
Mensagem Três

Hebreus como uma explicação de Levítico

Leitura bíblica: Hb 1:2-3, 8; 2:10, 17; 4:14-15; 10:5-10; 13:8

I. Levítico é um livro de tipos, um livro de tipologia; os tipos
mais refinados e detalhados de Cristo estão em Levítico:

A. Cristo é maravilhoso e todo-inclusivo, e meras palavras não
são adequadas para revelá-Lo; também são necessários tipos,
que, na verdade, são f iguras.

B. Por ser um livro de tipos, Levítico precisa ser explicado; o
apóstolo Paulo explicou Levítico na Epístola aos Hebreus –
Hb 1:1-3.

II. Hebreus é uma explicação de Levítico – Hb 9:14, 25-26;
10:5-12; 13:11-13:

A. A f im de ter o entendimento adequado de Levítico, precisa-
mos ver a conexão entre Levítico e Hebreus.

B. Na epístola aos Hebreus, temos a realidade dos tipos das ofer-
tas nos capítulos 1 a 7 de Levítico – Hb 10:5-10:
1. A oferta pelo pecado signif ica Cristo como a oferta pelo

pecado do povo de Deus; o nosso pecado tratado por Cristo
como a nossa oferta pelo pecado – Lv 4; Hb 9:26.

2. Toda a oferta pelo pecado, incluindo o couro, a carne, com sua
cabeça, pernas, entranhas e seu excremento, eram queima-
dos fora do acampamento – Lv 4:11-12, 21:
a. Isso signif ica que Cristo como a oferta pelo pecado sofreu

desonra fora da religião judaica – Hb 13:11-13.
b. Cristo foi crucif icado fora de Jerusalém, que era consi-

derada um acampamento representando a organização
judaica religiosa – Hb 13:13.

3. Cristo veio para substituir os tipos das ofertas em Levítico –
Hb 10:5-10:
a. Como o único sacrifício e oferta, Cristo levou todos os

sacrifícios e ofertas do antigo testamento e Se estabele-
ceu como o sacrifício e ofertas do novo testamento – Lv
10:7-10.

b. Cristo veio para ser o verdadeiro sacrifício e oferta viva,
que Se ofereceu na cruz como a realidade de todas as
ofertas – Lv 9:14, 25-26; 10:11-12.

III. O pensamento central de Levítico é que o Cristo universal,
todo-inclusivo e inesgotável é tudo para Deus e para o povo
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de Deus; como uma explicação de Levítico, a Epístola aos
Hebreus revela a pessoa maravilhosa, misteriosa e todo-
-inclusiva de Cristo – Lv 1:2-3; 4:14-15; 10:5-10; 13:8:

A. No livro de Levítico não podemos ver quão grande, excelente,
maravilhoso, todo-inclusivo e inesgotável é o Cristo que ofere-
cemos e desfrutamos como as ofertas; para uma revelação da
todo-inclusividade de Cristo, precisamos considerar os aspec-
tos de Cristo revelados em Hebreus.

B. Cristo Filho é o centro, o foco, do livro de Hebreus – Hb 1:2-3;
13:8.

C. No Novo Testamento, Deus fala no Filho, na pessoa do Filho –
Hb 1:2:
1. O Filho é o próprio Deus, Deus expresso – Hb 1:8.
2. A essência do livro de Hebreus é Deus falando pelo Filho –

Hb 1:2.
3. Deus Pai está oculto; Deus Filho é expresso; como a Palavra

de Deus e o falar de Deus, o Filho declarou o Pai com uma
expressão, explanação e def inição plenas Dele – Jo 1:1, 18.

D. Na Deidade, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a
imagem impressa da Sua substância – Hb 1:3:
1. A glória é a expressão exterior e a substância é a essência

interior:
a. Quanto à glória como a expressão exterior de Deus, o

Filho é o resplendor da glória de Deus, o brilho da glória
do Pai – Hb 1:3

b. Quanto à substância como a essência interior de Deus,
o Filho é a imagem impressa da substância de Deus, a
expressão do que o Pai é.

2. O fato de o Filho ser o resplendor da glória de Deus e a ima-
gem impressa da substância de Deus signif ica que o Filho
é Deus vindo a nós – Hb 1:3; Jo 1:1, 14, 18.

E. Na criação de Deus o Filho é o Criador, o Sustentador e o Her-
deiro – Hb 1:2-3, 10:
1. No passado, todas as coisas vieram à existência Nele, por

meio Dele e para Ele – Hb 1:2; Jo 1:3; 1Co 8:6; Cl 1:16.
2. No presente, o Filho sustenta todas as coisas pela palavra

do Seu poder, e todas as coisas coinerem Nele – Hb 1:3; Cl
1:17.
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F. O Filho destruiu o diabo; na plenitude dos tempos, o Filho veio
para tornar-se carne, nascendo de uma virgem a f im de des-
truir o diabo mediante a Sua morte na cruz – Hb 2:14; Jo 1:14;
Rm 8:2; Gl 4:4.

G. Cristo é o Autor, o Capitão, da nossa salvação plena para gló-
ria – Hb 2:10:
1. A meta eterna de Deus é levar os Seus muitos f ilhos à glória,

à expressão de Deus – Hb 2:10.
2. Como o Capitão, Cristo foi o primeiro a entrar na glória, e

nós, Seus seguidores, estamos tomando o mesmo caminho
para sermos introduzidos na mesma glória, que foi orde-
nada para nós por Deus – 1Co 2:7; 1Ts 2:12.

