia ser celebrada, era uma 
profecia direta da ocasião em que o tipo encontraria seu antítipo.

Tipo Antítipo

“Cristo nossa Páscoa é sacrificado por nós”. 1 Coríntios 5:7

Êxodo 12:3-5. Cordeiro era esco-
lhido alguns dias antes de ser 
morto.

João 11:47-53. Cristo condenado 
à morte pelo Sinédrio alguns dias 
antes da crucificação.

Êxodo 12:6. Era posto à parte e 
mantido separado do rebanho.

João 11:53, 54. “De sorte que Jesus 
já não andava publicamente entre 
os judeus”.

Êxodo 12:6. O cordeiro da Páscoa 
foi morto no décimo quarto dia de 
abibe, ou Nisã.

João 18:28; 19:14; 19:31; Lucas 
23:54-56. Jesus foi crucificado no 
dia em que os judeus se prepara-
vam para comer a Páscoa; a saber, o 
décimo quarto dia do mês de abibe, 
ou Nisã.

Êxodo 12:6, margem. O cordeiro 
era morto no crepúsculo da tarde.

Marcos 15:34-37; João 19:30. Jesus 
morreu na cruz “no crepúsculo da 
tarde”, ou cerca da hora nona.

Êxodo 12:46. Nenhum dos ossos 
do cordeiro era partido.

João 19:33-36. Nenhum dos ossos 
do Salvador foi partido.
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Êxodo 12:7. O sangue era colo-
cado na viga superior e nas laterais 
das portas.

1 João 1:7. “O sangue de Jesus 
Cristo, Seu Filho, nos purifica de 
todo pecado”.

Êxodo 12:8. Pães asmos e ervas 
amargas eram comidas com o 
cordeiro.

1 Coríntios 5:7, 8. O pão asmo 
representava a liberdade da mal-
dade e da malícia.

Êxodo 12:19. Nenhum fermento 
era permitido em suas casas por 
uma semana após a festa da Páscoa.

1 Pedro 3:10; 1 Tessalonicenses 
5:23. O cristão não somente deve 
guardar seus lábios da falsidade, 
mas todo seu espírito, alma e 
corpo devem ser preservados irre-
preensíveis.

Êxodo 12:7, 12, 29, 42. A liberta-
ção veio à meia-noite após a morte 
dos primogênitos dos egípcios.

Jó 34:20. “À meia-noite, Deus 
manifesta Seu poder para a liber-
tação de Seu povo”.

Êxodo 12:22, 23. Não há abrigo 
do destruidor, exceto sob o sangue 
do cordeiro pascal.

Atos 4:12. “E não há salvação em 
nenhum outro; porque abaixo do 
Céu não existe nenhum outro nome, 
dado entre os homens, pelo qual 
importa que sejamos salvos”.

Êxodo 12:10, 46. Nada do cor-
deiro devia ser deixado até pela 
manhã. A porção não consumida 
devia ser queimada.

Malaquias 4:1-3; Ezequiel 28:12-
19. Quando os justos forem liber-
tos, cinzas serão a única lembrança 
do pecado e dos pecadores.

Êxodo 12:43. Nenhum estrangeiro 
poderia comer da Páscoa.

Apocalipse 21:27. Nenhum peca-
dor pode tomar parte na recom-
pensa dos justos.

Êxodo 12:48. Havia uma provisão 
feita pela qual o estrangeiro pode-
ria comer da Páscoa.

Efésios 2:13; Gálatas 3:29. “Mas, 
agora, em Cristo Jesus, vós, que 
antes estáveis longe, fostes aproxi-
mados pelo sangue de Cristo”.
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CAPÍtuLo 14

A festA dos Pães Asmos

A festa dos pães asmos iniciava no décimo quinto dia do mês abibe, ou 
nisã, e continuava por sete dias.1 O pão asmo era comido junto com o 

cordeiro pascal; a Páscoa era seguida pela festa dos pães asmos, embora às 
vezes o termo “Festa dos Pães asmos” também incluísse a Páscoa. Muitas 
ofertas eram oferecidas em cada um dos sete dias, e entre elas sete cor-
deiros. O primeiro e o último dia da festa eram guardados como Sábados 
cerimoniais, mas o primeiro desses Sábados era considerado mais impor-
tante, sendo chamado de o Sábado.2

“Toda a organização judaica é uma compacta profecia do evangelho”, 
e cada um dos serviços ordenados por Deus na organização judaica era uma 
sombra, seja da obra do nosso Sumo Sacerdote no santuário celestial, ou das 
cerimônias exigidas da congregação na Terra, em favor da qual está minis-
trando. Portanto, havia um significado especial em relação ao fato de que, 
durante séculos, o dia seguinte à Páscoa era guardado como um sábado.

No capítulo anterior, mostramos que não era por acaso que, no ano 
em que o Salvador foi crucificado, a Páscoa aconteceu na sexta-feira, o 
sexto dia da semana. Tampouco foi por acaso que o sábado cerimonial, o 
décimo quinto dia do mês de abibe, aconteceu no sétimo dia, o sábado do 
Senhor. Era o tipo encontrando o antítipo. O amado discípulo João, disse: 
“Era grande o dia daquele sábado”3 cujo termo era usado sempre que o 
sábado cerimonial anual acontecia no sábado semanal do Senhor.

Quatro mil anos antes, no primeiro sexto dia de todos os tempos, 
Deus e Cristo terminaram a obra da criação. Deus declarou o trabalho 
terminado muito bom e “descansou nesse dia de toda a Sua obra que tinha 

1 Números 28:17
2 Levítico 23:11, 15
3 João 19:31
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feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou; porque nele descansou 
de toda a obra que, como Criador, fizera”.4 Cerca de dois mil e quinhentos 
anos depois, Deus, em meio à tremenda grandeza do Sinai, ordenou ao 
Seu povo “lembrar-se do dia do sábado, para o santificar;”5 pois naquele 
dia — o sétimo dia — descansou da obra da criação.

Foi uma obra poderosa trazer este mundo à existência mediante a 
palavra; revesti-lo de verdor e beleza; supri-lo de vida animal; e povoá-lo 
de seres humanos feitos à imagem de Deus; mas foi uma obra muito maior 
tomar a terra manchada pelo pecado, seus habitantes mergulhados na ini-
quidade, e recriá-los, trazendo-os verdadeiramente a um estado de perfeição 
superior do que quando saíram das mãos do Criador. Esta é a obra realizada 
pelo Filho de Deus; e quando Ele clamou no Calvário: “Está consumado,” 
Se dirigiu ao Pai, anunciando o fato de que havia cumprido os requisitos da 
lei; tinha vivido uma vida sem pecado. Cristo havia derramado Seu sangue 
como resgate pelo mundo, e agora o caminho estava aberto pelo qual cada 
filho e filha de Adão poderia ser salvo se aceitasse o perdão oferecido.

Assim como o cair do sol anunciava ao mundo a aproximação do 
santo sábado do Senhor, da cruz do Calvário, o Filho de Deus proclamou 
que a obra da redenção estava terminada. Essa obra afetaria toda a criação 
e, embora os homens ímpios não compreendessem o significado dessas 
palavras misteriosas, “está consumado”, toda a natureza reagiu, como se 
saltasse de alegria e mesmo as sólidas rochas fenderam-se. Era desígnio 
de Deus que esse evento estupendo fosse reconhecido pela humanidade; 
e como aqueles que viviam e até mesmo contemplavam a cena estavam 
inconscientes de seu significado, santos que dormiam foram despertados 
de suas sepulturas para proclamar as boas novas.6

A obra da redenção foi completada no sexto dia, e como Deus des-
cansou após a obra da criação, assim Jesus descansou no túmulo de José 
durante as horas sagradas daquele santo sábado. Seus seguidores tam-
bém descansaram; pois Ele sempre lhes havia ensinado obediência à 
santa lei de Seu Pai. Ele havia proibido qualquer pessoa de pensar que 

4 Gênesis 2:2, 3
5 Êxodo 20:1-17
6 Mateus 27:50-53
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mesmo um i ou um til da lei de Deus pudesse ser alterado.7 Por quatro 
mil anos, o sábado tem sido observado como memorial da criação; mas 
depois que o Salvador morreu na cruz, foi duplamente abençoado, pas-
sando a ser um memorial da criação, bem como da redenção.

O sábado, como uma grande ponte, abrange todas as épocas. O pri-
meiro pilar que sustenta esta grande instituição foi colocado no Éden, 
quando, de acordo com o relato de Gênesis 2:2, 3, Deus e o homem não 
caído descansaram nas sagradas horas do sábado. O segundo pilar da ponte 
foi lançado entre os trovões do Sinai, quando Deus, ao proclamar o quarto 
mandamento, como encontrado em Êxodo 20:8-11, citou o fato de ter des-
cansado no sétimo dia da obra da criação, como a razão pela qual o homem 
devesse santificá-lo. O terceiro pilar da ponte do sábado foi santificado 
pelo sangue do Calvário. Enquanto o Filho do poderoso Deus descansou 
da obra da redenção no túmulo, está registrado em Lucas 23:54-56 que 
os seguidores de Jesus “descansaram no sábado segundo o mandamento”. 
O quarto pilar desta maravilhosa ponte será lançado na Nova Terra. Em 
Isaías 66:22, 23, somos informados que depois que o último vestígio da 
maldição do pecado for removido da Terra, de um sábado a outro, toda 
carne virá adorar perante o Senhor. Enquanto os novos céus e a Nova Terra 
permanecerem, também os redimidos do Senhor se regozijarão em celebrar 
o sábado como um memorial da obra terminada por Cristo na redenção 
deste mundo caído, bem como um memorial de Sua criação.

O segundo dia da Festa dos Pães asmos era a oferta das primícias. 
Essa era uma cerimônia muito importante, e será tratada separadamente 
do resto da festa. Durante os sete dias seguintes à Páscoa, o povo comia 
pães asmos. Sete, denotando um número completo, era um tipo apropriado 
da vida que deveria ser vivida por aquele que reivindica Cristo como sua 
Páscoa e tem a bendita segurança de que seus pecados estão cobertos pelo 
sangue do Salvador. Fermento é um tipo de “maldade e malícia”; o pão sem 
fermento representa “sinceridade e verdade”. Aquele cujos pecados passa-
dos são cobertos,8 e percebe o que significa ter a condenação de sua velha 
vida removida de seus ombros, entra em uma nova vida e não deve retornar 

7 Mateus 5:17, 18
8 Romanos 4:7, 8
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à sua vida de pecado, mas viver em toda “sinceridade e verdade”. Tudo isso 
era simbolizado pela festa de sete dias dos pães asmos, após a Páscoa.

Tipo Antítipo
Levítico 23:6, 7. No dia seguinte 
à Páscoa, o décimo quinto dia de 
abibe, era um sábado cerimonial.

Lucas 23:54-56; João 19:31. O 
décimo quinto dia de abibe, no 
ano em que o Salvador foi cruci-
ficado, o sábado do sétimo dia do 
Senhor.

Deuteronômio 16:4. “Fermento 
não se achará contigo por sete 
dias, em todo o teu território”.

1 Coríntios 5:7. “Lançai fora o 
velho fermento, para que sejais 
nova massa, como sois, de fato, 
sem fermento. Pois também 
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi 
imolado”.

Deuteronômio 16:3. “Sete dias, 
nela, comerás pães asmos, para que 
te lembres, todos os dias da tua 
vida, do dia em que saíste da terra 
do Egito”.

1 Coríntios 5:8. “Por isso, cele-
bremos a festa não com o velho 
fermento, nem com o fermento da 
maldade e da malícia, e sim com os 
asmos da sinceridade e da verdade”.



CAPÍtuLo 15

A ofertA dAs PrimÍCiAs

Quando os campos ondulantes de grãos dourados proclamavam que 
chegara o tempo da colheita, era realizada a cerimônia da oferta das 

primícias perante o Senhor no templo.
Quando os filhos de Israel jornadeavam em direção a Jerusalém para 

participar da Páscoa, de cada lado se podiam ver campos de cevada amarela, as 
espigas pesadas de grãos maduros que dobravam-se na brisa. Mas nenhuma 
foice podia ser metida aos cereais, nem mesmo os grãos ser juntados para 
serem comidos até que as primícias fossem apresentadas perante o Senhor.

A oferta das primícias acontecia no terceiro dia da festa da Páscoa. No 
décimo quarto dia do mês abibe, ou nisã, a Páscoa era celebrada, o décimo 
quinto dia era o sábado e no décimo sexto dia, ou como a Bíblia declara, 
“no dia seguinte ao sábado”, as primícias eram movidas perante o Senhor.1

Era uma bela cerimônia. O sacerdote vestido com suas vestes sagra-
das, com um punhado de espigas amarelas de grãos maduros, entrava no 
templo. O brilho do ouro polido das paredes e móveis misturava-se com 
os tons das espigas de grãos douradas. O sacerdote fazia uma pausa diante 
do altar de ouro e movia os grãos diante do Senhor. Essas primeiras espi-
gas representavam a promessa da colheita farta a ser ajuntada, e o mover 
indicava ação de graças e louvor ao Senhor da colheita.

O mover das primícias era a principal cerimônia do dia, mas um cor-
deiro também era oferecido como oferta queimada. Nenhuma porção das 
primícias era queimada ao fogo, pois eram um tipo dos seres ressuscitados 
vestidos de imortalidade, nunca mais sujeitos à morte ou degeneração.

Durante séculos, Deus havia Se encontrado com Seu povo no tem-
plo e aceitado suas ofertas de louvor e ação de graças; mas uma mudança 
aconteceu. Quando Cristo morreu no Calvário e o véu do templo foi ras-

1 Levítico 23:5-11
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gado de alto a baixo, a virtude do serviço do templo chegou ao fim. Os 
judeus mataram seus cordeiros pascais como antigamente, mas o serviço 
era apenas um escárnio; porque nesse ano, no dia catorze do mês abibe, 
Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Os judeus guardaram a forma 
vazia do sábado no dia seguinte à Páscoa; mas foi o descanso experimen-
tado por Jesus e Seus seguidores que foi aceito por Deus. No décimo sexto 
dia do mês, no ano em que o Salvador morreu, os judeus no templo que 
Deus havia abandonado realizaram a forma vazia de oferecer as espigas de 
grãos, enquanto Cristo, o antítipo, ressurgia dentre os mortos e tornava-se 
“as primícias dos que dormem”.2 O tipo encontrara o antítipo.

Cada um dos campos de grãos maduros ajuntados no celeiro é, senão, 
uma lembrança da grande colheita final, quando o Senhor da colheita, 
com a Sua multidão de anjos ceifeiros, virá para ajuntar a colheita espiri-
tual do mundo. Assim como o primeiro punhado de grãos era uma garan-
tia da colheita vindoura, assim a ressurreição de Cristo era uma garantia 
da ressurreição dos justos; “pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, 
assim também Deus trará, em Sua companhia, os que dormem em Jesus”.3

O sacerdote não entrava no templo com uma espiga de grãos ape-
nas, ele movia um punhado perante o Senhor; Jesus também não saiu do 
túmulo sozinho, pois “muitos corpos de santos, que dormiam, ressuscita-
ram; e, saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus”.4 Enquanto 
os judeus preparavam-se para realizar o cerimonial vazio da oferta das pri-
mícias no templo, e os soldados romanos diziam ao povo que os discípulos 
haviam roubado o corpo de Jesus, esses santos ressuscitados atravessavam 
as ruas da cidade, proclamando que Cristo havia de fato ressuscitado.5

É um triste fato que até os discípulos que amavam seu Senhor estavam 
tão cegos que não podiam reconhecer o fato de que chegara o momento 
do aparecimento do grande antítipo do serviço que eles celebraram anual-
mente durante toda a vida; e mesmo quando ouviram o anúncio de Sua 

2 1 Coríntios 15:20
3 1 Tessalonicenses 4:14, trad. lit. KJV
4 Mateus 27:52, 53
5 Mateus 28:11-15
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ressurreição, pareceu-lhes uma história falsa, e não acreditaram.6 Mas Deus 
nunca fica sem agentes. Quando os seres humanos vivos estão dormentes, 
Ele desperta santos que estão dormindo para realizar Sua determinada obra. 
No tipo, o grão era movido no templo, e para cumprir o antítipo, Cristo pre-
cisava apresentar-Se perante Deus no primeiro compartimento do templo 
celestial, acompanhado do grupo que havia ressuscitado com Ele.

