
 

 
 

“O sacerdócio de Cristo” 

“Ora, a suma do que temos dito é que temos um Sumo Sacerdote tal, que está assentado nos céus à 
destra do trono da Majestade, Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor 
fundou, e não o homem” (Hebreus 8:1 e 2). 
A intercessão de Cristo no santuário celestial, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção, 
como o foi Sua morte sobre a cruz. — O grande conflito, p. 489. 
Leitura adicional: O grande conflito, pp. 409-432. 
 
Domingo, 19 de junho  
1. UM SACERDOTE SEGUNDO A ORDEM DE MELQUISEDEQUE 
A. Que ordem sacerdotal foi inaugurada por Cristo, como Sacerdote e Rei? Hebreus 6:20. O que está 
escrito sobre Melquisedeque? Hebreus 7:1-4; 14:18-20. 
Hb 6:20 aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 
Hb 7:1 Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este 
regressava da matança dos reis, e o abençoou, 
Hb 7:2 a quem também Abraão separou o dízimo de tudo (sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e 
depois também rei de Salém, que é rei de paz; 
Hb 7:3 sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus), 
permanece sacerdote para sempre. 
Hb 7:4 Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. 
 
Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era 
Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai. — Mensagens escolhidas, vol. 1, p. 409. 
 
B. Depois que Cristo foi empossado como Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em que 
santuário Ele entrou para ministrar? Hebreus 8:1-2. O que aconteceu com o santuário terrestre e seus 
serviços? Mateus 27:50-51. 
Hb 8:1 Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do 
trono da Majestade, 
Hb 8:2 ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, e não o homem. 
Mt 27:50 De novo bradou Jesus com grande voz, e entregou o espírito. 
Mt 27:51 E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo; a terra tremeu, as pedras se fenderam, 
 
A ruptura do véu do templo mostrou que os sacrifícios e ordenanças judaicos não mais seriam recebidos. O 
grande Sacrifício havia sido oferecido e aceito, e o Espírito Santo, que desceu no dia do Pentecoste, levou a 
mente dos discípulos do santuário terrestre para o celestial, onde Jesus havia entrado com o Seu próprio 
sangue, a fim de derramar sobre os discípulos os benefícios de Sua expiação. [...] O santuário celestial havia 
tomado o lugar do terrestre, mas eles não tiveram conhecimento da mudança. — Primeiros escritos, pp. 259, 
260.  
 
Segunda-feira, 20 de junho 
2. NA PRESENÇA DE DEUS 
A. Cite uma das funções de Cristo, como nosso Sumo Sacerdote? 1 Timóteo 2:5. Onde Jesus deve estar 
a fim de poder realizar Sua obra mediadora? Hebreus 8:1; Colossenses 3:1. 
1Tm 2:5 Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, 
Hb 8:1 Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: Temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus à direita do 
trono da Majestade, 
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Cl 3:1 Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra 
de Deus. 
 
B. Em uma visão, João contemplou Cristo ministrando em favor de Seu povo, assim que subiu ao Céu. 
Nessa visão, onde estava localizado o trono de Deus? Apocalipse 4:2-5; 8:3-4. 
Ap 4:2 Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono; 
Ap 4:3 e aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio; e havia ao redor do trono um 
arco-íris semelhante, na aparência, à esmeralda. 
Ap 4:4 Havia também ao redor do trono vinte e quatro tronos; e sobre os tronos vi assentados vinte e quatro anciãos, vestidos de 
branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. 
Ap 4:5 E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões; e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete 
espíritos de Deus; 
Ap 8:3 Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro; e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse 
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. 
Ap 8:4 E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 
 
Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre. 
Sendo, em visão, concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos Céus, contemplou ele, ali, 
“sete lâmpadas de fogo” que “diante do trono ardiam” (Apocalipse 4:5). Vi um anjo, “tendo um incensário 
de ouro; e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, 
que está diante do trono” (Apocalipse 8:3). Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento 
do santuário celestial; e viu ali as “sete lâmpadas de fogo”, e o “altar de ouro”, representados pelo castiçal 
de ouro e altar de incenso, do santuário terrestre. — O grande conflito, pp. 414, 415.  
 
