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AULA - EBD - 11/08/2020 até 06/09/2020
Os princípios divinos em tempos de crise
Tema: O sacerdote Melquisedeque
Texto base: Gênesis 12:1 a Gênesis 17:27

Contexto
1. O propósito de Deus continua desde o jardim até os dias de hoje (Jó 42:2);

CANAÃ
1. Tera (pronúncia: téra) ou Terá é o pai de Abraão;
2. Tera era descendente de Sem (Gênesis 11:26-32);
3. Tera sabia para onde estava indo, para Canaã, o mesmo lugar que Abraão iria depois seguindo a
direção de Deus (Gênesis 12:1);
4. O que tinha de especial em Canaã?
5. Canaã era o filho mais novo de Cam e Cam filho de Noé (Gênesis 10:6, Gênesis 9:18);
6. Canaã era um dos lugares mais bem desenvolvidos da época;
7. Em Canaã está a cidade mais antiga do mundo (ainda existente): Jericó. Que era altamente
fortificada (ref: Dicionário Wycliffe página 1026):
a. A arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon destaca que Jericó é o mais antigo exemplo de
civilização urbana conhecido pelo homem (ref: Dicionário Wycliffe página 1026);
8. Segundo uma literatura Ugarítica, o p
 anteão (conjunto de deuses de uma determinada religião)
dos cananeus era formado assim:
a. El é o deus criador ou o criador da criação;
b. Asera era esposa de El;
c. Ba'al era filho (ou neto) de El e o deus da fertilidade, o "ativador" de toda vida e o
verdadeiro poder a ser venerado;
d. Anate era a esposa da Ba'al e a deusa do amor e da guerra.
e. Dagom era o deus dos grãos;
f. Resefe era o deus das pragas;
g. Shulman era o deus da cura;
h. Koshar era o deus inventor;
i. Mot era o deus da morte;
j. Ref: Dicionário Wycliffe página 353-356;
9. No Antigo Testamento aparece Astarote como esposa de Ba'al. As variações ocorriam de região
para região e eram comuns no Antigo Oriente (ref: Dicionário Wycliffe página 353-356);
10. É perceptível a noção de Deus que eles tinham, ainda que alguns a tenham de forma errada;
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ABRAÃO
1. O chamado de Abraão começa falando do seu pai Tera que morreu em Harã (hebraico: harran) a
caminho de Canaã (Gênesis 11:32);
2. O projeto familiar de Tera:
a. Saíram de Ur dos Caldeus:
i.
Tera (pai)
ii.
Abraão (filho)
iii.
Sara (esposa de Abraão)
iv.
Ló (sobrinho de Abraão e filho de seu irmão Harã)
v.
Ref: Gênesis 11:31
3. Estabelecidos em Harã:
a. A Bíblia de Estudo Cronológica diz que eles ficaram p
 arados e estabelecidos por um
tempo em Harã (ref: Bíblia de Estudo Cronológica página 9);
4. O texto bíblico diz inclusive que eles habitaram em Harã (Gênesis 11:31):
a. Se estavam indo para Canaã, por que habitaram em H
 arã?
5. Ficam as perguntas sobre Tera em Harã:
a. O que houve em Harã que Tera morreu?
b. Por que ele não chegou até Canaã?
c. Por que parar na metade do caminho?