De manhã bem cedo no dia ressurreição, quando Jesus apareceu a 
Maria, ela caiu aos Seus pés para adorá-Lo, mas Jesus disse-lhe: “Não Me 
detenhas; porque ainda não subi para Meu Pai, mas vai ter com os Meus 
irmãos e dize-lhes: Subo para Meu Pai e vosso Pai, para Meu Deus e vosso 
Deus”.7 Com essas palavras, Jesus informou Seus seguidores do grande 
evento que aconteceria no Céu, esperando que na Terra pudesse haver um 
acorde de resposta à maravilhosa alegria no Céu; mas, assim como dormi-
ram no jardim, na noite da agonia de Cristo, e não conseguiram dar-Lhe 
sua simpatia,8 agora, cegos pela incredulidade, falharam em compartilhar a 
alegria do grande triunfo do Salvador. Mais tarde, no mesmo dia, Jesus apa-
receu aos Seus discípulos e permitiu-lhes que abraçassem Seus pés e O ado-
rassem,9 demostrando que, naquele meio tempo, havia ascendido ao Seu Pai.

Paulo nos diz que, quando Cristo subiu às alturas, “levou cativo o cati-
veiro”.10 Ao falar deles em Romanos 8:29, 30, ele relata como esse grupo de 
santos ressuscitados, que saíram de seus túmulos com Cristo, foi escolhido. 
Eles foram “predestinados”, e então chamados, “e aos que chamou, a esses 
também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou”. Isso foi 
feito a fim de que “Ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. Esse grupo 
era composto de indivíduos escolhidos de todas as épocas, desde Adão até 
ao tempo de Cristo. Eles não estavam mais sujeitos à morte, mas ascen-
deram com Cristo como troféus de Seu poder para despertar todos os que 
dormem em seus túmulos. Como o punhado de grãos no serviço típico era 
uma promessa da colheita vindoura, então esses santos eram um penhor da 

6 Lucas 24:10, 11
7 João 20:17
8 Mateus 26:40-44
9 Mateus 28:9
10 Efésios 4:8, margem
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inumerável multidão que Cristo despertará do pó da terra quando vier pela 
segunda vez como Rei dos Reis e Senhor de Senhores.11

Pouco sonhavam os habitantes da Terra, acerca da maravilhosa 
oferta antitípica de primícias que estava sendo celebrada no templo 
celestial no momento em que os judeus estavam realizando as ocas for-
mas no templo na Terra.

Essa era uma congregação maravilhosa nas cortes celestiais. Todas as 
hostes do Céu e representantes dos mundos não caídos estavam reunidos 
para saudar o poderoso Conquistador ao retornar da mais terrível guerra 
já travada e a maior vitória já conquistada. As batalhas terrestres que sim-
plesmente obtêm domínio sobre uma pequena porção da Terra por um 
curto período de anos, não são nada em comparação com a guerra que se 
desencadeou entre Cristo e Satanás aqui nesta Terra. Cristo voltou ao Céu 
com as cicatrizes dessa terrível batalha nas marcas dos pregos em Suas 
mãos e pés e na ferida ao Seu lado.12

Palavras não podem descrever a cena de como a hoste celestial em 
uníssono se prostrou a Seus pés em adoração; mas Ele os detêm e lhes 
ordena que esperem. Jesus entrou no Céu como “o primogênito entre 
muitos irmãos”, e não receberá a adoração dos anjos até que o Pai tenha 
aceitado as primícias da colheita que será ajuntada do mundo que morreu 
para redimir. Ele roga ao Pai: “a Minha vontade é que onde Eu estou, este-
jam também comigo os que Me deste”. Ele não suplica em vão. O grande 
antítipo do cerimonial celebrado por séculos é plenamente satisfeito. O 
Pai aceita as primícias como uma promessa de que toda a multidão dos 
redimidos será recebido por Ele. Então, segue a ordem: “Que todos os 
anjos de Deus O adorem”.

Nós nos perguntamos como Cristo poderia deixar as glórias do 
Céu para retornar à Terra, onde encontrou apenas ignomínia e censura. 
Mas quão maravilhoso é o poder do amor! Seus angustiados seguidores 
na Terra eram tão queridos ao Seu coração que a adoração de todo o 
Céu não poderia mantê-Lo distante deles, e Ele voltou para confortar 
e animar seus corações.

11 João 5:28, 29
12 Isaías 49:16
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Os três primeiros dias da festa da Páscoa tipificavam eventos maravi-
lhosos da obra de nosso Salvador. O primeiro dia tipificava Seu corpo par-
tido e sangue derramado; e no dia anterior ao dia em que o tipo encontrara 
o antítipo, Cristo reuniu Seus discípulos e instituiu a tocante cerimônia 
comemorativa da ceia do Senhor, para relembrar Sua morte e sofrimento 
até que Ele volte pela segunda vez.13

Cada sábado semanal do Senhor é um memorial daquele sábado em 
que Jesus descansou no túmulo, depois de ter terminado Sua obra na Terra 
para a redenção da raça perdida.

Deus não deixou a Sua igreja sem um memorial do grande antí-
tipo da oferta das primícias. Ele lhes deu o batismo para comemorar este 
evento glorioso. Como Cristo foi colocado no túmulo, do mesmo modo 
o candidato ao batismo é colocado no túmulo das águas. “Fomos, pois, 
sepultados com Ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi 
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos 
nós em novidade de vida”. Como as primícias da ressurreição levadas ao 
Céu por Cristo eram um penhor da ressurreição final, assim o ressurgir da 
sepultura das águas batismais é uma garantia da ressurreição ao fiel filho 
de Deus; “porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da Sua morte, 
certamente, o seremos também na semelhança da Sua ressurreição”.14

Tipo Antítipo

“Cristo, as primícias”. 1 Coríntios 15:23.

Levítico 23:5-11. As primícias 
eram oferecidas no terceiro dia 
depois da Páscoa.

1 Coríntios 15:20; Lucas 23:21-
23. Cristo ressurgiu no terceiro dia 
e tornou-Se as primícias.

Levítico 23:10, margem. O sacer-
dote movia um molho de espigas 
ou um punhado de grãos.

Romanos 8:29; Mateus 27:52, 53. 
Muitos santos ressuscitaram com 
Cristo. Ele foi o primogênito entre 
muitos irmãos.

13 Mateus 26:26-29
14 Romanos 6:3-5
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CAPÍtuLo 16

o PenteCoste

PENTECOSTE, assim chamado porque era celebrado cinquenta dias 
após a oferta das primícias,1 era a última das festas anuais realiza-

das no primeiro semestre do ano.2 Esta festa era chamada de Festa das 
Semanas, por causa das sete semanas que havia entre ela e a Páscoa.3 
Também era chamada de Festa da Colheita, pois era celebrada no final da 
colheita. A Festa das Semanas era uma das três principais festas anuais, 
quando todos os homens de Israel eram obrigados a comparecer perante 
o Senhor em Jerusalém.

Quando os filhos de Israel subiam a Jerusalém para participar dessa 
festividade, em todos os lados podia-se ver o restolho de onde se colhera 
os grãos maduros, ajuntados e prontos para serem pisados nas eiras.

Na época da Páscoa, havia incerteza em relação à colheita, uma vez que 
a seca ou a tempestade podiam destruí-la antes que fosse colhida; mas agora 
não havia incerteza. O fruto da colheita estava em sua posse, para ser usado 
em seu benefício e para o avanço da obra do Senhor. Ninguém deveria com-
parecer perante o Senhor de mãos vazias. Eles não apenas deviam trazer 
algumas espigas de grãos, como na primavera, mas deviam trazer também 
uma oferta voluntária conforme o Senhor lhes houvera abençoado.4

Esta festividade às vezes era chamada de Dia das Primícias5 porque 
os filhos de Israel deviam trazer ofertas liberais ao Senhor nesta ocasião. 
Era um tempo de grande alegria para a família inteira, à qual os levitas, os 
pobres e aflitos deveriam se unir.

1 Levítico 23:16
2 Atos 2:1
3 Êxodo 23:14-16
4 Deuteronômio 16:10
5 Números 28:26
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Os serviços religiosos da festa das semanas, ou Pentecostes, ocupavam 
apenas um dia. Muitas ofertas eram apresentadas no templo, entre elas dois 
pães levedados, que eram movidos diante do Senhor. A Festa das Semanas 
era observada como um sábado anual, e era uma santa convocação.6

Quando Cristo subiu da Terra, Ele pediu a Seus discípulos que ensi-
nassem todas as nações. Eles deveriam levar o evangelho ao mundo inteiro. 
Os discípulos viram apenas um punhado de crentes como resultado dos 
três anos de trabalho e sacrifício de Cristo. Mas quando o Pentecostes se 
cumpriu plenamente, ou seja, quando a semente que o próprio Filho de 
Deus semeara durante esses três anos e meio de trabalho árduo cresceu, 
então veio a colheita.7

Os discípulos desconheciam os resultados da vida, trabalho e sacrifício 
do Salvador sobre as mentes do povo. Ao explicar-lhes a parábola do joio 
e do trigo, Cristo havia dito: “O que semeia a boa semente é o Filho do 
Homem”, mas eles não compreenderam. Enquanto o Salvador ensinava nas 
cidades e nas aldeias, Ele estava constantemente semeando a “boa semente”. 
A colheita de almas juntadas dessa semente seria apresentada na antitípica 
Festa da Colheita. Durante séculos, os filhos de Israel celebraram essa fes-
tividade, trazendo ofertas de sua colheita de grãos. De cada um, Deus havia 
dito: Na Festa da Colheita apresentarás “os primeiros frutos do teu trabalho, 
que houveres semeado no campo”.8 O antítipo veio quando o Filho do homem 
apresentou “as primícias” de Seu trabalho, que Ele semeou no campo.

Havia um trabalho para os discípulos realizar para que estivessem 
prontos para a grande antitípica Festa da Colheita. Precisavam estudar 
as Escrituras, deixar de lado todas as diferenças e tornar-se um em espí-
rito, para que pudessem receber o derramamento do Espírito Santo, que 
lhes capacitaria a entender como cuidariam da grande colheita de três mil 
almas que lhes aguardava como resultado do ministério do Salvador. Eles 
também precisavam desse derramamento especial do Espírito para prepa-

6 Levítico 23:15-21
7 Atos 2:41
8 Êxodo 23:16
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rá-los para levar adiante a maravilhosa obra iniciada no dia de Pentecostes, 
até que toda criatura debaixo do céu ouvisse as boas novas da salvação.9

Na Palestina, havia uma chuva temporã e uma chuva serôdia, que 
chegava no tempo de amadurecer a seara. O profeta Joel, ao falar da obra 
de Deus nos últimos dias, usa o termo chuva “temporã” e “serôdia” para 
representar o derramamento do Espírito de Deus. E nas seguintes pala-
vras, ele dá a certeza de que, no encerramento da obra do evangelho na 
Terra, Deus voltará a derramar o Seu Espírito: “Ele vos dará em justa 
medida a chuva; fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia, ... 
as eiras se encherão de trigo”.10 Essa grande colheita de almas na antitípica 
Festa da Colheita era apenas uma amostra da colheita ainda maior que 
será colhida antes do fim do mundo.

No tipo, os filhos de Israel traziam ofertas liberais ao Senhor na 
Festa da Colheita. Aqueles que entraram no espírito da antitípica Festa da 
Colheita, ou Pentecostes, “vendiam suas posses e bens”, e davam a renda 
para ajudar a levar adiante a obra do Senhor. Essas ofertas permitiram aos 
discípulos estender a obra rapidamente, de modo que em cerca de trinta e 
quatro anos podiam dizer que toda criatura debaixo do céu havia ouvido o 
evangelho.11 Aqueles que participarem do espírito da chuva serôdia, como 
os primeiros discípulos, colocam tudo sobre o altar para serem usados pelo 
Senhor no encerramento da grande obra.

Como a semente semeada pelo Filho do homem durante Seu ministé-
rio terrestre resultou em uma colheita de almas no Pentecostes, ou a chuva 
temporã, assim a boa semente semeada pelos embaixadores de Cristo que 
fielmente espalham a página impressa com a mensagem do evangelho e por 
meio da voz e da vida ensinam a verdade salvadora, produzirá uma colheita 
abundante no tempo da chuva serôdia, quando o Espírito de Deus for derra-
mado sobre toda carne. Então serão reunidos o fruto do que cada um semeou 
no campo. “Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia 
com fartura com abundância também ceifará”,12 é a promessa divina.

9 Atos 1:14-26
10 Joel 2:23, 24
11 Colossenses 1:23
12 2 Coríntios 9:6
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Tipo Antítipo
Levítico 23:16. Esta festa era rea-
lizada sete semanas, ou cinquenta 
dias, depois das ofertas das primí-
cias.

Atos 2:1. O dia de Pentecostes 
cumpriu-se plenamente, ou seja, as 
sete semanas completas passaram.

Deuteronômio 16:16. Todo 
homem dos Filhos de Israel devia 
comparecer perante o Senhor em 
Jerusalém no tempo dessa festa.

Atos 2:7-11. Homens de todas as 
partes do mundo conhecido de 
então estavam reunidos em Jerusa-
lém para o Pentecostes.

Êxodo 23:16. A Festa da Colheita 
indicava “os primeiros frutos do 
teu trabalho, que houveres seme-
ado no campo”.

Atos 2:41. O antítipo das pri-
mícias era de três mil almas, a 
colheita espiritual reunida como 
resultado da obra pessoal de 
Cristo.

Deuteronômio 16:11, 12. Aque-
les que celebravam esta festa no 
tipo deviam “alegrar-se perante o 
Senhor” e lembrar-se de sua liber-
dade da servidão egípcia.

Atos 2:41, 46. Aqueles que par-
ticiparam da festa antitípica da 
colheita tornaram esse tempo um 
tempo de alegria por causa da sua 
liberdade da escravidão do pecado.

Deuteronômio 16:10. Os filhos de 
Israel deviam trazer ofertas libe-
rais nessa festividade, segundo o 
Senhor os tivesse abençoado.

Atos 2:44, 45. Na festa antitípica, 
“todos os que creram” vendiam 
suas propriedades e bens e doavam 
a renda para a obra do Senhor.



seção 5:  

váriAs ofertAs
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o sACrifÍCio Perfeito

Senhor, somos vis e carregados de pecados, 
Nascemos faltos de santidade e contaminados; 
Descendentes do homem que foi enganado 
Corrompendo sua raça e manchando seu legado.

Eis que perante Tua face nos prostramos. 
Sob Tua Graça, nosso único refúgio, nos abrigamos: 
Nenhuma forma externa pode nos purificar; 
Pois a lepra encravada em nosso ser está.

Nem cereal, ave ou animal, 
Nem molho de hissopo ou cerimônia sacerdotal, 
Nem ribeiro correndo, nem inundação, nem mar, 
Pode essa terrível mancha lavar.

Jesus, o Teu sangue, o Teu sangue somente 
Para expiar tem poder suficiente; 
Pode tornar brancos nossos pecados carmesim, 
Nenhuma outra substância pode nos purificar assim.

-Isaque Watts.



CAPÍtuLo 17

A ofertA PeLo PeCAdo

Em nenhum dos tipos o adorador individual era trazido em um con-
tato tão próximo com o serviço do santuário como na oferta pelo 

pecado. Não há nenhuma parte do culto religioso que leva o adorador 
individual a um contato tão próximo com o Senhor como quando ajoelha-
-se aos pés do Salvador, confessando seus pecados e conhecendo o poder 
da promessa: “Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça”. É então que o 
pecador arrependido toca a orla do manto do Mestre e recebe Seu poder 
de cura na alma.

