Levítico
Oferta no Dia da Expiação

Por conta da generosidade da igreja, minha esposa e eu tivemos o
privilégio de ir à Europa em 2005, no nosso vigésimo quinto aniversário de
casamento. Nós fizemos um tour pela Inglaterra e Escócia. Fizemos uma
pequena pesquisa antes de partir, e claro que um dos locais onde minha
esposa realmente queria ir era a residência real da Rainha Elizabeth.
Eu li no website do governo que você pode dizer se a rainha está em casa
ou não dependendo de qual bandeira está hasteada. Se em uma das
residências reais, como o Palácio de Buckingham, a bandeira Union Jack
estiver hasteada, significa que rainha não está em casa.
Mas se você vê a bandeira Royal Standard hasteada, você sabe que a
rainha está em casa. Então você pode imaginar que assim que nós viramos
aquela esquina e ficamos em frente ao Palácio de Buckingham, a primeira
coisa que procuramos foi a bandeira para ver se ela estava em casa. Se ela
estivesse em casa, tenho certeza que ficaríamos parados lá por horas
esperando para ter um vislumbre da rainha da Inglaterra; entretanto, ela
não estava em casa aquele dia. Nós ainda esperamos por algum tempo,
mas nunca a vimos.
À medida que estamos prontos para começar a estudar Levítico, lembremse que estamos deixando o Êxodo. A última coisa que vimos no Êxodo foi
os filhos de Israel construindo um tabernáculo onde Deus iria habitar entre
Seu povo.
Quando o tabernáculo foi concluído e devidamente dedicado, a nuvem da
glória de Deus de repente preencheu o tabernáculo. Aquela nuvem disse

aos filhos de Israel: “Deus está em Seu descanso; Deus está em casa com
Seu povo”.
Em Gênesis e Êxodo, temos muitas pessoas e muitos eventos. Foi muito
fácil dividir aqueles livros de um modo que você pudesse facilmente
compreender o conteúdo. Mas há apenas um evento em Levítico. Quando
estudamos o Levítico, você vê um tabernáculo e Moisés parado na porta.
Deus está falando com Moisés e então Moisés vai falar com o povo. Agora
você e eu sabemos que este é o livro que geralmente desencadeia nossa
resolução de Ano Novo de fazer o ano bíblico. Nós lemos com motivação o
livro de Gênesis, com muita motivação o livro de Êxodo, mas depois de três
capítulos de Levítico, chega; nós procuramos um atalho.
O nome de Levítico vem da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Agora, quando
saímos de Êxodo para Levítico, você imediatamente verá uma mudança de
paisagem. Veja, Êxodo era acerca de redenção; Deus tirando Israel do
Egito.
O livro de Levítico não é um livro de redenção; é um livro de santificação.
O livro de Levítico não é sobre Deus tirando Israel do Egito; é sobre Deus
tirando o Egito de Israel. Você entendeu isso? Eu disse a você que o livro
de Êxodo pode parecer ser um livro sobre Israel, mas ele é realmente
sobre o Deus de Israel. Está ficando claro que Yahweh, o Deus da
redenção, é também o Deus da santificação.
Agora, eu sei que alguns dentre nós estão se perguntando que propósito
teria gastar tempo com Levítico. É um livro do Velho Testamento sobre
sacerdócio, a tribo de Levi, principalmente. É particularmente sobre uma
família, a família de Arão.
O propósito é que Israel era um povo com sacerdotes. Hoje, o povo de
Deus é um povo com sacerdotes, o que é bom. Os filhos de Israel foram
constituídos de pessoas com base na aliança condicional de sua
obediência.
Hoje, de acordo com I Pedro capítulo 2, a Igreja tem sido constituída de
um sacerdócio santo, e um sacerdócio real. Não é baseado na nossa
obediência, mas na obediência de Cristo a Deus.