H. Cristo é o Apóstolo e o Edif icador da casa de Deus – Hb 3:1-6:
1. O Senhor Jesus é o nosso Apóstolo, Aquele que foi enviado

por Deus e com Deus a nós; Ele veio a nós com Deus para
compartilhar Deus conosco, a f im de participarmos da Sua
vida e natureza divinas – Jo 6:46; 8:16, 29; 10:10b.

2. Em Sua humanidade, Cristo é o material para a casa de
Deus, o edifício de Deus, e, em Sua divindade, Ele é o Edi-
f icador – Hb 3:2-6.

I. Cristo é o Sumo-Sacerdote misericordioso, f iel e grande – Hb
2:17; 3:1; 4:14-15; 5:5, 10; 6:20; 7:26 – 8:1:
1. Cristo é capaz de ser um Sumo Sacerdote misericordioso e

f iel porque Ele é o Filho de Deus com divindade e o Filho
do Homem com humanidade; o fato de Ele ser misericordi-
oso refere-se a ser um homem, e Ele ser f iel refere-se a ser
Deus – Hb 1:8; 2:5-18.

2. Como nosso grande Sumo Sacerdote, Cristo é grande em
Sua pessoa, obra e realizações; Ele atravessou os céus e Ele
se compadece das nossas fraquezas – Hb 4:14-15.

J. Cristo é o Precursor, que penetrou além do véu – Hb 6:19-20:
1. Os céus nos quais o Senhor Jesus entrou são o Santo dos

Santos de hoje além do véu – Hb 6:19.
2. Como o Precursor, o Senhor Jesus tomou a iniciativa de

passar pelo mar agitado e entrar no porto celestial para
ser o nosso Sumo Sacerdote segundo a ordem de Melquise-
deque – Hb 6:20.

K. Cristo é o Fiador de uma aliança superior – Hb 7:22:
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1. No versículo 22, a palavra fiador signif ica que Cristo se
deu como garantia à nova aliança e a todos nós.

2. Ele é o patrocinador, a garantia de que Ele fará tudo que
for necessário para o cumprimento da nova aliança.

L. Cristo é o Sumo Sacerdote capaz de salvar totalmente – Hb
7:25-26:
1. Cristo como nosso Sumo Sacerdote toma o nosso caso inter-

cedendo por nós – Hb 7:25.
2. Ele apresenta-se perante Deus a nosso favor e ora por nós,

para que sejamos salvos e completamente introduzidos no
propósito eterno de Deus – Hb 7:26.

M. Cristo é o Ministro nos céus – Hb 8:1-2:
1. Cristo como um Ministro do verdadeiro (celestial) taberná-

culo, ministra os céus (que não é somente um lugar, mas
uma condição de vida) a nós, para que tenhamos a vida e o
poder celestiais para viver uma vida celestial na terra como
Ele o fez enquanto estava aqui.

2. Tudo que Cristo cumpre como o Ministro celestial, Ele
aplica a nós como o Espírito; tudo que Ele ministra é trans-
mitido ao nosso espírito – 1Co 6:17.

N. Cristo é Aquele que entrou no Santo dos Santos nos céus e
obteve redenção eterna – Hb 9:11-12:
1. Cristo cumpriu redenção na cruz, mas somente quando Ele

entrou no Santo dos Santos celestial, ou seja, quando Ele le-
vou o Seu sangue redentor para oferecer perante Deus é
que Ele obteve a redenção que tem ef icácia eterna – Cl
1:20; Hb 9:11-12.

2. Uma vez que Cristo como o Cordeiro de Deus tirou os peca-
dos do mundo oferecendo-se uma vez por todas na cruz
como o sacrifício pelos pecados, Seu sangue, que Ele asper-
giu no tabernáculo celestial, cumpriu redenção eterna por
nós; dessa forma, fomos redimidos com o sangue precioso
de Cristo – Jo 1:29; Hb 9:14; 10:12; 12:24; 1Pe 1:18-19.

3. Cristo é Aquele que comparece agora, por nós, perante a
face de Deus – Hb 9:24.

O. Cristo é o Iniciador de um novo e vivo caminho para nós – Hb
10:19-20:
1. Como o Iniciador de um novo e vivo caminho, Cristo abriu
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o caminho para entrarmos no Santo dos Santos por meio
do Seu sangue, através do véu, a Sua carne – Hb 10:20.

2. Por meio dos sacrifícios superiores de Cristo, temos intre-
pidez para entrar no Santo dos Santos – Hb 9:23; 10:19.

3. Embora o Santo dos Santos hoje esteja no céu, onde o
Senhor Jesus está (9:12, 24), em 10:19, o Santo dos Santos
refere-se ao Santo dos Santos no nosso espírito; o nosso
espírito é a residência de Deus, a recâmara na qual Deus e
Cristo habitam – Ef 2:22.

P. O Cristo todo-inclusivo maravilhoso tipif icado em Levítico e
revelado em Hebreus é a nossa porção eterna – Hb 13:8:
1. Todos os aspectos de Cristo revelados em hebreus são ines-

gotáveis.
2. Esse Cristo todo-inclusivo e maravilhoso é a nossa porção

eterna para desfrutarmos.
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