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Congregation of YHWH Jerusalem, Po Box 832 Carteret NJ 07008
Lição 12 Curso a Distância:
A Mudança de Sacerdócio
Há três coisas que nunca mudam em qualquer relação de aliança a partir das
Escrituras. São estas, as pessoas sendo os israelitas, a terra sendo a terra física
de Israel, e a Torá ou lei de Yahweh. Estes três elementos permanecem o
mesmo em qualquer relação de aliança.
Também fica claro a partir das Escrituras, no entanto, que havia uma Antiga
Aliança e que há uma Nova Aliança.
Hb 8:7 Porque, se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se
teria buscado pela segunda.
Hb 8:8 Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz
YAHWEH, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá
estabelecerei uma nova aliança;
Hb 8:9 não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em
que os tomei pela mão, para os tirar do Egito; como não
permaneceram naquela Minha aliança, eu para eles não atentei,
diz YAHWEH.
Hb 8:10 Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com
a casa de Israel, diz YAHWEH, porei as Minhas Leis no seu
entendimento, e em seu coração as escreverei; e Eu lhes serei por
Elohim, e eles Me serão por povo.
Qual era o problema com a Antiga Aliança?
Hb 8:8 repreendendo-os, lhes diz,
O problema não era com a Torá ou a lei de Yahweh, já que a lei de Yahweh é
perfeita, mas o problema estava na incapacidade do povo de manter a Torá,
porque a Torá pode lhe ensinar o certo do errado, mas não pode mudar o seu
coração para querer tomar a decisão certa. Isto foi na verdade o problema a
partir do Jardim do Éden. No Jardim do Éden tudo era perfeito. Não havia
ervas daninhas no jardim, não havia animais selvagens, não havia doenças ou
pragas, e não havia pecado, ou violação da Torá. O único estado perfeito e
eterno que a humanidade pode alcançar é de se esforçar por voltar para as
condições do Éden. O Éden é um lugar físico real que estava situado em
Jerusalém na terra de Israel, mas o Éden também é um ambiente; e aquele
ambiente é de estar dentro da perfeita vontade de Yahweh, que quer dizer em
fé obedecer à letra e o espírito de cada lei que Ele deu para o nosso bem.
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Neste ambiente perfeito do Éden também não havia assassinatos e mortes. O
Éden era um lugar literal, e também um estado de ser eterno. Se não havia
matança nem morte, faz sentido que também não havia sacrifícios de animais.
No inglês, quando ouvimos a palavra sacrifício, ela nos dá uma conotação de
abrir mão de algo, mas no hebraico ela também quer, na verdade, dizer “se
aproximar através de uma relação”. Quem foi o primeiro sacerdote a
sacrificar e matar um animal?
Gn 3:21 E fez YAHWEH Elohim a Adão e à sua mulher túnicas de
peles, e os vestiu.
Gn 3:22 Então disse YAHWEH Elohim: Eis que o homem é como
um de Nós, sabendo o bem e o mal; ora, para que não estenda a
sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva
eternamente,
Claramente a partir do versículo 22, nós vemos que há dois Yahwehs, Yahshua
Yahweh, o Filho de Yahweh o Pai, e Yahweh, o Próprio Pai. Foi Yahshua
Yahweh, o Filho, que se tornou o Alto Sacerdote a vir a fazer este sacrifício. Ele
também foi imolado, na criação aqui, o precedente é de que não há perdão pelo
pecado sem que sangue seja derramado.
Lv 17:11 Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo
tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas;
porquanto é o sangue que fará expiação pela alma.
Comentário: O sacerdócio levítico com o seu sistema sacrificial e todas as
leis cerimonias que o acompanhavam foram acrescentados à Torá no Monte
Sinai depois, devido ao pecado, claramente ele não estava presente no Jardim
do Éden, e não era parte da vontade do Pai Celestial no ambiente perfeito do
Éden. Ele foi acrescentado como uma medida temporária para manter as
pessoas em uma relação de Aliança a cada ano, até que os pecados pudessem
ser completamente pagos e removidos pelo sacrifício do Messias.
Gl 3:19 Logo, para que é a Lei (levítica)? Foi ordenada (A Torá) por
causa das transgressões, até que viesse a Posteridade a quem a
promessa tinha sido feita; e foi posta pelos anjos na mão de um
medianeiro. (O medianeiro foi o sacerdócio levítico após o incidente do
bezerro de ouro)
Alguns acreditam que esta passagem está falando sobre toda a Torá que
vigoraria somente até o surgimento do Messias, mas ela não pode estar
falando sobre a Torá, já que a Torá não foi acrescentada no Monte Sinai, como
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já mostramos, mas sim lá atrás na criação no Jardim do Éden. Veja também a
seguinte passagem:
Gl 3:17 Mas digo isto: Que tendo sido a aliança anteriormente
confirmada por Elohim no Messias não pode ser invalidada e a
promessa abolida pela Lei (levítica) que veio quatrocentos anos
depois.
Comentário: Então, das escrituras acima podemos ver que qualquer que
tenha sido a lei que tenha sido acrescentada, ela foi incluída 430 anos após a
Aliança ter sido ratificada com Abraão. A Torá foi acrescentada 430 anos após
Abraão no Monte Sinai ou será que Abraão tinha a Torá na sua época?
