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Mensagem #5
A puri icação da lepra
Referências Bíblicas
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Disse o SENHOR a Moisé s e a Arã o:
O homem que tiver na sua pele inchaçã o, ou pú stula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de
lepra, será levado a Arã o, o sacerdote, ou a um de seus ilhos, sacerdotes.
Quando uma pessoa tiver inchaço, ou pú stula, ou mancha brilhante na pele do corpo, parecendo sinal de
lepra,* ela será levada ao sacerdote Arã o, ou a um dos sacerdotes, seus ilhos,
O sacerdote lhe examinará a praga na pele; se o pê lo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais
profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra; o sacerdote o examinará e o declarará imundo.
Se a mancha lustrosa na pele for branca e nã o parecer mais profunda do que a pele, e o pê lo nã o se tornou
branco, entã o, o sacerdote encerrará por sete dias o que tem a praga.
Ao sé timo dia, o sacerdote o examinará ; se, na sua opiniã o, a praga tiver parado e nã o se estendeu na sua
pele, entã o, o sacerdote o encerrará por outros sete dias.
O sacerdote, ao sé timo dia, o examinará outra vez; se a lepra se tornou baça e na pele se nã o estendeu, entã o,
o sacerdote o declarará limpo; é pú stula; o homem lavará as suas vestes e será limpo.
Mas, se a pú stula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua puri icaçã o,
outra vez se mostrará ao sacerdote.
Este o examinará , e se a pú stula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo; é lepra.
Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote.
E o sacerdote o examinará ; se há inchaçã o branca na pele, a qual tornou o pê lo branco, e houver carne viva na
inchaçã o,
é lepra inveterada na pele; portanto, o sacerdote o declarará imundo; nã o o encerrará , porque é imundo.
Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até aos pé s, quanto
podem ver os olhos do sacerdote,
entã o, este o examinará . Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha; a lepra
tornou-se branca; o homem está limpo.
Mas, no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo.
Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará -lo-á imundo; a carne viva é imunda; é lepra.
Se a carne viva mudar e icar de novo branca, entã o, virá ao sacerdote,
e este o examinará . Se a lepra se tornou branca, entã o, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga; está
limpo.
Quando sarar a carne em cuja pele houver uma ú lcera,
e no lugar da ú lcera aparecer uma inchaçã o branca ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrarse-á ao sacerdote.
O sacerdote a examinará ; se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pê lo se tornou branco, o sacerdote o
declarará imundo; praga de lepra é , que brotou da ú lcera.
Poré m, se o sacerdote a examinar, e nela nã o houver pê lo branco, e nã o estiver ela mais funda do que a pele,
poré m baça, entã o, o sacerdote o encerrará por sete dias.
Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem; é lepra.
Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, nã o se estendendo, é cicatriz da ú lcera; o sacerdote, pois, o
declarará limpo.
Quando, na pele, houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa,
branca que tira a vermelho ou branco,
o sacerdote a examinará . Se o pê lo da mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais funda do que a
pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem; é a praga de lepra.
Poré m, se o sacerdote a examinar, e nã o houver pê lo branco na mancha lustrosa, e ela nã o estiver mais funda
que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por sete dias o homem.
Depois, o sacerdote o examinará ao sé timo dia; se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará
imundo; é praga de lepra.
Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele nã o se estender, mas se tornou baça, é inchaçã o da
queimadura; portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura.
Quando o homem (ou a mulher) tiver praga na cabeça ou na barba,
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o sacerdote examinará a praga; se ela parece mais funda do que a pele, e pê lo amarelo ino nela houver, o
sacerdote o declarará imundo; é tinha, é lepra da cabeça ou da barba.
Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela nã o parece mais funda do que a pele,
e, se nela nã o houver pê lo preto, entã o, o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por sete dias.
Ao sé timo dia, o sacerdote examinará a praga; se a tinha nã o se tiver espalhado, e nela nã o houver pê lo
amarelo, e a tinha nã o parecer mais funda do que a pele,
entã o, o homem será rapado; mas nã o se rapará a tinha. O sacerdote, por mais sete dias, encerrará o que tem
a tinha.
Ao sé timo dia, o sacerdote examinará a tinha; se ela nã o se houver estendido na pele e nã o parecer mais
funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem; este lavará as suas vestes e será limpo.
Mas, se a tinha, depois da sua puri icaçã o, se tiver espalhado muito na pele,
entã o, o sacerdote o examinará ; se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote nã o procurará pê lo
amarelo; está imundo.
Mas, se a tinha, a seu ver, parou, e pê lo preto cresceu nela, a tinha está sarada; ele está limpo, e o sacerdote o
declarará limpo.