6. Tera e a idolatria ou o politeísmo (crença em vários deuses):
a. Alguns rabinos comentam que Tera pode ser se envolvido com a idolatria em Harã e
acabou falhando em sua missão de chegar à Canaã (Josué 24:1-8);
b. É importante lembrar que a idolatria era generalizada;
c. Apenas com Abraão o povo volta a ser monoteísta (crença em um Deus Único);
7. Canaã para Tera e Abraão:
a. Para Tera havia uma definição da terra para onde devia ir (Canaã), mas para Abraão Deus
disse apenas para ele ir para uma terra que o próprio Deus mostraria:;
b. Com Abraão foi um passo de fé (Hebreus 11:8);
c. Obedeceu e creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado por justiça;
d. Abraão se tornou justificado simplesmente pela fé;
e. Neste episódio Deus já está nos mostrando o padrão exigido por Ele para a j ustificação;
8. O Abraão histórico:
a. Separei um estudo da Super Interessante sobre o que já se descobriu do Abraão histórico
e como ele tem sido estudado por psicólogos e filósofos;
b. https://super.abril.com.br/historia/saiba-o-que-a-ciencia-ja-descobriu-a-respeito-do-abraao-hi
storico/
9. A benção que está sobre Abraão (Gênesis 12:2-3):
a. Ser uma grande nação;
b. Bênçãos terrenas;
c. Nome engrandecido (notório, conhecido, importante, glorioso);
d. Bênçãos para quem o abençoar e maldições para quem o amaldiçoar;
e. Todas as famílias (esse ponto é importante) da terra seriam benditas;
10. Abraão passou a ser conhecido como o primeiro hebreu (Gênesis 14:13):

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

a. Hebraico: No singular é "ivrie" e no plural é "ivrim";
b. Que significa "povo do outro lado do rio" (dalém = do outro lado ou de detrás de);
c. Outro significado é: aquele que atravessa ou passa;
d. Então Abraão era o atravessador de rios;
11. A missão de Abraão e sua descendência:
a. Concluímos então que o povo descendente de Abraão tinha a missão de ser um povo que
abençoaria outros povos ou que seria luz para outros povos e para as famílias da terra;
b. Mais uma vez é importante frisar isso que Deus fala para Abraão;
12. O povo descendente de Abraão é um povo especial (Êxodo 19:3-8):
a. Porém isso foi herdado pelos c
 ristãos de uma forma geral, mesmo sem ser descendente
direto de Abraão (1 Pedro 2:9-10);
b. Nós somos benditos como Abraão pela fé (Gálatas 3:7,9);
13. Reino de sacerdotes:
a. O ponto crucial é entender que Deus chama a descendência de Abraão nas t ribos de
Israel para serem sacerdotes e um r eino de sacerdotes (Êxodo 19:6);
b. Os judeus entendem que Israel é uma extensão do reino de Deus;
c. Mais tarde Jesus declara que seu reino não é deste mundo (João 18:36);
d. Nós somos ensinados a permanecer firmes em nossa fé para entrar no reino de Deus
(Atos 14:22);
14. Sacerdotes levitas:
a. Deus instituiu dentre os Levitas a família de Arão como sacerdotes e sumo sacerdotes
(Êxodo 31:10):
b. Estes ajudantes (Levitas não pertencentes à família de Arão) e sacerdotes (Levitas
pertencentes à família de Arão) tinham a função de servir o povo de Israel dentro da Lei de
Moisés e apresentar o reino de Deus ao mundo;
15. Abençoar as famílias da terra:
a. A missão do povo descendente de Abraão era abençoar as famílias da terra - de uma
forma geral (Gênesis 12:3);
b. Esse povo que vem de Abraão tem uma missão específica;
c. Fico pensando se ainda os judeus possuem em mente essa ordem dada a Abraão;
d. Israel deve ser um exemplo de família para outros povos;
e. Até hoje em Israel (ano 2020) eles valorizam esse detalhe, inclusive dos brasileiros serem
um povo familiar (foi o que eu ouvi deles quando fui lá em 2018);
16. Um povo especial e com um chamado:
a. Abraão começa depois do capítulo 12 a ter a idéia de que seu povo seria especial e passa a
se preparar para este chamado;
17. Fome em Canaã:
a. Abraão desceu para o Egito por conta da fome em Canaã (Gênesis 12:10):
i.
Abraão desce porque estava em algum lugar alto de Canaã;
ii.
Toda vez que o povo está em Canaã a bíblia diz que eles descem para algum lugar;
iii.
Toda vez que o povo está indo para Canaã a bíblia diz que eles sobem para lá;
b. No Egito ocorreu aquela estratégia de Abraão que quase acabou em desastre;
c. E também ocorre o primeiro Êxodo prefigurando o Êxodo de Israel futuramente:
i.
Abraão prosperou no Egito (Gênesis 12:16);
ii.
Deus puniu Faraó (título que significa " grande casa") com pragas (Gênesis 12:17);
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Faraó os expulsa do Egito (Gênesis 12:18-20);
Abraão volta para Canaã, mas com t udo o que possuía (Gênesis 12:20);
Podemos entender que Abraão seria o próprio Deus no futuro no livro de Êxodo e
sua esposa Sara o Israel de Deus;
vi.
Na era cristã entendemos finalmente que Deus nos tirou do Egito, recebemos
algumas bênçãos enquanto estamos no deserto da vida e caminhamos em direção
à Nova Jerusalém como noiva de Cristo;
18. O conflito familiar:
a. Ló e Abraão passam por um conflito e Abraão administra o conflito deixando Ló escolher a
terra para onde queria ir (Gênesis 13:7-13):
i.