Nós também vemos que após a queda de Adão e Eva no Éden, foi profetizado
em Gn 3:15, que um Messias de Yahweh haveria de vir e redimir a humanidade
de volta para Ele. Gn 3:15 E porei inimizade entre ti e a mulher, e
entre a tua semente e a sua Semente; e Ele te ferirá a cabeça, e tu
Lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos em Gl 3:17 que este versículo
nos está dizendo que a lei levítica, que foi acrescentada como uma medida
temporária, não pode invalidar a promessa de Yahweh para a humanidade em
Gênesis 3:15 de um Messias prometido para a redimir de volta para Ele.
Gn 26:5 porquanto Abraão obedeceu a Minha voz, e guardou o
Meu mandado, os Meus preceitos, os Meus estatutos, e a Minha
Torá.
Comentário: Vemos claramente que Abraão mantinha a Torá e ela não foi
acrescentada no Monte Sinai, 430 anos após Yahweh ter feito a aliança com
Ele. A palavra em hebraico para “guardou” é, na verdade guardar e proteger,
então Abraão teria que ter tido a Torá, para ter sido capaz de guardá-la e
protegê-la e depois Abraão deu a Torá para o seu filho Isaque, e Isaque a deu
para o seu filho Jacó, que, por sua vez, a deu para os seus 12 filhos, que eram
as 12 tribos de Israel, mas quando eles estavam no Egito eles perderam a Torá
de Yahweh e Ele a teve que reinstituir no Monte Sinai.
Se a Torá não foi a lei acrescentada sobre a qual está escrito em Gálatas 3:19,
então qual lei que fora acrescentada à Torá, 430 anos depois no Monte Sinai?
Comentário: A única lei que foi acrescentada foi o sacerdócio levítico, com
todos os seus sacrifícios e leis cerimoniais relativas a se estar ritualmente
impuro. Esta é a lei que foi acrescentada por causa das transgressões.
Exatamente como o Jardim do Éden que era perfeito e não tinha nenhum
sistema sacrificial até Adão e Eva pecarem e Yahshua tê-los coberto vertendo o

4

sangue de um animal, Yahweh não pretendia ter Levi como um mediador para
si próprio e as demais outras 11 tribos, mas pretendia que todas as doze tribos
fossem um reino de sacerdotes para ele. O incidente do bezerro de ouro mudou
esta intenção.
Êx 19:5 Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a Minha voz e
guardardes a Minha aliança, então series a Minha propriedade
peculiar dentre os povos, porque toda a terra é Minha.
Êx 19:6 E vós Me series um reino sacerdotal e o povo santo. Estas
são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Há somente um verdadeiro mediador que pode remover os pecados e ele é
Yahshua, o Filho eternal de Yahweh. Mas o sacerdócio levítico foi criado como
um mediador temporário, sob a Antiga Aliança, para fazer expiação pelos
pecados de Israel, para que os pecados pudessem ser cobertos ano a ano e o
contrato de aliança pudesse continuar até que Yahshua viesse e na verdade
pagasse a pena pelos pecados de Israel e os removesse, pelo Seu sangue vertido
(Nm 3:5-13).
Nm 3:11 E falou YAHWEH a Moisés, dizendo,
Nm 3:12 E Eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de
Israel, em lugar de todo o primogênito, que abre a madre, entre os
filhos de Israel; e os levitas serão Meus.
Nm 8:14 E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para
que os levitas sejam Meus.
Nm 8:16 Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, Me são dados;
em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada
um dos filhos de Israel, para Mim os tenho tomado.
Nm 8:17 Porque Meu é todo o primogênito de Israel, entre os
homens e os animais; no dia em que, na terra do Egito, feri a todo
o primogênito, os santifiquei para Mim.
Nm 8:18 E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os
filhos de Israel.
Nm 8:19 E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos
de Israel tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de
Israel no tabernáculo da congregação e para fazer expiação pelos
filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se
os filhos de Israel ao santuário.
Comentário: Claramente, a partir destas escrituras, nós vemos que Levi era
um mediador entre os filhos de Israel e Yahweh, mas como mostrado antes,
esta não era a Sua intenção original. Originalmente, conforme determinado em

5

Êxodo 19:5-6, Yahweh tinha ordenado que cada chefe de família fosse um
sacerdote na sua própria família, e só Yahshua o Messias, Seu Filho Eternal
poderia verdadeiramente pagar a pena pelos pecados de Israel.
Também fica bem claro, segundo Gálatas 3:17-20, que o sacerdócio levítico
com todos os seus sacrifícios e leis cerimoniais, que foram acrescentados por
causa das transgressões, só foram implantados até que Yahshua cumprisse o
contrato pela pena dos pecados cometidos dentro da primeira Aliança e
estabelecesse a Nova Aliança que permitiria que Seu sacrifício de sangue
fizesse o completo pagamento por, e remoção dos pecados cometidos sob a
primeira Aliança. Então, no contrato da Nova Aliança todos os crentes na Nova
Aliança seriam considerados primícias e não haveria nenhuma outra
necessidade por um mediador como Levi de uma tribo para representar as
outras tribos. Seria como Yahweh havia originalmente pretendido que todos
seriam um Reino de Sacerdotes com somente o mediador sendo Yahshua, e
não os sacerdotes levitas.
Ap 5:10 e para o nosso Elohim os fizeste reis e sacerdotes; e nós
reinaremos na terra.
1Pe 2:9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação
santa, o povo adquirido,
O que mais estava errado com a Antiga Aliança celebrada no Monte Sinai com
os Filhos de Israel?
