
Mensagem #8
As Festas (1)

O sábado, a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento

Referências Bíblicas

Gn 1:26 Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele domı́nio sobre
os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis
que rastejam pela terra.

Gn 1:27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
Gn 1:28 E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os

peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
Gn 1:29 E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfı́cie de toda a

terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente; isso vos será para mantimento.
Gn 1:30 E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida,

toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez.
Gn 1:31 Viu Deus tudo quanto izera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Gn 2:1 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
Gn 2:2 E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que izera, descansou nesse dia de toda a sua obra que

tinha feito.
Gn 2:3 E abençoou Deus o dia sétimo e o santi icou; porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, izera.
Ex 12:1 Disse o SENHOR a Moisés e a Arão na terra do Egito:
Ex 12:2 Este mês vos será o principal dos meses; será o primeiro mês do ano.
Ex 12:3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a

casa dos pais, um cordeiro para cada famı́lia.
Ex 12:4 Mas, se a famıĺia for pequena para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o

número das almas; conforme o que cada um puder comer, por aı ́calculareis quantos bastem para o cordeiro.
Ex 12:5 O cordeiro será sem defeito, macho de um ano; podereis tomar um cordeiro ou um cabrito;
Ex 12:6 e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no

crepúsculo da tarde.
Ex 12:7 Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem;
Ex 12:8 naquela noite, comerão a carne assada no fogo; com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Ex 12:9 Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo: a cabeça, as pernas e a fressura.
Ex 12:10 Nada deixareis dele até pela manhã; o que, porém, icar até pela manhã, queimá-lo-eis.
Ex 12:11 Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão; comê-lo-eis à pressa; é a Páscoa

do SENHOR.
Ex 12:12 Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os

homens até aos animais; executarei juı́zo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o SENHOR.
Ex 12:13 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.
Ex 12:14 Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao SENHOR; nas vossas gerações o celebrareis

por estatuto perpétuo.
Ex 12:15 Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que

comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel.
Ex 12:16 Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembléia; também, ao sétimo dia, tereis santa assembléia;

nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer; somente isso podereis fazer.
Ex 12:17 Guardai, pois, a Festa dos Pães Asmos, porque, nesse mesmo dia, tirei vossas hostes da terra do Egito; portanto,

guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo.
Ex 12:18 Desde o dia catorze do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até à tarde do dia vinte e um do mesmo mês.
Ex 12:19 Por sete dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas; porque qualquer que comer pão levedado será

eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra.
Ex 12:20 Nenhuma coisa levedada comereis; em todas as vossas habitações, comereis pães asmos.
Ex 12:21 Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei, e tomai cordeiros segundo as vossas

famı́lias, e imolai a Páscoa.
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Ex 12:22 Tomai um molho de hissopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras
com o sangue que estiver na bacia; nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã.

Ex 12:23 Porque o SENHOR passará para ferir os egı́pcios; quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as
ombreiras, passará o SENHOR aquela porta e não permitirá ao Destruidor que entre em vossas casas, para vos
ferir.

Ex 12:24 Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos ilhos, para sempre.
Ex 12:25 E, uma vez dentro na terra que o SENHOR vos dará, como tem dito, observai este rito.
Ex 12:26 Quando vossos ilhos vos perguntarem: Que rito é este?
Ex 12:27 Respondereis: E o sacrifı́cio da Páscoa ao SENHOR, que passou por cima das casas dos ilhos de Israel no Egito,

quando feriu os egı́pcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou.
Ex 12:28 E foram os ilhos de Israel e izeram isso; como o SENHOR ordenara a Moisés e a Arão, assim izeram.
Ex 12:29 Aconteceu que, à meia-noite, feriu o SENHOR todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de

Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os
primogênitos dos animais.

Ex 12:30 Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus o iciais e todos os egı́pcios; e fez-se grande clamor no Egito, pois
não havia casa em que não houvesse morto.

Ex 12:31 Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saı́ do meio do meu
povo, tanto vós como os ilhos de Israel; ide, servi ao SENHOR, como tendes dito.

Ex 12:32 Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito; ide-vos embora e abençoai-me também a
mim.

