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Mensagem #6
A expiação
Referências Bíblicas
Ex 25:16
Ex 25:17
Ex 25:22
Lv 16:1
Lv 16:2

Lv 16:3
Lv 16:4
Lv 16:5
Lv 16:6
Lv 16:7
Lv 16:8
Lv 16:9
Lv 16:10
Lv 16:11
Lv 16:12
Lv 16:13
Lv 16:14
Lv 16:15
Lv 16:16

Lv 16:17
Lv 16:18
Lv 16:19
Lv 16:20
Lv 16:21

Lv 16:22
Lv 16:23
Lv 16:24
Lv 16:25

E porá s na arca o Testemunho, que eu te darei.
Fará s també m um propiciató rio de ouro puro; de dois cô vados e meio será o seu comprimento, e a largura, de um
cô vado e meio.
Ali, virei a ti e, de cima do propiciató rio, do meio dos dois querubins que estã o sobre a arca do Testemunho,
falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os ilhos de Israel.
Falou o SENHOR a Moisé s, depois que morreram os dois ilhos de Arã o, tendo chegado aqueles diante do
SENHOR.
Entã o, disse o SENHOR a Moisé s: Dize a Arã o, teu irmã o, que nã o entre no santuá rio em todo tempo, para dentro
do vé u, diante do propiciató rio que está sobre a arca, para que nã o morra; porque aparecerei na nuvem sobre o
propiciató rio.
Entrará Arã o no santuá rio com isto: um novilho, para oferta pelo pecado, e um carneiro, para holocausto.
Vestirá ele a tú nica de linho, sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se
cobrirá com a mitra de linho; sã o estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em á gua e, entã o, as vestirá .
Da congregaçã o dos ilhos de Israel tomará dois bodes, para a oferta pelo pecado, e um carneiro, para holocausto.
Arã o trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiaçã o por si e pela sua casa.
També m tomará ambos os bodes e os porá perante o SENHOR, à porta da tenda da congregaçã o.
Lançará sortes sobre os dois bodes: uma, para o SENHOR, e a outra, para o bode emissá rio.
Arã o fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o SENHOR e o oferecerá por oferta pelo pecado.
Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissá rio será apresentado vivo perante o SENHOR, para fazer
expiaçã o por meio dele e enviá -lo ao deserto como bode emissá rio.
Arã o fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiaçã o por si e pela sua casa; imolará o novilho da
sua oferta pelo pecado.
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.
Tomará do sangue do novilho e, com o dedo, o aspergirá sobre a frente do propiciató rio; e, diante do
propiciató rio, aspergirá sete vezes do sangue, com o dedo.
Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do vé u; e
fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho; aspergi-lo-á no propiciató rio e també m diante dele.
Assim, fará expiaçã o pelo santuá rio por causa das impurezas dos ilhos de Israel, e das suas transgressõ es, e de
todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregaçã o, que está com eles no meio das suas
impurezas.
Nenhum homem estará na tenda da congregaçã o quando ele entrar para fazer propiciaçã o no santuá rio, até que
ele saia depois de feita a expiaçã o por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregaçã o de Israel.
Entã o, sairá ao altar, que está perante o SENHOR, e fará expiaçã o por ele. Tomará do sangue do novilho e do
sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar, ao redor.
Do sangue aspergirá , com o dedo, sete vezes sobre o altar, e o puri icará , e o santi icará das impurezas dos ilhos
de Israel.
Havendo, pois, acabado de fazer expiaçã o pelo santuá rio, pela tenda da congregaçã o e pelo altar, entã o, fará
chegar o bode vivo.
Arã o porá ambas as mã os sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniqü idades dos ilhos de
Israel, todas as suas transgressõ es e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode e enviá -lo-á ao
deserto, pela mã o de um homem à disposiçã o para isso.
Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniqü idades deles para terra solitá ria; e o homem soltará o bode no
deserto.
Depois, Arã o virá à tenda da congregaçã o, e despirá as vestes de linho, que havia usado quando entrara no
santuá rio, e ali as deixará .
Banhará o seu corpo em á gua no lugar santo e porá as suas vestes; entã o, sairá , e oferecerá o seu holocausto e o
holocausto do povo, e fará expiaçã o por si e pelo povo.
També m queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar.
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E aquele que tiver levado o bode emissá rio lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em á gua e, depois, entrará
no arraial.
Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiaçã o no santuá rio, serã o
levados fora do arraial; poré m as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarã o.
Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em á gua e, depois, entrará no arraial.
Isso vos será por estatuto perpé tuo: no sé timo mê s, aos dez dias do mê s, a ligireis a vossa alma e nenhuma obra
fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vó s.
Porque, naquele dia, se fará expiaçã o por vó s, para puri icar-vos; e sereis puri icados de todos os vossos pecados,
perante o SENHOR.
E sá bado de descanso solene para vó s outros, e a ligireis a vossa alma; é estatuto perpé tuo.
Quem for ungido e consagrado para o iciar como sacerdote no lugar de seu pai fará a expiaçã o, havendo posto as
vestes de linho, as vestes santas;
fará expiaçã o pelo santuá rio, pela tenda da congregaçã o e pelo altar; també m a fará pelos sacerdotes e por todo o
povo da congregaçã o.
Isto vos será por estatuto perpé tuo, para fazer expiaçã o uma vez por ano pelos ilhos de Israel, por causa dos seus
pecados. E fez Arã o como o SENHOR ordenara a Moisé s.
E todas as naçõ es serã o reunidas diante Dele, e Ele os separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos
as ovelhas;
e porá as ovelhas à Sua direita, e os cabritos à esquerda.
Entã o dirá també m aos que estiverem à Sua esquerda: Apartai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos.
Contou també m esta pará bola a alguns que con iavam em si mesmos crendo que eram justos, e desprezavam os
outros:
Dois homens subiram ao templo para orar: um, fariseu, e o outro, cobrador de impostos.
O fariseu, estando em pé , orava consigo mesmo desta forma: O Deus, graças Te dou porque nã o sou como os
demais homens, roubadores, injustos, adú lteros, nem ainda como este cobrador de impostos;
jejuo duas vezes por semana e dou o dı́zimo de tudo quanto ganho.
O cobrador de impostos, poré m, estando em pé , de longe, nã o queria nem mesmo levantar os olhos ao cé u, mas
batia no peito, dizendo: O Deus, sê propı́cio a mim, pecador!
Digo-vos: Este desceu justi icado para sua casa, e nã o aquele; pois todo o que a si mesmo se exalta, será
humilhado; mas o que a si mesmo se humilha, será exaltado.
No dia seguinte, ele viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo!
Vó s sois do vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princı́pio e nã o se
irma na verdade, porque nele nã o há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é pró prio, porque é
mentiroso e pai da mentira.
ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhõ es da morte, porquanto nã o era possı́vel que Ele fosse retido por ela.
A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nó s somos testemunhas.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espı́rito Santo, derramou isto que vedes e
ouvis.
Pois Davi nã o subiu aos cé us, mas ele mesmo diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à Minha direita,
até que Eu ponha os Teus inimigos por estrado dos Teus pé s."
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus que vó s cruci icastes, Deus O fez Senhor e Cristo.
pois todos pecaram e carecem da gló ria de Deus,
sendo justi icados gratuitamente pela Sua graça, mediante a redençã o que há em Cristo Jesus,
a quem Deus propô s como propiciató rio mediante a fé no Seu sangue, para manifestar a Sua justiça, por Deus, na
Sua tolerâ ncia, nã o ter levado em consideraçã o os pecados anteriormente cometidos,
Portanto a herança prové m da fé , para que seja segundo a graça, a im de que a promessa seja irme para toda a
descendê ncia, nã o somente a que é da lei, mas, també m a que é da fé de Abraã o, que é o pai de todos nó s.
Pois o que era impossı́vel à lei, no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o Seu pró prio Filho em
semelhança da carne de pecado e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne,
Aquele que nã o conheceu pecado, ele O fez pecado por nó s, para que Nele nos torná ssemos justiça de Deus.
no qual temos a redençã o pelo Seu sangue, o perdã o das ofensas, segundo a riqueza da Sua graça,
em quem temos a redençã o, o perdã o dos pecados;
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Hb 2:17