Js 24:19 Então Josué disse ao povo: Não podereis servir a
YAHWEH, porquanto é um Elohim santo, Ele é um Elohim zeloso,
que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados.
Js 24:20 Se deixardes a YAHWEH, e servirdes a deuses estranhos,
então ele se tornará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de
vos ter feito o bem.
Js 24:21 Então disse o povo a Josué: Não, antes a YAHWEH
serviremos.
Js 24:22 E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós
mesmos de que escolhestes a YAHWEH, para o servir. (E
disseram: Somos testemunhas).
Js 24:23 Deitai, pois, agora, fora aos deuses estranhos que há no
meio de vós, e inclinai o vosso coração a YAHWEH, o Elohim de
Israel.
Js 24:24 E disse o povo a Josué: Serviremos a YAHWEH nosso
Elohim, e obedeceremos à sua voz.
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Js 24:25 Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs
por estatuto e direito em Siquém.
Js 24:26 E Josué escreveu estas palavras no livro da Torá de
Elohim; e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do
carvalho que estava junto ao santuário de YAHWEH.
Js 24:27 E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será
por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras, que YAHWEH
nos tem falado; e também será testemunho contra vós, para que
não mintais a vosso Elohim.
Deu 27:26 Maldito aquele que não confirmar as Palavras desta
Lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém!
Comentário: Claramente, o maior obstáculo no Antigo Testamento foi que
somente os pecados não intencionais eram perdoados. Até em Iom Kipur, que
significa cobrir, e não remover, os pecados eram meramente cobertos de ano a
ano, mas não pagos ou removidos. E devido a Dt 27:26, as pessoas
confirmaram o fato de que se eles violassem sequer uma das leis da Torá, eles
seriam então amaldiçoados, algo que seria impossível para o homem.
Novamente, lembrem-se de que o acordo firmado no Antigo Testamento era
uma aliança de morte, e não a Torá, que é Santa, justa e perfeita.
Lv 4:13 Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância,
e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns
dos mandamentos de YAHWEH, aquilo que não se deve fazer, e
forem culpados,
Lv 4:14 e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a
congregação oferecerá um novilho, a cria de um rebanho, por
expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação.
Lv 4:15 E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a
cabeça do novilho perante a face de YAHWEH; e degolar-se-á o
novilho perante a face de YAHWEH.
Comentário: Claramente, se você ler todo o livro de Levítico e o sistema
sacrificial, você irá ver que as ofertas que foram feitas foram somente feitas
pelos pecados provenientes da ignorância, não pelos pecados
intencionais. Além disso, em lugar nenhum da Torá, há perdão para a
idolatria, adultério, assassinato, ou blasfêmia; quaisquer um destes pecados
traz consigo simplesmente a pena de morte.
Quando Yahshua veio magnificar a Torá, e não a invalidar, o que foi que Ele
disse sobre o pecado de assassinato?
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Mt 5:21 Ouviste que foi digo aos antigos: Não matarás; mas
qualquer que matar será réu de Juízo.
Mt 5:22a Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, fizer
com que seu irmão se encolarize contra ele, será réu de juízo
E o que dizer sobre o adultério?
Mt 5:27 Ouvistes que foi dito aos antigos: “Não cometerás
adultério."
Mt 5:28 Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa
mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com
ela.
Comentário: Yahshua não veio para anular a Torá de Yahweh, e sim, para
magnifica-la, e, ao fazer isto, Ele nos mostrou que o pecado começa na mente,
pela intenção, e que todos nós somos, na verdade, pecadores com penas pelos
nossos pecados puníveis por morte. Que quando Yahweh olha para nossos
corações e mentes, Ele vê que todo ser humano cometeu os pecados de
assassinato, adultério, idolatria e blasfêmia; pecados estes que não podiam ser
perdoados sob a Antiga Aliança, mas simplesmente tinham sobre si a pena de
morte.
Rm 3:9 Pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira
nenhuma, quando já dantes demonstramos que, tanto judeus
como gregos, todos estão debaixo do pecado?
Rm 3:10 Como está escrito: “Não há um justo, nem um sequer!”
Rm 3:11 “Não há ninguém que entenda; Não há ninguém que
busque a YAHWEH.”
Rm 3:12 “Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis.
Não há quem faça o bem, não há nem um só!”
Rm 3:13 "A sua garganta é um sepulcro aberto; com as suas
línguas tratam enganosamente”; peçonha de áspides está debaixo
de seus lábios;
Rm 3:14 cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Rm 3:15 Os seus pés são ligeiros para derramar sangue;.
Rm 3:16 Em seus caminhos há destruição e miséria;
Rm 3:18 Não há temor de YAHWEH diante dos seus olhos.
Rm 3:23 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de
YAHWEH,
Num 15:30 Mas a alma que fizer alguma coisa temerariamente,
quer seja dos naturais quer dos estrangeiros, blasfema contra
Yahweh. Tal pessoa será extirpada do meio do seu povo.
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Nm 15:31 Pois desprezou a palavra de YAHWEH, e anulou o Seu
mandamento; totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua
iniquidade está sobre ela.