O pecado é a transgressão da lei de Deus. Aquele que “fizesse alguma 
de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não fizessem” se 
tornava culpado de pecado; e para estar livre do pecado, devia trazer uma 
oferta, para que ao ver a vítima inocente morrer por seus pecados, pudesse 
compreender mais plenamente como o Cordeiro inocente de Deus podia 
oferecer Sua vida pelos pecados do mundo. Se o pecador fosse um sacer-
dote, exercendo o ofício sagrado onde a influência de seu procedimento 
errôneo levaria outros a tropeçar, então devia trazer um novilho, um ani-
mal caro, como oferta pelo pecado; mas se fosse uma das pessoas comuns, 
poderia trazer um cabrito ou um cordeiro. O valor do animal a ser ofere-
cido era determinado pela posição ocupada pelo transgressor.

A oferta pelo pecado era trazida ao pátio do santuário, à porta do 
tabernáculo da congregação.1 O pecador, com as mãos postas sobre a 
cabeça do cordeiro, confessava sobre ele todos os seus pecados, e então, 
com a sua própria mão o matava.2 Às vezes, o sacerdote em ofício levava o 
sangue para dentro do primeiro compartimento do santuário; molhava o 

1 Levítico 4:1-35
2 Levítico 4:29; Números 5:7
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dedo no sangue e espargia-o perante o Senhor. Os chifres do altar de ouro, 
o altar do incenso, também eram tocados com o sangue. Então o sacerdote 
saía para o pátio e derramava todo o sangue à base do altar do holocausto.3 
Os corpos dos animais cujo sangue era levado para dentro do santuário 
eram queimados fora do acampamento. “Por isso, foi que também Jesus, 
para santificar o povo, pelo Seu próprio sangue, sofreu fora da porta”.

O pecador, confessando seus pecados sobre o cordeiro, em símbolo e 
sombra transferia-os para o cordeiro. A vida do cordeiro era então tomada em 
vez da vida do pecador, tipificando a morte do Cordeiro de Deus, que entre-
garia Sua vida pelos pecados do mundo. O sangue do animal era impotente 
para remover o pecado,4 mas, derramando o sangue, o penitente revelava sua 
fé na divina oferta do Filho de Deus. Cada uma das ofertas pelo pecado devia 
ser sem defeito, tipificando assim o sacrifício perfeito do Salvador.5

Em algumas ofertas, o sangue não era levado para dentro do santuá-
rio, mas em toda oferta pelo pecado todo o sangue era derramado à base 
do altar do holocausto no pátio. Quando o sangue não era levado para 
dentro do primeiro compartimento do santuário, uma parte da carne da 
oferta pelo pecado era consumida pelo sacerdote no lugar santo.6

À medida que o sacerdote absorvia a carne da oferta pelo pecado, 
ela se tornava parte do seu próprio corpo; e, ao empreender na sequência 
a obra do santuário, ele dramaticamente tipificava como “Cristo carrega-
ria Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados”7 para 
então entrar no santuário celestial com esse mesmo corpo para compa-
recer à presença de Deus.

O sacerdote só comia a carne da oferta pelo pecado quando o sangue 
não era levado para dentro do santuário. O mandamento em relação a isso 
era muito claro: “Porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo 
sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário; no 

3 Levítico 6:30
4 Hebreus 10:4
5 1 Pedro 1:19
6 Levíticos 10:18
7 1 Pedro 2:24
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fogo será queimada”.8 Violar esta ordem, seria ignorar o significado do tipo. 
O sacerdote que entrava no santuário para apresentar o sangue da oferta 
pelo pecado perante o Senhor, era um importante símbolo de Cristo que, 
pelo Seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, “tendo obtido para 
nós eterna redenção”.9 Pelo sangue e pela carne, os pecados confessados 
pelo pecador eram simbolicamente transferidos para o santuário. Estavam 
escondidos da vista, pois nenhum olho humano, exceto os olhos daqueles 
que ministravam como sacerdotes, olhavam para dentro do santuário.

O símbolo era belo, mas muito mais belo era o antítipo! Quando o 
pecador lança seus pecados sobre Cristo, “o Cordeiro de Deus, que tira o 
pecado do mundo”, esses pecados são escondidos, cobertos pelo sangue de 
Cristo.10 Estão todos gravados nos livros no Céu;11 mas o sangue do Salvador 
os cobre, e se aquele que pecou é fiel a Deus, eles nunca serão revelados, mas 
serão finalmente destruídos nos fogos do último dia. A parte mais maravi-
lhosa é que o próprio Deus afirma que Ele os lançará atrás de Si12 e deles 
jamais se lembrará. Por que alguém necessita carregar o fardo dos pecados 
quando temos um Salvador tão misericordioso esperando para recebê-los?

Em cada uma das ofertas pelo pecado, duas coisas eram essenciais 
por parte do pecador: primeiro, reconhecer sua própria pecaminosidade 
perante Deus e valorizar o perdão suficientemente a ponto de fazer um 
sacrifício para obtê-lo; segundo, ver pela fé mais além de sua oferta, o 
Filho de Deus, por meio do qual recebe o seu perdão, “porque é impossível 
que o sangue de touros e de bodes remova pecados”.13 Somente o sangue 
de Cristo pode expiar o pecado.

Depois que o sangue era apresentado perante o Senhor, ainda havia 
uma obra importante para o pecador realizar. Com suas próprias mãos, 
deveria remover toda a gordura dos diferentes órgãos do animal oferecido 

8 Levítico 6:30
9 Hebreus 9:11, 12
10 Romanos 4:7, 8
11 Jeremias 2:22
12 Isaías 43:25
13 Hebreus 10:4



118  |  A Cruz e Sua Sombra

como oferta pelo pecado,14 e entregá-la ao sacerdote, que a queimava sobre 
o altar de bronze. A princípio, isso pode parecer uma cerimônia estranha, 
mas quando lembramos que a gordura representava o pecado,15 vemos que 
é uma cerimônia pertinente.

Evidentemente foi o contemplar essa obra no santuário que salvou o 
salmista de se apostatar. Ele tinha contemplado a prosperidade dos ímpios 
e teve inveja deles, a ponto de que seus “passos quase se desviassem”, mas 
quando ele entrou no santuário, entendeu o fim dos ímpios.16 Podemos 
imaginá-lo observando o pecador separando a gordura e o sacerdote colo-
cando-a sobre o grande altar, e logo, nada restava senão cinzas. Ali visua-
lizou apenas as cinzas como o fim de todos os que não se separarem do 
pecado;17 pois, se o pecado tinha se tornado uma parte de si mesmos, 
então, quando o pecado fosse queimado, seriam queimados, com ele. A 
única razão pela qual Deus destruirá um pecador é porque o pecador man-
teve o pecado como parte de seu próprio caráter e dele não quiz se separar.

Este era um símbolo impressionante, o sacerdote esperando que o 
pecador separasse a gordura da oferta, pronto para tomá-la assim que lhe 
fosse oferecida. Assim, Cristo, nosso grande Sumo Sacerdote, está espe-
rando que cada pecador confesse seus pecados e os entregue a Ele, para 
que possa vestir o pecador com Seu próprio manto de justiça;18 e consumir 
seus pecados nos fogos do último dia. Paulo evidentemente se refere a esta 
parte do serviço do santuário em Hebreus 4:12.

A queima da gordura era “um aroma agradável ao Senhor”.19 Há 
poucos odores mais desagradáveis do que o de queimar gordura e ainda 
assim era agradável ao Senhor, pois tipificava o pecado consumido e o 
pecador salvo. Deus não tem prazer na morte dos ímpios;20 mas Se alegra 
com a destruição do pecado separado do pecador. Quando os redimidos 

14 Levítico 7:30, 31
15 Salmos 37:20; Isaías 43:23, 24
16 Salmos 73:2-17
17 Malaquias 4:1-3
18 Isaías 61:10
19 Levítico 4:31
20 Ezequiel 33:11



Capítulo 17 – A Oferta pelo Pecado |  119

do Senhor, de dentro dos muros da Nova Jerusalém, contemplarem os 
fogos do último dia consumindo todos os pecados que eles cometeram, 
lhes será, de fato, um aroma agradável.21

Um indivíduo que era muito pobre para oferecer um cordeiro como 
oferta pelo pecado poderia trazer dois pombos; e se fosse tão pobre que não 
possuísse dois pombos, então podia capturar duas rolas ou dois pombinhos 
e oferecê-los como oferta pelo pecado; mas se fosse muito fraco para cap-
turar os pombos selvagens, o Senhor fez provisão que ao ofertante fosse 
permitido trazer uma pequena porção de farinha, e o sacerdote apresentaria 
o grão esmagado como um símbolo do corpo partido do Salvador. De tal 
ofertante, foi dito: “O seu pecado lhe será perdoado”, assim como ao que 
era capaz de trazer um boi. O punhado de farinha queimada correspondia à 
queima da gordura, um símbolo da destruição final do pecado; e o restante 
era comido pelo sacerdote, tipificando Cristo carregando os pecados.22

Em todas as ofertas pelo pecado, onde animais ou aves eram ofereci-
dos, todo o sangue era derramado à base do altar do holocausto no pátio do 
santuário. Quando nos lembramos de quão rigoroso o Senhor era, orde-
nando que tudo no acampamento fosse mantido em perfeitas condições 
sanitárias,23 podemos ver de imediato que deve ter exigido muito trabalho 
para manter o pátio limpo. Portanto, o Senhor não teria ordenado que 
todo o sangue fosse derramado no chão à base do altar, se não contivesse 
uma lição muito importante.

O primeiro pecado cometido na Terra afetou tanto a Terra como 
o pecador. O Senhor disse a Adão: “Maldita é a Terra por tua causa”.24 
Quando o primeiro homicídio foi cometido, o Senhor disse a Caim: “És 
agora, pois, maldito por sobre a Terra”. Ele também disse que, a partir 
desse momento, a Terra nem sempre daria sua força; haveria fracasso de 
colheitas e esterilidade.25

21 Apocalipse 20:8, 9
22 Levítico 5:7-13
23 Deuteronômio 23:14
24 Gênesis 3:17
25 Gênesis 4:11, 12
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A maldição do pecado repousa cada vez mais e mais pesada sobre 
a Terra.26 Há somente uma coisa em todo o universo de Deus que pode 
remover essa maldição. “Nenhuma expiação se fará pela Terra por causa 
do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o 
derramou”.27 Deve ser um da espécie humana, da mesma família que der-
ramou o sangue. Por essa razão, Cristo participou da humanidade, tor-
nou-Se nosso Irmão mais velho,28 para que possa remover a maldição do 
pecado da Terra e do pecador. Mediante Sua morte no Calvário, Cristo 
comprou a Terra, redimindo-a assim como seus habitantes.

Como são os pecados da humanidade que contaminam a Terra, em 
cada oferta pelo pecado, depois da oferta ter sido oferecida pelo pecador, 
o restante do sangue era derramado no chão, à base do altar de bronze no 
pátio, como um símbolo do precioso sangue de Cristo, que removeria cada 
mancha de pecado desta Terra, para vesti-la com a beleza do Éden.29

Tipo Antítipo

“Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. João 1:29.

Levítico 4:3, 23, 28. O animal 
seria sem defeito.

1 Pedro 1:19. Cristo era “sem 
defeito e sem mácula”.

Levítico 4:4, 14. A oferta deveria 
ser trazida perante o Senhor à 
porta do santuário.

Hebreus 4:15, 16. “Acheguemo-nos, 
portanto, confiadamente, junto ao 
trono da graça, a fim de recebermos 
misericórdia e acharmos graça para 
socorro em ocasião oportuna”.

Levítico 4:4; Números 5:7. O 
pecador colocava sua mão sobre 
a cabeça da oferta, reconhecendo 
assim seus pecados.

1 João 1:9. “Se confessarmos os 
nossos pecados, Ele é fiel e justo 
para nos perdoar os pecados”.

26 Isaías 24:5, 6
27 Números 35:33
28 Efésios 1:14
29 Apocalipse 21:1
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Levítico 4:29. O pecador imolava 
a oferta pelo pecado; tomava a 
vida do cordeiro com suas pró-
prias mãos.

Isaías 53:10. A alma de Cristo foi 
feita uma oferta pelo pecado. Os 
criminosos muitas vezes viviam 
por dias na cruz; foi o terrível 
fardo dos pecados do mundo que 
matou a Cristo.

Levítico 4:5-7, 17, 18. Em algu-
mas ofertas, o sangue era levado 
para dentro do santuário e asper-
gido perante o Senhor.

Hebreus 9:12. “Pelo Seu próprio 
sangue, entrou [Cristo] no Santo 
dos Santos, uma vez por todas, 
tendo obtido eterna redenção”.

Levítico 10:16-18. Quando o san-
gue não era levado para dentro do 
santuário, uma parte da carne era 
consumida pelo sacerdote no lugar 
santo; assim, no tipo, o sacerdote 
levava “a iniquidade da congrega-
ção, para fazer expiação por eles 
diante do Senhor”.

1 Pedro 2:24. Este era um sím-
bolo Daquele que “carregando 
Ele mesmo em Seu corpo, sobre o 
madeiro, os nossos pecados, para 
que nós, mortos para os pecados, 
vivamos para a justiça; por Suas 
chagas, fostes sarados”.

Levítico 4:31; 7:30. O pecador 
com as próprias mãos devia sepa-
rar toda a gordura da oferta pelo 
pecado, a gordura que tipificava o 
pecado. Salmos 37:20.

Isaías 1:16. Não devemos somente 
confessar os pecados cometidos, 
mas também examinar nossos pró-
prios corações e abandonar os maus 
hábitos. “Cessai de fazer o mal”.

Levítico 4:31. Toda gordura é 
queimada e reduzida a cinzas no 
pátio do santuário.

Malaquias 4:1-3. Todos os peca-
dos e pecadores serão queimados e 
reduzidos a cinzas na Terra.

Levítico 4:7, 18, 25, 30. O sangue 
de toda oferta pelo pecado era der-
ramado no chão à base do altar de 
bronze no pátio.

Efésios 1:14. Cristo comprou 
a Terra e os seus habitantes 
mediante Sua morte na cruz.
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CAPÍtuLo 18

o hoLoCAusto

TODO holocausto teve sua origem nos portões do jardim do Éden,1 
e estendeu-se até a cruz; e nunca perderá seu significado enquanto a 

humanidade estiver sujeita à tentação e ao pecado. O sacrifício inteiro era 
posto sobre o altar e queimado,2 tipificando não somente uma renúncia do 
pecado, mas uma consagração da vida inteira ao serviço de Deus.