C. Como Paulo confirma o testemunho de João, de que Jesus entrou com Seu próprio sangue no 
primeiro compartimento — o lugar santo do santuário celestial? Hebreus 9:8, 11-12. 
Hb 9:8 dando o Espírito Santo a entender com isso, que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a 
primeira tenda, 
Hb 9:11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo 
(não feito por mãos, isto é, não desta criação), 
Hb 9:12 e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo 
obtido uma eterna redenção. 
 
D. Como sabemos que a carruagem do trono de Deus não está permanentemente conectada à Arca da 
Aliança no lugar santíssimo, mas tem condições de se deslocar de um lugar para outro? Ezequiel 1:15-
17, 24-26. 
Ez 1:15 Ora, eu olhei para os seres viventes, e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus quatro 
rostos. 
Ez 1:16 O aspecto das rodas, e a obra delas, era como o brilho de crisólita; e as quatro tinham uma mesma semelhança; e era o 
seu aspecto, e a sua obra, como se estivera uma roda no meio de outra roda. 
Ez 1:17 Andando elas, iam em qualquer das quatro direções sem se virarem quando andavam. 
Ez 1:24 E quando eles andavam, eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o 
ruído de tumulto como o ruído dum exército; e, parando eles, abaixavam as suas asas. 
Ez 1:25 E ouvia-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças; parando eles, abaixavam as suas 
asas. 
Ez 1:26 E sobre o firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência duma 
safira; e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança dum homem, no alto, sobre ele. 
 
Vi o Pai erguer-Se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos santos para dentro do véu, e 
assentar-Se. Então Jesus Se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com 
Ele. — Primeiros escritos, p. 55. 
 



 

 
 

Terça-feira, 21 de junho 
3. “DENTRO DO VÉU” 
A. Que outros termos as Escrituras usam quando se referem ao primeiro compartimento do santuário 
celestial, onde Cristo entrou assim que subiu aos Céus? Hebreus 6:18-20; Números 4:25-26. 
Hb 6:18 para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que 
nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta; 
Hb 6:19 a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu; 
Hb 6:20 aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 
Nm 4:25 levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua coberta, a coberta de peles de golfinhos, que está por 
cima, o reposteiro da porta da tenda da revelação, 
Nm 4:26 as cortinas do átrio, o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas 
cordas, e todos os instrumentos do seu serviço; enfim tudo quanto se houver de fazer no tocante a essas coisas, nisso hão de 
servir. 
 
O ministério do sacerdote, durante o ano todo, no primeiro compartimento do santuário, “para dentro do 
véu” que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério em que entrou 
Cristo ao ascender ao Céu. [...] Assim pleiteavai Cristo com Seu sangue, perante o Pai, em favor dos 
pecadores, apresentando também, com o precioso aroma de Sua justiça, as orações dos crentes arrependidos. 
Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. — O grande conflito, pp. 420, 
421. 
 
B. Ao sair do lugar santo, o sacerdote penetrava “dentro do véu”, onde estava a arca. O que essa 
expressão — “dentro do véu” — quer dizer, e a que compartimento se refere? Hebreus 9:3; Êxodo 
26:31-33; Levítico 16:2-15. 
Hb 9:3 mas depois do segundo véu estava a tenda que se chama o santo dos santos, 
Ex 26:31 Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido; com querubins, obra de artífice, se fará; 
Ex 26:32 e o suspenderás sobre quatro colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro; seus colchetes serão de ouro, sobre 
quatro bases de prata. 
Ex 26:33 Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do testemunho; este véu vos fará separação 
entre o lugar santo e o santo dos santos. 
Lv 16:2 Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo tempo no lugar santo, para dentro do véu, 
diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra; porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. 
Lv 16:3 Com isto entrará Arão no lugar santo: com um novilho, para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. 
Lv 16:4 Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho, e 
porá na cabeça a mitra de linho; essas são as vestes sagradas; por isso banhará o seu corpo em água, e as vestirá. 
Lv 16:5 E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. 
Lv 16:6 Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. 
Lv 16:7 Também tomará os dois bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. 
Lv 16:8 E Arão lançará sortes sobre os dois bodes: uma pelo Senhor, e a outra por Azazel. 
Lv 16:9 Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado; 
Lv 16:10 mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele a fim de 
enviá-lo ao deserto para Azazel. 
Lv 16:11 Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa; e imolará 
o novilho que é a sua oferta pelo pecado. 
Lv 16:12 Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e dois punhados de incenso 
aromático bem moído, e os trará para dentro do véu; 
Lv 16:13 e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem o incenso cubra o propiciatório, que está sobre o 
testemunho, para que não morra. 
Lv 16:14 Tomará do sangue do novilho, e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental; e perante o 
propiciatório espargirá do sangue sete vezes com o dedo. 
Lv 16:15 Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue o bode para dentro do véu; e fará com 
ele como fez com o sangue do novilho, espargindo-o sobre o propiciatório, e perante o propiciatório; 
 



