
DIA 55 

Leia Levítico 15.1 até 16.28 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 15.32-33 
 

          Deus está preocupado com a saúde. Milênios antes do surgimento da AIDS, as 

orientações do Altíssimo já preservavam as pessoas de perigos desconhecidos. Suas ordens 

faziam com que o povo evitasse práticas prejudiciais e promoviam as saudáveis, com 

instruções práticas. A limpeza era uma forma ordenada por Deus de manter-se a saúde física, 

atos de purificação ou limpeza eram ordenados por Ele para preservar a dignidade espiritual. 

     Deus sustenta a dignidade da pessoa, do corpo e da experiência sexual. Isso mostra a Sua 

alta preocupação com o sexo e a sexualidade. Em nossa época, o sexo tem sido degradado por 

superexposição. Tornou-se domínio público, não uma celebração privada. Somos ordenados a 

ter um grande cuidado com o sexo, tanto em boa saúde como na pureza. Nossa maior forma 

de gratidão a Deus pelo dom do sexo é expressa na forma como nós respeitamos esse dom. 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
O QUE SIGNIFICA EXPIAÇÃO? 

     Para adorar um Deus santo, é necessário eliminar qualquer obstáculo que fique no caminho. 

A expiação exclui todo pecado ou impureza que inibe a adoração adequada. Nas ofertas 

expiatórias, o sacrifício representava a vida do adorador e era dado em seu lugar, para que ele 

pudesse viver. O sangue era o símbolo da vida dada pelo Senhor, e era reservado como porção 

de Deus de cada oferta animal. O sangue representa a vida; e o sangue da oferta, a vida do 

adorador. Deus havia designado o sangue da vítima, representando a vida da vítima, como o 

meio da expiação. A graça de Deus permitia que a morte de um animal fosse aceita em lugar da 

do pecador.  

     Levítico 16.1-34 descreve o Dia da Expiação. Nesse dia, os pecados do povo eram 

apresentados ao Senhor pelo sumo sacerdote. A expiação tanto pagava a dívida para com Deus 

(chamada de propiciação) como estabelecia a paz pela ofensa a Ele (chamada de expiação). O 

sangue, o que representa a vida do animal, era apresentado como um substituto para a vida do 

adorador (Lv 17.11,14). O animal era morto, e seu sangue e certas partes eram, 

cerimonialmente, apresentados a Deus. Isso servia para aplacar e evitar a ira divina sobre o 

adorador. 

     O sangue de Jesus traz expiação (Ef 1.7; CI 1.20) e redenção eterna para os cristãos (Hb 

9.12). Cristo, o Cordeiro de Deus, reconcilia-nos com Deus (Jo 1.29; Hb 9.14). Ele pagou nossa 

dívida do pecado e satisfez o juízo de Deus contra nós. 

Leia Marcos 7.1 até 7.23 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 7.6-9 

 
     Para os fariseus, obedecer a Lei de Deus não era questão de amar o Senhor. Em vez disso, 

eles obedeceram a fim de lucrar; para parecerem santos e aumentarem sua reputação. Obedecer 



à Lei de Deus era um meio para os próprios fins, usavam-na para si, não para o Senhor. Eles 

haviam se tornado seus próprios deuses. 

     A hipocrisia bate à nossa porta quando estamos mais preocupados com nossa reputação do 

que com o nosso caráter, se vamos à igreja enquanto nosso coração está distante de Deus e se 

enfatizamos em quê estamos sendo obedientes, mas apontamos onde os outros estão falhando. 

     Podemos obedecer a Deus sem amá-lo. Mas, não podemos amá-lo sem obedecer aos Seus 

mandamentos (Jo 14.15,21,23,24). 

     Mas no final, a obediência sem amor, na verdade, não vale a pena. Paulo escreve que "ainda 

que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu 

corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria" (ICo 13.3). Para os 

fariseus que estavam obedecendo para benefício próprio, Paulo responde dizendo que eles 

"nada aproveitarão". 

     O que está motivando a sua obediência? É a sua reputação? Sentimentos de justiça pessoais? 

Hábitos antigos? Ou será que é o amor? 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
Confesse a Deus seu pecado e sua necessidade dele. 

Leia Salmos 40.11-17 

 

Leia Provérbios 10.13,14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que leu e deixar 

que o Espírito Santo trabalhe em você. 