Assim como Deus estava preocupado com a santidade, a santificação do
Seu povo de antigamente, Ele ainda se preocupa com a santificação do
Seu povo hoje.
Assim como Deus estava preocupado com a conduta do sacerdócio que O
representava diante do povo, Deus está preocupado hoje com a Sua igreja
de sacerdotes que O representam; não apenas para a Igreja, mas para o
mundo.
Deus fala com Moisés
Esse livro será fácil de lembrar porque há apenas um acontecimento:
Moisés parado à porta do tabernáculo falando com Deus. Deus fala com
ele, e aqui estamos nós, do lado de fora,em pé, no quintal.
Você já esteve com alguém que foi para a casa de outra pessoa? Ele foi
para a porta e bateu. A pessoa saiu de casa e eles ficaram parados no
alpendre.
Você sabe por que eles estavam ali, mas você está fora, no caminhão, na
garagem, e quer realmente saber o que está sendo dito no alpendre. Você
mal pode esperar pela pessoa que está no alpendre, que ela volte para o
caminhão, para contar o que a outra pessoa que saiu da casa disse.
Quando lemos o livro de Levítico, é essa a empolgação que temos que ter!
Deus, de Sua casa, falando com Moisés, e os filhos fora, no quintal. Os
filhos tem fome de saber o que Deus vai dizer a eles, e a primeira coisa
que Ele diz são os primeiros sete capítulos, que são: “Quando você se
aproxima de Mim, tem que ser à minha maneira”.
Você ouviu isso? Rapaz, nós temos perdido isso em nossa cultura! Hoje, é
quase como se nós estivéssemos à procura de quem faz isso de forma
diferente; quem pode vir com um novo modo de adorar a Deus que será
diferente, que será uma novidade, que irá trazer mais pessoas para a Casa
de Deus.
Não é isso que Deus quer. Deus quer que as coisas aconteçam à Sua
maneira, e Ele disse claramente como os homens devem se aproximar
dEle. O compromisso de um homem, a comunhão de um homem e a

purificação de um homem, assuntos todos tratados nesses primeiros sete
capítulos de sacrifício, tem que acontecer no modo de Deus determinou.
Eu quero que você anote Levítico 1:4. Este é o primeiro marco redentor no
Êxodo:

“Ele repousará Sua mão sobre a cabeça do holocausto, e ele será
aceito por Ele para a sua expiação”.
Sacrifício para expiação
Quando você estuda Levítico 1-7, da perspectiva de Deus para o
sacerdócio, para o povo, se uma pessoa ia se aproximar de Deus, ela tinha
que trazer algo. O que você estava trazendo não era apenas para Deus,
estava na verdade tomando o seu lugar.
E isso era algo que você não era: tinha que ser sem defeito. Portanto, os
adoradores colocariam a mão no seu bezerro, cabra ou cordeiro, e quando
fizessem isso, quando tocassem aquele animal, eles diriam: “Eu sou
pecador”.
Meu compromisso não é o que deveria ser, minha comunhão não é o que
deveria ser, eu tenho pecado na minha vida. Quando você colocasse sua
mão no animal sem mancha, sem defeito, ele se tornaria seu substituto.
Você entendeu isso?
Os primeiros sete capítulos de Levítico ensinam que Deus é santo, e o
homem não pode se aproximar dEle exceto pelo sangue de outro. O
sangue do outro na verdade significava que esse outro tinha que perder a
sua vida, de modo que o homem pudesse se tornar justo perante Deus,
que é santo.
Você acha que conseguimos compreender o quão pecadora a humanidade
é enquanto se coloca na presença de Deus, que é santo, santo, santo?
Então, nos capítulos 8-10, a Bíblia destaca a família de Arão para serem
sacerdotes.

O que é legal é que Deus basicamente diz a Moisés: “Antes que os
sacerdotes tenham acesso a mim, eles devem ser lavados, vestidos e
devem ser ungidos, antes que possam trazer a oferta do povo à Minha
presença. A menos que eles estivessem lavados, a menos que estivessem
vestidos, a menos que estivessem ungidos, eles não poderiam vir à minha
presença; não aceitarei nada deles.”.
É incrível como o Novo Testamento diz que nós, como um sacerdócio
santo, um sacerdócio real, temos que estar lavados, temos que estar
vestidos com a justiça de Cristo, e temos que estar ungidos com a terceira
pessoa da Trindade, Seu Santo Espírito.
Com base no sangue de Jesus Cristo, que acabou com o véu que separava
o lugar Santo do Santíssimo, nós, como sacerdotes crentes, ministramos na
presença de Deus e podemos ir à Sua presença a qualquer momento, em
qualquer tempo, em qualquer dia.