E, quando o homem (ou a mulher) tiver manchas lustrosas na pele,
entã o, o sacerdote o examinará ; se na pele aparecerem manchas baças, brancas, é impigem branca que
brotou na pele; está limpo.
Quando os cabelos do homem lhe caı́rem da cabeça, é calva; contudo, está limpo.
Se lhe caı́rem na frente da cabeça, é antecalva; contudo, está limpo.
Poré m, se, na calva ou na antecalva, houver praga branca, que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou
na antecalva.
Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchaçã o da praga, na sua calva ou antecalva, está branca, que tira
a vermelho, como parece a lepra na pele,
é leproso aquele homem, está imundo; o sacerdote o declarará imundo; a sua praga está na cabeça.
As vestes do leproso, em quem está a praga, serã o rasgadas, e os seus cabelos serã o desgrenhados; cobrirá o
bigode e clamará : Imundo! Imundo!
Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele; é imundo, habitará só ; a sua habitaçã o será fora do
arraial.
Quando també m em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho,
seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã , em pele ou em qualquer obra de peles,
se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer
coisa feita de pele, é a praga de lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote.
O sacerdote examinará a praga e encerrará , por sete dias, aquilo que tem a praga.
Entã o, examinará a praga ao sé timo dia; se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na
pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna; isso é imundo.
Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama, de lã , ou de linho, ou qualquer coisa feita de
pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna; tudo se queimará .
Mas, examinando o sacerdote, se a praga nã o se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama,
nem em qualquer coisa feita de pele,
entã o, o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais sete dias;
o sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga nã o mudou a sua
cor, nem se espalhou, está imunda; com fogo a queimará s; é lepra roedora, seja no avesso ou no direito.
Mas, se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, entã o, a rasgará da veste, ou
da pele, ou da urdidura, ou da trama.
Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é
lepra que se espalha; com fogo queimará s aquilo em que está a praga.
Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se
retirar, se lavará segunda vez e será limpa.
Esta é a lei da praga da lepra da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama; ou de qualquer
coisa de peles, para se poder declará -las limpas ou imundas.
Disse o SENHOR a Moisé s:
Esta será a lei do leproso no dia da sua puri icaçã o: será levado ao sacerdote;
este sairá fora do arraial e o examinará . Se a praga da lepra do leproso está curada,
entã o, o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de puri icar, duas aves vivas e limpas, e
pau de cedro, e estofo carmesim, e hissopo.
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Mandará també m o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro, sobre á guas correntes.
Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o hissopo e os molhará no sangue da ave que foi
imolada sobre as á guas correntes.
E, sobre aquele que há de puri icar-se da lepra, aspergirá sete vezes; entã o, o declarará limpo e soltará a ave
viva para o campo aberto.
Aquele que tem de se puri icar lavará as vestes, rapará todo o seu pê lo, banhar-se-á com á gua e será limpo;
depois, entrará no arraial, poré m icará fora da sua tenda por sete dias.
Ao sé timo dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas; rapará todo pê lo, lavará as suas
vestes, banhará o corpo com á gua e será limpo.
No oitavo dia, tomará dois cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de um ano, e trê s dı́zimas de um
efa de lor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente um sextá rio de azeite;
e o sacerdote que faz a puri icaçã o apresentará o homem que houver de puri icar-se e essas coisas diante do
SENHOR, à porta da tenda da congregaçã o;
tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o sextá rio de azeite; e os moverá por oferta
movida perante o SENHOR.
Entã o, imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo;
porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado sã o para o sacerdote; sã o coisas santı́ssimas.
O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem
de puri icar-se, e sobre o polegar da sua mã o direita, e sobre o polegar do seu pé direito.
També m tomará do sextá rio de azeite e o derramará na palma da pró pria mã o esquerda.
Molhará o dedo direito no azeite que está na mã o esquerda e daquele azeite aspergirá , com o dedo, sete
vezes perante o SENHOR;
do restante do azeite que está na mã o, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de
puri icar-se, e sobre o polegar da sua mã o direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da
oferta pela culpa;
o restante do azeite que está na mã o do sacerdote, pô -lo-á sobre a cabeça daquele que tem de puri icar-se;
assim, o sacerdote fará expiaçã o por ele perante o SENHOR.
Entã o, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiaçã o por aquele que tem de puri icar-se da sua
imundı́cia. Depois, imolará o holocausto
e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar; assim, o sacerdote fará expiaçã o pelo homem, e este
será limpo.
