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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PONTOS PRINCIPAIS: 

 Há três sacrifícios que devem ser feitos para que a 

glória do Senhor apareça: oferta pelos pecados, oferta 

de sacrifícios, ofertas de paz. 

 A oferta pelos pecados representa o arrependimento. 

 A oferta de sacrifícios representa rendição. 

 A oferta de paz representa louvor. 

 

Introdução 

No antigo testamento, quando o Espírito de Deus 

desceu, nós vimos descrito como "a glória do Senhor".  Por 

exemplo: 2 Crônicas 7:1 (KJA), “Assim que Salomão concluiu 

sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os 

sacrifícios, e a Glória de Yahweh, o Senhor, tomou toda a 

Casa.” 

Queremos que a glória do Senhor apareça e encha o 

nosso templo. Queremos viver na glória do Senhor. Há um 

princípio bíblico simples para que isso aconteça. 

Em Levíticos 9:15, Moisés deu instruções para uma 

oferta pelos pecados, uma oferta de sacrifícios e uma oferta de 

paz. 

Levíticos 9:6 (KJA), “Então Moisés falou ao povo: "Isto é 

o que o Senhor vos ordenou que fizésseis, para que sua glória 

vos apareça!” 

Arão fez como Moisés instruiu: Oferta de pecados, oferta 

de altar de holocausto e ofertas de paz. E depois... 

Levítico 9:22-24 (KJA), “Depois de oferecer todos esses 

sacrifícios, Arão estendeu as mãos sobre o povo, e o abençoou, 

e então desceu os degraus do altar. Arão e Moisés entraram na 

Tenda do Encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis 

que a Glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido.De 

repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e 

devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. 

Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou 

brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face por 

terra. 
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Há três sacrifícios que devem ser feitos para que a glória do 

Senhor apareça: 

1. Oferta pelos pecados; 

2. Oferta de sacrifício; e 

3. Oferta de paz. 

Estes princípios podem ser aplicados quando estivermos 

preparando alguém para receber um milagre (cura, libertação, 

receber o batismo com o Espírito Santo). 

Oferta pelos pecados (o primeiro sacrifício) 

O que é a oferta pelos pecados? Jesus é a nossa oferta pelos 

pecados. 

2 Coríntios 5:21 (KJA), “Deus fez daquele que não tinha 

pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de 

que nele nos tornássemos justiça de Deus.” 

Hebreus 10 explica com grandes detalhes como a oferta 

do corpo de Jesus Cristo foi o sacrifício último pelos nossos 

pecados, e como este sacrifício foi suficiente para todos o 

pecados, para sempre. 

Hebreus 10:1-12 (KJA), “Assim considerando que a Lei 

oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão 

de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, 

mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, 

aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se fosse assim, 

não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os 

adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, 

não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, 

essas cerimônias de sacrifícios promovem, todos os anos, uma 

recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de 

touros e bodes remova pecados. 

Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: 

"Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me 

preparaste; de holocausto e ofertas pelo pecado não te 

agradaste. Então, Eu disse: Aqui estou, no Livro está escrito a 

meu respeito; vim para fazer a tua vontade, ó Deus".  

Havendo declarado em primeiro lugar: "Sacrifícios, 

ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, 

tampouco deles te agradaste", os quais foram realizados 

conforme a Lei. Então, completou: "Aqui estou; vim para fazer a 

tua vontade". E assim, Ele cancela o primeiro padrão, para 

estabelecer o segundo. E por essa determinação, fomos 

santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita 

de uma vez por todas. 

Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para 

exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os 

pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, 
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um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de 

Deus." 

Para que um pecador se aproxime do Deus Santo, é 

necessário que haja um sacrifício de sangue. Jesus se tornou o 

nosso sacrifício para que nós pudéssemos receber o dom do 

arrependimento. 

Esta etapa (da oferta de pecados) é de arrependimento. 

Nós temos que nos afastar do pecado e olhar em direção ao 

sacrifício (que é Jesus) para perdão dos pecados, sabendo que 

este grande sacrifício foi já foi feito or nós, pelos nossos 

pecados. 