Agora, os sacerdotes levitas estão sendo ordenados; sendo separados. De
repente, Nadab e Abiú, que queriam modernizar a maneira de adoração
(“Uau, nós somos importantes, tudo gira ao nosso redor, vamos ver o que
podemos fazer para Deus”), começaram a brincar com a oferta.
Agora, não se incomode quando a versão King James diz que eles puseram
fogo estranho no altar; isso apenas significa que eles não fizeram o que
Deus queria que eles fizessem; eles fizeram do seu próprio jeito.
Não sei onde lemos na nossa Bíblia que Deus quer que façamos as coisas
do nosso jeito. Onde Deus disse que o foco deve ser nas pessoas que
estão adorando, e não no Deus que está sendo adorado? Então, você sabe
o que Deus fez? Cara, ele os matou, e como Jerry Clawer costuma dizer,
eles morreram de “morte morrida”!

Deus: separado e glorificado
Eu quero que você veja o marco redentor número dois em Levítico 10:3

“Então Moisés disse a Arão: ‘Isso é o que o Senhor disse:
naqueles que se achegam a mim, serei santificado, e diante de
todo o povo serei glorificado.’”.
Não sabemos a motivação dos filhos de Arão, mas Deus os levou à morte.
Arão tinha acabado de dedicar seus dois filhos ao ministério, e eu posso
vê-lo querendo dizer alguma coisa. Mas quando o Senhor disse a Moisés:
“naqueles que se achegam a mim (falando dos sacerdotes) eu serei
santificado”, Deus está dizendo: “Eu serei separado, não serei tratado
como um humano, serei tratado como eu sou; Eu sou Yahweh”. Veja, o
problema aqui foram os dois garotos; não foi Deus.
Eu fico imaginando o que aconteceria na igreja de Jesus Cristo hoje, se nós
não estivéssemos sob a graça, mas sim sob a lei; quantos de nós estariam
mortos agora? Deus disse: “Naqueles que se achegam a mim, eu serei
santificado”. Ele está dizendo: “Serei posto à parte; único, Santo.
Os sacerdotes tiveram que ficar juntos, tiveram que fazer certo, porque
Deus deseja que todo o povo saiba quem Ele é, e no meio de todo o povo,
Deus deseja se fazer conhecido; Ele quer ser glorificado. Mas isso começa
com os sacerdotes. Os sacerdotes separam o Senhor, então Ele pode ser
glorificado entre todos .
Agora, entramos no reino animal. Se você é um caçador, vai amar isso.
Deus começou falando sobre todos os animais que você pode comer. Você
sabe, no início comíamos plantas e sementes, e então surgiu a aliança com
Noé, e Deus disse que você poderia comer de tudo.
Mas quando ele constituiu Seus filhos, Ele disse que nem tudo é limpo;
algumas coisas podem ser impuras. Muitas pessoas me perguntam por que
alguns animais são puros e outros são impuros. Eu digo: “Porque Deus
disse assim”. Deus não deu uma longa explicação sobre saúde.
Ele apenas disse: “Esse é puro, esse não é; esse pode comer, esse não”.
Por que Deus se preocupava com o que Seu povo comia ou não comia? Eis
o que você precisa se lembrar: na palavra santidade está toda a ideia.
Na nossa cultura, nós buscamos a felicidade, e ser feliz é considerado ser
inteiro. Não... Santidade é ser inteiro. Nosso desejo como sacerdotes de

Deus não deveria ser o de ser feliz. Nosso desejo deveria ser o de ser
inteiro.
E nesse todo, nesse ser inteiro (corpo, alma e espírito), Deus se preocupa
com o homem, não somente com os lados emocional e espiritual, mas
também se preocupa com o seu físico. Então, ele projetou algumas coisas
puras e outras impuras para os filhos de Israel.
Mas Seu propósito primário era que sempre que um homem saísse para as
florestas para caçar, e visse um animal impuro, ele deveria perceber que
eles estavam em uma terra onde não apenas os animais são impuros, mas
onde há algumas pessoas que são impuras.
Toda a vez que ele pegasse um animal puro, era para lembrá-lo que ele
era membro de um grupo de pessoas que haviam sido purificadas por
Deus. Então, tudo o que você vê na lei foi dada por Deus, para Israel
saber: “Quando você chegar onde estou te levando, você não vai ser como

