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AULA - EBD - 06/06/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: O fogo do altar
Texto base: Levítico 6:13

Contexto

1. O livro de levítico fala sobre o perdão de Deus através dos sacrifícios pelos sacerdotes
2. O título em português que vem do latim (Vulgata Latina), que vem do grego (Septuaginta)
3. O título em hebráico (vaicrá - (ויקרא corresponde à primeira palavra do terceiro livro (e chamou)
4. Os judeus usam a primeira ou a quinta palavra do livro para definir seu título

Tópicos

1. Os cinco tipos de sacrifícios em Levítico:
a. Holocausto: Levítico 1:3 - Levítico 1:17
b. Ofertas de manjares: Levítico 2:1-16
c. Ofertas pacíficas: Levítico 3:1-17
d. Ofertas pelos pecados: Levítico 4:1 - Levítico 5:13
e. Ofertas pela culpa: Levítico 5:14 - Levítico 6:7

2. Qual a diferença entre a oferta pelo pecado e oferta pela culpa?
a. Pelo pecado quer dizer que é pelo erro cometido (ação)
b. Pela culpa quer dizer que é o estado em que a pessoa se encontra
c. O Apóstolo Paulo usou o termo "culpado" como o estado após o ato do "pecado" (1

Coríntios 11:27-30)
3. Quem acende o fogo do altar (Levítico 9:23-24)?

a. Davi orou e Deus enviou fogo sobre o altar (1 Crônicas 21:26);
b. Salomão orou e Deus enviou fogo sobre o altar (2 Crônicas 7:1);
c. Elias orou para Deus acender o fogo do altar (1 Reis 18:23,24,38, 2 Reis 1:12);
d. O anjo pegou o fogo do altar divino (Apocalipse 8:5);
e. Isaías foi tocado por uma brasa do altar (Isaías 6:6):

i. Diante da santidade de Deus devemos buscar a nossa própria santidade;
ii. Só um cristão verdadeiro vai reconhecer seus próprios pecados e pedir ajuda a

Deus;

TENAZ PARA PEGAR A UMA BRASA ARDENTE
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4. O altar deveria estar aceso continuamente (Levítico 6:13):
a. Deus acende o altar no início;
b. O altar deve ser mantido aceso, não por Deus, mas pelas pessoas;
c. O Espírito Santo se apodera de nós no início;
d. Nós é quem devemos fazer a "manutenção" para que o fogo continue queimando;
e. 1 Tessalonicenses 5:19 (Não apagueis o Espírito);

i. A santidade deve ser buscada até o final;
ii. Os dons devem ser mantidos até o final;
iii. As manifestações sobrenaturais devem ser mantidas até o final;

5. O sacerdote é que mantém o fogo do altar aceso (Levítico 6:12):
a. Mantenha o fogo aceso todo dia;
b. Toda manhã acrescente a lenha no seu altar;
c. Toda manhã arrume o sacrifício no seu altar, colocando tudo em ordem;

6. João Calvino (1509-1564 EC) e o Espírito Santo no texto de Tessalonicenses:
a. Por que, pois, diria alguém, Paulo nos exorta a continuar este fervor? Eis minha resposta:

embora este zelo seja divino, estes deveres são destinados aos crentes a fim de que
destruam sua indiferença e fomentem aquela chama que Deus lhes acendeu. Pois,
geralmente, sucede que, ou abafamos, ou mesmo extinguimos o Espírito em razão de
nossas próprias mazelas.

b. Mazelas = desvio moral, mancha na reputação;
c. Conclusão = geralmente apagamos o Espírito Santo ou o abafamos em troca dos nossos

desvios ou das manchas que nós mesmos adquirimos em nossa vida;