Ló escolheu segundo a sua própria vista, sem orar ao Senhor (Gênesis 13:10);
ii.
Precisamos administrar os nossos conflitos entre irmãos e família;
iii.
Precisamos amar a todos, mas não necessariamente a
 ndar com todos o tempo
todo;
19. Houve uma invasão em Sodoma e Gomorra:
a. Nessa invasão muita gente fugiu e se espalhou e quem estava lá? Ló! (Gênesis 14:11-13);
b. Abraão ao saber da captura de seu sobrinho decide entrar na guerra com 318 homens;
c. Abraão vence e pega os espólios (bens deixados pelos mortos na guerra);
d. Ref: Gênesis 14:14-16;
20. Um parênteses virtual:
a. A história abre um parênteses virtual para falar então de Melquisedeque após a guerra
em que Abraão participou e venceu (Gênesis 14:18-24);
b. Perceba como Melquisedeque entrou rápido na história:
i.
O rei de Sodoma saiu ao encontro de Abraão (Gênesis 14:17);
ii.
Melquisedeque vai até Abraão (Gênesis 14:18-20);
iii.
A história volta a falar do rei de Sodoma (Gênesis 14:21);
iii.
iv.
v.

MELQUISEDEQUE
1. Melquisedeque já aparece para Abraão como sacerdote dando-lhe pão e vinho (Gênesis 14:18):
a. O que Melquisedeque estava fazendo ali?
b. Que tipo de sacerdote ele era?
c. Que cidade é esta chamada Salém de onde ele era rei?
d. Como ele seria sacerdote se apenas em Êxodo 19 Deus escolhe Arão e seus
descendentes como sacerdotes (século depois - mais de 500 anos)?
i.
Do nascimento de Abraão até a morte de Moisés são cerca de 777 anos:
ii.
https://bibliaconhecer.wordpress.com/a-biblia/cronologia-de-abraao-a-moises/
2. Detalhes sobre Melquisedeque:
a. Vamos estudar segundo o que alguns rabinos, Davi e o autor de Hebreus falam e
explicam sobre Melquisedeque;
3. Davi fala sobre o Messias ser um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque
(Salmos 110:1-4):
a. Segundo a ordem seria algo como "da mesma forma", "da mesma maneira" ou "pela
mesma razão";
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4.

5.

6.

7.

8.

b. No versículo 1 temos Davi dizendo "Disse o Senhor ao meu Senhor":
i.
O primeiro Senhor é o tetragrama YHWH (o Pai);
ii.
O segundo Senhor é Adonai (o Filho ou o Senhor de toda a terra);
iii.
Temos então no texto o Filho se submetendo a vontade do Pai;
c. No versículo 4 o Senhor se refere ao tetragrama;
d. Então antes de falar sobre Jesus ser sacerdote, o texto vai mostrar ser era algo que Jesus
estava fazendo como sendo da vontade do Pai;
Hebreus fala sobre o sacerdócio de Jesus:
a. Por que esse sacerdócio de Jesus não cita Levi e Arão, mas Melquisedeque?
b. Por que esse sacerdócio é superior ao da Lei de Moisés (Levi e Arão)?
c. Leia Hebreus 7 completo;
A missão de Adão:
a. Adão é o primogênito de Deus entre os homens;
b. Adão tinha a missão de povoar a terra e obviamente passar as instruções de Deus para
sua descendência (Gênesis 1:26-31);
c. É com Adão que Deus vai falar e ordenar coisas à ele (Gênesis 2:16-17);
d. O mundo era perfeito e o ser humano também (homem e mulher);
e. Observe que a "terra inteira" estava sujeito à Adão (Gênesis 1:28):
i.
O termo hebraico para "sujeitai-a" é kabash que significa: dominar, forçar, manter
dominado, aprisionar;
f. Não havia animais puros e impuros (Gênesis 1:30);
g. Inclusive Deus disse que tudo era "muito bom" da forma como havia sido criadas todas as
coisas (Gênesis 1:31);
A proposta do inimigo:
a. Quando Adão aceita a proposta do inimigo ele troca a sua bênção da primogenitura com
o diabo (a mesma coisa aconteceu entre Jacó e Esaú, onde Esaú abriu mão das bênçãos
da primogenitura);
b. O primogênito tinha uma espécie de bênção especial, como se o primogênito fosse
considerado o filho de Deus como Adão;
c. O diabo usa este argumento com Jesus (Lucas 4:6):
i.