todo mundo. Eu não faço a todos o mesmo. Eu vejo puros e impuros”.
Eu fico tão incomodado porque eu realmente acredito que há pessoas
sinceras que acreditam que Deus vê a todos da mesma forma. Ele não faz
isso absolutamente. Há um amor que Deus tem por você como parte do
Seu povo que Ele não tem pelo mundo!
Você percebeu isso? Mas eu não disse que Deus não ama o mundo. Mas
eu estou dizendo a você que Ele ama você de forma diferente do que Ele
ama aqueles que não O conhecem.
Consagrai-vos
Portanto, olhe em Levítico 11: 44-45: “Porque eu sou o SENHOR seu Deus.
Consagrai-vos, portanto, e sede santos, porque eu sou santo”. Ele está
apenas dizendo que no mundo animal há coisas que não são puras.
Agora ele está dizendo: “Ei, eu espero que você seja puro vivendo em um
mundo impuro, e seja santo, porque eu sou santo”. “Você não deve se
contaminar por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou
o Senhor, que lhe tirou da terra do Egito, para ser o Seu Deus. Portanto,
seja santo, porque eu sou santo”.

Note nosso progresso. Quando Deus diz aos filhos de Israel para serem
santos porque Ele é santo, Ele está dizendo que todo o propósito de trazêlos do Egito é que Ele seja o Seu Deus.
Tenho dito muitas vezes: o evangelho de Cristo não é centrado no homem;
é centrado em Deus. Isso é grande. Temos muitas igrejas que estão
colocando o homem como centro ao invés de colocarem a Deus no centro.
Antes de Deus ter dito a Israel que ele faria isso para torná-los Seu povo,
Ele disse: “Eu fiz isso para ser o Seu Deus”. O sacerdócio não se refere ao
homem; o sacerdócio se refere a Deus”.
Não é o que Paulo está dizendo em Efésios 1? Eu amo essa parte! O
apóstolo Paulo escreveu um dos livros teológicos mais fortes da Bíblia, que
todos nós amamos ler. Quando ele começa, a primeira coisa que ele nos
diz é que fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, para
sermos santos; e em amor, Ele nos predestinou para adoção.
Conheci pessoas que me disseram que nunca tinham ouvido sermões sobre
esses assuntos. Conheci pregadores que me disseram que nunca pregaram
sobre isso em suas congregações. E eu fico pensando: Como eles
conseguiram pular esse assunto?
O que você faz? Arranca fora a primeira parte de Efésios? Por que Efésios
começa com Deus? Porque a salvação é, em última análise, para o louvor
da glória da graça de Deus.
Então, quando ele fala sobre Jesus e o que Ele fez ao trazer o perdão e a
redenção, e como Deus está trabalhando para reunir todas as coisas que
estão abaixo dEle numa unidade, isso é para o louvor da Sua graça.
Então, no momento da sua salvação, no momento em que você crê, Deus
sela você com o Espírito Santo, e isso é para o louvor da Sua graça! Não é
para fazê-lo feliz, é para revelar que Ele é santo.
Quando vamos para Isaías, Ele não é caracterizado como santo, mas como
santo, santo, santo. Então, nós temos um Deus que quer ser o nosso Deus.
O que isso significa?
Ele quer ser o Senhor soberano da nossa vida. Você sabia que quando um
monarca morre na Inglaterra, eles nunca descem a bandeira Royal

Standard a meio pau? A razão é porque a Inglaterra, construída sobre o
fundamento de princípios cristãos, não acredita que um soberano morre.
Agora veja isso... Nós meio que hasteamos e descemos a bandeira várias
vezes, não? Sim, Ele vive; Ele é soberano sobre mim hoje...Opa, não
hoje...
Veja, o que está para acontecer nos capítulos 11-15, é que nós
começaremos a falar sobre coisas que vão nos enjoar e que não vamos
entender. Mas Deus não só se preocupa com o que acontece na mesa de
jantar, mas também com o que acontece no quarto. Você entende isso,
não entende?
Ele se preocupa com uma mãe tendo uma ligação especial com a sua filha.
Então a lei da purificação não é a mesma para um filho ou uma filha. Por
causa de uma sociedade onde homens são altamente valorizados, Deus
disse: “Sim, você pode voltar a fazer suas coisas após 40 dias se você tem
um filho, mas se você tem uma filha, a mantenha perto de você. Não
tenha um relacionamento com seu marido; tome tempo extra para ela. E
pensamos que o movimento de Emenda de Direitos Iguais começou só há
alguns anos atrás. Você está brincando comigo?
Sabe, porque Deus sabe que o pecado é mais profundo do que nossa pele,
Ele lida com todas as doenças infecciosas e coisas que se não forem
tratadas, podem espalhar, então nunca pense que Deus está preocupado
apenas com você. Ele está preocupado com o que você espalha ou não aos
outros. Ele não se preocupa apenas com a santidade dos sacerdotes. Ele
se preocupa com a santidade do sacerdócio e do povo.
Então, ele checa até mesmo o que está acontecendo na sua casa. Se você
tem algo crescendo na sua parede, é melhor lidar com isso, porque isso
pode te afetar mentalmente. E então Ele percebe que é melhor avisar Arão
para não fazer o que Nadab e Abiú fizeram, e pensar que ele pode ele
mesmo resolver o problema.