Por essa razã o era necessá rio que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos Seus irmã os, para se tornar
Sumo Sacerdote misericordioso e iel nas coisas referentes a Deus, a im de fazer propiciaçã o pelos pecados do
povo,
Hb 4:16 Acheguemo- nos, portanto, con iadamente, junto ao trono da graça, a im de recebermos misericó rdia e acharmos
graça para socorro em ocasiã o oportuna.
Hb 9:5
e sobre a arca os querubins de gló ria, que, com a sua sombra, cobriam a tampa da expiaçã o, sobre o que, agora,
nã o é o momento de falar detalhadamente.
Hb 9:11 Mas Cristo, tendo vindo como Sumo Sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito
tBERNACULO, NAO FEITO POR MAOS, QUER DIZER, NAO DESTA CRIAÇAO,
Hb 9:12 e nã o pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo Seu pró prio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos
Santos, obtendo eterna redençã o.
Hb 9:26 Pois, neste caso, seria necessá rio que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundaçã o do mundo; agora, poré m,
na consumaçã o das eras, Ele se manifestou, uma vez para sempre, para aniquilar o pecado mediante o sacrifı́cio
de Si mesmo.
Hb 9:28 assim també m Cristo, tendo sido oferecido uma vez para sempre a im de levar os pecados de muitos, aparecerá
segunda vez, sem pecado, aos que O aguardam ardentemente, para salvaçã o.
Hb 10:19 Tendo, pois, irmã os, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
1Jo 1:7
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.
1Jo 2:2
e Ele é a propiciaçã o pelos nossos pecados, e nã o somente pelos nossos, mas també m pelos do mundo inteiro.
1Jo 4:10 Nisto consiste o amor: nã o em que nó s tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho
como propiciaçã o pelos nossos pecados.
Ap 1:5
e da parte de Jesus Cristo, a iel Testemunha, o Primogê nito dos mortos e o Soberano dos reis da terra, Aquele que
nos ama, e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados,
Ap 7:13
Um dos anciã os tomou a palavra, dizendo-me: Estes que estã o vestidos com as vestes brancas, quem sã o e de
onde vieram?
Ap 7:14
Eu lhe disse: Meu senhor, tu o sabes. Ele, entã o, me disse: Estes sã o os que vê m da grande tribulaçao, lavaram suas
vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Ap 20:10 E o diabo, que as enganava, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso
profeta; e serã o atormentados dia e noite pelos sé culos dos sé culos.
Ap 22:14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à á rvore da vida e entrem na cidade
pelas portas.
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