Se for pobre, e as suas posses nã o lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa
como oferta movida, para fazer expiaçã o por ele, e a dı́zima de um efa de lor de farinha, amassada com
azeite, para oferta de manjares, e um sextá rio de azeite,
duas rolas ou dois pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado, e o outro,
para holocausto.
Ao oitavo dia da sua puri icaçã o, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregaçã o, perante o SENHOR.
O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o sextá rio de azeite e os moverá por oferta movida
perante o SENHOR.
Entã o, o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá
sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de puri icar-se, e sobre o polegar da sua mã o direita, e sobre
o polegar do seu pé direito.
Derramará do azeite na palma da pró pria mã o esquerda;
e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mã o esquerda, sete vezes perante o SENHOR;
porá do azeite que está na sua mã o na ponta da orelha direita daquele que tem de puri icar-se, e no polegar
da sua mã o direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa;
o restante do azeite que está na mã o do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de puri icar-se, para fazer
expiaçã o por ele perante o SENHOR.
Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses;
será um para oferta pelo pecado, e o outro, para holocausto, alé m da oferta de manjares; e, assim, o sacerdote
fará expiaçã o por aquele que tem de puri icar-se perante o SENHOR.
Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses nã o lhe permitem o devido para a sua
puri icaçã o.
Disse mais o SENHOR a Moisé s e a Arã o:
Quando entrardes na terra de Canaã , que vos darei por possessã o, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa
da terra da vossa possessã o,
o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa.
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O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha para examinar a praga, para que nã o seja
contaminado tudo o que está na casa; depois, virá o sacerdote, para examinar a casa,
Lv 14:37 e examinará a praga. Se, nas paredes da casa, há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais
fundas que a parede,
Lv 14:38 entã o, o sacerdote sairá da casa e a cerrará por sete dias.
Lv 14:39 Ao sé timo dia, voltará o sacerdote e examinará ; se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa,
Lv 14:40 ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar
imundo;
Lv 14:41 e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarã o, fora da cidade, num lugar
imundo.
Lv 14:42 Depois, tomarã o outras pedras e as porã o no lugar das primeiras; tomar-se-á outra argamassa e se rebocará
a casa.
Lv 14:43 Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada,
Lv 14:44 entã o, o sacerdote entrará e examinará . Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna; está
imunda.
Lv 14:45 Derribar-se-á , portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como també m todo o reboco da casa; e se levará
tudo para fora da cidade, a um lugar imundo.
Lv 14:46 Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até à tarde.
Lv 14:47 També m o que se deitar na casa lavará as suas vestes; e quem nela comer lavará as suas vestes.
Lv 14:48 Poré m, tornando o sacerdote a entrar, e, examinando, se a praga na casa nã o se tiver estendido depois que a
casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada.
Lv 14:49 Para puri icar a casa, tomará duas aves, e pau de cedro, e estofo carmesim, e hissopo,
Lv 14:50 imolará uma ave num vaso de barro sobre á guas correntes,
Lv 14:51 tomará o pau de cedro, e o hissopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada
e nas á guas correntes, e aspergirá a casa sete vezes.
Lv 14:52 Assim, puri icará aquela casa com o sangue da ave, e com as á guas correntes, e com a ave viva, e com o pau de
cedro, e com o hissopo, e com o estofo carmesim.
Lv 14:53 Entã o, soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto; assim, fará expiaçã o pela casa, e será
limpa.
Lv 14:54 Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, e de tinha,
Lv 14:55 e da lepra das vestes, e das casas,
Lv 14:56 e da inchaçã o, e da pú stula, e das manchas lustrosas,
Lv 14:57 para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra.
Nm 12:1 Falaram Miriã e Arã o contra Moisé s, por causa da mulher cuxita que tomara; pois tinha tomado a mulher
cuxita.
Nm 12:2 E disseram: Porventura, tem falado o SENHOR somente por Moisé s? Nã o tem falado també m por nó s? O
SENHOR o ouviu.
Nm 12:3 Era o varã o Moisé s mui manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
Nm 12:4 Logo o SENHOR disse a Moisé s, e a Arã o, e a Miriã : Vó s trê s, saı́ à tenda da congregaçã o. E saı́ram eles trê s.
Nm 12:5 Entã o, o SENHOR desceu na coluna de nuvem e se pô s à porta da tenda; depois, chamou a Arã o e a Miriã , e
eles se apresentaram.
Nm 12:6 Entã o, disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre vó s há profeta, eu, o SENHOR, em visã o a ele, me faço
conhecer ou falo com ele em sonhos.
Nm 12:7 Nã o é assim com o meu servo Moisé s, que é iel em toda a minha casa.