Sacrifício de sangue
E então, ao final de Levítico 16 e no começo do capítulo 17, Ele fala sobre
uma oferta feita no Dia da Expiação, o que nos conduz ao nosso próximo
marco redentor, Levítico 17:11

“Porque a alma 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”.
Eu quero que você entenda isso. Quando você tenta tirar o sangue para o
sacrifício, você está tirando a vida do sacrifício, porque a vida da carne está
no sangue. Então, para fazer expiação pelos nossos pecados, isso requer
não o sangue de outro, mas a vida de outro.
No sacrifício, deve haver a perda da vida daquele que foi colocado em
nosso lugar. Nós ensinamos aos nossos netos em casa através de
gravuras. Não posso lhe dizer quantos livros de gravuras Memish comprou.
Nós olhamos aquelas gravuras e começamos a contar histórias. Notamos
que nosso neto de 5 anos pode agora quase contar as histórias palavra por
palavra. De fato, ele me deu um livro outro dia e disse: “Vovô, esse livro
fala como os pássaros podem voar”. Eu olhei para o título, pensando: “Ele
realmente leu o título!”. Mas o que eu descobri foi que Memish tinha lido
esse livro com ele tantas vezes, que ele sabia sobre o que o livro dizia.

Você precisa ver que Levítico é um livro de gravuras, porque os filhos de
Deus estão na pré escola. Não estão na escola primária, ou ensino
fundamental, ou mesmo ensino médio. Não estão prontos para a
faculdade. Não estão prontos para Jesus Cristo vir em carne, ainda.
Então, Deus deu a eles algumas figuras, e nessa figura há um touro. Antes
que um sacerdote possa se aproximar de Deus, ele tem que fazer um
sacrifício por ele mesmo. Ele tem que pegar dois bodes e depois tirar a
sorte porque um será o bode de Deus, e o outro será o bode de Azazel.

Se você ler a versão da Biblia King James, lá diz bode expiatório, mas na
leitura hebraica está como bode de Azazel. Eu prefiro bode de Azazel, e eu
direi a você o por quê no momento certo.
Então veja essa figura: após ter trazido sangue pelos seus pecados e
pecados de sua família, agora ele tira a sorte para os bodes. O bode que
recebe a sorte para se tornar o bode de Deus é abatido, e tem o sangue
retirado .
Agora, não apenas os pecados do povo tinham que ser expiados, não
apenas os pecados do sacerdote tinham que ser expiados, mas a Arca e o
Santíssimo tinham que ser expiados também.
Você percebe isso? Nunca pense que seu pecado contamina somente você;
ele contamina a presença de Deus! Você ouviu isso? O pecado do homem
contamina o lugar onde Deus encontra Seu povo, então ele precisa ser
expiado também.
O livro de Hebreus nos ensina que se as coisas na terra tem que ser
purificadas, as coisas no Céu tem que ser purificadas. Se você pensa que
seu pecado afeta apenas o planeta, você deixou escapar algo. O seu e o
meu pecado afetam o universo. Afetam o Céu!
Então ele retira o sangue, a expiação é feita, e quando Arão aparece, há o
bode de Azazel. Agora, lembre-se quando estava lendo Levítico, que Deus
disse para não tirar o sangue de animais que você mata, mas para fazer
isso no tabernáculo.

Isso porque Deus não queria que ninguém fizesse nenhum sacrifício para o
bode do demônio. Adivinhe que nome o bode do demônio tinha? Azazel.
Deixe-me mostrar isso: o bode de Deus vem, sua vida é tirada, e agora ele
está morto. Ele não pode terminar essa transação.
Há pecado, na presença de Deus. Então o que Arão faz? Ele sai e coloca
suas mãos sobre o bode de Azazel e começa a confessar o pecado de
Israel. Isso levou muito tempo...