Comentário: No Antigo Testamento, havia somente uma avenida para se ter
pecados não intencionais perdoados, mas não os pecados intencionais e
certamente não havia nenhuma avenida para o perdão de assassinato ou
adultério, mas os israelitas não tinham percebido que o pecado começa nos
corações e mentes e que Yahweh vê a intenção dos homens, então eles não
perceberam que o Antigo Testamento havia se tornado uma Aliança de Morte,
porque eles firmaram uma aliança sobre a qual Josué havia os avisado para
não firmar, porque os seus pecados não seria perdoados sob a primeira
Aliança, e eles todos haveriam de morrer tendo esta pena de morte pairando
sobre suas cabeças. Porque as pessoas não estavam, na verdade, assassinando
outras pessoas ou cometendo o ato verdadeiro de adultério, muitos haviam
construído uma justiça na própria Torá, não percebendo que todos nós na
carne, e na mente, somos violadores da lei. Esta é a razão de muitos fariseus
praticantes da autojustiça não serem atraídos para a mensagem de Yahshua,
porque é necessário se humilhar e admitir sua natureza decaída e a sua
necessidade de redenção que só pode vir através de Yahweh. Esta é também a
razão de Yahshua ter se dirigido aos coletores de impostos e prostitutas porque
eles perceberam que eles eram, na verdade, pecadores e estavam dispostos a se
arrepender. Poderá o sangue de touros e bodes retirar o pecado?
Hb 10:1 Porque tendo a Lei (Levítica) a sombra dos bens futuros, e
não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios
que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que
a eles se chegam.
Hb 10:2 Doutra maneira, se os ministrantes tivessem sido uma vez
por todas purificados, não teriam deixado de os oferecer? Porque,
daquele momento em diante, suas consciências não os teria levado
a cometer os pecados dos quais foram uma vez purificados.
Hb 10:3 Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz lembrança dos
pecados,
Hb 10:4 porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes
tire os (a pena dos) pecados.
A Torá também diz olho por olho, dente por dente e um dente por dente, que
literalmente significa deixar que a punição iguale o crime. Agora, se
todos somos assassinos e adúlteros por intenção, poderá o sangue de um touro
ou um bode ou um cordeiro se igualar às nossas vidas? É lógico que não é
igual, já que Yahweh deu aos homens o domínio sobre o reino animal, e uma
vida humana vale muito mais do que a vida de um animal, elas certamente não
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são iguais e eles não podem remover o pecado. O propósito do sacerdócio
levítico não era o de remover pecados, mas de lembrar as pessoas
diariamente de que eram pecadoras.
Estava Yahweh na verdade feliz com o fato de que em razão da natureza
pecadora dos homens foi preciso que Ele instituísse um sistema sacrificial
temporário sob o sacerdócio levítico?
Sl 51:9 Esconde a Tua face dos meus pecados, e apaga todas as
minhas transgressões.
Sl 51:10 Cria em mim, ó Elohim; um coração puro, e renova em
mim um espírito reto.
Sl 51:11 Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o
Teu Espírito Santo.
Sl 51:15 Abre, ó YAHWEH, os meus lábios, e a minha boca entoará
o Teu louvor.
Sl 51:16 Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria; Tu não te
deleitas em holocaustos.
Sl 51:17 Os sacrifícios para Elohim são o espírito quebrantado; a
um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim.
Hb 10:5 Por isso, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não
quiseste, mas corpo Me preparaste;
Hb 10:6 Holocaustos e oblações pelo pecado não Te agradaram.
Hb 10:8 Como acima diz: Sacrifício e oferta, e holocaustos e
oblações pelo pecado não quiseste, nem Te agradaram. (os quais se
oferecem segundo a Lei Levítica),
Comentário: O cerne da questão é que Yahweh não gosta da matança sem
sentido de animais inocentes, mas permitiu que o sistema levítico tivesse sido
estabelecido para mostrar para a humanidade que o pecado traz
derramamento de sangue inocente, mas o que Yahweh realmente deseja de nós
é um espírito humilde e contrito que tentará da máxima maneira possível
dentro da nossa habilidade obedecer aos Seus mandamentos.
Será que Yahweh tinha dado a Israel ordens referentes a um sistema sacrificial
que mediasse entre Ele e os filhos de Israel antes do incidente do bezerro de
ouro?
Jr 7:22 Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da
terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de
holocaustos e sacrifícios.
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Jr 7:23 Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à Minha voz, e
Eu serei o vosso Elohim, e vós sereis o Meu povo; e andai em todo o
caminho que Eu vos mandar, para que vos vá bem.
Jr 7:24 Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas
andaram nos seus próprios conselhos, na teimosia do seu coração
malvado; e andaram para trás, e não para diante.
Comentário: Como anteriormente declarado, a intenção de Yahweh era de
que cada membro de uma família fosse o sacerdote da sua própria família e
Israel teria sido um reino de sacerdotes para Ele, mas devido ao pecado (Gl
3:19), Yahweh introduziu o sistema Levítico com todos os sacrifícios animais e
leis cerimonias como um substituto temporário até que Yahshua voltasse e
pagasse totalmente o pecado e removesse a pena de morte que estava sob a
primeira Aliança devido ao pecado do povo. A inteira ordem Levítica é a única
lei em Gálatas 3:19 que foi acrescentada devido à natureza pecaminosa do
povo. Portanto, quando o verdadeiro sacerdócio de Yahshua surgisse, não
haveria nenhuma razão para se voltar ao substituto.
Há na verdade uma Nova Aliança ou apenas uma Antiga Aliança renovada?
Jr 31:31 Eis que dias vêm, diz YAHWEH, em que farei uma aliança
nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Jr 31:32 não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em
que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito (porque eles
invalidaram a Minha aliança, apesar de Eu os haver esposado, diz
YAHWEH).