Ex 12:33 Os egı́pcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: Todos morreremos.
Ex 12:34 O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos,

sobre os ombros.
Ex 12:35 Fizeram, pois, os ilhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egı́pcios objetos de prata, e objetos

de ouro, e roupas.
Ex 12:36 E o SENHOR fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egı́pcios, de maneira que estes lhes davam o que

pediam. E despojaram os egı́pcios.
Ex 12:37 Assim, partiram os ilhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de seiscentos mil a pé, somente de homens,

sem contar mulheres e crianças.
Ex 12:38 Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitıśsimos animais.
Ex 12:39 E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito; pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora

do Egito; não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões.
Ex 12:40 Ora, o tempo que os ilhos de Israel habitaram no Egito foi de quatrocentos e trinta anos.
Ex 12:41 Aconteceu que, ao cabo dos quatrocentos e trinta anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do SENHOR saı́ram da

terra do Egito.
Ex 12:42 Esta noite se observará ao SENHOR, porque, nela, os tirou da terra do Egito; esta é a noite do SENHOR, que

devem todos os ilhos de Israel comemorar nas suas gerações.
Ex 12:43 Disse mais o SENHOR a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa: nenhum estrangeiro comerá dela.
Ex 12:44 Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela.
Ex 12:45 O estrangeiro e o assalariado não comerão dela.
Ex 12:46 O cordeiro há de ser comido numa só casa; da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso

nenhum.
Ex 12:47 Toda a congregação de Israel o fará.
Ex 12:48 Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do SENHOR, seja-lhe circuncidado

todo macho; e, então, se chegará, e a observará, e será como o natural da terra; mas nenhum incircunciso comerá
dela.

Ex 12:49 A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós.
Ex 12:50 Assim izeram todos os ilhos de Israel; como o SENHOR ordenara a Moisés e a Arão, assim izeram.
Ex 12:51 Naquele mesmo dia, tirou o SENHOR os ilhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas.
Ex 13:7 Sete dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado

em todo o teu território.
Ex 23:15 Guardarás a Festa dos Pães Asmos; sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês

de abibe, porque nele saı́ste do Egito; ninguém apareça de mãos vazias perante mim.
Lv 23:1 Disse o SENHOR a Moisés:
Lv 23:2 Fala aos ilhos de Israel e dize-lhes: As festas ixas do SENHOR, que proclamareis, serão santas convocações; são

estas as minhas festas.
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Lv 23:3 Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação; nenhuma obra fareis; é
sábado do SENHOR em todas as vossas moradas.

Lv 23:4 São estas as festas ixas do SENHOR, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado:
Lv 23:5 no mês primeiro, aos catorze do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do SENHOR.
Lv 23:6 E aos quinze dias deste mês é a Festa dos Pães Asmos do SENHOR; sete dias comereis pães asmos.
Lv 23:7 No primeiro dia, tereis santa convocação; nenhuma obra servil fareis;
Lv 23:8 mas sete dias oferecereis oferta queimada ao SENHOR; ao sétimo dia, haverá santa convocação; nenhuma obra

servil fareis.
Lv 23:9 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Lv 23:10 Fala aos ilhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, e segardes a sua messe, então,

trareis um molho das primı́cias da vossa messe ao sacerdote;
Lv 23:11 este moverá o molho perante o SENHOR, para que sejais aceitos;
Lv 23:12 no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem

defeito, de um ano, em holocausto ao SENHOR.
Lv 23:13 A sua oferta de manjares serão duas dı́zimas de um efa de lor de farinha, amassada com azeite, para oferta

queimada de aroma agradável ao SENHOR, e a sua libação será de vinho, a quarta parte de um him.
Lv 23:14 Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus; é

estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas.
Lv 23:15 Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta

movida; sete semanas inteiras serão.
Lv 23:16 Até ao dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então, trareis nova oferta de manjares ao

SENHOR.
Lv 23:17 Das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos; de duas dı́zimas de um efa de farinha serão;

levedados se cozerão; são primı́cias ao SENHOR.
Lv 23:18 Com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito de um ano, e um novilho, e dois carneiros; holocausto serão ao