Então ele tirou as mãos do bode de Azazel e um garoto o guiava para a
região selvagem. Sangue vem, pecado sai; sangue sai, e o pecado é
enviado de volta, para de onde ele veio. Todo ano eles tinham que fazer
isso, então quando você estava pronto para comer, você não ousava
comer ou beber o sangue. Por que? Por que Deus não deu o sangue
animal para ser comido ou bebido; ele o deu apenas para fazer expiação
no altar de Deus pelos nossos pecados.

Objetivo da santificação
Agora olhe esse próximo marco redentor, Levítico 18: 2-5, e eu quero que
cada sacerdote aqui veja isso:

“Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso
Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que
habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a
qual vos levo, nem andareis em seus estatutos. Fareis conforme
os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes
neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto os meus estatutos e
os meus juízos guardareis; os quais, fazendo-os o homem, viverá
por eles: eu sou o SENHOR”.
O objetivo da nossa santificação é para que quebremos o hábito que nos
aprisionava antes de nos tornarmos cristãos. Eu sentei para conversar com
um irmão uma noite, e o álcool costumava aprisioná-lo. Ele conheceu a
Cristo e o álcool não o prendeu mais nesses últimos 20 anos. Ele tem
estado sóbrio nesses 20 anos. Ele costumava ir a uma reunião a cada
noite, por um ano. Ele me contou o que este livro está fazendo por ele.
Você ouviu isso? Eu não sei o que você aprendeu dos egípcios quando você
esteve aprisionado por tanto tempo, mas quando Deus o libertou e o
conduziu em direção à Terra Prometida (que não é o céu, é seu local de

ministério), Ele sabia que nesse lugar de ministério você ainda estaria
cercado por pessoas impuras.
Mas Ele não quer que você aja como essas pessoas impuras ao seu redor;
Ele quer que você aja como Deus, que é puro. Então, o que Ele está
dizendo é: “Em santificação, eu não quero que você seja como o local onde
você está. Eu não quero que você seja como quem está ao seu redor.
Quero que você seja como eu”. Isso é ótimo! Como pulamos Levítico todos
esses anos?

Seja Santo
Nosso próximo marco redentor é:

“Você será santo, porque eu, o SENHOR Teu Deus, sou santo”.
Jesus citou uma de Suas passagens favoritas do Novo Testamento quando
ele disse: “Ame ao teu próximo como a ti mesmo”. Esta é uma citação do
livro de Levítico 19:6.

Porque Ele é Santo
Olhe para o nosso próximo marco redentor. No fim desse capítulo, ele diz:

“Eu sou o SENHOR teu Deus, que o tirou da terra do Egito. E você
observará todos os meus estatutos e os meus juízos, e os
cumprireis: eu sou o SENHOR”.
Alguém está fazendo a relação? Porque ele é santo, Ele espera que eu seja
santo.

O SENHOR Santifica
Olhe para o nosso próximo marco redentor:

“Consagreis a vós mesmos, portanto, e sejam santos, porque eu
sou o SENHOR Teu Deus. Guardareis os meus estatutos, e os
cumprireis; eu sou o SENHOR que vos santifica”.
O mesmo Deus que o redimiu e o tirou do pecado, pagou a sua dívida,
completamente. Pare de dizer o que você não pode fazer! Pare de dar
desculpas! Porque o mesmo Deus que é grande o suficiente para tirar você
do pecado é grande o suficiente para tirar o pecado de você! Não somos
nós que nos santificamos.
É o Senhor Deus, Yahweh, o Único eterno, que está santificando Seus
sacerdotes porque Ele quer que todo o povo seja glorificado. Olhe para
esse próximo verso: “Você será santo para mim, porque eu sou o SENHOR
e sou santo, e tenho separado você das pessoas, para ser Meu”. Olha,
levou um longo tempo para Ele nos dizer isso, porque tudo o que Ele vinha
falando era sobre Ele mesmo. Uma vez que entendemos quem Ele é,
começaremos a entender que tipo pessoa Ele quer que sejamos!