Jr 31:33 Mas está é a aliança que eu farei com a casa de Israel:
Depois daqueles dias, diz YAHWEH: Porei a Minha Torá no seu
interior, e a escreverei no seu coração; e Eu serei o seu Elohim e
eles serão o Meu povo.
Jr 31:34 E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada
um a seu irmão, dizendo: Conhecei a Yahweh. Porque todos Me
conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz Yahweh.
Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei
dos seus pecados.
Hb 8:13 Dizendo Nova, Ele envelheceu a primeira. E o que foi
tornado velho e obsoleto, perto está de desaparecer.
Hb 10:9 Então Ele disse, Eis aqui venho, para fazer, ó YAHWEH, a
tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo.
Comentário: Claramente, havia uma Antiga Aliança que estava baseada em
causa e efeito do povo colher o que semeou, mas que não perdoava pecados,
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tais como adultério, homicídio, idolatria e blasfêmia, que traziam consigo a
pena de morte, e há uma Nova Aliança, onde qualquer pecado, não importa o
quão vil possa ter sido, pode ser perdoado e pago pela fé em Yahshua, o Filho
Eterno de Yahweh. É claro que mesmo na Nova Aliança é preciso que haja
arrependimento da sua natureza pecaminosa e não permanecer em um estilo
de vida pecaminoso ou o sangue vertido de Yahshua não será usado para pagar
a sua pena (Hb 10:26-32). Na Nova Aliança, o sacrifício de Yahshua pode
pagar pela pena dos pecados que não podem ser cobertos sob a ordem Levítica
e a Nova Aliança.
At 13:38 Seja-vos, pois, notório, homens irmãos, que por Este se
vos anuncia a remissão dos pecados.
At 13:39 E de tudo o que, pela Torá de Moisés, não pudestes ser
justificado, por Ele é justificado todo aquele que crê.
A Nova Aliança é uma melhor Aliança?
Hb 8:6 Mas agora recebeu Yahshua o Messias ministério tanto
mais excelente, quanto é Mediador de uma melhor aliança que
está confirmada em melhores promessas.
O que torna a Nova Aliança uma melhor Aliança do que a Antiga Aliança?
Hb 8:12 Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e
de seus pecados não me lembrarei mais.
Jr 50:20 Naqueles dias, e naquele tempo, diz YAHWEH, buscar-seá a maldade de Israel, e não será achada; e os pecados de Judá,
mas não se acharão; porque perdoarei os remanescentes que Eu
deixar.
Comentário: Conforme anteriormente declarado, a Nova Aliança é uma
aliança melhor porque ela tem em si um sacerdócio melhor (Melquisedeque)
que pode perdoar os pecados pelo sangue vertido de Yahshua nosso Messias,
algo que não fora provido sob o sacerdócio Levítico e a Antiga Aliança; mas
agora pelo sacrifício eterno de Yahshua, não somente temos os nossos pecados
perdoados e pagos, mas também somos lavados de toda injustiça, enquanto
permanecermos na fé e formos obedientes a Yahweh. Também, após o batismo
e a imposição de mãos, nós recebemos o Espírito Santo de Yahweh que muda
de fato a nossa natureza carnal humana para a Sua natureza de amor e
obediência, e nós literalmente entramos na Sua família como filhos.
Será que Levi continua sendo o sacerdócio na Nova Aliança?
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Hb 7:11 De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio Levítico,
porque sob ele o povo recebeu a Torá, que necessidade havia logo
de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de
Melquisedeque? De outra forma as Escrituras teriam dito que Ele
seria segundo a ordem de Arão.
Hb 7:12 porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz
também mudança na instrução da Torá.
Hb 7:13 porque Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a
outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar.
Hb 7:14 visto ser manifesto que nosso Mestre procedeu de Judá, e
concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio.
Hb 7:15 e muito mais manifesto é ainda porque Ele disse que outro
sacerdote se levantaria segundo a ordem de Melquisedeque,
Hb 7:16 que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
mas segundo a virtude do poder da vida incorruptível.
Hb 7:17 porque Dele assim se testifica: Tu és sacerdote
eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. (Sl. 110:4)
Hb 7:18 e a mudança que ocorreu na lei antiga, foi feita por causa
da sua fraqueza e porque tinha cumprido sua utilidade.
Hb 7:19 pois a Lei (Levítica) nenhuma coisa aperfeiçoou e desta
sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos
aproximamos de YAHWEH.
Hb 7:22 de tanto melhor aliança Yahshua foi feito fiador.
Comentário: Claramente, nós vemos aqui novamente que Levi era só uma
prefiguração de Yahshua que é o Alto sacerdote, não de acordo com o
sacerdócio Levítico, mas segundo o sacerdócio de Melquisedeque.
O sacerdócio Levítico teria, na verdade, a autoridade de Yahweh de perdoar os
pecados?
Hb 10:1 Porque tendo a Lei (Levítica) a sombra dos bens futuros, e
não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios
que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que
a eles se achegam.
Hb 10:2 Doutra maneira, se os ministrantes tivessem sido uma vez
por todas purificados, não teriam deixado de os oferecer? Porque,
daquele momento em diante, suas consciências não os teria levado
a cometer os pecados dos quais foram uma vez purificados.
Hb 10:3 Mas nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz lembrança
dos pecados,
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Hb 10:4 porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes
tire os (a pena dos) pecados.
Hb 10:11 E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e
oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem
tirar os (a pena dos) pecados.