Nm 12:8 Boca a boca falo com ele, claramente e nã o por enigmas; pois ele vê a forma do SENHOR; como, pois, nã o
temestes falar contra o meu servo, contra Moisé s?
Nm 12:9 E a ira do SENHOR contra eles se acendeu; e retirou-se.
Nm 12:10 A nuvem afastou-se de sobre a tenda; e eis que Miriã achou-se leprosa, branca como neve; e olhou Arã o para
Miriã , e eis que estava leprosa.
1Rs 4:33 Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Lı́bano até ao hissopo que brota do muro;
també m falou dos animais e das aves, dos ré pteis e dos peixes.
2Rs 5:20 Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este siro Naamã que
da sua mã o se lhe desse alguma coisa do que trazia; poré m, tã o certo como vive o SENHOR, hei de correr
atrá s dele e receberei dele alguma coisa.
2Rs 5:21 Entã o, foi Geazi em alcance de Naamã ; Naamã , vendo que corria atrá s dele, saltou do carro a encontrá -lo e
perguntou: Vai tudo bem?
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Ele respondeu: Tudo vai bem; meu senhor me mandou dizer: Eis que, agora mesmo, vieram a mim dois
jovens, dentre os discı́pulos dos profetas da regiã o montanhosa de Efraim; dá -lhes, pois, um talento de prata
e duas vestes festivais.
Disse Naamã : Sê servido tomar dois talentos. Instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e
duas vestes festivais; pô -los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram adiante dele.
Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mã os e os depositou na casa; e despediu aqueles homens,
que se foram.
Ele, poré m, entrou e se pô s diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: Donde vens, Geazi? Respondeu ele:
Teu servo nã o foi a parte alguma.
Poré m ele lhe disse: Porventura, nã o fui contigo em espı́rito quando aquele homem voltou do seu carro, a
encontrar-te? Era isto ocasiã o para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois,
servos e servas?
Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendê ncia para sempre. Entã o, saiu de diante dele
leproso, branco como a neve.
Mas, havendo-se já forti icado, exaltou-se o seu coraçã o para a sua pró pria ruı́na, e cometeu transgressõ es
contra o SENHOR, seu Deus, porque entrou no templo do SENHOR para queimar incenso no altar do incenso.
Poré m o sacerdote Azarias entrou apó s ele, com oitenta sacerdotes do SENHOR, homens da maior irmeza;
e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, nã o compete queimar incenso perante o SENHOR, mas
aos sacerdotes, ilhos de Arã o, que sã o consagrados para este mister; sai do santuá rio, porque transgrediste;
nem será isso para honra tua da parte do SENHOR Deus.
Entã o, Uzias se indignou; tinha o incensá rio na mã o para queimar incenso; indignando-se ele, pois, contra os
sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na Casa do SENHOR, junto ao altar do incenso.
Entã o, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa,
e apressadamente o lançaram fora; até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o SENHOR o ferira.
Assim, icou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte; e morou, por ser leproso, numa casa separada,
porque foi excluı́do da Casa do SENHOR; e Jotã o, seu ilho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da
terra.
Como caı́ste do cé u, ó estrela da manhã , ilho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as
naçõ es!
Tu dizias no teu coraçã o: Eu subirei ao cé u; acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da
congregaçã o me assentarei, nas extremidades do Norte;
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altı́ssimo.
Contudo, será s precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo.
Estavas no Eden, jardim de Deus; de todas as pedras preciosas te cobrias: o sá rdio, o topá zio, o diamante, o
berilo, o ô nix, o jaspe, a sa ira, o carbú nculo e a esmeralda; de ouro se te izeram os engastes e os
ornamentos; no dia em que foste criado, foram eles preparados.
Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci; permanecias no monte santo de Deus, no brilho das
pedras andavas.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniqü idade em ti.
Na multiplicaçã o do teu comé rcio, se encheu o teu interior de violê ncia, e pecaste; pelo que te lançarei,
profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras.
Elevou-se o teu coraçã o por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu
resplendor; lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem.
Pela multidã o das tuas iniqü idades, pela injustiça do teu comé rcio, profanaste os teus santuá rios; eu, pois, iz
sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te
contemplam.
E , eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-O, dizendo: Senhor, se quiseres, podes puri icar-me.
E Jesus, estendendo a mã o, tocou-o, dizendo: Quero, ica limpo! E imediatamente ele icou limpo da sua lepra.
E, despindo-O, cobriram-No com um manto escarlate;
tecendo uma coroa de espinhos, puseram-Lha na cabeça, e na mã o direita um caniço; e, ajoelhando-se diante
Dele, O escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos judeus!