Onde quer que o povo de Deus peregrinasse durante a era patriar-
cal, eram erguidos rústicos altares de pedra, sobre os quais ofereciam seus 
holocaustos inteiros.3 Após o longo período de servidão egípcia, Israel 
estava tão propenso à idolatria que o Senhor ordenou que um altar de 
bronze fosse construído no pátio do tabernáculo, e em vez de holocaustos 
oferecidos pelo pai da família, eles eram levados ao santuário e oferecidos 
pelos sacerdotes divinamente escolhidos.4 Houveram ocasiões especiais 
em que holocaustos foram oferecidos em outros lugares além do santuá-
rio, como no caso do sacrifício oferecido por Davi na eira de Ornã,5 e o 
memorável sacrifício oferecido por Elias sobre o monte Carmelo.6

Os relatos dos holocaustos na Bíblia são uma história de vitórias 
maravilhosas quando indivíduos se achegaram a Deus, abandonando seus 
pecados e rendendo suas vidas e tudo o que possuíam ao serviço do Senhor. 
O grande teste de fé de Abraão foi um holocausto no monte Moriá.7 As 
maravilhosas vitórias de Gideão datam a partir dos holocaustos oferecidos 

1 Gênesis 4:4; 8:20
2 Levítico 1:2-9
3 Gênesis 12:7, 8; 13:4, 18; 35:3
4 Deuteronômio 12:5, 6
5 2 Samuel 24:18-25
6 1 Reis 18:31-38
7 Gênesis 22:2-13
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perante o Senhor, quando, mediante essas ofertas, mostrou que entregava 
tudo ao Senhor para ser consumido no altar, conforme o Senhor ordenou.8

Toda oferta queimada era um tipo de completa consagração que 
deve entrar em cada uma das vidas que Deus pode usar para Sua glória. 
Paulo instou em favor do cumprimento do antítipo nas seguintes pala-
vras: “Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis 
o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso 
culto racional”.9 A oferta do animal mais caro era somente uma abomi-
nação para o Senhor, a menos que fosse acompanhada pela entrega do 
coração e da vida daquele que a ofereceu.10

Este princípio foi maravilhosamente ilustrado quando o Salvador pas-
sou por alto como de pouco valor as grandes ofertas dos ricos que ofereceram 
apenas para ostentação e afirmou que na avaliação do Céu as duas moedas 
que a viúva pobre deu com um coração cheio de amor, eram de maior valor 
do que toda a riqueza dada para vã exibição.11 O Senhor considera as dádivas 
e as ofertas feitas por Seu povo para levar adiante Sua obra na Terra, como 
“um aroma suave, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus” e Ele promete 
suprir todas as suas necessidades.12 “Eis que o obedecer é melhor do que o 
sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros”.13

O holocausto inteiro era oferecido como expiação pelo pecado.14 O 
indivíduo que realizava a oferta colocava as mãos sobre a cabeça do ani-
mal, confessando seus pecados;15 e então, se fosse do gado ou do rebanho, 
com suas próprias mãos ele tirava-lhe a vida. Se o holocausto fosse uma 
ave, o sacerdote matava a oferta. O sangue era aspergido sobre o altar 
de bronze, como símbolo do sangue purificador de Cristo, e a oferta era 
queimada sobre o altar.

8 Juízes 6:21-28
9 Romanos 12:1
10 Isaías 1:10, 11; Amós 5:22
11 Marcos 12:41-44
12 Filipenses 4:16-19
13 1 Samuel 15:22
14 Levítico 9:7
15 Levítico 1:4; Números 8:12
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Todas as manhãs e tardes, um cordeiro era oferecido no santuário 
como oferta queimada.16 Cada dia de sábado, quatro cordeiros eram 
oferecidos, dois pela manhã e dois pela tarde.17 Esses sacrifícios tipifi-
cavam uma reconsagração de toda a congregação ao serviço do Senhor 
todas as manhãs e tardes.

Uma vez que a sombra encontrou-se com o original que lançava a som-
bra, agora seria uma zombaria oca oferecer holocaustos pela manhã e pela 
tarde; mas o tipo não perdeu o seu significado e contém lições para nós; pois 
“amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e 
amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios”.18

O coração cheio de amor a Deus e aos nossos semelhantes é uma 
oferta sempre aceitável para Deus. Para manter o coração nessa condi-
ção, deve ser preenchido com a Palavra de Deus que dá vida.19 O Senhor 
considera o “conhecimento de Deus, mais do que holocaustos”.20 O indi-
víduo que sacrificar os interesses egoístas e prazeres a ponto de tomar 
tempo de manhã e à tarde para estudar a Palavra de Deus, experimentará 
esse amor no coração que sempre foi e sempre será mais aceitável para 
Deus do que “holocaustos e sacrifícios”.

Tipo Antítipo
Levítico 1:9. O sacrifício oferecido 
a Deus era aceito como “aroma 
agradável ao Senhor”.

Efésios 5:2. Cristo Se entregou a 
Si mesmo por nós, “como oferta e 
sacrifício a Deus, em aroma suave”.

Êxodo 29:38-43. Deus encon-
trava-se com o Seu povo enquanto 
ofereciam seus holocaustos e eram 
santificados por Sua presença.

Hebreus 10:8-10. “Temos sido 
santificados, mediante a oferta do 
corpo de Jesus Cristo, uma vez por 
todas”.

16 Êxodo 29:38-42
17 Números 28:9, 10
18 Marcos 12:33
19 Salmos 119:11
20 Oseias 6:6
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Levítico 1:2-9, 13, 17. O corpo 
por inteiro era consumido sobre o 
altar, “oferta queimada, de aroma 
agradável ao Senhor”.

Romanos 12:1. “Rogo-vos, pois, 
irmãos, pelas misericórdias de 
Deus, que apresenteis o vosso 
corpo por sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus”.



CAPÍtuLo 19

A LibAção

A libação era celebrada muito antes que o serviço do santuário fosse 
instituído no Sinai. Depois que o Senhor apareceu a Jacó em Betel 

e lhe disse: “Não te chamarás Jacó [enganador], e sim Israel [príncipe de 
Deus]”, “será o teu nome”1 Jacó sentiu-se tão agradecido ao Senhor que 
erigiu uma coluna no lugar onde falou com ele, e derramou uma libação 
sobre ela,2 mostrando sua disposição de derramar sua vida, se necessá-
rio, pela causa de Deus. A libação era vinho, mas nunca era bebido pelo 
sacerdote ou pelo povo; era derramado diante do Senhor. Sem dúvida, o 
vinho foi escolhido para a libação pelo mesmo motivo que era usado na 
celebração da ceia do Senhor, como um emblema da vida de Cristo, que 
“derramou a Sua alma na morte”, para resgatar a raça perdida.3

A libação, como a oferta de manjares, era oferecida com holocaustos, 
para “oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor”.4 Quando Israel 
se afastou do Senhor, a libação era frequentemente usada em sua adora-
ção idólatra.5 As libações nunca eram derramadas no altar do incenso,6 
mas sempre no pátio, pois simbolizavam as coisas que aconteceram no 
pátio antitípico — a Terra.

O derramamento da libação era sem dúvida um emblema do der-
ramamento do Espírito Santo.7 Paulo usou o belo tipo do derrama-
mento da libação sobre o holocausto e o consumo de tudo isso sobre o 

1 Gênesis 32:28, margem
2 Levítico 17:11; Mateus 26:27, 28
3 Gênesis 27:36, margem
4 Números 15:10
5 Jeremias 7:18; 44:17-19
6 Êxodo 30:9
7 Joel 2:28; Isaías 44:3
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altar, como uma ilustração de sua vida totalmente entregue ao serviço 
de Deus. “Preservando a palavra da vida”, disse ele, “para que, no Dia 
de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão... Sim, e se eu for der-
ramado sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos 
vós, me congratulo”.8 Quando os três poderosos guerreiros pelo amor 
que tinham por Davi arriscaram suas vidas para lhe trazer um pouco 
da água do poço de Belém, Davi considerou a água muito sagrada para 
beber, pois eles “puseram suas vidas em perigo” para obtê-la; portanto, 
ele “a derramou perante o Senhor”.9

A libação era um tipo da vida de Cristo derramada em nosso 
favor, e o antítipo pode ser repetido na vida de cada indivíduo que, 
como Paulo, regozija-se em ser derramado sobre o sacrifício e consu-
mido sobre o altar.

A libação sem dúvida é mencionada em Juízes 9:13, onde é dito que 
o vinho “agrada a Deus e aos homens”. Não é o vinho bebido à mesa com 
os amigos, mas o vinho usado no altar.

O vinho da libação verdadeiramente alegrava o coração de Deus e 
do homem; pois, como a água de Belém derramada por Davi, ele repre-
sentava, quando oferecido em sinceridade, a entrega do coração ou a vida 
do pecador perante Deus.

Quando Ana entregou Samuel ao santuário, ela trouxe uma garrafa 
de vinho com o animal para uma oferta queimada. Foi depois que ela 
exprimiu a entrega total de seu único filho ao Senhor mediante o holo-
causto e o vinho da libação, que ela pôde encher o pátio do templo com 
sua voz em louvor e ação de graças.10

Tipo Antítipo
Gênesis 35:14. A libação era der-
ramada perante o Senhor.

Isaías 53:12. Cristo “derramou a 
Sua alma na morte”.

8 Filipenses 2:16, 17, trad. lit. da margem da KJV
9 1 Crônicas 11:17-19, ARC
10 1 Samuel 1:24; 2:1-10
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Números 15:10. Era derramado 
sobre o holocausto no altar, e con-
sumido. A queima era um aroma 
agradável, aceitável a Deus.

Filipenses 2:16, 17, margem. 
Aquele que entrega completa-
mente a sua vida ao serviço do 
Senhor, derrama sua vida sobre o 
sacrifício de Cristo, para ser usada 
para a glória de Deus, assim como 
a vida Dele foi entregue.



CAPÍtuLo 20

A ofertA de mAnjAres

DANIEL profetizou que Cristo “faria cessar o sacrifício e a oferta de 
manjares”.1 Aqui se faz referência às duas grandes divisões de ofertas: 

sacrifícios com sangue e sacrifícios sem sangue. As ofertas de manjares perten-
ciam à última classe. Não havia carne nem sangue na oferta de manjares. 
O significado original da palavra “alimento” como usado pela primeira vez 
na Bíblia é “comida”;2 e, nesse sentido, o termo é usado em ligação com 
essa oferta. A oferta de manjares consistia em farinha, óleo e incenso.3 Em 
alguns casos, a farinha era cozida como bolos sem fermento, ou bolachas, 
antes de serem oferecidas. O pão da oferta de manjares nunca devia ser feito 
com fermento. Toda oferta de manjares era temperada com sal. Esta oferta 
era chamada de “coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor”.4

Não era permitido fermento ou mel em nenhuma das ofertas de 
manjares; pois o fermento indicava “malícia e maldade”5 e o mel torna-se 
azedo e leva à fermentação.

As qualidades do sal são diretamente opostas. O sal remove e evita a 
corrupção; é também um emblema da amizade. “O sal da aliança” nunca 
devia ser omitido da oferta de manjares, lembrando o povo de Deus de 
Seu cuidado protetor e promessa de salvação, e que somente a justiça de 
Cristo poderia tornar o serviço aceitável a Deus.

Uma porção da oferta de manjares era queimada sobre o altar de 
bronze, fosse de farinha ou de bolos asmos; também uma porção do óleo 

1 Daniel 9:27
2 Gênesis 1:29
3 Levítico 2:1
4 Levítico 2:4-13; 6:17
5 1 Coríntios 5:8
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e todo o incenso;6 e o restante era comido pelo sacerdote no pátio.7 Se um 
sacerdote oferecia uma oferta de manjares, nenhuma porção era comida, 
mas toda a oferta era queimada no altar de bronze.8 O sumo sacerdote 
oferecia uma oferta de manjares todos os dias.

Onde quer que a farinha ou os bolos fossem oferecidos em con-
junto com qualquer outra oferta, chamava-se de oferta de manjares. A 
oferta em favor do pecador tão pobre a ponto de não poder trazer nem 
mesmo uma pombinha selvagem era uma oferta de manjares ou oferta 
pela culpa. Não havia nenhum óleo ou incenso nessa oferta.9 Na oferta 
de manjares de ciúmes, o óleo e o incenso também eram deixados de 
fora. Nenhum incenso era adicionado às ofertas de manjares que traziam 
a “iniquidade à memória”.10

A oferta de manjares era uma oferta muito comum e estava unida a 
todas as ofertas queimadas.11 Era oferecida todas as manhãs e todas as tar-
des no altar de bronze, em ligação com o holocausto da manhã e da tarde.12

A oferta de manjares das primícias era de “espigas verdes, tostadas ao 
fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes”.13 Citamos Andrew A. 
Bonar em relação ao significado das espigas verdes: “Neste caso, uma cir-
cunstância típica e peculiar as acompanha. Essas são ‘espigas de milho’, uma 
figura de Cristo;14 e ‘espigas do melhor tipo’, examinadas por três hebreus. 
São ‘tostadas ao fogo’ para representar Jesus sentindo a ira de Seu Pai, como 
quando Ele disse: “Secou-se o Meu vigor;15 isto é, secou-se toda a força do 
Meu ser; e Me vou secando como a relva.

6 Levítico 6:15
7 Levítico 6:16, 17
8 Levítico 6: 20-22
9 Levítico 5:11
10 Números 5:15
11 Números 15:3-12
12 Êxodo 29:39-42
13 Levítico 2:14-16
14 João 12:24
15 Salmos 102:4
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“Que imagem comovente do Homem de dores! Tal qual Sua pró-
pria vida! As melhores espigas do melhor milho das planícies de Israel 
são colhidas enquanto ainda verdes; e ao invés de serem deixadas para 
amadurecer na brisa fresca, sob o sol brilhante, são secas pelo fogo abra-
sador. Foi assim que o único ser humano puro que já andou sobre as 
planícies da terra foi consumido durante trinta e três anos pelo ardor da 
ira que Ele nunca mereceu. Enquanto obedecia, noite e dia, com toda 
a Sua alma e força, a ardente ira de Deus estava secando Sua estrutura. 
“Esmagados de espigas verdes”, representa as contusões e golpes por meio 
dos quais Ele estava sendo preparado para o altar. “Embora sendo Filho, 
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu”.16 É depois dessa prepa-
ração que Ele é uma oferta de manjares perfeita, totalmente dedicada, 
corpo e alma, ao Senhor.

“Em tudo isto Ele é ‘as Primícias’, indicando que muitos mais 
se seguirão. Ele, as primícias, então, todos os que são Dele do mesmo 
modo. Devemos ser conformes a Jesus em todas as coisas; e aqui nos 
é ensinado que devemos ser conformes a Ele no sacrifício e renún-
cia completa do próprio eu. Devemos agradar o Pai; assim como Ele 
nos deixou um exemplo, dizendo: ‘Eu faço sempre o que Lhe agrada’,17 
mesmo sob o céu mais escuro”.

A oferta de manjares tipificava a plena entrega de tudo o que temos, 
e tudo o que somos, ao Senhor. Esta oferta era sempre apresentada junta-
mente com algum sacrifício de animal, mostrando a ligação entre o perdão 
do pecado e a consagração ao Senhor. É depois que os pecados de um 
indivíduo são perdoados que ele coloca tudo sobre o altar para ser consu-
mido no serviço de Deus.

Tanto na oferta de manjares, como na oferta pelo pecado, foi feita 
provisão para os pobres. A classe rica assava suas ofertas de manjares 
em um forno; o indivíduo em condições menos favoráveis, na “assa-
deira”; enquanto os bolos cozidos pelos pobres na “frigideira” eram 
igualmente aceitáveis.18

16 Hebreus 5:8
17 João 8:29
18 Levítico 2:4-8, margem
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Tipo Antítipo
Levítico 2:1-3. Era “coisa san-
tíssima das ofertas queimadas ao 
Senhor”.

Romanos 12:1. “Apresenteis o 
vosso corpo por sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus”.

Levítico 2:9. A oferta de manja-
res era “um aroma agradável ao 
Senhor”.

Filipenses 4:18. Quando o povo 
de Deus faz sacrifícios por Ele, 
é “um aroma suave... aceitável e 
aprazível a Deus”.

Levítico 2:13. “Toda oferta dos teus 
manjares temperarás com sal; ... em 
todas as tuas ofertas aplicarás sal”.

Marcos 9:50 “Tende sal em vós 
mesmos”. Colossenses 4:6. “A 
vossa palavra seja sempre agradá-
vel, temperada com sal”.



CAPÍtuLo 21

A ofertA PeLA CuLPA

A oferta pela culpa era uma oferta pelo pecado, e muitos estudantes da 
Bíblia não fazem distinção entre ela e a oferta regular pelo pecado. 

Em alguns lugares, os termos “oferta pelo pecado” e “oferta pela culpa” 
parecem ser usados como sinônimos, como em Levítico 5:1-13, mas em 
outros lugares são mencionados como duas ofertas separadas.1

Um estudo aprofundado das passagens que falam diretamente da 
oferta pela culpa mostra que era oferecida mais especialmente pelos peca-
dos “nas coisas sagradas do Senhor”,2 como quando uma pessoa havia 
cometido ofensa por não seguir as instruções de Deus em relação às coi-
sas sagradas. Ela pode ter retido seu dízimo,3 comido as primícias,4 ou 
tosquiado o primogênito das ovelhas; qualquer que fosse a transgressão, 
deveria trazer um carneiro como oferta. Esta oferta era realizada quase da 
mesma forma que a oferta ordinária pelo pecado, exceto que o sangue era 
aspergido “sobre o altar ao redor”, em vez de tocar os chifres com o sangue 
como na oferta pelo pecado.