Lc 5:21 E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo:
Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados,
senão só Elohim?
Comentário: Esta é uma passagem das Escrituras muito reveladora em
Lucas, que mostra que até os próprios sacerdotes sabiam que os seus
sacrifícios não poderiam perdoar pecados, mas que somente Elohim pode
perdoar pecados.
Será que Yahshua sob o sacerdócio de Melquisedeque tem autoridade de
perdoar pecados na Nova Aliança?
Lc 5:23 Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados;
ou dizer: Levanta-te, e anda?
Lc 5:24 Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a
terra poder de perdoar pecados (disse ao paralítico), a ti te digo:
Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua casa.
Quantos sacrifícios Yahshua teve que fazer para remover todos os pecados de
todos aqueles que creem Nele?
Hb 10:12 Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos
pecados, está “assentado à destra” de Elohim para sempre.
Hb 10:13 Daqui em diante esperando “até que os seus inimigos
sejam postos por escabelo” de seus pés.
Hb 10:14 Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os
que são santificados.
Hb 9:11 Mas, vindo o Messias, o Sumo Sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto
é, não desta criação,
Hb 9:12 nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio
sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos, havendo efetuado
para nós uma eterna salvação.
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Hb 9:13 Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma
novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à
purificação da carne,
Hb 9:14 Quanto mais o sangue do Messias (que pelo Espírito
eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a YAHWEH), purificará
as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao
Elohim vivo!
Hb 9:15 E por isso é Mediador de uma Nova Aliança, para que Ele
possa pela sua morte ser a redenção daqueles que transgrediram
debaixo da primeira aliança, para que eles, os que são chamados
para a herança eterna, venham a receber a promessa.
Hb 9:24 Porque o Messias não entrou num Santo dos Santos feito
por mãos, figura do verdadeiro, porém no próprio Céu, para
agora comparecer por nós perante a face de YAHWEH;
Hb 9:25 Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes,
como o Sumo Sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com
sangue alheio;
Hb 9:26 De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas
vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos
séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo
sacrifício de Si mesmo.
Hb 9:27 E , como aos homens está ordenado morrerem uma vez,
vindo depois disso o Juízo,
Hb 9:28 Assim também o Messias, oferecendo-se uma vez “para
tirar os pecados de muitos,” aparecerá segunda vez, sem pecado,
aos que O esperam para salvação.
2 Co 5:21 Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós;
para que Nele fôssemos feitos justiça de YAHWEH.
Já que o sacrifício de Yahshua foi feito em perpetuidade, significando que é
contínuo, então os crentes em Yahshua precisam de qualquer outro sacrifício
hoje, além de aceitar o sacrifício que Yahshua fez, ao ser crucificado?
Hb 10:16 Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias,
diz o Mestre: Porei as Minhas Leis em seus corações, e as
escreverei em seus entendimentos;
Hb 10:17 ele também acrescenta: E jamais me lembrarei de seus
pecados e de suas iniquidades.
Hb 10:18 Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo
pecado.
Comentário: Já que o sacrifício de Yahshua cobre todos os pecados do
passado, presente e futuro, e já que Ele está assentado não em um tabernáculo
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terrestre, mas à destra do Pai, em um verdadeiro tabernáculo no Céu, e já que
o Seu sacrifício é perpétuo, nós não precisamos de nenhum outro sacrifício
além do que foi feito por Yahshua, enquanto Ele esteve aqui quase 2.000 anos
atrás. Melquisedeque, e NÃO Levi é o sacerdócio na Nova Aliança.
Já que o Páscoa foi instituída antes de sair do Egito e antes do Sacerdócio
Levítico ter sido estabelecido, nós ainda sacrificaríamos um cordeiro pascal
ainda nos dias de hoje?
Comentário: Para verdadeiramente responder esta pergunta, nós
precisamos rever diversas passagens do Velho Testamento e algumas das
declarações feitas pelo próprio Yahshua durante o Seu ministério antes
daquela noite de Páscoa. João Batista entendeu que Yahshua era o Cordeiro
Pascal.
Jo 1:29 No dia seguinte João viu a Yahshua, que vinha para ele, e
disse: Eis o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo!
Jo 1:36 Eis aqui o Cordeiro de YAHWEH!
Yahshua publicamente fez alguma alusão a ser o cumprimento da Páscoa do
Novo Testamento e dos novos símbolos do pão e vinho serem um memorial
Dele como sendo o verdadeiro Cordeiro Pascal?
Jo 6:51, 53 “EU SOU o Pão Vivo que desceu do Céu. Se alguém
comer deste Pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é a Minha
carne, que eu darei pela vida do mundo... Se não comerdes a carne
do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida
em vós mesmos.”
Comentário: Comer esta “carne”, diferentemente de comer meramente o
cordeiro físico, identificaria aquele que a come com a vida eterna do Cordeiro
de Yahweh. E junto com ela estava o sangue, não na “carne”, mas separado
dela, pois ele havia sido todo vertido do Seu corpo, que abriu o caminho para
que toda a humanidade recebesse a vida eterna, tornando a remissão de
pecados possível. Os novos emblemas foram uma substituição do – não um
acréscimo ao – cordeiro físico.
Será que o Apóstolo Paulo também confirma que os símbolos representando o
corpo de Yahshua e o seu sangue vertido não são um cordeiro físico e nos
mostra quais são os Símbolos da Nova Aliança?
