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Mensagem #2
A base do nosso serviço sacerdotal: o fogo do altar do holocausto
Referências Bíblicas
Ex 3:2
Ex 3:3
Ex 3:4
Ex 3:5
Ex 3:6
Lv 6:12
Lv 6:13
Lv 9:24
Lv 10:1
Lv 10:2
Lv 10:3
Lv 10:4
Lv 10:5
Lv 10:6

Lv 10:7
Lv 10:8
Lv 10:9
Lv 10:10
Lv 10:11
Lv 16:12
Lv 16:13
Nm 28:2
Nm 28:3
Nm 28:4
Nm 28:9
Nm 28:10
Nm 28:11
Nm 28:16
Nm 28:17
Nm 28:18

Apareceu-lhe o Anjo do SENHOR numa chama de fogo, no meio de uma sarça; Moisé s olhou, e eis que a sarça
ardia no fogo e a sarça nã o se consumia.
Entã o, disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha; por que a sarça nã o se queima?
Vendo o SENHOR que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisé s! Moisé s! Ele
respondeu: Eis-me aqui!
Deus continuou: Nã o te chegues para cá ; tira as sandá lias dos pé s, porque o lugar em que está s é terra santa.
Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraã o, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó . Moisé s escondeu o
rosto, porque temeu olhar para Deus.
O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar; nã o se apagará ; mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã , e
sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacı́ icas.
O fogo arderá continuamente sobre o altar; nã o se apagará .
E eis que, saindo fogo de diante do SENHOR, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar; o que vendo o
povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto.
Nadabe e Abiú , ilhos de Arã o, tomaram cada um o seu incensá rio, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso, e
trouxeram fogo estranho perante a face do SENHOR, o que lhes nã o ordenara.
Entã o, saiu fogo de diante do SENHOR e os consumiu; e morreram perante o SENHOR.
E falou Moisé s a Arã o: Isto é o que o SENHOR disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a
mim e serei glori icado diante de todo o povo. Poré m Arã o se calou.
Entã o, Moisé s chamou a Misael e a Elzafã , ilhos de Uziel, tio de Arã o, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmã os de
diante do santuá rio, para fora do arraial.
Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas tú nicas para fora do arraial, como Moisé s tinha dito.
Moisé s disse a Arã o e a seus ilhos Eleazar e Itamar: Nã o desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes,
para que nã o morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregaçã o; mas vossos irmã os, toda a casa de Israel,
lamentem o incê ndio que o SENHOR suscitou.
Nã o saireis da porta da tenda da congregaçã o, para que nã o morrais; porque está sobre vó s o ó leo da unçã o do
SENHOR. E izeram conforme a palavra de Moisé s.
Falou també m o SENHOR a Arã o, dizendo:
Vinho ou bebida forte tu e teus ilhos nã o bebereis quando entrardes na tenda da congregaçã o, para que nã o
morrais; estatuto perpé tuo será isso entre as vossas geraçõ es,
para fazerdes diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo
e para ensinardes aos ilhos de Israel todos os estatutos que o SENHOR lhes tem falado por intermé dio de
Moisé s.
Tomará també m, de sobre o altar, o incensá rio cheio de brasas de fogo, diante do SENHOR, e dois punhados de
incenso aromá tico bem moı́do e o trará para dentro do vé u.
Porá o incenso sobre o fogo, perante o SENHOR, para que a nuvem do incenso cubra o propiciató rio, que está
sobre o Testemunho, para que nã o morra.
Dá ordem aos ilhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do
aroma agradá vel, tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado.
Dir-lhes-á s: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao SENHOR, dia apó s dia: dois cordeiros de um ano, sem
defeito, em contı́nuo holocausto;
um cordeiro oferecerá s pela manhã , e o outro, ao crepú sculo da tarde;
No dia de sá bado, oferecerá s dois cordeiros de um ano, sem defeito, e duas dé cimas de um efa de lor de farinha,
amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libaçã o;
é holocausto de cada sá bado, alé m do holocausto contı́nuo e a sua libaçã o.
Nos princı́pios dos vossos meses, oferecereis, em holocausto ao SENHOR, dois novilhos e um carneiro, sete
cordeiros de um ano, sem defeito,
No primeiro mê s, aos catorze dias do mê s, é a Pá scoa do SENHOR.
Aos quinze dias do mesmo mê s, haverá festa; sete dias se comerã o pã es asmos.
No primeiro dia, haverá santa convocaçã o; nenhuma obra servil fareis;
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Nm 28:19

mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao SENHOR, dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de
um ano; ser-vos-ã o eles sem defeito.
Nm 28:26 També m tereis santa convocaçã o no dia das primı́cias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao SENHOR,
segundo a vossa Festa das Semanas; nenhuma obra servil fareis.
Nm 28:27 Entã o, oferecereis ao SENHOR por holocausto, em aroma agradá vel: dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros
de um ano;
Nm 29:1
No primeiro dia do sé timo mê s, tereis santa convocaçã o; nenhuma obra servil fareis; ser-vos-á dia do sonido de
trombetas.
Nm 29:2
Entã o, por holocausto, de aroma agradá vel ao SENHOR, oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros de
um ano, sem defeito;
Nm 29:7
No dia dez deste sé timo mê s, tereis santa convocaçã o e a ligireis a vossa alma; nenhuma obra fareis.
Nm 29:8
Mas, por holocausto, em aroma agradá vel ao SENHOR, oferecereis um novilho, um carneiro e sete cordeiros de
um ano; ser-vos-ã o eles sem defeito.
Nm 29:12 Aos quinze dias do sé timo mê s, tereis santa convocaçã o; nenhuma obra servil fareis; mas sete dias celebrareis
festa ao SENHOR.
Nm 29:13 Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradá vel ao SENHOR, oferecereis treze novilhos, dois carneiros e
catorze cordeiros de um ano; serã o eles sem defeito.
Nm 29:39 Estas coisas oferecereis ao SENHOR nas vossas festas ixas, alé m dos vossos votos e das vossas ofertas
voluntá rias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libaçõ es e as vossas ofertas
pacı́ icas.
Nm 29:40 E falou Moisé s aos ilhos de Israel, conforme tudo o que o SENHOR lhe ordenara.
Dt 4:24
Porque o SENHOR, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso.
Dt 9:3
Sabe, pois, hoje, que o SENHOR, teu Deus, é que passa adiante de ti; é fogo que consome, e os destruirá , e os
subjugará diante de ti; assim, os desapossará s e, depressa, os fará s perecer, como te prometeu o SENHOR.
Sl 19:13
També m da soberba guarda o teu servo, que ela nã o me domine; entã o, serei irrepreensı́vel e icarei livre de
grande transgressã o.
Sl 119:147 Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo; na tua palavra, espero con iante.
Sl 119:148 Os meus olhos antecipam-se à s vigı́lias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras.
Pv 4:18
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Pv 20:27
O espı́rito do homem é a lâ mpada do SENHOR, a qual esquadrinha todo o mais ı́ntimo do corpo.
Ct 8:6
Põ e-me como selo sobre o teu coraçã o, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro
como a sepultura, o ciú me; as suas brasas sã o brasas de fogo, sã o veementes labaredas.
Ct 8:7
As muitas á guas nã o poderiam apagar o amor, nem os rios, afogá -lo; ainda que algué m desse todos os bens da
sua casa pelo amor, seria de todo desprezado.
Is 64:7
Já ningué m há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha; porque escondes de nó s o rosto e nos
consomes por causa das nossas iniqü idades.
Jr 5:14
Portanto, assim diz o SENHOR, o Deus dos Exé rcitos: Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei
em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo, em lenha, e eles serã o consumidos.
Jr 20:9
Quando pensei: nã o me lembrarei dele e já nã o falarei no seu nome, entã o, isso me foi no coraçã o como fogo
ardente, encerrado nos meus ossos; já desfaleço de sofrer e nã o posso mais.
Jr 23:29
Nã o é a minha palavra fogo, diz o SENHOR, e martelo que esmiú ça a penha?
Lm 3:22
As misericó rdias do SENHOR sã o a causa de nã o sermos consumidos, porque as suas misericó rdias nã o tê m im;
Lm 3:23
renovam-se cada manhã . Grande é a tua idelidade.
Lm 3:24
A minha porçã o é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.
Ez 1:4
Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do Norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e
resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saı́a do meio do fogo.
Ez 1:13
O aspecto dos seres viventes era como carvã o em brasa, à semelhança de tochas; o fogo corria resplendente por
entre os seres, e dele saı́am relâ mpagos,
Dn 7:9
Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o Anciã o de Dias se assentou; sua veste era branca como a
neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã ; o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente.
Dn 7:10
Um rio de fogo manava e saı́a de diante dele; milhares de milhares o serviam, e mirı́ades de mirı́ades estavam
diante dele; assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
Dn 11:32
Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá , mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e
ativo.
Zc 2:5
Pois eu lhe serei, diz o SENHOR, um muro de fogo em redor e eu mesmo serei, no meio dela, a sua gló ria.
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Ml 3:2
Mt 16:24
Mt 16:25
Mt 16:26
Mt 22:31
Mt 22:32
Jo 12:24
Jo 12:49
Jo 12:50
At 2:3
At 2:4
At 6:4
At 15:26
At 20:24
At 21:13
Rm 10:12
Rm 12:1
Rm 12:2
Rm 12:11
1Co 1:18
1Co 2:14
1Co 3:12
1Co 3:13
2Co 5:14
Gl 2:20
Ef 6:17
Ef 6:18
Fp 1:20
1Ts 5:16
1Ts 5:17
1Ts 5:18
1Ts 5:19
2Tm 1:6
2Tm 1:7
2Tm 2:22

Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é
como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros.
Entã o, disse Jesus a seus discı́pulos:Se algué m quer vir apó s mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e sigame.
Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê -la-á ; mas quem perder a sua vida da alma por Minha causa,
acha-la-á .
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? Ou que dará o homem
em troca da sua vida da alma?
E, quanto à ressurreiçã o dos mortos, nã o lestes o que vos foi dito por Deus:
Eu sou o Deus de Abraã o, O Deus de Isaque e o Deus de Jacó ? Ele nã o é Deus de mortos, e sim de vivos.
Em verdade, em verdade vos digo: Se o grã o de trigo nã o cair na terra e nã o morrer, ica ele só ; mas se morrer,
produz muito fruto.
Porque Eu nã o falei por Mim mesmo, mas o Pai que Me enviou, Ele mesmo Me deu mandamento sobre o que
dizer e o que falar.
E sei que o Seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que Eu falo, como o Pai Me tem dito, assim falo.
E lhes apareceram lı́nguas como de fogo, que se distribuı́am; e pousou uma sobre cada um deles.
E todos icaram cheios do Espı́rito Santo, e começaram a falar em diferentes lı́nguas, segundo o Espı́rito lhes
concedia que proferissem.
Nó s, poré m, perseveraremos na oraçã o e no ministé rio da palavra.
homens que tê m arriscado as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o
ministé rio que recebı́ do Senhor Jesus, para dar solene testemunho do evangelho da graça de Deus.
Entã o Paulo respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coraçã o? Pois estou pronto nã o só para ser
amarrado mas també m para morrer em Jerusalé m pelo nome do Senhor Jesus.
Pois nã o há distinçã o entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que
O invocam.
Rogo-vos, pois, irmã os, pelas compaixõ es de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifı́cio vivo, santo,
agradá vel a Deus, que é o vosso serviço racional.
E nã o vos conformeis a esta era, mas transformai-vos pela renovaçã o da mente, para que experimenteis qual é a
vontade de Deus, o que é bom, agradá vel e perfeito.
Nã o sejais preguiçosos no zelo, mas sede fervorosos no espı́rito, servindo ao Senhor;
Porque a palavra da cruz é loucura para os que estã o perecendo, mas para nó s, que estamos sendo salvos, é o
poder de Deus.
Mas o homem almá tico nã o aceita as coisas do Espı́rito de Deus, porque lhe sã o loucura; e nã o é capaz de
entendê -las porque elas sã o discernidas espiritualmente.
Contudo, se o que algué m edi ica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
manifesta se tornará a obra de cada um; pois o dia a demonstrará , porque é revelada pelo fogo, e o pró prio fogo
provará a obra de cada um, de que tipo ela é .
Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nó s isto: um morreu por todos; logo, todos morreram.
Estou cruci icado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na
carne, vivo na fé , a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
E tomai o capacete da salvaçã o e a espada do Espı́rito, o qual é a palavra de Deus,
por meio de toda oraçã o e sú plica, orando em todo tempo no espı́rito e para isto vigiando com toda
perseverança e sú plica por todos os santos.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado; antes, com toda a
ousadia, como sempre, també m agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
Regozivai-vos sempre,
orai sem cessar,
em tudo dai graças; pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Nã o apagueis o Espı́rito;
Por essa razao te lembro que reavives a chama do dom de Deus que ha em ti mediante a imposicao de minhas
maos.
Porque Deus nao nos deu espirito de covardia, mas de poder, de amor e de sobriedade.
Foge das paixõ es da juventude e segue a justiça, a fé , o amor e a paz com os que, de coraçã o puro, invocam o
Senhor.
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Hb 12:29
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Ap 1:20
Ap 4:5
Ap 5:6

Toda a Escritura é soprada por Deus e ú til para o ensino, para a repreensã o, para a correçã o, para a educaçã o na
justiça,
pois o nosso Deus també m é fogo consumidor.
A Sua cabeça e os Seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve; os Seus olhos, como chama de fogo;
Quanto ao misté rio das sete estrelas que viste na Minha mã o direita e aos sete candelabros de ouro: as sete
estrelas sã o os mensageiros das sete igrejas, e os sete candelabros sã o as sete igrejas.
Do trono saiam relâ mpagos, vozes e trovõ es; e diante do trono ardiam sete lâ mpadas de fogo, que sã o os sete
Espı́ritos de Deus.
E vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes e no meio dos anciã os, um Cordeiro em pé , como recé mimolado. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que sã o os sete Espı́ritos de Deus enviados por toda a terra.
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