Ora, no ú ltimo dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e clamou, dizendo: Se alguem tem sede, venha a
Mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior luirã o rios de á gua viva.
Isso, poré m, disse Ele com respeito ao Espı́rito que haviam de receber os que Nele cressem; pois o Espirito
ainda nã o era, porque Jesus ainda nã o havia sido glori icado.
Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se assim nã o fora, Eu vo-lo teria dito; pois vou preparar-vos lugar.
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Respondeu-lhe Jesus: Se alguem Me ama, guardará a Minha palavra; e Meu Pai o amará , e viremos a ele e
faremos morada juntamente com ele.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim també m a
morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Porque, como pela desobediê ncia de um só homem, muitos se tornaram pecadores na sua constituçã o, assim
també m, pela obediê ncia de Um só , muitos se tornarã o justos na sua constituiçaõ .
Mas, se faço o que nã o quero, já nã o sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim.
Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
Rogo-vos, irmã os, que noteis bem aqueles que causam divisõ es e tropeços, em desacordo com o ensinamento
que aprendestes, e afastai-vos deles;
Pois a vosso respeito, meus irmã os, fui informado, pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vó s.
Temos, poré m, este tesouro em vasos de barro, para que a excelê ncia do poder seja de Deus e nã o de nó s.
Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nó s isto: um morreu por todos; logo, todos morreram.
E Ele morreu por todos, para que os que vivem nã o vivam mais para si mesmos, mas para Aquele que por
eles morreu e ressuscitou.
e estando nó s mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,-- pela graça sois salvos,
e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez sentar nas regiõ es celestiais em Cristo Jesus,
Tende em vó s esta maneira de pensar que houve també m em Cristo Jesus,
o qual, existindo em forma de Deus, nã o considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se
apegar,
mas esvaziou-se a Si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens;
e, sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a Si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e
morte de cruz.
Por isso també m Deus O exaltou extraordinariamente e Lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estã o no cé u, na terra e debaixo da terra
11 e toda lı́ngua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para gló ria de Deus Pai.
Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo.
E mais ainda: també m considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo
Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refugo, para
ganhar Cristo
e ser achado Nele, nã o tendo minha pró pria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo;
a justiça que procede de Deus, baseada na fé ;
para conhecê -Lo, e o poder da Sua ressurreiçã o, e a comunhã o dos Seus sofrimentos, sendo conformado à
Sua morte,
para ver se de algum modo alcanço a ressurreiçã o extraordiná ria dentre os mortos.
o qual trans igurará o corpo da nossa humilhaçã o para ser conformado ao corpo da Sua gló ria, segundo a
e icá cia do Seu poder de até sujeitar a Si todas as coisas.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado
à direita de Deus.
Pensai nas coisas do alto, nã o nas que sã o da terra.
Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, entã o vó s també m sereis manifestados com Ele em gló ria.
nã o por obras de justiça que nó s izemos, mas segundo a Sua misericó rdia, Ele nos salvou mediante o lavar
da regeneraçã o e a renovaçã o do Espı́rito Santo,
Rejeita o homem faccioso, depois de uma primeira e uma segunda admoestaçã o,
quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espı́rito eterno, Se ofereceu sem má cula Deus, puri icará a nossa
consciê ncia de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo?
aproximemo-nos do Santo dos Santos com coraçã o sincero, em plena certeza da fé , tendo o coraçã o
aspergido para puri icá -lo de má consciê ncia e o corpo lavado com á gua pura.
escolhidos segundo a presciencia de Deus Pai, na santi icaçã o do Espı́rito, para a obediê ndia e a aspersã o do
sangue de Jesus Cristo: Graça e paz vos sejam multiplicadas.
també m vó s mesmos, como pedras vivas, estais sendo edi icados casa espiritual para sacerdó cio santo, a im
de oferecer sacrifı́cios espirituais aceitá veis a Deus por meio de Jesus Cristo.
carregando Ele mesmo em Seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nó s, mortos para os
pecados, vivamos para a justiça; pelas Suas feridas fostes curados.
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Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhao uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu
Filho, nos puri ica de todo pecado.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é iel e justo para nos perdoar os pecados e nos puri icar de toda
injustiça.
Todo aquele que pratica o pecado també m vive sem lei, porque o pecado é a ausê ncia de lei.
Lembra-te, pois, de onde caı́ste, arrepende-te e pratica as primeiras obras; senã o venho a ti e removerei do
seu lugar o teu candelabro, a nã o ser que te arrependas.
E mostrou-me o rio da agua da vida, brilhante como çristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio
da sua rua.
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