Jesus não desmente esta afirmação do diabo;
Os filhos de Adão:
a. Adão fora do jardim tem dois filhos, Caim e Abel;
b. Caim mata Abel e passa a andar pela terra longe da presença de Deus (Gênesis 4:16);
c. É perceptível que desde o início da humanidade pós-pecado haviam dois grupos:
i.
Um que representaria os justos e outro os i njustos;
d. Após o pecado entra o homicídio, a malícia, a violência e demais erros como resultado da
queda e do pecado original (o pecado de Adão e Eva);
O terceiro filho de Adão:
a. Adão tem outro filho depois de um tempo, chamado Sete:
b. Este filho é especial na história;
c. A genealogia e família de Caim é esquecida e não se fala mais dele no texto;
d. O texto bíblico foca então em Sete e em sua descendência;
e. Em Sete o nome do Senhor começa a ser invocado (Gênesis 4:26);
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f.

Para haver esse tipo de comportamento (invocar a Deus) precisava haver algum conjunto
de princípios, ordenanças, m
 andamentos ou leis que mostrassem como Deus deveria
ser invocado ou cultuado para que Ele se fizesse presente;
g. Quando invocamos o nome do Senhor como Ele quer temos a certeza de que Ele está
presente;
h. Com certeza Sete aprendeu com o seu pai Adão quem Deus era (não havia outro para
ensinar a Sete), seguiu nesta direção e Deus se agradou de forma que escolheu Sete;
i. Sete foi escolhido para continuar a missão do seu pai Adão que havia falhado;
j. Lembra que Deus deu uma ordem para Adão fazer em toda a terra (Gênesis 1:28)?
k. Os rabinos falam que, embora óbvio pelo texto bíblico, a descendência de Sete é
abençoada (Gênesis 5:6-32):
i.
De Sete veio Enoque (que Deus o tomou para si);
ii.
De Sete veio Noé (o último desta lista do capítulo 5);
iii.
De Sete vieram Sem, Cam e Jafé (v. 32);
iv.
Sete continua a promessa de Gênesis 3:15 sobre "o descendente" que ferirá a
cabeça da serpente (Romanos 16:20):
1. O texto fala de um descendente (singular);
2. Alguém em forma humana acabaria com o pecado no homem e aquilo que o
inimigo começou;
3. O Ap. Paulo usa essa singularidade para chegar em Jesus (Gálatas 3:16);
l. Então os descendentes de Sete que passam a ser os responsáveis por invocar o nome
do Senhor na terra e passam a ser os novos representantes de Deus entre os povos;
m. Quem invoca o nome está trazendo a presença de Deus para o meio do povo:
i.
Davi entendeu isso muito bem [perto está o Senhor] (Salmos 145:18);
n. Os descendentes de Sete são chamados então de filhos de Deus (Gênesis 6:2):
i.
Mas filhos de Deus não eram aqueles que tinham fé em Deus?
ii.
O Ap. Paulo vai entender isso muito bem (Gálatas 3:26);
iii.
O Ap. João vai entender isso muito bem (João 1:12);
iv.
Observe como a descendência de Sete tinha o conhecimento dessa verdade e
foram chamados de filhos de Deus:
1. Filhos no plural;
2. Não era apenas Sete, mas a descendência fiel de Sete;
o. A tradição judaica chama a linhagem de Sete de uma linhagem de sacerdotes ou de uma
ordem de sacerdotes para o mundo:
i.
Ref: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_(B%C3%ADblia)
p. É importante entender o que é esse "invocar o nome do Senhor", pois Sete passou a
fazer exatamente o papel que um sacerdote faria posteriormente:
i.
O povo se cansou de Deus (Isaías 43:22-28);
9. Como havia corrupção na terra inteira se não havia Lei (Gênesis 6:11)?
a. A Lei foi dada séculos mais tarde para Moisés e o povo após a saída do Egito;
b. O Ap. Paulo diz que onde não tem Lei não tem pecado (Romanos 4:15);
c. Como então Noé sabia diferenciar os animais puros dos impuros (Gênesis 7:1-2)?
i.
A pureza e impureza era para a questão cerimonial;
ii.
Noé era um descendente de Sete;
iii.