Assim, parecia que a oferta pela culpa nem sempre representava os 
pecados públicos como normalmente a oferta pelo pecado representava, 
mas era frequentemente usada para pecados conhecidos apenas pelo pró-
prio indivíduo. Se a pessoa tivesse tomado alguma das coisas sagradas para 
uso pessoal, tivesse sido desonesto em seus negócios com seu vizinho, ou 
tivesse se apropriado de coisas que tinham sido perdidas, etc., não devia 

1 Ezequiel 46:20
2 Levítico 5:15
3 Levítico 27:31
4 Deuteronômio 15:19
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somente restaurar o valor total, mas também acrescentar um quinto ao que 
era estimado pelo sacerdote.5

A restituição era sempre feita ao que tinha sofrido o dano. Se o indi-
víduo tivesse tratado desonestamente com as coisas sagradas do Senhor, a 
restituição era feita ao sacerdote como representante do Senhor. Se tivesse 
causado dano a seu próximo, e o que foi prejudicado morrera, então a res-
tituição era feita a seu parente, mas, se não houvesse parente, a restituição 
era feita ao Senhor.6

Não havia virtude ao oferecer o carneiro para a oferta pela culpa, a 
menos que a restituição fosse feita na íntegra pela ofensa cometida. Um dos 
propósitos especiais da oferta pela culpa era expiar os negócios desonestos 
seja para com Deus ou para com o homem, e sempre exigia a restituição, além 
do carneiro para a oferta. Isso ensinava muito claramente que caso tenhamos 
agido dolosamente com Deus ou com o homem, simplesmente confessar o 
pecado e oferecer uma oferta não basta; devemos compensar o erro.

Zaqueu entendeu a lei da oferta pela culpa, e, assim que entregou sua 
vida a Cristo, estava pronto para ir além dos requisitos da lei e restituir 
“quatro vezes” para todos os que ele havia lesado.7

A oferta pela culpa era uma oferta mais completa do que a oferta 
pelo pecado habitual; além de expiar o pecado, também, simbolicamente, 
cobria a consequência do pecado. O profeta Isaías usou a oferta pela culpa 
como um símbolo especial de Cristo. Ele era verdadeiramente a antitípica 
oferta pela culpa quando derramou Seu sangue, não somente para libertar 
da culpa as almas dos seres humanos, mas também remover para sempre o 
último vestígio de pecado do universo de Deus.

Citamos Isaías 53:10 do tradutor judeu Leeser, da seguinte forma: 
“Ao Senhor agradou moê-Lo, mediante enfermidade: quando (agora) Sua 
alma trouxer a oferta pela culpa, então verá (Sua) descendência viver muitos 
dias, e a vontade do Senhor prosperará nas Suas mãos”.

Há muitas promessas preciosas para aquele que apresentar suas ofer-
tas pela culpa ao Senhor. Aquele que anela ser vitorioso em Deus não pode 

5 Levítico 5:16; 6: 5
6 Números 5:7, 8
7 Lucas 19:8
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meramente se contentar em confessar o seu pecado a Deus; mas deve rea-
lizar a obra de reconciliação e restauração. Isto é ensinado nas palavras do 
Salvador: “Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que 
teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai 
primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta”.8

Tipo Antítipo
Levítico 5:15, 16. A oferta pela 
culpa fazia a expiação pelo pecado 
e suas consequências.

Isaías 53:10-12. A morte de 
Cristo, a grande oferta pela culpa, 
não só expia o pecado, mas destrói 
todo o efeito do pecado.

Levítico 6:1-7. O sacrifício sem a 
restituição não era aceito.

Mateus 5:23-26. Nossas orações 
não têm efeito se acariciarmos o 
mal em nossos corações.

8 Mateus 5:23, 24
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CAPÍtuLo 22

A ofertA dA noviLhA vermeLhA

A vida de todo sacrifício, desde o primeiro que foi oferecido nos por-
tões do Éden até a cruz, era um tipo de Cristo; mas a oferta da novi-

lha vermelha é diferente de todos os outros em muitos aspectos. Era um 
sacrifício ocasional, oferecido quando necessário, para purificar da impu-
reza cerimonial aqueles que, por qualquer motivo, tocaram algum morto.1

A novilha devia ser vermelha, sem mancha, tipificando assim, de 
modo especial, o sangue de Cristo. Era para ser sem defeito, representando 
assim Aquele “que não conheceu pecado”.2 Era para ser uma que nunca 
tivesse suportado o jugo; devia ser uma novilha que tivesse crescido livre, 
nunca forçada a fazer qualquer coisa.

Isso simbolizava o Filho de Deus, que veio por Sua própria vontade e 
morreu por nós. Cristo estava acima de toda lei, nenhum jugo estava sobre 
Ele.3 Ao suportar a agonia do Getsêmani, Ele poderia ter enxugado o suor 
sangrento de Sua sobrancelha e retornado ao Seu lugar legítimo no Céu, e 
deixado o mundo perecer. Não foi nenhum poder, senão o supremo amor 
celestial, que forçou Cristo em direção à cruz do Calvário.4 Ele veio como 
oferta voluntária, por escolha própria. Ele Se ofereceu a Si mesmo pelos 
pecados do mundo, e o amor do Pai pela raça caída era tão grande que, 
por mais que Ele amasse Seu único Filho, Ele aceitou a vida oferecida. 
Os anjos são sujeitos à lei de Deus, portanto suas vidas não poderiam ter 
expiado a transgressão da lei. Somente Cristo estava livre dos reclamos da 
lei, o único que poderia resgatar a raça perdida.

1 Deuteronômio 21:1-9
2 2 Corinthians 5:21
3 João 10:18
4 João 3:16
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A oferta da novilha vermelha era uma cerimônia muito impressio-
nante. A novilha não era levada ao templo, como a maioria das outras 
ofertas, mas a um vale rústico fora do acampamento, que nunca tinha sido 
cultivado ou semeado. O sacerdote, vestido com a roupa branca e pura do 
sacerdócio, conduzia a novilha e era acompanhado pelos anciãos da cidade 
e pelos levitas. Madeira de cedro, hissopo e escarlate também eram leva-
dos até o local da oferta.

Quando a comitiva chegava ao rústico vale, eles paravam, e os anciãos 
se apresentavam e matavam a novilha. Então o sacerdote tomava o sangue 
e, com a face voltada em direção ao templo, espargia o sangue com o dedo 
nessa direção sete vezes.

Se uma pessoa tivesse sido encontrada morta no campo e não se sou-
besse quem a matou, então os anciãos da cidade mais próxima de onde o 
homem morto fora encontrado, se apresentavam e lavavam as suas mãos 
sobre o corpo da novilha enquanto oravam a Deus pedindo que o Senhor 
não lançasse sobre eles sangue inocente.5 Depois disso, o corpo inteiro da 
novilha, incluindo o sangue, era queimado. Quando as chamas estivessem 
altas, o sacerdote aproximava-se e lançava uma parte da madeira de cedro, 
hissopo e escarlate no meio do fogo.6

A novilha vermelha era oferecida fora do acampamento, tipifi-
cando que Cristo sofreu, não apenas pela raça hebraica, mas pelo mundo 
inteiro. Se toda oferta tivesse sido morta dentro do pátio do santuário, 
alguns poderiam ter ensinado que Cristo morreu apenas pelo Seu pró-
prio povo, a raça hebraica; mas a novilha vermelha era oferecida fora do 
acampamento,7 simbolizando o fato de que Cristo morreu por todas as 
nações, tribos e povos.

A condescendência e o amor do Senhor são maravilhosos. Para que 
nenhuma pobre, desamparada e desencorajada alma possa pensar não ser 
digna de aceitar o sacrifício oferecido, a novilha vermelha não só era levada 
para fora do acampamento, mas até um vale rústico, tão rochoso e absolu-
tamente inútil que nunca tinha sido lavrado. Ninguém jamais tentara cul-

5 Deuteronômio 21:1-9
6 Números 19:1-8
7 Hebreus 13:12, 13
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tivá-lo; e ainda assim, aqui estava o lugar escolhido para aspergir o sangue 
dessa oferta especial que tipificava Cristo em um sentido particular. Isso 
O tipificava como alguém que está acima da lei.

Não importa se Satanás tenha manchado tanto a imagem do 
Criador no ser humano que quase nada pode ser visto além dos atri-
butos de Satanás; ainda assim, Cristo com Seu braço poderoso pode 
levantar tal pessoa para sentar-se com Ele no Seu trono. A vida inteira 
pode ter sido desperdiçada e ser como o vale rústico, sem valor; mas se 
alguém voltar os olhos para o santuário celestial e implorar por miseri-
córdia confessando seus pecados, o precioso sangue de Cristo, do qual 
o sangue da novilha vermelha era um símbolo, será aspergido sobre sua 
vida arruinada, tão verdadeiramente quanto o sangue da novilha era 
aspergido sobre as pedras ásperas do vale; e Cristo dirá ao arrependido 
como o fez ao ladrão na cruz, que havia desperdiçado sua vida: “Tu 
estarás comigo no paraíso”.8

Não há ninguém tão submerso no pecado ou na escuridão pagã, 
que esperança e salvação não possa lhe alcançar mediante a típica oferta 
da novilha vermelha. Esse sacrifício era uma sombra das coisas celes-
tiais. Agora, o tipo encontrara o antítipo. Cristo sofreu fora do acampa-
mento pelos pecados do mundo inteiro. Não há ninguém tão caído que 
Ele não possa levantar. Pode parecer impossível ao homem; os costumes 
e os hábitos do mundo podem condenar uma pessoa e dizer que está 
perdida; mas Cristo está acima de toda lei. Ele pode salvar perfeita-
mente todos os que achegarem-se a Deus por meio Dele.9 A madeira de 
cedro, o hissopo e o escarlate lançados no fogo eram símbolos da puri-
ficação da Terra e toda sua vegetação, de todos os vestígios do pecado 
pelo sangue de Cristo.10

Depois que o corpo da novilha era queimado e reduzido a cinzas, 
uma pessoa que não estivesse contaminada por algum morto, recolhia as 
cinzas e as colocava em um lugar limpo, onde eram guardadas para serem 

8 Lucas 23:38-43
9 Hebreus 7:25
10 Isaías 65:17-19
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usadas na purificação daqueles que tivessem tocado algum morto.11 Se 
uma pessoa morresse em uma tenda ou casa, a casa e todos os que tocaram 
o cadáver do morto eram considerados imundos até serem purificados. 
Isso era para impressionar o povo sobre a terrível natureza do pecado.12 
Ensinava-lhes que a morte veio como resultado do pecado, e era uma 
representação do pecado. Algumas das cinzas eram colocadas em água 
corrente, e a pessoa que estivesse cerimonialmente limpa mergulhava os 
ramos de hissopo e cedro na água e nas cinzas, e aspergia sobre a tenda, 
sobre os utensílios, e sobre as pessoas que ali estivessem. Isso era repetido 
várias vezes até que todos fossem purificados.13

Do mesmo modo, Cristo, depois que derramou o Seu sangue 
pelo homem pecador, entrou no primeiro compartimento do santuário 
celestial para apresentar Seu sangue diante do Pai, e limpar o homem 
da impureza do pecado.14

O cedro e o hissopo usados para aspergir a água purificadora, indi-
cavam que a pessoa que era molhada pela água tornava-se limpa de 
toda impureza moral terrena. A plenitude da obra era tipificada por ser 
repetida várias vezes.

Davi, evidentemente, tinha essa cerimônia em mente quando 
orou: “Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais 
alvo que a neve”.15 A mente de Paulo foi levada do tipo ao antítipo 
quando escreveu aos seus irmãos hebreus: “Portanto, se o sangue de 
bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os con-
taminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o 
sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a Si mesmo Se ofereceu 
sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, 
para servirmos ao Deus vivo”!16

11 Números 19:9, 10
12 Tiago 1:14, 15
13 Números 19:18, 19
14 Hebreus 9:11, 12
15 Salmos 51:7
16 Hebreus 9:13, 14
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Muitas pessoas leem suas Bíblias e passam por cima desses belos 
tipos como cerimônias peculiares aos judeus, e que nada significam para 
os cristãos. Essas pessoas consideram o Antigo Testamento de pouco 
valor. Mas o Senhor, por meio de Moisés, apresentou aquela maravi-
lhosa galáxia de tipos e símbolos contidos no serviço do santuário e 
nas leis levíticas; e Moisés estava tão temeroso que o povo pudesse 
pensar que fora ele que lhes dera as ordenanças, que mais de duzentas 
vezes o encontramos lhes assegurando, por meio de expressões como: 
“O Senhor disse”, ou “o Senhor ordenou”, que o próprio Deus era o 
autor delas. Ele desejava que todos soubessem que Deus havia orde-
nado esse maravilhoso sistema de tipos e sombras, não só lançando luz 
do Éden até a cruz, mas revelando ao ser humano pecador a obra de 
Cristo da cruz até o fim dos tempos. Essas cerimônias típicas, como um 
grande refletor, lançam luz sobre o ministério de Cristo que não pode 
ser obtido em nenhuma outra parte das Escrituras. O Salvador ensinou 
que o estudo dos escritos de Moisés lhes fortaleceria a fé Nele. “Se crês-
seis em Moisés”, disse Ele, “também creríeis em Mim; porquanto ele 
escreveu a Meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como 
crereis nas Minhas palavras?”17

Tipo Antítipo
Números 19:2. Uma novilha ver-
melha sem mancha.

Hebreus 9:13, 14. Cristo se ofere-
ceu a Si mesmo sem mácula a Deus.

Números 19:2. Não havia defeito 
no animal.

João 15:10; 2 Coríntios 5:21. 
Cristo nunca desobedeceu a lei de 
Deus. Ele “não conheceu pecado”.

Números 19:2. Uma que nunca 
carregou o jugo, nunca foi forçada 
a fazer qualquer coisa.

João 10:15. “Assim como o Pai Me 
conhece a Mim, e Eu conheço o Pai; 
e dou a Minha vida pelas ovelhas”.

17 João 5:46, 47
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Números 19:3; Deuteronômio 
21:4 ACF. A novilha vermelha era 
morta fora do acampamento, em 
um vale rústico, que nunca tinha 
sido cultivado.

Hebreus 13:12; João 10:16. “Por 
isso, foi que também Jesus, para 
santificar o povo, pelo Seu próprio 
sangue, sofreu fora da porta”.

Números 19:5, 6. A novilha, 
madeira de cedro, hissopo e escar-
late, eram queimados no fogo.

2 Pedro 3:7 NVI. A Terra está 
“reservada para o fogo, guardada 
para o dia do juízo e para a des-
truição dos ímpios”.

Números 19:17-19. Aqueles ceri-
monialmente impuros eram puri-
ficados ao serem aspergidos com 
as cinzas.

1 Coríntios 6:11. “Vós vos lavastes, 
mas fostes santificados, mas fostes 
justificados em o nome do Senhor 
Jesus Cristo e no Espírito do 
nosso Deus”.
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CAPÍtuLo 23

As ofertAs PACÍfiCAs

O mundo inteiro está buscando paz. As nações estão lutando por isso, 
e milhares de homens estão vendendo suas almas para obter rique-

zas, na vã esperança de que riquezas lhes trarão paz e felicidade. Mas não 
existe paz real e permanente, exceto aquela que vem do grande Príncipe da 
Paz; e nunca é recebida como recompensa de guerra e sangue derramado, 
nem pela ávida ganância do mundo. O último legado que o Salvador deu 
aos Seus discípulos foi um legado de paz. “Deixo-vos a paz, a Minha paz 
vos dou; não vô-la dou como a dá o mundo”.1

A contínua paz de Deus no coração não é obtida na busca de fama 
ou riquezas mundanas. As ofertas pacíficas no serviço levítico ensinavam 
belíssimamente, em tipo e sombra, como obter esse almejado tesouro.