SENHOR, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao SENHOR.
Lv 23:19 Também oferecereis um bode, para oferta pelo pecado, e dois cordeiros de um ano, por oferta pacı́ ica.
Lv 23:20 Então, o sacerdote os moverá, com o pão das primıćias, por oferta movida perante o SENHOR, com os dois

cordeiros; santos serão ao SENHOR, para o uso do sacerdote.
Lv 23:21 No mesmo dia, se proclamará que tereis santa convocação; nenhuma obra servil fareis; é estatuto perpétuo em

todas as vossas moradas, pelas vossas gerações.
Lv 23:22 Quando segardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas

caıd́as da vossa sega; para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Lv 23:23 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Lv 23:24 Fala aos ilhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com

sonidos de trombetas, santa convocação.
Lv 23:25 Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao SENHOR.
Lv 23:26 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Lv 23:27 Mas, aos dez deste mês sétimo, será o Dia da Expiação; tereis santa convocação e a ligireis a vossa alma; trareis

oferta queimada ao SENHOR.
Lv 23:28 Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o Dia da Expiação, para fazer expiação por vós perante o

SENHOR, vosso Deus.
Lv 23:29 Porque toda alma que, nesse dia, se não a ligir será eliminada do seu povo.
Lv 23:30 Quem, nesse dia, izer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo.
Lv 23:31 Nenhuma obra fareis; é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas.
Lv 23:32 Sábado de descanso solene vos será; então, a ligireis a vossa alma; aos nove do mês, de uma tarde a outra tarde,

celebrareis o vosso sábado.
Lv 23:33 Disse mais o SENHOR a Moisés:
Lv 23:34 Fala aos ilhos de Israel, dizendo: Aos quinze dias deste mês sétimo, será a Festa dos Tabernáculos ao SENHOR,

por sete dias.
Lv 23:35 Ao primeiro dia, haverá santa convocação; nenhuma obra servil fareis.
Lv 23:36 Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao SENHOR; ao dia oitavo, tereis santa convocação e oferecereis ofertas

queimadas ao SENHOR; é reunião solene, nenhuma obra servil fareis.
Lv 23:37 São estas as festas ixas do SENHOR, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao SENHOR oferta

queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifı́cio e libações, cada qual em seu dia próprio,
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Lv 23:38 além dos sábados do SENHOR, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas
voluntárias que dareis ao SENHOR.

Lv 23:39 Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do
SENHOR, por sete dias; ao primeiro dia e também ao oitavo, haverá descanso solene.

Lv 23:40 No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores
frondosas e salgueiros de ribeiras; e, por sete dias, vos alegrareis perante o SENHOR, vosso Deus.

Lv 23:41 Celebrareis esta como festa ao SENHOR, por sete dias cada ano; é estatuto perpétuo pelas vossas gerações; no
mês sétimo, a celebrareis.

Lv 23:42 Sete dias habitareis em tendas de ramos; todos os naturais de Israel habitarão em tendas,
Lv 23:43 para que saibam as vossas gerações que eu iz habitar os ilhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do

Egito. Eu sou o SENHOR, vosso Deus.
Lv 23:44 Assim, declarou Moisés as festas ixas do SENHOR aos ilhos de Israel.
Dt 16:1 Guarda o mês de abibe e celebra a Páscoa do SENHOR, teu Deus; porque, no mês de abibe, o SENHOR, teu Deus,

te tirou do Egito, de noite.
Dt 16:2 Então, sacri icarás como oferta de Páscoa ao SENHOR, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o SENHOR

escolher para ali fazer habitar o seu nome.
Dt 16:3 Nela, não comerás levedado; sete dias, nela, comerás pães asmos, pão de a lição (porquanto, apressadamente,

saı́ste da terra do Egito), para que te lembres, todos os dias da tua vida, do dia em que saı́ste da terra do Egito.
Dt 16:4 Fermento não se achará contigo por sete dias, em todo o teu território; também da carne que sacri icares à tarde,

no primeiro dia, nada icará até pela manhã.
Dt 16:5 Não poderás sacri icar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o SENHOR, teu Deus,
Dt 16:6 senão no lugar que o SENHOR, teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacri icarás a Páscoa à tarde,

ao pôr-do-sol, ao tempo em que saıśte do Egito.
Dt 16:7 Então, a cozerás e comerás no lugar que o SENHOR, teu Deus, escolher; sairás pela manhã e voltarás às tuas

tendas.
Dt 16:8 Seis dias comerás pães asmos, e, no sétimo dia, é solenidade ao SENHOR, teu Deus; nenhuma obra farás.
Mt 11:28 Vinde a Mim todos os que estais consados e sobrecarregados, e Eu vos darei descanso.
Mt 11:29 Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso

para as vossas almas.
Mt 11:30 Pois o Meu jugo é suave e o Meu fardo é leve.
Lc 22:7 Chegou o dia dos Pães Asmos, em que se devia imolar a páscoa.
Lc 22:8 Então enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a páscoa, para que a comamos.
Lc 22:9 Eles Lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos?
Lc 22:10 E ele lhes disse: Eis que, ao entrardes na cidade, vos saira ao encontro um homem levando um cântaro de água.