1 Co 11: 20-21a De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é
para comer e beber como é apropriado no dia do Nosso Mestre.
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Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria
ceia;
1 Co 11:22 não tendes porventura casas para comer e para beber?
1 Co 11:23 porque eu recebi do Mestre o que também vos ensinei:
que o Mestre Yahshua, na noite em que foi traído, tomou o pão;
1 Co 11:24 e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto
é o Meu corpo que é partido por vós; fazei isto em memória de
Mim.
1 Co 11:25 Semelhantemente também, depois de cear, tomou o
cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no Meu sangue;
fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de Mim.
1 Co 11:26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes
este cálice anunciais solenemente a morte do nosso Mestre, até
que venha.
Comentário: A ceia – uma ceia completa de Páscoa – deixou de ser a
maneira de observar a Páscoa, já que cada pessoa comeria sua própria ceia
primeiro, na sua própria casa, antes de se reunir junto com os irmãos para
participar dos emblemas. Paulo, então continuou a declarar claramente que os
simples emblemas do pão e do vinho, e não uma ceia completa com um
cordeiro tendo sido sacrificado, deveriam ser consumidos na Páscoa todo ano
(versículos 23 – 25).
Nós mantemos a Páscoa hoje porque ela é comandada por Elohim para sempre
(Êx 12: 17, 24). Mas nós deixamos de matar um cordeiro e comê-lo, já que o
“Cordeiro de Yahweh” – (Yahshua) – foi sacrificado de uma vez por todas:
Yahshua (que foi representado pelo cordeiro Pascal literal) que aparecerá
uma segunda vez, sem pecado, para os que O aguardam para
salvação (Hb 9:28). Ao invés disso, nós comemos o pão sem fermento,
simbolizando o corpo partido de Yahshua e o vinho simbolizando Seu sangue
vertido, como um memorial, recordando o sofrimento e a morte do nosso
Salvador pelos nossos pecados. Claramente, Yahshua (e não um cordeiro) é a
nossa Páscoa (1 Co 5:7) nas congregações de Yahweh nos dias de hoje.
Será que matar um cordeiro físico é um mandamento para a eternidade?
Êx 12:14 E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa
a YAHWEH; nas vossas gerações o celebrareis por estatuto
perpétuo.
Comentário: As Escrituras nos dizem que o dia da Páscoa é um memorial
para todas as gerações. Note bem, é o dia e não a matança de um cordeiro que
é um memorial e a ser lembrado por todas as gerações. Apesar de o dia ser o
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mesmo, Yahweh como Criador tem o direito de mudar os símbolos desta
cerimônia, que Ele fez na última Páscoa celebrada por Yahshua.
Mt 26:26-28 E, quando comiam, Jesus tomou o pão (ázimo), e
abençoando... disse: Tomai, comei, isto é (representa) o Meu
corpo. E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho, dizendo:
Bebei todo ele; Porque isto representa o Meu sangue, o sangue da
Nova Aliança, que é derramado por muitos, para remissão dos
pecados.
Quantos cordeiros deviam ser sacrificados para a Páscoa?
Êx 12:3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez
deste mês tome cada um para si um cordeiro, um animal do
rebanho, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada
família.
Êx 12:5 Um animal do rebanho, um macho sem mácula, um cabrito
de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras.
Êx 12:6 E o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o
ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará entre as
noites.
1 Co 5:7b Porque o Messias, nossa páscoa, foi sacrificado por nós.
Comentário: Deveria ter havido somente um cordeiro sacrificado por
família, não mais, e as Escrituras claramente declaram que Yahshua é o nosso
sacrifício Pascal, mas como já explicamos, o Seu sacrifício foi feito em
perpetuidade ou é contínuo, então cada ano nós simbolicamente comemos o
pão para mostrar Seu corpo moído e o vinho para mostrar Seu sangue vertido
e Ele é o nosso sacrifício Pascal vivo.
Isa 53:7 Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a Sua boca;
como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda
perante os Seus tosquiadores, assim Ele não abriu a Sua boca.
Quão importante é a Páscoa para um Crente da Nova Aliança?
1 Co 11:26 Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes
este cálice relembrais a morte do Mestre, até que venha.
1 Co 11:27 Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice
do Mestre indignamente, será culpado do corpo e do sangue do
Mestre.
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1 Co 11:28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma
deste pão e beba deste cálice.
1 Co 11:29 Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe
para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Mestre.
1 Co 11:30 Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e
muitos que dormem.
1 Co 11:31 Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não
seríamos julgados.
Nm 9:13 Porém, quando um homem for limpo, e não estiver em
viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa pessoa do seu povo
será extirpada; porquanto não ofereceu a oferta de YAHWEH a
seu tempo determinado; esse homem levará o seu pecado.
Comentário: Como mostrado na Lição 1 deste curso à distância, a maneira
de entrar na Nova Aliança e receber o Espírito Santo é pelo arrependimento
dos seus pecados e a aceitação do sangue de Yahshua para o perdão desses
pecados e ser batizado no Seu nome. Isto é o que o coloca em uma relação de
aliança com Yahweh e o torna um filho Dele (Atos 2:37-38, Ro 8:9), mas isto é
um contrato anual que precisa ser renovado a cada ano até o Messias voltar e a
Páscoa é o dia em que você renova o seu contrato por outro ano. Nós devemos
verdadeiramente examinar as nossas vidas e ver onde nós estamos falhando
naquele ano em particular e refletirmos sobre Yahshua, o verdadeiro sacrifício
Pascal, pelo grande sacrifício que Ele fez para que os nossos pecados, que não
podiam ser perdoados sob a primeira Aliança, fossem perdoados.