Noé portanto foi instruído por Sete;
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d. A descendência de Sete, chamada de filhos de Deus, também acabaram se corrompendo
depois de um tempo (Gênesis 6:1-5, 6:11):
e. Todo o desígnio (ideia, propósito ou vontade) do "coração" do homem era
continuamente mau (Gênesis 6:5);
f. Mesmo Deus usando a descendência de Sete o povo continuamente praticava o que era
mau aos olhos do Senhor;
g. Noé foi o único da descendência de Sete que entrou com sua família na arca (Gênesis
6:9);
h. Fica fácil agora entender que há uma Lei desde o Éden, que foi esquecida por Caim, mas
retomada por Sete e que chegou até Noé;
i. Essa Lei original ainda iria ser estabelecida e não mais esquecida em todos os corações
dos fiéis (Hebreus 8:10);
j. Essa Lei de Deus (que é a vontade de Deus) é o Espírito Santo quem coloca em nós se
deixarmos Ele nos guiar (Romanos 8:14);
k. A Lei nada mais é que a vontade de Deus, ou seja, a forma como Deus quer as coisas;
l. A Lei é imposta para Israel (Êxodo 20:1);
m. O estatutos foram propostos para Israel (Êxodo 21:1);
10. Abraão vivia debaixo da Lei de Deus:
a. Abraão soube da Lei de Deus (Gênesis 26:4-5);
b. Como ele sabia se vivia em Ur dos Caldeus (Gênesis 11:31)?
c. O que aconteceu entre Gênesis 12 (quando Deus chama Abraão) e Gênesis 26 (quando
Deus testemunha da Lei para Isaque)?
d. Deus enfatiza a obediência de Abraão (com relação às leis, mandamentos, estatutos e
ordenanças) para Isaque;
e. Observe que a promessa para Isaque era a mesma: em tua semente serão benditas todas
as nações da terra;
11. A Lei já existia no Jardim do Éden:
a. Deus não proibiu o homem de comer da árvore da vida no jardim - o não foi apenas para a
árvore do conhecimento do bem e do mal;
b. O termo "árvore da vida" de Gênesis é exatamente o mesmo em Provérbios 3:18:
i.
Dicionário strong: 2416;
ii.
O texto está falando a respeito de Provérbios 3:1;
iii.
Reter a "Palavra de Deus" é a nossa "árvore da vida";
iv.
Davi teve o mesmo entendimento em Salmos 119:11:
1. Inclusive este Salmo é interessante, pois ele é dividido de acordo com o
alfabeto hebraico e todos os conjuntos de frases começam com a letra do
alfabeto daquele conjunto;
v.
A única coisa que Deus guardou no jardim foi o caminho da árvore da vida
(Gênesis 3:24);
12. Deus não deixou o mundo sem direção, sempre existiram representantes do seu r eino e sua Lei:
a. O Ap. Paulo entendeu isso ao falar sobre os remanescentes (Romanos 9:27);
b. Muitos são chamados e poucos os escolhidos [remanescentes] (Mateus 22:14);
13. O escolhido de Noé:
a. Sem herdou de Noé este mesmo chamado, pois era o filho mais fiel para isso dentre as
coisas que seu pai Noé lhe ensinou;
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b. Vale a pena dizer que a primogenitura era a forma de adquirir o sacerdócio (ex: Adão),
mas com o tempo foi desvalorizada porque os próprios primogênitos abriram mão pecando
contra o Senhor e automaticamente trocando a benção pela maldição do pecado;
14. Melquisedeque não é um nome, mas um título dado à alguém que significa "Rei de Justiça":
a. Faraó = é um título, mas não um nome;
b. Deus = é um título e não um nome (deus e deuses usam a mesma palavra hebraica:
elohim);
15. Melquisedeque era o último dessa ordem sacerdotal:
a. Começa com Adão;
b. Depois continua com Sete;
c. Chega até Noé;
d. E termina com Sem;
16. O filho de Noé chamado Sem é (segundo os rabinos) o Melquisedeque da época de A
 braão:
a. Ele não era o primogênito, mas o eleito na pré-ciência de Deus a ser aquele que levaria o
sacerdócio a diante;
b. Ele viveu depois de gerar seu filho mais 500 anos (Gênesis 11:10-11), totalizando 600 anos
de vida.