Em muitos aspectos, a oferta pacífica era diferente de todas as outras 
ofertas. Era a única oferta, exceto a Páscoa, na qual o povo podia comer da 
carne. Ao contrário da Páscoa, não estava restrita a apenas um dia do ano, 
mas podia ser celebrada a qualquer tempo.

Os animais para as ofertas pacíficas eram escolhidos do gado ou 
do rebanho. Deveriam ser sem defeito, pois nenhum animal deformado 
poderia perfeitamente representar o Príncipe da Paz.2 As ofertas pacíficas 
eram oferecidas como gesto de ação de graças, para confirmar um voto ou 
pacto, e como ofertas voluntárias.3 Foi com uma oferta pacífica que Moi-
sés confirmou a antiga aliança com Israel.4 Em tempos de especial rego-
zijo, como lemos no Antigo Testamento, a oferta pacífica era celebrada. 
Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele ofereceu ofertas pacíficas e 

1 João 14:27
2 Levítico 3:1
3 Levítico 7:12, 16
4 1 Crônicas 16:1-3
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“repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um, 
um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas”.

A oferta pacífica estava frequentemente associada às outras ofertas; e 
onde quer que o povo comesse da carne, com exceção da festa da Páscoa, 
era a oferta pacífica que estava sendo celebrada.

O indivíduo que oferecia a oferta pacífica colocava as mãos sobre a 
cabeça do animal e o imolava. Depois separava toda a gordura dos dife-
rentes órgãos do corpo do animal, e o sacerdote queimava a gordura sobre 
o altar do holocausto.5 Não só a gordura era dada ao sacerdote, como tam-
bém o peito, o ombro direito e as “queixadas” de cada oferta.

A separação e queima da gordura tipificava a única maneira pela 
qual a verdadeira paz pode ser obtida; ou seja, por meio da entrega de 
todos os nossos pecados ao proprietário legítimo.6 O Príncipe da Paz, o 
bendito Salvador, “Se entregou a Si mesmo pelos nossos pecados”.7 Ele 
os comprou para destruir o pecado e nos dar a paz. Isso era perfeita-
mente tipificado pelo sacerdote que ministrava “em figura e sombra das 
coisas celestes”, tirando a gordura das mãos daquele que fazia a oferta 
pacífica e queimando-a sobre o altar. O sacerdote movia o peito e o 
ombro diante do Senhor, os quais eram então comidos pelo sacerdote 
como sua porção da oferta pacífica.

A separação da gordura, do peito e do ombro direito revela o segredo 
para se obter a paz. Aquele que obtém a paz deve afastar-se do pecado, 
e então inclinar-se, como o discípulo amado, sobre o seio do Salvador. 
Quando Cristo contou a Seus doze discípulos que um deles O trairia, 
ficaram temerosos de perguntar-Lhe quem era. Eles mal compreendiam 
seu verdadeiro relacionamento com o Salvador; mas João, apoiado no seu 
seio, podia olhar para o Seu rosto e dizer: “Senhor, quem é?” Ele tinha 
certeza de que nunca trairia seu Senhor.

O profeta Isaías entendeu o significado da entrega do peito de cada 
oferta pacífica ao sacerdote, pois, ao escrever sobre o Salvador diz: “Como 
pastor, apascentará o Seu rebanho; entre os Seus braços recolherá os cor-

5 Levítico 7:29-34
6 Salmos 37:20; Isaías 43:24
7 Gálatas 1:3, 4
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deirinhos e os levará no seio”.8 O filho e filha de Deus hoje, que, como João, 
o discípulo amado, se inclina no seio de seu Senhor, goza da verdadeira 
paz de Deus, da qual a oferta pacífica era apenas um tipo.

No antítipo do sacerdote recebendo o ombro direito de cada oferta 
pacífica, há força e bênção. Citamos do profeta Isaías, que amava escrever 
sobre o Salvador: “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; 
o governo está sobre os Seus ombros; e o Seu nome será: Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; para que se 
aumente o Seu governo, e venha paz sem fim”.9

Perceba que, é aquele que reconhece Cristo como seu Salvador pessoal, 
e que deixa o governo de seus negócios descansar sobre Seus ombros, que 
recebe paz sem fim. A razão pela qual muitas vezes não conseguimos receber 
a paz duradoura quando nos achegamos a Deus, é porque não vamos mais 
além; como se o indivíduo no tipo não entregasse ao sacerdote nenhuma 
outra porção além da gordura. Confessamos nossos pecados a Cristo, e Ele 
os toma, mas depositamos nossa confiança em amigos terrenos; não nos 
inclinamos sobre o seio do Senhor, nem fazemos Dele nosso confidente em 
tudo, Nele confiando para abrir o caminho diante de nós, como o pastor 
cuida de seus cordeiros. Não deixamos o governo de nossa vida descansar 
sobre o Seu forte e poderoso ombro. Tememos confiar Nele para adminis-
trar nossas questões temporais; e consequentemente, mesmo depois de ter-
mos confessado nossos pecados e sido perdoados, logo nos enredamos com 
as perplexidades e os problemas de nossas obrigações cotidianas. Em vez de 
ter a paz que não tem fim, temos problemas sem fim. Quando entregarmos 
a chave ou o controle de todos os nossos negócios a Cristo, descobriremos 
que Ele abrirá as portas diante de nós, que nenhum poder terrestre pode 
fechar, e fechará os caminhos que não deseja que trilhemos e nenhum poder 
da Terra pode abri-los para fazer tropeçar nossos pés.10

Depois que Samuel ungiu a Saul para ser rei sobre Israel, ele o trouxe 
até a sua casa, e “disse ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te 
disse: Põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a espádua [ombro] 

8 Isaías 40:11
9 Isaías 9:6, 7
10 Isaías 22:22
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com o que havia nela e a pôs diante de Saul”, e Samuel ordenou que comes-
se.11 Se Saul tivesse compreendido a maravilhosa lição tipificada por este 
ato de Samuel, ele teria colocado o governo do reino sobre o ombro do 
grande Príncipe da Paz e não teria naufragado na obra de sua vida.

Havia outra característica da oferta pacífica típica, que todos aque-
les que desejam experimentar a paz duradoura da oferta pacífica antitípica 
devem considerar. As queixadas de cada oferta pacífica eram dadas ao sacer-
dote.12 O grande antitípico Príncipe da Paz podia dizer: “Ofereci... Minha 
face aos que Me arrancavam os cabelos; não escondi o rosto aos que Me 
afrontavam e Me cuspiam”.13 E àquele que quiser desfrutar da paz que o 
mundo não pode dar nem tirar, Ele diz: “Eu, porém, vos digo: não resistais 
ao perverso; mas, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também 
a outra”.14 Jó, de quem o Senhor disse que era “um homem íntegro e reto”, 
podia dizer: “com desprezo me feriram nos queixos”.15 O filho de Deus é fre-
quentemente chamado a suportar censura e vergonha pelo amor de Cristo.

Bolos asmos untados com óleo eram comidos com a oferta pací-
fica. O pão asmo indicava sinceridade e verdade,16 e o óleo é usado 
como um emblema do Espírito Santo, que traz paz ao coração. O pão 
fermentado também era comido com as ofertas pacíficas de ação de 
graças e era um sinal de alegria.

Depois de Abraão ter recebido a promessa de que Sara teria um filho, 
três anjos visitaram o patriarca quanto “ele estava assentado à entrada da 
tenda, no maior calor do dia”, sem dúvida refletindo sobre a promessa; e em 
sinal de ação de graças, ele preparou imediatamente uma oferta pacífica de 
pães asmos e carne para eles; eles comeram, e imediatamente confirmaram 
novamente a Abraão a promessa de um filho.17 Pode ter sido por causa da 

11 1 Samuel 9:23, 24
12 Deuteronômio 18:3
13 Isaías 50:6
14 Mateus 5:39
15 Jó 1:8; 16:10 ACF
16 1 Coríntios 5:8
17 Gênesis 18:1-10
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perversão da oferta pacífica e por perder de vista o seu significado, que os 
filhos de Israel formaram o hábito de comer carne continuamente.

Havia uma restrição rígida ao comer a oferta pacífica. Toda carne 
devia ser comida no primeiro ou no segundo dia. A ordem era muito clara: 
“Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que 
a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado; coisa abominável será, 
e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade”.18

Esta oferta, que poderia ser oferecida tanto por ricos como por pobres, 
em qualquer época do ano e quantas vezes quisessem, era um tipo signifi-
cativo da ressurreição do Príncipe da Paz. A organização judaica de tipos 
e sombras é verdadeiramente uma “profecia compactada do evangelho”.

A Páscoa e o mover das primícias no terceiro dia ensinavam a 
ressurreição; mas somente o sacerdote entrava no templo, e movia o 
punhado de grãos, como tipo da ressurreição de Cristo; porém, na oferta 
pacífica, todo filho de Deus tinha a oportunidade de demonstrar sua fé 
na ressurreição de Cristo.

Se alguém comesse a carne no terceiro dia, indicava que essa pessoa 
considerava o antítipo de sua oferta pacífica ainda morto nesse dia. Por outro 
lado, aquele que se recusava comer a carne no terceiro dia, e queimava no 
fogo tudo o que restava, demonstrava sua fé em um Salvador ressuscitado.

No quente país da Palestina, o corpo começava se decompor no ter-
ceiro dia. De Lázaro, disse Marta: “Já cheira mal, porque já é de quatro 
dias”.19 Mas o salmista, ao profetizar a ressurreição de Cristo, disse: “nem 
permitirás que o Teu Santo veja corrupção”.20 Davi sabia que o Salvador 
reviveria ao terceiro dia. Aqueles que eram chegados ao Senhor viam a luz 
que era refletida do serviço típico.

Foi sobre essa verdade em relação à ressurreição de Cristo, como 
ensinado por Davi, e tipificado na oferta pacífica, que Pedro baseou seu 
argumento mais forte no dia de Pentecostes.21 Paulo evidentemente se 
referiu aos tipos da Páscoa e à oferta pacífica quando ensinou que “Cristo 

18 Levítico 7:18, ARC
19 João 11:39
20 Salmos 16:10
21 Atos 2:25-32
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morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado 
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras”. Até mesmo os olhos 
dos discípulos estavam tão cegados pelo pecado e dúvida que não pude-
ram discernir a luz que irradiava das ofertas sacrificais. Assim como a lua 
refletindo os raios do sol fornece luz suficiente para guiar uma pessoa com 
segurança durante a noite, do mesmo modo a luz do grande antitípico 
Cordeiro de Deus, refletido pelas leis levíticas e ofertas de sacrifício, era 
suficiente para levar o povo com segurança ao reino de Deus.22

Há muitas pessoas hoje que anseiam por paz, e afirmam alegrar-
-se em Deus e Sua palavra dia a dia, e ainda assim tropeçam em meio à 
escuridão; porque, assim como o indivíduo no tipo, que comia da carne 
no terceiro dia, significando que cria que o Senhor ainda estava morto, 
seguem através da vida enlutados, como se o Senhor da vida e da glória 
ainda estivesse morto no túmulo de José, em vez de estar vivo no Céu à 
mão direita do Pai, pronto para enviar luz e ajudar a cada um de Seus 
confiantes seguidores aqui na Terra. A mensagem que Ele nos envia do 
santuário celestial é: “Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou 
vivo para todo o sempre!”23

Tipo Antítipo

Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14.

Levítico 3:1. A oferta pacífica 
devia ser sem defeito.

1 João 3:5. Em Cristo não havia 
pecado.

Levítico 7:29, 30. A gordura era 
separada da oferta. A gordura era 
um tipo do pecado. Salmos 37:20.

2 Coríntios 13:5. “Examinai-vos 
a vós mesmos; ... provai-vos a vós 
mesmos”.

Levítico 7:31. A gordura era quei-
mada.

Mateus 25:41. Pecado e pecadores 
serão queimados.

Levítico 7:32, 33. O ombro era a 
porção do sacerdote.

Isaías 9:6; Lucas 15:5. O governo 
estará sobre o ombro de Cristo.

22 1 Coríntios 15:3, 4
23 Apocalipse 1:18 NVI
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Levítico 7:31. “O peito será de 
Arão e de seus filhos”.

Isaías 40:11. “Como pastor... os 
(cordeirinhos) levará no seio”.

Deuteronômio 18:3. As queixadas 
eram dadas ao sacerdote.

Mateus 26:67; Isaías 50:6. Eles 
cuspiram no rosto do Salvador.

Levítico 7:15, 16. A carne podia ser 
comida no primeiro e segundo dia.

1 Coríntios 15:3, 4. Cristo ficou 
no túmulo no primeiro e no 
segundo dia.

Levítico 7:17, 18. Nada da carne 
devia ser comido no terceiro dia.

Mateus 28:6; Lucas 24:21. No ter-
ceiro dia, o anjo junto ao túmulo 
vazio disse: “Ele não está aqui; 
ressuscitou”.
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CAPÍtuLo 24

A PurifiCAção do LeProso

DE todas as doenças das quais a humanidade é herdeira, não há 
nenhuma mais repulsiva do que a lepra. O indivíduo vive durante 

anos com essa terrível doença, devorando lentamente partes de seu corpo 
até que ele anseie pela morte como libertação.

Desde os tempos antigos, a lepra tem sido um tipo do pecado; e um 
símbolo muito apropriado dessa repugnante doença espiritual que destrói 
a alma daquele que viola sua consciência repetidas vezes até não ter mais 
poder para resistir, tornando-se totalmente entregue ao mal.

Quando Miriã ficou com ciúmes de sua cunhada, e ela e Arão mur-
muraram contra Moisés, “a ira do Senhor contra eles se acendeu... e eis 
que Miriã achou-se leprosa, branca como neve”. Depois que Deus ensinou 
a lição de que os pecados de ciúmes, murmúrias e acusação são para a vida 
espiritual o que a lepra é para o ser físico, então, em resposta à oração de 
Moisés, ela foi curada.1

Quando Geazi, servo de Eliseu, cobiçou os tesouros de Naamã, e 
mentiu e dissimulou para obtê-los, sobre ele veio o decreto do Senhor: 
“Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti”.2 Não é de se estranhar que, 
com o registro das experiências de Miriã e Geazi diante deles, os judeus 
considerassem a lepra como um juízo do Senhor.

O leproso não podia se misturar com o povo. Não havia exceção, do 
rei no trono ao servo mais humilde. A ordem do Senhor era: “As vestes 
do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão 
desgrenhados; cobrirá o bigode e clamará: Imundo! Imundo! ... Habitará 
só; a sua habitação será fora do arraial”.3

1 Números 12:9-15
2 2 Reis 5:20-27
3 Levítico 13:45, 46



156  |  A Cruz e Sua Sombra

Como a lepra era um tipo dos piores pecados, a cerimônia para a purifi-
cação do leproso envolvia mais do que qualquer outra oferta. O sacerdote que 
examinara o leproso e o declarara impuro era o único que poderia declará-lo 
limpo. O sacerdote saía do acampamento e examinava o leproso, e se a lepra 
estivesse curada, o homem curado devia trazer “duas aves vivas e limpas, e pau 
de cedro, e estofo carmesim, e hissopo”, para o sacerdote. Uma das aves era 
morta em um vaso de barro segurado sobre água corrente; então a ave viva, o 
escarlate e o cedro eram todos molhados no sangue. O sacerdote aspergia o 
sangue sete vezes sobre aquele que devia ser purificado e o declarava limpo.4

A lepra é uma doença muito contagiosa; tudo o que o leproso toca fica 
contaminado. O pecado também é uma doença terrível, e a terra, o ar e a 
água estão todos amaldiçoados pelos pecados da humanidade e devem ser 
purificados pelo mesmo sangue que purifica o homem. Portanto, depois que o 
leproso era declarado limpo, a ave viva com suas penas vermelhas do sangue, 
era solta para voar. O sangue não era somente aspergido sobre a pessoa que 
estivera impura, mas era assim transportado através do ar que estava carregado 
de germes de doença e pecado,5 tipificando o sangue de Cristo, que dará um 
novo céu — uma nova atmosfera — a essa Terra amaldiçoada pelo pecado.