Segui-o até a casa em que ele entrar,
Lc 22:11 e dizei ao dono da casa: O Mestre te pergunta: Onde é a sala na qual comerei a páscoa com os meus disciulos?
Lc 22:12 E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada; fazei ali os preparativos.
Lc 22:13 E, indo eles, acharam tudo como Jesus lhes havia dito, e prepararam a páscoa.
Lc 22:14 Quando chegou a hora, reclinou-se Jesus à mesa, e com Ele os apóstolos.
Lc 22:15 E disse-lhes: teho desejado ardentemente comer convosco esta páscoa, antes de sofrer;
Lc 22:16 pois vos digo que de nenhum modo a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus.
Lc 22:17 E, tendo recebido um cálice, havendo dado graças, disse: Tomai isto e reparti-o entre vós;
Lc 22:18 pois vos digo que, de agora em diante, de nenhum modo beberei do produto da videira até que venha o reino de

Deus.
Lc 22:19 E, tomando um pão, deu graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o Meu corpo , que é dado por vós; fazei isto

em memória de Mim.
Lc 22:20 Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança estabelecida no Meu

sangue que é derramado por vós.
Jo 6:32 Replicou-lhes , pois, Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu, mas Meu Pai vos

dá o verdadeiro pão do céu.
Jo 6:33 Porque o pão de Deus é Aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Jo 6:48 Eu sou o pão da vida
Jo 6:50 Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra.
Jo 6:51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer desse pão, viverá eternamente; e o pão que Eu darei é a

Minha carne, que Eu darei pela vida do mundo.
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Jo 6:52 Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a Sua carne?
Jo 6:53 Respondeu-lhes então Jesus: Em verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do Filho do Homem e

não beberdes o Seu sangue, não tendes vida em vós mesmos.
Jo 6:54 Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia.
Jo 6:55 Pois a Minha carne é verdadeira comida, e o Meu sangue é verdadeira bebida.
Jo 6:56 Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue permanece em Mim, e Eu nele.
Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai, também quem de Mim se alimenta por Mim viverá.
Jo 6:63 O Espirito é o que dá vida; a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos tenho dito são espirito e são vida.
1Co 3:9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus, edi icio de Deus.
1Co 3:10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, e outro edi ica sobre

ele. Porém cada um veja como edi ica.
1Co 5:7 Lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois Cristo,

nossa Páscoa, também foi imolado.
1Co 5:8 Portanto celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da malı́cia e da maldade, e sim com

os pães sem fermento da sinceridade e da verdade.
1Co 5:13 Os de fora, porém, Deus julgará. Retirai o homem mau do meio de vós.
1Co 10:16 O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a

comunhão do corpo de Cristo?
1Co 10:17 Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só Corpo; porque todos participamos do único pão.
1Co 15:10 Mas, pela graça de Deus, sou o que sou; e a Sua graça para comigo não se tornou vã; antes, trabalhei muito mais

que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
2Co 5:21 Aquele que não conheceu pecado, ele O fez pecado por nós, para que Nele nos tornássemos justiça de Deus.
2Co 6:1 E nós, cooperando com Ele, também vos rogamos que não recebais em vão a graça de Deus;
Ef 1:6 para louvor da glória da Sua graça, com a qual Ele nos agraciou no Amado,
Ef 1:7 no qual temos a redenção pelo Seu sangue, o perdão das ofensas, segundo a riqueza da Sua graça,
Cl 2:16 Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida ou a respeito de dias de festa, ou lua nova, ou

sábados,
Cl 2:17 pois tudo isso é sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo.
Cl 3:4 Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Hb 1:3 Sendo Ele o resplendor da Sua glória e a imagem impressa da Sua substância, bem como sustentando e

carregando todas as coisas pela palavra do Seu poder, tendo feito a puri icação dos pecados, assentou-se à direita
da Majestade nas alturas,

Hb 9:11 Mas Cristo, tendo vindo como Sumo Sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito
tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,

Hb 9:12 e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo Seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos
Santos, obtendo eterna redenção.

Hb 12:1 Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos
de todo peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está
proposta,

Hb 12:2 olhando irmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fé, o qual, por causa da alegria que Lhe estava
proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
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