c. Se você dividir apenas os 500 por 40 anos de cada filho que ele teve (a média de idade em
que seus descendentes geraram outros filhos foi de 30 anos e um último com 70) vai chegar
a praticamente 12 gerações;
d. Com 12 gerações Sem pode ter conhecido Abraão, Isaque e ainda Jacó;
e. Mesmo que não chegue em Isaque ou Jacó, há tempo suficiente para chegar em Abraão;
f. Embora seja uma teoria e interpretação rabínica, faz bastante sentido e parece se encaixar
com o todo;
g. Ref: Targum de Jerusalém (página 23, nota de rodapé 72);
17. O mesmo ocorreu com Abraão:
a. Tera tinha 70 anos quando teve seu primeiro filho (Gênesis 11:26);
b. O irmão de Abraão (Harã) já tinha um filho e morreu (Gênesis 11:28);
c. Quando Abraão saiu de Harã tinha 75 anos (Gênesis 12:4);
d. Se Abraão saiu de Harã depois da morte do pai com 205 anos (Gênesis 11:32) e Abraão
tinha 75 anos quando saiu de Harã basta fazer as contas (Atos 7:4):
i.
205 - 75 = 130 anos (Harã foi gerado quando Tera tinha 70 anos e Abraão foi gerado
quando Tera tinha 130 anos);
e. Se Deus tivesse escolhido Harã o sacerdócio teria ficado preso em U
 r dos Caldeus
(Gênesis 11:28);
18. O mesmo ocorreu com Isaque e Jacó:
a. Não eram primogênitos mas os escolhidos;
b. Antes de Isaque veio Ismael;
c. Antes de Jacó veio Esaú;
d. O Ap. Paulo entendeu que o segredo não era a primogenitura, mas o propósito de Deus
segundo a eleição (Romanos 9:10-13):
i.
Odiar no sentido de rejeitar, uma vez que Deus já sabia que Esaú trocaria a sua
primogenitura por um prato de lentilhas;
ii.
Esaú rejeitou a bênção de Deus enquanto deveria agarrar, e Jacó agarrou a bênção
de Deus enquanto deveria rejeitar;
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e. Entendemos com isso que há uma primogenitura espiritual mediante a fé;
f. Rejeitar a Deus é um caminho sem volta (1 Crônicas 28:9);
g. A bênção de Deus não pode ser transferida após ser estabelecida (Gênesis 27:34-41):
i.
Assim é a bênção da salvação que nós recebemos;
19. A fé dos levitas:
a. Mais tarde isso vai ficar claro quando os primogênitos se corrompem com o bezerro de
ouro (Êxodo 32);
b. Os que são de Deus passam a ser os que não se corromperam, ou seja, os levitas;
c. O motivo foi revelado em Êxodo 32:26;
d. O texto diz claramente: apenas os que "eram do Senhor";
e. Ser de Deus era o mesmo que ser alguém que seguiu o que Deus mandou;
20. Melquisedeque era sacerdote de Salém (Gênesis 14:19):
a. Salém é conhecida como Jerusalém praticamente em todos os comentários bíblicos;
b. Já havia um rei e um sacerdote em Jerusalém antes mesmo do povo herdar a terra por
meio de Moisés e Josué;
c. Jerusalém fica sobre o Monte Moriá;
d. Depois se estende até o Monte Sião por meio de uma ponte que ligava os montes;
e. Depois com aterramentos os montes passam a ficar unidos por completo formando um só
lugar (Jerusalém);
f. O Santo dos Santos do Templo de Salomão foi fundado em cima da pedra onde Abraão iria
sacrificar Isaque;
21. Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão (Gênesis 14:18):
a. Não foi para comer devido à guerra ou porque estava cansado;
b. Abraão possuía muita coisa e havia prosperado muito até ali;
c. Isso é na verdade uma cerimônia que precisa ser entendida no contexto judaico;
d. Esse ato significa "boas vindas" a algum evento cerimonial ou um ingresso a algum
evento litúrgico;
e. Eles estavam comendo cerimonialmente;
f. Abraão encontrou provavelmente o último da ordem sacerdotal de Sete;
g. Melquisedeque transferiu para Abraão a responsabilidade de passar para o povo as Leis
de Deus, seus mandamentos e o Reino de Deus:
i.