Antes que o homem pecasse, não havia vegetação em decomposição; 
as lindas árvores não eram destruídas por pragas de insetos, mas tudo 
estava livre de maldição. Nada além do sangue de Cristo pode restaurar a 
vegetação à sua beleza do Éden. Como tipo desse poder regenerador, um 
pedaço de cedro, o gigante da floresta e do hissopo, a pequena planta “que 
brota do muro”6 eram molhados no sangue. Estes eram escolhidos para 
representar os dois extremos da vegetação, e assim abrangendo tudo.

A vida animal também é amaldiçoada pelo pecado, mas mediante o 
poder redentor do sangue de Cristo, chegará o tempo em que “o lobo habi-
tará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito; o bezerro, o 
leão novo e o animal cevado andarão juntos, e uma criancinha os guiará”.7

4 Levítico 14:4-7
5 Jeremias 9:21
6 1 Reis 4:33
7 Isaías 11:6
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A lã escarlate molhada no sangue representava o reino animal.8 O 
sangue da ave era colocado em um jarro de barro sobre a água corrente. 
Assim, vemos que na purificação do leproso o sangue entrava em contato 
direto não apenas com o leproso, mas com tudo mais amaldiçoado pelo 
pecado; isto é, a terra, o ar, a água, a vegetação e o reino animal.

Esses maravilhosos tipos eram profecias compactadas do Antítipo mais 
grandioso. Quando Cristo prostrou-Se em agonia sobre a terra fria do jar-
dim do Getsêmani, as grandes gotas de sangue caíram de Seu rosto sobre a 
terra.9 Quatro mil anos antes, quando Caim matou seu irmão, a Terra sentiu 
o toque de sangue humano pela primeira vez, que caiu como uma maldição 
fulminante, destruindo a fertilidade da terra.10 Desde então o seio da terra 
não somente tem sido manchado com o sangue humano, mas rios de san-
gue tem inundado a superfície terrestre quando exércitos de seres humanos 
armados, liderados por Satanás, matam-se uns aos outros. Toda gota desse 
sangue tem sido acrescentada à maldição.11 Mas quão diferente é o efeito do 
sangue do bendito Salvador! Nele estava a cura, e poder purificador.12

A maldição do pecado recai fortemente sobre a atmosfera, que está tão 
carregada de germes de doenças que “a morte subiu pelas nossas janelas e 
entrou em nossos palácios; exterminou das ruas as crianças e os jovens, das 
praças”. No tipo, o sangue da oferta respingava da ave enquanto esta voava 
pelo ar. Da grande Oferta antitípica, enquanto pendia suspenso no Calvário, 
Seu sangue precioso e restaurador gotejou de Suas mãos e pés feridos atra-
vés do ar, e caiu sobre as rochas abaixo. Os tipos do antigo cerimonial levítico 
não eram cerimônias sem sentido, mas uma profecia do grande Antítipo.

Desde os tempos antigos, a água tem sido afetada pela maldição do 
pecado.13 A ave morta sobre a água corrente era um tipo da morte de 
Cristo, que removeria a maldição do pecado para sempre das águas da 
terra. O sangue de Cristo entrou em contato direto com a água; quando 

8 Hebreus 9:19
9 Lucas 22:44
10 Gênesis 4:11, 12
11 Isaías 24:5, 6
12 Números 35:33
13 Êxodo 15:23
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o soldado cravou a lança cruel no lado do Salvador, “logo saiu sangue e 
água”;14 isto é, não uma mistura de sangue e água, mas sim, sangue e água 
— duas fontes abundantes.

“O maravilhoso símbolo da ave viva mergulhada no sangue da ave 
imolada e depois posta em liberdade para fruir a vida, serve-nos de sím-
bolo da expiação. Havia um misto de morte e de vida, apresentando ao 
indagador da verdade o tesouro escondido, a união do sangue perdoador 
com a ressurreição e a vida de nosso Redentor. A ave era imolada sobre 
água viva; aquela corrente era um símbolo da eficácia sempre a fluir, sem-
pre purificadora, do sangue de Cristo”.15

A cruz sobre a qual estava suspenso o Salvador, e que estava man-
chada com Seu precioso sangue, fora feita de árvores da floresta; enquanto 
uma pequena vara de hissopo sustentava a esponja que estava mergulhada 
em vinagre Lhe foi oferecida para saciar Sua sede.

Enquanto o Salvador estava suspenso na cruz, Ele procurou escutar 
alguma palavra ou gesto por parte da humanidade que indicasse que o Seu 
sacrifício era valorizado; mas apenas zombarias, insultos e blasfêmias eram 
lançadas aos Seus ouvidos vindas da agitada multidão abaixo. Até mesmo um 
dos ladrões ao Seu lado juntou-se às injúrias; mas o outro ladrão o censurou 
e, voltando-se para Jesus, disse: “Senhor, lembra-te de mim quando vieres 
no Teu reino”. A resposta de Jesus: “Em verdade, em verdade te digo hoje, 
que estarás comigo no Paraíso”;16 continha uma garantia de perdão. Mesmo 
enquanto o sangue purificador de Cristo estava fluindo de Suas veias, o ladrão 
alegrou-se em Seu poder de purificar do pecado. Aquele que Seus inimigos 
pensavam ter vencido, morreu como um poderoso Conquistador, e o ladrão 
experimentou o cumprimento da promessa: “Ainda que os vossos pecados 
sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve”.17

Havia um significado na cor da lã mergulhada no sangue da oferta 
típica. É quase impossível remover manchas escarlate, mas “embora seus 
pecados sejam como a escarlata”, o sangue de Cristo pode torná-los “brancos 

14 João 19:34
15 Ellen G. White, Filhos e Filhas de Deus, 7 de agosto.
16 Lucas 23:39-43
17 Isaías 1:18
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como a neve”. Você pode ser condenado e contado como um marginal por 
todos na Terra; mas se você olhar para o Salvador e reivindicar Seu poder 
purificador, Ele lavará seus pecados e colocará alegria e júbilo em seu coração.

No serviço típico, embora o indivíduo a ser purificado da lepra ao ser 
aspergido com o sangue, já fosse declarado limpo, havia algo mais para ele 
fazer. No oitavo dia depois que fosse declarado limpo, ele deveria compa-
recer perante o sacerdote com dois cordeiros, uma oferta de manjares e um 
sextário de azeite. O sacerdote apresentava o indivíduo a ser purificado 
à porta do tabernáculo, e movia um dos cordeiros e o sextário de azeite 
perante o Senhor. Então ele matava o cordeiro, tomava um pouco do sangue 
e colocava sobre “a ponta da orelha direita” daquele que devia purificar-se, 
“e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito,”18 
consagrando assim seus ouvidos para ouvir somente as coisas que trata-
riam de mantê-lo puro, suas mãos ao serviço de Deus, e seus pés para andar 
somente no caminho dos mandamentos do Senhor.

Então o sacerdote tomava o sextário de óleo, e depois de aspergir 
uma porção dele perante o Senhor, colocava um pouco “sobre a ponta da 
orelha direita” daquele que devia de purificar-se, também “sobre o polegar 
da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito”, e depois ungia sua 
cabeça com o restante do óleo.19

Este serviço não era uma forma vazia, mas um tipo de um bendito 
antítipo, que é cumprido em todo cristão que se apresenta a si mesmo para 
o serviço perante o Senhor, depois que o Senhor perdoa seus pecados e o 
declara limpo. De Maria, Jesus disse: “Perdoados lhe são os seus muitos peca-
dos, porque ela muito amou; mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco 
ama”.20 O leproso purificado daquela repugnante morte em vida, sentia-se 
tão agradecido a Deus pela liberdade e pela purificação que consagrava sua 
vida ao serviço do Senhor. O óleo, um emblema do Espírito Santo que 
prepara o cristão para o serviço, não somente era colocado sobre sua orelha, 
mão e pé, como também era derramado sobre sua cabeça, indicando assim 
uma entrega total de seu ser ao serviço de seu Mestre, que o redimiu. Os 

18 Levítico 14:10-14
19 Levítico 14:15-18
20 Lucas 7:47
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livros do Céu registram os nomes de muitos que cumpriram este belo antí-
tipo ao entregarem o seu ser por completo ao serviço de seu Redentor.

A lei levítica provia para a purificação de casas e vestuário infectados 
com lepra. Se o proprietário de uma casa visse sinais de lepra, ele devia 
relatar o problema ao sacerdote, que imediatamente examinava a casa. Pri-
meiro, a casa devia ser esvaziada, e se o sacerdote visse marcas “esverdeadas 
ou avermelhadas” sobre as paredes, a casa deveria permanecer fechada por 
sete dias. Se, no final desse período, as paredes ainda estivessem cobertas 
com a praga, deveriam ser raspadas, as pedras retiradas, e a casa completa-
mente reformada. Se as manchas aparecessem novamente, isso provava que 
a lepra não era proveniente de qualquer vazamento ou defeito nas paredes, 
mas que a localização era úmida e insalubre, e a casa devia ser derrubada.21

Se as leis de saúde da Terra hoje fossem tão cuidadosas com as casas 
do povo quanto as antigas leis levíticas, haveria menos dessa terrível 
doença, a tuberculose.

As leis relativas às roupas infectadas com lepra eram muito rígidas.22 Se 
a praga da lepra estivesse tão profundamente arraigada que não pudesse ser 
removida por lavagem, então a roupa devia ser queimada no fogo. Há uma 
lição espiritual profunda nessa instrução. Deus deu instruções muito defi-
nidas em relação ao vestuário de Seus seguidores.23 Nunca foi Seu desígnio 
que o Seu povo seguisse as insensatas modas do mundo.24 Deve haver uma 
diferença marcante entre o vestuário do cristão e o vestuário do mundo.25 
Indivíduos podem argumentar que venceram o orgulho, que quando eles 
usam roupas da moda e se vestem como o mundo, isso não lhes fere, pois eles 
venceram o orgulho. É o mesmo que uma pessoa que acabou de se recuperar 
da varíola usasse as roupas infectadas pela doença. A pessoa argumenta que, 
como já teve a doença uma vez e se recuperou, não há perigo de contraí-la pela 
segunda vez, portanto, não há perigo nas vestes; no entanto está semeando 
o germe da doença aonde quer que vá. Da mesma forma, o cristão que não 

21 Levítico 14:34-45
22 Levítico 13:47-59
23 1 Pedro 3:3, 4; 1 Timóteo 2:9
24 Isaías 3:16-26
25 Números 15:38
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obedece às instruções do Senhor em relação ao vestuário, representa mal o 
Senhor e semeia sementes de orgulho e vaidade nos corações dos membros 
mais fracos. É melhor seguir as instruções dadas nas ordenanças levíticas, 
e até mesmo queimar o vestuário infectado com orgulho e vaidade, do que 
representar mal ao nosso Senhor e Mestre mesmo com nosso vestuário.

Tipo Antítipo

“Todo sistema judaico era o evangelho velado”.

Levítico 14:6, 7. O sangue era 
aspergido sobre aquele que devia 
ser purificado.

1 Pedro 1:2. A aspersão do sangue 
de Jesus purifica do pecado.

Levítico 14:6. Cedro, escarlate 
e hissopo eram mergulhados no 
sangue. 1 Reis 4:33. O cedro e o 
hissopo são extremos da vegetação. 
Hebreus 9:19.

João 19:29. O hissopo era tra-
zido em ligação com o Salvador, 
enquanto a cruz era feita a partir 
das árvores da floresta.

Levítico 14:5. A ave era morta e o 
sangue apanhado em um vaso de 
barro.

Lucas 22:44. O sangue de Jesus 
entrou em contato com a Terra.

Levítico 14:6, 7. A ave que tinha 
sido mergulhada no sangue era 
solta para voar pelo ar. Jeremias 
9:21. O ar está contaminado.

Apocalipse 21:1. Haverá um novo 
céu (céu atmosférico), como resul-
tado da morte de Cristo. Da cruz 
o Seu sangue caiu no ar.

Levítico 14:14, 17. A ponta da 
orelha era tocada com sangue e 
azeite.

Isaías 42:18-20. Os servos de 
Deus são surdos às coisas que não 
devem ouvir.

Levítico 14:14, 17. O polegar da 
mão direita era tocado com sangue 
e azeite.

Salmos 119:48. “Para os teus man-
damentos, que amo, levantarei as 
mãos”.

Levítico 14:14, 17. O polegar do 
pé direito era tocado com o sangue.

Gênesis 17:1. “Eu sou o Deus 
Todo-Poderoso; anda na Minha 
presença e sê perfeito”.



seção 6:  

serviços do sAntuário
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meu sALvAdor está PerAnte o trono

Levanta, minha alma, levanta, 
Livre-se de seus temores da culpa; 
O sacrifício que sangra 
Em meu nome se avulta 
Meu Salvador está perante o trono; 
Em Suas mãos meu nome está escrito.

Vive no Céu superior, 
Para interceder em meu lugar; 
Com Seu amor todo redentor, 
E Seu sangue precioso a pleitear; 
Seu sangue foi derramado por toda a nossa raça, 
E aspergido agora sobre o trono da graça.

Leva consigo cinco feridas ensanguentadas, 
Recebidas no Calvário; 
Orações eficazes por elas derramadas, 
Rogam fortemente por mim: 
Clamando perdoe-o, perdoe-o por favor! 
Nem deixe morrer o contrito pecador!

O Pai escuta-O a orar, 
Seu amado, o ungido; 
Ele não pode rejeitar 
A presença de Seu Filho; 
Seu espírito o Seu sangue não ignora, 
E me diz que filho de Deus sou agora.

-Charles Wesley.



CAPÍtuLo 25

o Pátio e seus serviços

O tabernáculo estava rodeado por um pátio de cem côvados de com-
primento e cinquenta côvados de largura. Esse pátio era fechado 

por cortinas de linho fino trançado penduradas em colunas de bronze. As 
colunas eram enfeitadas com vergas e ganchos de prata; as cortinas eram 
suspensas a partir dos ganchos de prata. O pátio formava um retângulo, 
e era colocado com os lados mais longos em direção ao norte e ao sul e 
as extremidades para o oriente e para o ocidente. A porta, ou entrada, de 
vinte côvados de largura, ficava no centro do extremo oriental do pátio. As 
cortinas que formavam a porta do pátio eram de “estofo azul, e púrpura, e 
carmesim, e linho fino retorcido”, e eram suspensas por quatro colunas de 
bronze, enfeitadas com prata.1

A altura do pátio era somente metade da altura do tabernáculo, de 
modo que, acima das belas cortinas do pátio e do brilho da prata e do 
bronze das várias colunas, podiam ser vistas as paredes douradas do taber-
náculo, com suas belíssimas cortinas e coberturas. Como alguém do lado 
de fora do pátio, para poder contemplar as glórias do tabernáculo, tinha 
que olhar acima do pátio, assim, aquele que, pela fé, contempla as belezas 
do santuário celestial, necessita levantar seus pensamentos acima das coi-
sas desta Terra e fixá-las nas coisas celestiais.