Então, é só então, após esta séria investigação da alma a cada ano, nós
participamos do sacrifício Pascal comendo um pedaço de pão ázimo e tomando
um gole de vinho, que figura simbolicamente o corpo de Yahshua e o seu
sangue vertido.
O que Yahweh fala sobre as pessoas nos últimos dias que estão sacrificando
cordeiros e animais, ao invés de aceitar o sacrifício de Yahshua pela sua Páscoa
[Passagem por Cima].
Is 66:1 ASSIM diz YAHWEH: O Céu é o Meu trono, e a terra o
escabelo dos meus pés; que casa Me edificaríeis vós? E qual seria o
lugar do Meu descanso?
Isa 66:3 Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem;
quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão; quem
oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco; quem
queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Sim,
estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita
nas suas abominações.

19

Is 66:4 Também Eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre
eles os seus temores; porquanto clamei e ninguém respondeu, falei
e não escutaram; mas fizeram o que era mau aos Meus olhos, e
escolheram aquilo em que Eu não tinha prazer.
Quem é aquele para quem Yahweh irá olhar nestes últimos dias?
Is 66:2 Porque a Minha mão fez todas estas coisas, e assim todas
elas foram feitas, diz YAHWEH; mas para esse olharei, para o que
foi humilhado e o abatido de espírito, e que treme da Minha
Palavra.
Comentário: Sim, Yahweh resiste o orgulhoso, mas dá graça ao humilde, e é
só pelo espírito de humildade e servidão que Yahweh se agrada de nós, não
pelo sacrifício de um animal. Esta é a razão também pela qual fazemos o culto
da lavagem dos pés para mostrar que nós somos humildes o suficiente para
lavar os pés de qualquer irmão ou irmã. Na Antiga Aliança, o sacrifício de um
cordeiro na Passagem Por Cima foi uma prefiguração do verdadeiro cordeiro
de Yahweh que tira os pecados do mundo, e tinha que ser feio somente no
Templo em Jerusalém. Somente a primeira Passagem Por Cima no Egito foi
celebrada nas casas, e isto porque Yahweh havia planejado que todos os
israelitas fossem um reino de sacerdotes (Êx 19:6), mas após o incidente do
bezerro de ouro, todos os sacrifícios, inclusive a Passagem Por Cima, tinham
que ser realizados no altar em Jerusalém. Além disso, nós somos o sacerdócio
de Melquisedeque e não Levitas, e os sacerdotes de Melquisedeque são
chamados para serem sacrifícios vivos (Rm 12:1-2), e não para sacrificarem
animais. É verdade (Ez 40-48) que haverá um Sacerdócio Levítico através de
Zadoque, sacrificando animais no milênio, mas isto é porque quando a Casa de
Israel for fisicamente ressuscitada mediante o retorno de Yahshua (Ez 37:1-14,
Dn 12:1-2), eles serão seres humanos físicos que morreram antes do
nascimento de Yahshua e que ainda estão na Antiga Aliança e precisam
aprender sobre e se unirem à Nova Aliança. Nós não sabemos por quanto
tempo estes sacrifícios durarão, mas certamente eles não são para os seres
glorificados da Nova Aliança que irão reinar com Yahshua na ressurreição.
Dt 16:5 Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas
portas que te dá YAHWEH teu Elohim;
Dt 16:6 Senão no lugar que Ele escolher, para fazer habitar o seu
nome, ali (Jerusalém) sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol,
ao tempo determinado da tua saída do Egito.
Se você for parte de um grupo que ainda sacrifica um cordeiro no seu culto de
Páscoa, então você não estaria seguindo a Nova Aliança e o sacerdócio de
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Melquisedeque que não diz nada sobre imolar um sacrifício adicional se não
aquele que Yahshua fez em perpetuidade. Claramente, houve somente um
sacrifício de Páscoa e era e ainda permanece como sendo Yahshua, o Messias
(1 Co 5:7), como Seu sacrifício em perpetuidade. Um crente verdadeiro não
deveria nem estar presente em tal culto que está negando o sacrifício do nosso
Messias.
Hb 10:16 Esta é a aliança que farei com eles Depois daqueles dias,
diz YAHWEH: Porei as Minha Torá em seus corações, e as
escreverei em seus entendimentos;
Hb 10:17 Ele acrescenta também: E jamais me lembrarei de seus
pecados e de suas iniquidades.
Hb 10:18 Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo
pecado.
Pontos a lembrar:
*Nós estamos sob a Nova, e não a Antiga, Aliança
* Em qualquer contrato de aliança nas Escrituras, o povo, a terra e a Torá
nunca mudam.
* Nós estamos sob a ordem de Melquisedeque na Nova Aliança e não a
Levítica.
* A única lei que foi acrescentada à Torá no Monte Sinai foi o Sacrifício
Levítico com todas as leis cerimoniais associadas a ele.
* O sacerdócio Levítico foi só um substituto até que viesse o verdadeiro
sacerdócio através de Yahshua e Melquisedeque.
* Sob a Nova Aliança, já que o sacrifício de Yahshua é perpétuo e nossos
pecados já foram perdoados, não há nenhuma necessidade de fazer qualquer
outro sacrifício, inclusive matar outro cordeiro para a Páscoa.
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