O próximo marco redentor fala sobre os sacerdotes:

“Você o santificará, porque ele oferta o pão do nosso Deus. Ele
será santo para você, porque eu, o SENHOR, que o santifica, sou
santo”.
Sabe, houve um tempo em que o mundo considerava a igreja santa, e eles
meio que nos separavam. Isso não está acontecendo hoje, está? Olhe para
os versos 31-32 do capítulo 22: “Então você guardará os meus

mandamentos e os cumprirá: eu sou o SENHOR. E não profanará meu
santo nome, para que eu seja santificado no meio do povo de Israel. Eu
sou o Senhor que o santifica, o que o tirou da terra do Egito para ser o Seu
Deus: eu sou o SENHOR”.
Se você voltar e ler esse capítulo, você estará pronto para entender como
o pecado afeta não apenas pessoas e casas, mas como afeta a terra. Deus
está basicamente dizendo que a terra de Canaã não mais deixará os povos
cananeus vivendo na terra, porque a terra está pronta para vomitá-los por

todas as coisas que eles tem feito para deixar a terra doente. Deus está
dizendo que se você chegar nessa terra e fizer o que eles tem feito,
adivinhe o que a terra fará com você? Irá vomitar você também.
Estou começando a acreditar que os Estados Unidos da América, a terra do
Atlântico ao Pacífico, do Golfo do México às fronteiras canadenses, estão
doentes por conta do que nós, o povo de Deus, temos feito. Romanos 8
não ensina que a criação está gemendo? Gemendo, esperando pelo dia
que Deus nos torne justos novamente!

Israel como servo de Deus
O próximo marco redentor:

“Porque para mim o povo de Israel é servo. Eles são meus servos
que eu tirei da terra do Egito: eu sou o SENHOR Teu Deus”.
Deus está dizendo: “Não trate qualquer israelita como um escravo. Se eu
os quisesse como escravos, eu os teria deixado no Egito. Eu os tirei do
Egito, não para serem escravos para o mundo, mas para serem meus
servos”.
Tenha cuidado em como você trata outras pessoas. Deus quer que você
trate outras pessoas como Ele tem tratado você. E como Deus trata você?
Graciosamente. Então, Levítico 26: 11-13, diz: “Eu farei minha morada
entre vocês, e minha alma não abominará vocês. E andarei entre vocês, e
serei o Seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor seu Deus,
que lhes tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos. E eu tenho
quebrado as barras do seu jugo, e feito vocês andarem eretos”.

Nosso último marco redentor fala que se o Seu povo pecar, Ele deixará que
a terra os vomite. Mas Ele diz que se eles se arrependerem:

“Ainda por tudo isso, quando eles forem para a terra de seus
inimigos, eu não os desprezarei, nem os abominarei para destruir
completamente e quebrar minha aliança com eles, porque Eu sou
o SENHOR Teu Deus. Por causa deles irei lembrar da minha

aliança com seus antepassados, os quais eu tirei da terra do Egito
em vista das nações, para que eu pudesse ser seu Deus: eu sou o
SENHOR”.
Onde eu posso encontrar consolo nesse verso como povo de sacerdotes?
Deus fez uma aliança com Seu Filho, Jesus Cristo, não baseada em nossa
obediência, mas baseada na Sua obediência. Deus irá sempre se lembrar
dessa aliança que Ele fez com Jesus, e por causa disso, você e eu
estaremos eternamente seguros. Como um sacerdote eternamente seguro,
nossa vida deveria falar sobre ser redimida do pecado e ser santificada.
Nós deveríamos ser santos, porque Ele é santo. Pedro citou Levítico
quando ele diz aos cristãos: “Assim como foi escrito, ‘Seja santo porque eu
sou santo’”.

Houve um sacrifício feito na cruz, por Jesus. Jesus é nosso substituto; Ele
se identificou com você. Tomou dois bodes, um para perder sua vida, outro
para ficar vivo e levar nosso pecado para fora de Israel, para a região
selvagem. Jesus completou tudo isso uma vez que a oferta foi feita no Dia
da Expiação. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus saiu para a
presença de Deus com nossos pecados e deu Sua vida na presença de
Deus, após purificar o templo no Céu. Uma vez que a expiação foi feita, Ele
voltou e saiu e, quando Ele fez isso, nossos pecados foram lançados para
tão longe quanto o Leste é do Oeste, e Deus não irá mais se lembrar deles!
Ele os lançou de volta de onde vieram, e você pode ser perdoado.