Agora fica fácil entender porque Deus fala para Isaque que Abraão seguiu seus
estatutos, preceitos, mandamentos e leis (Gênesis 26:5);
h. O pão e vinho faziam parte da cerimônia;
i. A ceia pode ser entendida assim, o ingresso no Reino de Deus em Jesus;
j. Abraão viu o dia do Senhor na terra (o cumprimento desta missão) e se alegrou (João
8:56);
k. Se somos sacerdotes, temos a mesma missão;
l. Deus não escolheu Israel por motivos próprios do povo, mas por causa da palavra
empenhada à Abraão, I saque e Jacó (Deuteronômio 7:6-11);
22. Jetro era sacerdote em Midiã (península Arábica):
a. Midiã era o quarto filho de Abraão com Quetura (Gênesis 25:1-2);
b. Para estes filhos de concubinas Abraão deu apenas presentes (Gênesis 25:5-6);
c. A terra de Canaã, as bênçãos maiores e as promessas de Abraão foram passadas apenas
para Isaque;
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d. Jetro encontra com Moisés em Êxodo 18, oferece sacrifícios e os anciões e Arão vão
comer pão com Jetro diante de Deus:
i.
Mais uma vez uma cerimônia acontecendo;
23. Abraão passa a ser o representante de Deus para seu povo e seu povo para outros povos:
a. O sacerdócio de Sete tinha como finalidade representar e passar adiante tanto as leis como
o reino de Deus para o mundo todo;
b. Agora de Abraão Deus faz um "reino sacerdotal" mediante o cumprimento das exigências
divinas que era guardar a Palavra de Deus e ser Santo (Êxodo 19:5-6):
i.
Israel não fez nem um e nem outro;
c. Inclusive Deus abre mão dos primogênitos e troca pelos Levitas, pois foram os únicos que
não se corromperam com o bezerro de ouro em Êxodo 32 (Números 3:12);
d. Nada disso deu certo mas serviu para chegar até o Messias (Jesus);
e. Até a época de Atos dos Apóstolos os judeus ainda eram exclusivistas;
f. O próprio Pedro se maravilhou quando o Espírito Santo veio sobre os gentios (Atos 10);
24. Abraão dá o dízimo de tudo:
a. Abraão se submete ao chamado dando o d
 ízimo (Gênesis 14:20);
b. A benção é do maior para o menor (Hebreus 7:7):
i.
E o dízimo é dado do menor para o maior;
25. Todos os sacerdotes e tentativas humanas falharam, mas ainda havia um segundo a ordem de
Melquisedeque para entrar no tabernáculo celestial e oferecer de uma vez por todas um
sacrifício único:
a. Não tinha nada a ver com Levitas, pois Jesus veio de Judá;
b. No tempo certo ele encarna e dá sequência a ordem que veio antes de tudo e todos;
c. Textos: Hebreus 6:20, Hebreus 9:12, Hebreus 9:24;
d. O nosso representante diante de Deus e mediador só pode ser um, Jesus Cristo (1 Tm 2:5);
e. Não foi Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão ou Moisés, mas Jesus;
26. O cumprimento da promessa feita à Abraão:
a. O que Deus disse sobre abençoar todas as famílias da terra se cumpriu no único
representante legal que temos que é Jesus Cristo;
b. Jesus não nasce biologicamente de judeus, mas do Espírito Santo e assume a forma
humana para cumprir a promessa feita à Abraão;
c. Por isso Jó disse no capítulo 42 que nenhum dos teus planos podem ser frustrados (Jó
42:2):
i.
A quais planos Jó se referia?