 

 
 

Uma vez por ano, no grande dia da expiação, [...] dois bodes eram trazidos à porta do tabernáculo, e 
lançavam-se sortes sobre eles [...] (Levítico 16:8). O bode, sobre o qual caía a sorte do Senhor, deveria ser 
morto como oferta pelo pecado do povo. E devia o sacerdote trazer o sangue do bode para dentro do véu e 
aspergi-lo sobre o propiciatórioii e diante do propiciatório. Devia também aspergir o sangue sobre o altar de 
incenso, que estava diante do véu. — Ibidem, p. 419. 
 
C. Como a inspiração também usa “dentro do véu” para se referir de forma geral ao santuário, sem 
especificar o primeiro ou o segundo compartimento? Números 18:5-7. [Nota: Altar e santuário, no 
versículo 5, fazem paralelo com “altar” e “dentro do véu”, no versículo 7]. 
Nm 18:5 Vós, pois, assumireis o encargo do santuário e o encargo do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de 
Israel. 
Nm 18:6 Eis que eu tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel; eles vos são uma dádiva, feita ao 
Senhor, para fazerem o serviço da tenda da revelação. 
Nm 18:7 Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro 
do véu; nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial, e o estranho que se chegar será morto. 
 
Os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia à meditação, oração e estudo das 
Escrituras estarão em ligação com o Céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que os 
cercam. [...] Suas orações sinceras penetrarão além do véu. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, pp. 112, 
113. 
 
Quarta-feira, 22 de junho 
4. ESCREVENDO A LEI NO CORAÇÃO 
A. Como Ministro do santuário celestial, sob que concerto Cristo trabalha como Mediador? Hebreus 
8:6; 9:11. Hb 8:6 Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está 
firmado sobre melhores promessas. 
Hb 9:11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo (não 
feito por mãos, isto é, não desta criação), 
 
[É citado Hebreus 8:1 e 2] Aqui se revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi 
fundado pelo homem, construído por Moisés; este último foi fundado pelo Senhor, e não pelo homem. 
Naquele santuário os sacerdotes terrestres efetuavam o seu culto; neste, Cristo, nosso Sumo Sacerdote, 
ministra à destra de Deus. Um santuário estava na Terra, o outro no Céu. — O grande conflito, p. 413. 
 
B. Que propósito divino o ministério de Cristo deve cumprir no coração daqueles que estão sob a nova 
aliança? Hebreus 8:8-11. O que significa ter a Lei escrita no coração? Romanos 2:14-15; Tito 2:14. 
Hb 8:8 Porque repreendendo-os, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de 
Judá um novo pacto. 
Hb 8:9 Não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; pois não 
permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. 
Hb 8:10 Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor; porei as minhas leis no seu 
entendimento, e em seu coração as escreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo; 
Hb 8:11 e não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos me 
conhecerão, desde o menor deles até o maior. 
Rm 2:14 (porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si 
mesmos são lei. 
Rm 2:15 pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, 
quer acusando-os, quer defendendo-os), 
Tt 2:14 que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas 
obras. 
 



 

 
 

Quem tem a Lei de Deus escrita no coração, obedecerá mais a Deus do que aos homens, e preferirá 
desobedecer a todos os homens a desviar-se um mínimo que seja dos mandamentos de Deus. — 
Testemunhos para a igreja, vol. 1, p. 361. 
Quando a Lei de Deus for escrita no coração, será exibida através de um viver puro e santo. [...] Todos os 
que amam a Jesus e guardam os mandamentos procurarão evitar a própria aparência do mal [...]. Eles não se 
sentirão autossuficientes, mas sua confiança estará em Deus — o único que é capaz de mantê-los afastados 
do pecado e da impureza. — The Review and Herald, 17 de Maio de 1887. 
 
