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Os Mistérios de Deus

Estudo Bíblico

Lição 16

“É um sábado

de descanso

para vós,

e afligireis as

vossas almas;

isto é

estatuto perpétuo”

Levíticos 16:31
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Depois da Festa (lembre-se que traduzido do Hebreu a palavra significa
“solenidades”, Lev 23:2), ou Dia de Expiação segue-se logo após a Festa de Trombetas.

Esta Festa é bastante diferente das outras porque Deus nos dá um comando diferente.
Não somente não podermos trabalhar ou fazer qualquer outro tipo de trabalho servil, nem nós
e nem os que trabalham para nós, mas Deus nos comanda a afligir nossas almas.

Isto significa que teremos de passar por um momento físico em que nossos corpos
serão angustiados. Mas o que Deus quer dizer na palavra “afligir”.

Estudaremos mais sobre isso nesta lição.
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L I Ç Ã O 16 – Dia de Expiação

Festivais do Outono

Como vamos ver, Deus criou este dia para a remissão dos pecados das pessoas. Nesta
solenidade (que escrevemos como Festa ou Dia), não podemos trabalhar. Todos aqueles que
trabalham para nós como também as pessoas nos visitando em nossa casa não podem
trabalhar.

Deus também comanda que afligiremos nossas almas, ou seja, não poderemos comer
ou beber neste dia. Este dia que é claro começa no pôr-do-sol de um dia ao outro.

Note que no Antigo Testamento, antes da vinda e morte de Jesus Cristo, os pecados
do povo tinham de ser limpos se é que eles tinham de ter um contato com Deus. Deus não
consegue viver no meio das pessoas que praticam iniquidades. Deus então criou esse meio de
perdoar os pecados das pessoas. A expiação ou remissão ou perdão dos pecados requeri
sangue.

Para sermos limpos de nossos pecados, teremos de fazer o sacrifício de sangue. Os
pecados não podem ser limpos sem sangue. Está é a seriedade de pecados, “Depois o
sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do
altar do holocausto; então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar”, Levítico
4:34.

“Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote
para o santuário, são queimados fora do arraial”, Hebreus 13:11.

O pecado necessita de sangue para ser apagado, “E quase todas as coisas, segundo a lei,
se purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não há remissão”, Hebreus 9:22. O
perdão do pecado precisa de derramamento de sangue.

Note às referências que Deus nos deu sobre o pecado (imundice) das pessoas, “Depois
degolará o bode, da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu; e
fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e
perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias
[pecado] dos filhos de Israel e das suas transgressões [pecado], e de todos os seus pecados; e
assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E
nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no
santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a
congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o SENHOR, e fará expiação por
ele; e tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao
redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar, com o seu dedo, sete vezes, e o purificará das
imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo
santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão
porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as
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iniqüidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados; e os
porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para
isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniqüidades [pecados] deles à terra solitária; e
deixará o bode no deserto”, Levítico 16:15-22.

Note que o sangue fazia expiação não somente para Arão, mas para toda congregação.
Tanto Arão como a congregação tinha de serem limpos para aproximarem de Deus. Deus não
suporta o pecado e não vive no meio dele.

Com a vinda de Jesus Cristo, esse método de remissão dos pecados deixou de existir. O
sangue de Jesus agora pode ser usado para apagar os pecados. Ele que nunca pecou, poderá ser
usado todas as vezes que as pessoas pecam e verdadeiramente se arrependem e pedem a Deus
para apagar os pecados deles com o sangue de Jesus Cristo, “Mas, se andarmos na luz, como ele
na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos
purifica de todo o pecado, 1 João 1:7.

É pelo sangue de Cristo que podermos obter a remissão de nossos pecados, “A este dão
testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão o perdão dos pecados
pelo seu nome”, Atos 10:43.

1. Quando é o Dia de Expiação?

Comentário: “E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez do mês, afligireis
as vossas almas, e nenhum trabalho fareis nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre
vós.

Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos; e sereis purificados de
todos os vossos pecados perante o SENHOR.

É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas; isto é estatuto perpétuo.

E o sacerdote, que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio, no lugar de
seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas;

Assim fará expiação pelo santo santuário; também fará expiação pela tenda da congregação
e pelo altar; semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da
congregação.

E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os
seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o SENHOR ordenara a Moisés”, Levítico 16:29-
34.

No dia dez do mês sete, a cada ano, teremos de celebrar o Dia de Expiação como ordenado
por Deus. Note que Deus disse que “será por estatuto perpétuo”, ou seja, para todo o sempre.

2. Temos que fazer sacríficos de sangue para remissão de nossos pecados neste dia santo?
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Comentário: Não. Como todas as solenidades do SENHOR, a vinda e morte de Jesus Cristo
fez com que todos os sacrifícios de animais sejam anulados. O sacrifício de Jesus, Seu corpo,
Seu sangue e Sua própria vida anularam todos os sacrifícios de animais de uma vez por todas e
por toda a eternidade. O sacrifício do filho de Deus vale mais do que os animais que Ele mesmo
criou. Glorificado seja o nosso senhor e mestre Jesus Cristo e Seu Pai que lhe enviou.

Jesus Cristo mesmo falou em Mateus 26:28, “Porque isto é o meu sangue; o sangue do novo
testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos pecados”.

3. Então, como muitas igrejas pregam, só precisamo-nos acreditar em Jesus que os nosso
pecados serão perdoados?

Comentário: Não. Este ensinamento não é correto. O sangue ou sacrifício de Cristo tem que
ser feito quando uma pessoa se arrepende de quebrar as palavras de Deus. A pessoa tem que
sinceramente e verdadeiramente se arrepender do que fez. Aí sim, a pessoa pode pedir a Deus a
remissão do pecado cometido no sangue de Jesus.

“E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as
nações, começando por Jerusalém”, Lucas 24:47. É necessário o arrependimento e depois do
arrependimento poderemos ter acesso ao sangue de Cristo para remissão de nossos pecados,

4. Poderemos ser perdoados todas as vezes que nos arrependemos de nossos pecados?

Comentário: Sim. Seremos sempre perdoados de nossos pecados em nome de Jesus (ou seja,
no Seu sangue) todas as vezes que verdadeiramente arrependemo-nos, “Arrependei-vos, pois, e
convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados...”, Atos 3:19.

5. O que fazemos no Dia de Expiação?

Comentário: Devemos afligir nossas almas como estudamos. Passaremos o pôr-do-sol ao
pôr-do-sol sem água ou comida de qualquer tipo. Não poderemos trabalhar e nem deixar que os
nossos empregados trabalhem. Notem nas escrituras sagradas a reposta de Deus...

“... E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez do mês, afligireis as vossas
almas [não podermos comer ou beber nada], e nenhum trabalho fareis nem o natural nem o
estrangeiro que peregrina entre vós [nem você e nem seus empregados e visitantes devem
trabalhar]”, Levítico 16:29.

6. Quantas vezes por ano celebramos o Dia de Expiação?

Comentário: “... uma vez no ano”, Levítico 16:34.

7. Por quanto tempo?

Comentário: “E isto vos será por estatuto perpétuo”, Levítico 16:34.