d. Abraão deixou de ser pai apenas dos judeus, mas de todas as nações que possuem a fé
em Jesus Cristo (Gálatas 3:14);
e. Inclusive Gálatas 3 trata muito bem desse assunto, mostrando que os gentios foram
alcançados por causa de Jesus Cristo;
27. Antes do sacerdócio levítico:
a. A ordem sacerdotal de Jesus é maior porque ela vem antes do sacerdócio levítico;
b. É necessário entender a grandeza do sacerdócio de Jesus descrita em Hebreus 5, 6 e 7;
c. O sacerdócio de Jesus tem a idéia de ser mundial e não nacional;
d. Jesus está redimindo a humanidade mediante a fé e arrependimento;
e. A idéia é voltarmos para o início de tudo (ao estado original);
f. No final tudo será resgatado e entregue ao Pai novamente (1 Coríntios 15:24-28);
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g. Na Nova Jerusalém Jesus reinará eternamente (Rei e Sacerdote) (Apocalipse 22:5);

SANTA CEIA
1. No final de tudo isso, pouco importa quem veio primeiro ou quem é descendente de quem. A
realidade por trás de tudo isso era mostrar que Jesus é nosso eterno sacerdote;
2. Quando comemos a Santa Ceia, estamos comendo cerimonialmente:
a. O Ap. Paulo entendeu isso claramente falando que as pessoas não participavam dessa
cerimônia para jantar, pois isso eles faziam em suas casas (1 Coríntios 11:20,34);
b. Eles não deviam se reunir para comer e beber, mas para participar da cerimônia;
c. E o que faz isso sem considerar esta cerimônia será culpado e sofrerá as penalidades
descritas no texto (fraqueza, enfermidades e morte) (1 Coríntios 11:27,30);
3. Quando levantamos o pão e o suco de uva, estamos pedindo para Deus internalizar a sua
divindade ou pessoa em nós ao comermos e bebermos os elementos da ceia:
a. O mesmo é para os alimentos oferecidos ao inimigo, ele internaliza naquela pessoa;
b. Os judeus chamam isso de Lei Espiritual, quando uma entidade (boa ou ruim) habita ou é
representada em uma matéria para se internalizar na vida de alguém;
c. Agora você entende porque cear vivendo uma vida pecaminosa é tão perigoso;
4. O que você acredita está indo para dentro de você;
5. Perceba o texto da ceia em Lucas 22:14-19:
a. Jesus pega o cálice e repassa;
b. Jesus pega o pão e reparte;
c. E diz que aquilo era o corpo Dele (entrando em nós ao ingerirmos);
d. Depois da ceia (o ato de comer) Ele tomou o cálice e disse que era seu sangue;
e. Ao ingerir o conteúdo do cálice é como dizer que o sangue (a vida) de Jesus está em nós;
6. O homem Adão nasce perfeito e se torna imperfeito:
a. O mal estava do lado de fora do homem (na árvore do bem e do mal);
b. O homem trouxe o mal para dentro dele quando ele come o fruto, internalizando a
desobediência;
7. Com a Santa Ceia nós internalizamos o Filho de Deus em nós;
8. Um estudo interessante une a medicina com a fé para explicar de forma didática o que ocorre na
Santa Ceia:
a. Um dos pais do estudo do pulmão humano, na Idade Média, no século XVI, foi um judeu
chamado Miguel Servet que era um médico e teólogo crente em Jesus. Ele juntou a
medicina com a fé e escreveu o livro A Restauração do Cristianismo e disse:
b. ONDE O ESPÍRITO DE DEUS HABITA NO HOMEM? SE EXISTE UM LUGAR PARA O
ESPÍRITO DE DEUS HABITAR EM NÓS, ONDE SERIA?
c. Vamos lá onde o Eterno formou Adão. Primeiro Ele sopra nas narinas dele. Quando nós
inspiramos, seja o que for que inspiramos, vai para o pulmão.
d. Para onde o oxigênio vai? Para o sangue. É no sangue que o oxigênio tem que estar e
não no pulmão.
e. Como o Eterno colocou o espírito no homem? Com o sopro. E para onde foi este espírito
de Deus? Para o sangue.
9. Deus havia explicado sobre o sangue a Noé (Gênesis 9:4):

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

a. A idéia é de que o animal deveria ser morto antes de ser oferecido;
b. O sangue deveria esvair durante o sacrifício e antes de ser comido (concretizado);
10. Jesus participa conosco ativamente na ceia:
a. Leia o texto 1 Coríntios 10:18-22;
b. E o texto diz que quando alguém come com os demônios, eles também participam;
11. O batismo é um pré-requisito de fé exigido para deixarmos a incredulidade e a vida pagã e
ingressarmos na cerimônia da Santa Ceia:
a. Leia Mateus 7:6;
b. Cães é uma referência aos ímpios;
12. Nós recebemos na ceia o inverso do que os não crentes recebem ao comer indignamente (1
Coríntios 11:30):
a. Fraco => Forte
b. Doente => Saúde
c. Morte => Vida
13. O termo aliança usado em Mateus 26:28:
a. O termo grego é diatheke que significa aliança, acordo ou testamento;
b. A idéia é a de um testamento mesmo como está em Hebreus 9:15-17;
c. Porém nessa missão divina de nos tornar filhos e herdeiros, Jesus pela ceia nos faz
participantes dessa família;
d. Com o testamento em mãos ele não tem força alguma até que venha a morte do
testador;
e. É quando Jesus faz a ceia e vai para o calvário, dando força ao testamento ao morrer;
14. O sacerdócio foi passado de geração a geração até Jesus;
15. Nós celebraremos a ceia até que Ele venha (Lucas 22:19);