Havia dois principais artigos de mobiliário no pátio, a pia e o altar do 
holocausto. O altar era coberto de bronze; a pia e todos os vasos do pátio 
que eram usados nos serviços ligados ao altar, eram de bronze. O grande 
altar de bronze estava colocado entre o santuário e a entrada, porém mais 
próximo da entrada do que do santuário.2 Nenhuma parte do santuário 
ou do pátio foi feita de acordo com planos humanos; mas cada parte foi 

1 Êxodo 27:9-18
2 Êxodo 40:6, 7
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confeccionada segundo o modelo divino. Quando o Senhor deu a Moi-
sés as instruções em relação à construção do altar de bronze, acrescentou: 
“Como se te mostrou no monte, assim o farão”.3

O altar era uma caixa oca, de cinco côvados quadrados [comprimento 
e largura iguais] e três côvados de altura, feito de tábuas de madeira de 
acácia. Havia um chifre da mesma madeira em cada canto. Uma grelha 
de bronze ao centro segurava o fogo e permitia a circulação de ar, além 
de permitir que as cinzas caíssem abaixo. O altar inteiro com os chifres 
era coberto de bronze.4 “E o altar será santíssimo; tudo o que o tocar 
será santo”, era o decreto divino.5 Foi por isso, sem dúvida, que Adonias 
e Joabe fugiram e seguraram os chifres do altar quando temeram a morte 
nas mãos de Salomão.6

Todos os holocaustos do santuário eram queimados sobre o altar de 
bronze. O próprio Senhor acendera o fogo,7 e era conservado aceso con-
tinuamente. Nunca devia se apagar.8 O fogo que destrói todo o pecado da 
Terra, assim como o fogo do altar de bronze, descerá dos Céus da parte 
de Deus, e não se apagará enquanto houver pecado para ser consumido.9

O corpo inteiro do holocausto todo e porções das diversas ofertas 
eram queimados sobre este altar de bronze. Consumia o que tipificava o 
pecado; e como o fogo estava aceso continuamente, tem sido chamado de 
“altar de expiação contínua”. O Pecado separa o homem de Deus,10 e todo 
o pecado deve ser abandonado antes que o pecador possa estar ‘expiado’ 
diante de Deus. Portanto, a obra feita sobre este altar era um símbolo da 
destruição final do pecado, que será necessário antes que os remidos pos-
sam desfrutar de sua herança eterna.

3 Êxodo 27:8
4 Êxodo 27:1-8
5 Êxodo 29:37
6 1 Reis 1:50; 2:28
7 Levítico 9:24
8 Levítico 6:13
9 Apocalipse 20:9; Marcos 9:43-48
10 Isaías 59:2
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Paulo se referiu a este altar como um tipo de Cristo.11 Toda a obra rela-
cionada com o altar do holocausto tipificava a obra relacionada com a destrui-
ção do pecado, uma obra que somente Cristo pode realizar. O Pai entregou 
nas mãos de Seu Filho a destruição final do pecado e dos pecadores.12

Os chifres do altar de bronze eram muitas vezes tocados com o san-
gue das diferentes ofertas, e o sangue de cada uma das ofertas pelo pecado 
era derramado à base desse altar.

Com poucas exceções, todos os sacrifícios eram imolados no pátio, à 
“porta do tabernáculo da congregação” — nome pelo qual era muitas vezes 
denominada a entrada do primeiro compartimento; pois todos os israelitas 
tinham permissão de se reunir no pátio e diante desta porta. Somente os 
sacerdotes podiam entrar nos compartimentos sagrados do tabernáculo em 
si, pois tipificava o santuário celestial, onde Deus e Cristo habitam, cercados 
por brilhantes querubins e serafins. Toda obra realizada no pátio era típica 
da obra realizada na Terra, enquanto a obra realizada no primeiro e segundo 
compartimentos do santuário eram tipos da obra realizada no Céu.

Nenhum sacrifício era imolado no santuário; mas as ofertas eram 
imoladas no pátio, e o sangue e a carne eram levados pelo sacerdote para 
dentro do santuário. Cristo, o grande sacrifício antitípico, foi morto no 
pátio antitípico, esta Terra, e então entrou no santuário antitípico nos 
Céus com o Seu próprio sangue e o mesmo corpo em que suportou nossos 
pecados no Calvário. Os pecados são perdoados, e são apagados dos livros 
no santuário celestial; mas não são destruídos ali. Assim como no tipo, o 
fogo do altar de bronze no pátio consumia o que simbolicamente repre-
sentava o pecado; então, no antítipo, os ímpios estarão “pela superfície da 
Terra” quando fogo desce de Deus do Céu e os consome.13 Esta Terra é o 
grande pátio antitípico, onde toda a obra tipificada no pátio do santuário 
terrestre encontrará seu cumprimento.

A constante queima sobre o altar, daquilo que tipificava o pecado, 
causava um acúmulo de cinzas. Os sacerdotes no santuário terrestre 

11 Hebreus 13:10
12 Salmos 2:7-9
13 Apocalipse 20:9
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ministravam “em figura e sombra das coisas celestes”14 e mesmo a retirada 
das cinzas era dirigida pelo Senhor para ser feito de maneira a tipificar 
uma parte da obra final de Cristo. O sacerdote deveria vestir-se com as 
roupas de linho brancas e puras, quando removia as cinzas do altar. As 
cinzas eram primeiro tiradas pelo sacerdote e colocadas “ao lado do altar” 
no lado oriental.15 Quando chegava o momento de removê-las do lado do 
altar, o sacerdote trocava suas vestes sacerdotais e “vestia outras vestes”, 
então ele levava as cinzas para fora do acampamento, e as derramava em 
“um lugar limpo”.16 Cinzas são tudo o que restará do pecado, do diabo e 
dos pecadores depois que os fogos do último dia terminarem sua obra. 
Quando os fogos purificadores do Senhor removerem o último vestígio 
do pecado, surgirá uma Nova Terra, um lugar limpo, sem nenhuma man-
cha de pecado; e enquanto os justos andam sobre a face da Terra limpa, 
purificada, as cinzas do pecado e tudo o que se apega ao pecado nesta 
Terra, estarão sob seus pés. Verdadeiramente o tipo terá então encontrado 
seu antítipo, e as cinzas de todo pecado estarão em “um lugar limpo”.

Quando o sacerdote depositava as cinzas junto ao altar, ele estava 
vestido com suas vestes sacerdotais. As cinzas representavam os pecados 
confessados dos justos. Quando Cristo carrega os pecados confessados do 
Seu povo, Ele usa Suas vestes sacerdotais; mas chegará o tempo em que 
Ele colocará os pecados dos justos sobre a cabeça de Satanás, deixará de 
lado Suas vestes sacerdotais, e virá a esta Terra com régias vestimentas, 
para remover de Seu reino tudo o que causa escândalo e os que come-
tem iniquidade.17 Então todos os pecados e pecadores serão queimados no 
fogo. Não será com vestes sacerdotais que Cristo entrará no pátio antití-
pico, a Terra, para completar a destruição final do pecado; mas como Rei 
dos reis e Senhor dos senhores.

Grande parte do serviço típico era dirigido pelo Senhor de maneira 
peculiar, para despertar um espírito de investigação nas mentes dos jovens, 
para que eles próprios solicitassem informações. A Páscoa era planejada 

14 Hebreus 8:5
15 Levítico 6:10; 1:16
16 Malaquias 4:1-3; Ezequiel 28:18, 19
17 Mateus 13:41
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de modo que as crianças perguntassem: “O que significa esta cerimônia?”18 
As doze pedras foram erguidas nas margens do Jordão como um “sinal” 
para atrair a atenção das crianças, de modo que em resposta à sua per-
gunta: “Que vos significam estas pedras?”, pudessem ser ensinados sobre a 
história de quando Deus deteve as enchentes do Jordão diante do povo de 
Israel.19 Se a curiosidade da criança é despertada e ela mesma faz questio-
namentos, a lição é gravada na mente de maneira mais poderosa.

Parece que, por essa razão, Deus ordenou que as cinzas do sacrifício 
deviam primeiro ser colocadas ao lado do altar, onde seriam tão evidentes 
que cada criança que entrasse no pátio não poderia deixar de ver e pergun-
tar: “O que significam estas cinzas?” E então seria ensinada pelo pai sobre 
a maravilhosa verdade de que todo pecado seria finalmente queimado e 
reduzido a cinzas nos fogos do último dia.20

À medida que as crianças saíssem do acampamento com seus pais, a 
atenção delas seria atraída pela visão incomum de cinzas colocadas em um 
lugar perfeitamente limpo; e em resposta às suas perguntas, a bela lição 
da Nova Terra, que surgirá dos fogos que destroem o último vestígio do 
pecado, ficaria impressionada sobre suas mentes juvenis. Pela cinza e pelo 
sangue à base do altar nos serviços típicos do pátio, a purificação desta 
Terra do pecado era conservada diante das mentes de Israel.

Enquanto a congregação de Israel se reunia no pátio, somente os 
sacerdotes deviam realizar a obra diante do altar.21 Os levitas eram encar-
regados do santuário, mas não podiam realizar o serviço do altar, pois 
aquele serviço tipificava a obra que ninguém além de Cristo poderia rea-
lizar. Somente Ele pode destruir o pecado.

A pia estava entre o altar de bronze e a porta do santuário. A pia e 
sua base eram de bronze. Água era mantida nelas, para que os sacerdotes 
lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no santuário para realizar 
qualquer serviço. Também eram obrigados a lavar as mãos e os pés quando 
se “chegassem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao 

18 Êxodo 12:26 NVI
19 Josué 4:1-7
20 Malaquias 4:1-3
21 Números 18:2-7
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Senhor”. Morte era a pena por realizar o serviço diante do altar ou dentro 
do tabernáculo sem primeiro lavar-se na pia.22 Considerando que o povo 
no pátio contemplava os sacerdotes lavarem-se com água antes de realiza-
rem a obra do sagrado ofício, quem sabe esse ato não lhes tenha ensinado 
a verdade que Cristo disse a Nicodemos: “quem não nascer da água e do 
Espírito não pode entrar no reino de Deus”?23

Tipo Antítipo
Êxodo 27:9-18. Havia um pátio 
em torno do tabernáculo, no qual 
as ofertas eram imoladas. Levítico 
4:4, 14, 15, 24, 29.

João 12:31-33. A grande oferta 
antitípica foi morta na Terra.

Levítico 6:10, 11. As cinzas do 
altar eram colocadas em um lugar 
limpo.

Malaquias 4:1-3. As cinzas dos 
ímpios serão deixadas sobre a 
Terra purificada.

Levítico 6:10. O sacerdote estava 
vestido com roupas sacerdotais 
quando colocava as cinzas ao lado 
do altar.

Hebreus 2:17. Cristo é o sumo 
sacerdote para fazer a propiciação 
pelos pecados do povo.

Levítico 6:11. Quando o sacerdote 
carregava as cinzas para fora do 
acampamento a um lugar limpo, 
ele trocava suas vestes sacerdotais 
e colocava outras vestimentas.

Apocalipse 19:14-16; Isaías 63:1-
4. Quando Cristo vier à Terra para 
destruir o pecado e os pecadores, 
Ele trocará as Suas roupas sacer-
dotais pelas de um rei.

22 Êxodo 30:17-21
23 João 3:5; Tito 3:5; Efésios 5:26



CAPÍtuLo 26

A obrA no Primeiro 
ComPArtimento do sAntuário

A obra no primeiro compartimento consistia principalmente dos servi-
ços diários da manhã e da tarde, das ofertas individuais pelo pecado 

e dos serviços nos dias das festividades e em ocasiões especiais. A presença 
visível de Deus se manifestava no primeiro compartimento, ou taberná-
culo da congregação. Diante do primeiro véu, ou porta, do tabernáculo 
da congregação,1 onde o povo apresentava suas ofertas pelo pecado, Deus 
Se encontrava e comungava com os filhos de Israel. Às vezes, a nuvem de 
glória, representando a presença visível do Santíssimo, enchia o primeiro 
compartimento de tal maneira que ninguém podia entrar.2

A presença de Deus manifestada no primeiro compartimento do 
santuário terrestre era uma sombra da gloriosa presença e trono do 
Pai no primeiro compartimento do santuário celestial, onde, depois de 
suportar “a cruz, não fazendo caso da ignomínia”, o Salvador Se assentou 
“à destra do trono de Deus”.3

O serviço de todas as manhãs e todas as tardes era muito importante. 
No primeiro compartimento, o sumo sacerdote oferecia incenso sobre o 
altar de ouro, e preparava e acendia as lâmpadas.4 Ninguém, exceto o 
sumo sacerdote, podia realizar esta obra sagrada, que tipificava a adição 
do fragrante incenso da justiça de Cristo às orações do povo de Deus, 
para torná-las aceitáveis diante de Deus.5 Ele também preparava e acen-

1 Êxodo 29:42, 43; 30:36; Números 17:4
2 Êxodo 40:34, 35; 1 Reis 8:10, 11; 2 Crônicas 5:13, 14; 7:2
3 Hebreus 12:2
4 Êxodo 30:6-8
5 Apocalipse 8:3, 4
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dia as lâmpadas que eram uma 
sombra do Espírito Santo ema-
nando de Deus, que em algum 
momento da vida brilha no cora-
ção de cada um,6 convidando-o 
a aceitar o Senhor e Seu serviço, 
e que brilha continuamente na 
vida do indivíduo que caminha 
na luz, e é fiel a Deus.

Enquanto o sumo sacerdote 
dentro do santuário estava reali-
zando o serviço diário da manhã 
e da tarde diante do altar de ouro, 
os sacerdotes no pátio queima-
vam os holocaustos, as ofertas de 

manjares e a libação, sobre o altar de bronze e o povo permanecia reunido 
no lado de fora, em oração.7

Quando os filhos de Israel foram levados ao cativeiro, os que eram 
fiéis oraram, como Daniel, com suas janelas abertas em direção a Jerusa-
lém.8 Eles se voltavam para o templo, onde, do altar de contínua interces-
são, o incenso estava subindo. Este tipo representava aqueles que podem 
ser mantidos cativos na servidão cruel por Satanás, o príncipe deste 
mundo. Não importa onde estejam, nem quão poderosas as amarras que 
lhes prendem, se resolutamente voltarem suas faces do que está à sua volta 
e olharem para o santuário celestial, onde Cristo pleiteia com Seu sangue 
e apresenta Sua justiça em nome do pecador, a oração de fé trará paz e 
alegria para a alma, e despedaçará as ligaduras com as quais Satanás os 
mantêm prisioneiros. Cristo coloca diante deles uma “porta aberta, a qual 
ninguém pode fechar”.9 Não faz diferença o que esteja à sua volta, a alma 

6 João 1:9
7 Lucas 1:10
8 Daniel 6:10
9 Apocalipse 3:8
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pode ser livre em Deus, e nenhum ser humano, nem mesmo o diabo, pode 
impedi-la. “Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé”.10

Todos os dias, quando os pecadores apresentavam suas ofertas pelo 
pecado junto à porta do primeiro compartimento, confessando seus peca-
dos, seja por meio do sangue aspergido perante o Senhor ou mediante 
uma porção da carne consumida no primeiro compartimento, os pecados 
confessados eram simbolicamente transferidos para o primeiro comparti-
mento do santuário. O sacerdote encontrava o pecador no primeiro véu do 
santuário, e carregava o sangue ou a carne para dentro do véu. O pecador 
não podia olhar dentro do santuário, mas, pela fé, sabia que o sacerdote era 
fiel para apresentar sua oferta pelo pecado perante o Senhor, e deixava o 
santuário regozijando-se pelos pecados perdoados.

No antítipo desse serviço, nós confessamos nossos pecados e, embora 
não possamos ver a obra no santuário celestial, sabemos que Cristo, pelo 
Seu sangue e a carne ferida,11- as marcas dos pregos, — pleiteia perante 
o Pai em nosso favor, e nos alegramos no perdão dos pecados. Os peca-
dos são cobertos, escondidos da vista. “Bem-aventurado aquele cuja ini-
quidade é perdoada, cujo pecado é coberto”.12 A medida que diariamente 
os pecados do povo eram, dessa forma, simbolicamente transferidos para 
o santuário, o lugar ficava contaminado e devia ser limpo ou purificado. 
Os pecados são perdoados e cobertos quando confessados, e nunca serão 
descobertos se aquele que os confessa permanece fiel; mas se o indivíduo 
abandonar o Senhor e voltar para o mundo, a parte da sua vida passada 
que, enquanto era fiel, estava coberta pela justiça de Cristo, aparece aberta 
e descoberta nos livros do Céu, porque ele mesmo afastou-se de Cristo e 
deve enfrentar o registro de toda a sua vida no juízo.

Isso é ensinado com muita clareza na parábola do servo incompas-
sivo, que, depois de ter sido perdoado de toda a sua dívida, tratou aspera-
mente com seus devedores, e o senhor então exigiu que lhe pagasse tudo o 
que já lhe tinha sido perdoado.13

10 1 João 5:4
11 Isaías 49:15, 16
12 Salmo 32:1
13 Mateus 18:23-35