C. A que condição Cristo deverá levar Sua igreja, visto que o grande conflito com Satanás será 
concluído em Seu favor [de Cristo]? Efésios 4:11-14; 5:25-27.  
Ef 4:11 E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, 
Ef 4:12 tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; 
Ef 4:13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida 
da estatura da plenitude de Cristo; 
Ef 4:14 para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos 
homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro; 
Ef 5:25 Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, 
Ef 5:26 a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, 
Ef 5:27 para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e 
irrepreensível. 
 
Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. [...] 
Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os 
mandamentos de Seu Pai, e não havia nEle pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a 
condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. — O grande conflito, p. 623. 
 
Quinta-feira, 23 de junho 
5. MINISTRANDO PERDÃO PARA O SEU POVO 
A. Quem está rogando a Deus por nós, e que argumento está usando para garantir o perdão de nossos 
pecados? Hebreus 9:11-15-22; 7:25.  
Hb 9:11 Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo 
(não feito por mãos, isto é, não desta criação), 
Hb 9:12 e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo 
obtido uma eterna redenção. 
Hb 9:13 Porque, se a aspersão do sangue de bodes e de touros, e das cinzas duma novilha santifica os contaminados, quanto à 
purificação da carne, 
Hb 9:14 quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras 
mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? 
Hb 9:15 E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para remissão das transgressões cometidas 
debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 
Hb 7:25 Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder 
por eles. 
 
Temos um Senhor ressuscitado, que ascendeu ao alto, que vive sempre para interceder por nós [...], na 
presença do Pai, pleiteando Seu sangue para o perdão dos nossos pecados. — The Review and Herald, 21 de 
setembro de 1886.  
 
B. Que incentivo é dado àqueles que estão desanimados por causa de seus pecados e imperfeições de 
caráter? 1 João 1:9; 2:1-2; Hebreus 12:2, 3. 
1Jo 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 



 

 
 

1Jo 2:1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; mas, se alguém pecar, temos um Advogado para com o 
Pai, Jesus Cristo, o justo. 
1Jo 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 
Hb 12:2 fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, 
desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. 
Hb 12:3 Considerai, pois aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, 
desfalecendo em vossas almas. 
 
Acredite: Jesus o ama. Se você errar em seus esforços para obedecer à verdade, não sinta que deve se afligir 
e se consumir, e por fim desistir de sua confiança em Deus, pensando que Ele é seu inimigo. [...] Você não 
pode livrar-se ou limpar-se das impurezas. Leve todos os seus fardos a Jesus. Ele irá ajudá-lo. Ele não quer 
que você adie e espere até que suas boas ações façam expiação pelo pecado ou o tornem justo. Confie nos 
méritos do sangue de um crucificado, mas ressuscitado Salvador. — Olhando para o alto, p. 376.  
Muitas vezes, teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus, por causa de nossas faltas e erros; mas não 
nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem 
abandonados ou rejeitados por Deus. Não; Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. — 
Refletindo a Cristo, p. 123.  
 
Sexta-feira, 24 de junho 
PARA VOCÊ REFLETIR 
1. Qual foi o significado da ruptura do véu do templo por ocasião da morte de Jesus na cruz? 
2. Como sabemos que os compartimentos do santuário celestial correspondem exatamente aos do 
tabernáculo terrestre? 
3. Quais são os três significados relativos à expressão “dentro do véu”, de acordo com seu uso pela 
inspiração? 
4. O que significa ter a Lei de Deus escrita no coração? 
5. Que incentivo é dado aos membros errantes da igreja de Cristo? 
 

 

i Pleiteava: Demandava, requeria, defendia alguém ou alguma causa. 
ii Propiciatório: (1) Lâmina de ouro que tampava a arca da aliança. (2) Essa placa era o local onde o sacerdote buscava a mercê ou 
o favor de Deus em prol de Seu povo. O Senhor tornava-se propício, inclinado ou favorável a conceder proteção, graça ou favores 
imerecidos através do ritual efetuado diante da arca. 

                                                           