Oferta de sacrifícios(o segundo sacrifício) 

Romanos 12:1(KJA) "Portanto, caros irmãos, rogo-vos 

pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo 

como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o 

vosso culto espiritual"  

Jesus foi nossa oferta pelos pecados, mas nós somos o 

sacrifício. 

Salmo 51:16-17 (KJA) "Não te deleitas em sacrifícios 

nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os 

ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o 

coração contrito; um coração quebrantado e arrependido 

jamais será desprezado por Deus! 

Nós vemos um exemplo deste sacrifício quando Jesus 

ofereceu a Si mesmo no jardim do Getsêmani. Ele orou com 

grande choro dizendo “Não seja feita a minha vontade, mas a 

Tua” (Lucas 22:42, KJA). 

A oferta de sacrifício é a nossa total rendição à vontade 

de Deus. Pode ser difícil porque pensamos que isto é a nossa 

vida, se não requeresse nada de nós, não seria sacrifício. 

O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:20 (KJA), “Fui 

crucificado juntamente com Cristo. E, desse modo, já não sou 

eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que 

agora vivo no corpo , vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de 

Deus, que me amou e se sacrificou por mim.” 

Antes de realmente estarmos crucificados em Cristo, 

devemos render nossas vidas por inteiro a Deus como uma 

oferta, "Não seja feita a minha vontade, mas a Tua". 

Oferta de paz (o terceiro sacrifício) 

No hebraico, a oferta de paz é a expressão de ação de 

graças ou louvor a Deus pelas Suas bênçãos e misericórdias. 

Poderia ser também uma oferta de "livre arbítrio", algo que nós 

damos a Deus de nosso coração por nossa própria vontade, 
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não porque alguém nos obriga. A oferta de paz é feita depois 

que as duas ofertas já forem queimadas. 

Antes que uma pessoa possa receber o Espírito Santo, 

ela deve se arrepender de seus pecados, render sua vida a 

Deus, e depois começar a louvar ao Senhor. Todos nós 

sabemos, por experiência, que o Espírito Santo irá descer. 

Entretanto, muitas vezes a pessoa luta para receber o 

Espírito Santo e isso não tem nada a ver com  Deus. Muitas 

vezes tem a ver com o fato de a pessoa nunca ter lidado com 

total rendição antes a Deus. Muitas vezes lidamos apenas com 

a questão do arrependimento, por isso que um pessoa terá 

dificuldades em ter a glória de Deus descendo sobre ela. 

Salmo 27:6 (KJA), “Então triunfarei sobre os adversários 

que me rodeiam, Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de 

triunfo e gratidão; cantarei e louvarei ao Senhor.” 

Salmo 22:3 (KJA), “Tu, contudo , és o Santo, és Rei, és o 

louvor de Israel.” 

Os três sacrifícios 

Hebreus 13:11-16 (KJA), “O sumo sacerdote leva 

sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo 

pecado, mas o corpos dos animais são queimados  fora do 

acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio 

do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da 

cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do 

acampamento, levando conosco a mesma humilhação que Ele 

suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade 

permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por 

intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um 

sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o 

seu Nome.. De igual modo, não negligencieis a contínua prática 

do bem e a mútua cooperação; pois é desses sacrifícios que 

Deus muito se alegra. 

Paulo e Silas estavam pregando e ensinando o 

Evangelho. Rasgaram suas roupas, apanharam e foram 

colocados no lugar mais profundo da prisão com seus pés 

acorrentados. O que eles fizeram? ( Atos 16:16-40). 

Eles começaram a oferecer sacrifício de louvor e ações 

de graças a Deus. Estava escuro, a situação era ruim, mas a 

glória de Deus desceu naquele lugar. E houve um terremoto, as 

portas se abriram e as correntes caíram. Eles foram libertos, o 

guarda da prisão testemunhou, e almas foram salvas. 

Nós precisamos oferecer estes três sacrifícios 

continuamente a Deus e viver na glória de Deus. 

Para estarmos continuamente vivendo na glória de Deus, 

precisamos: 
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1. Viver em estado de arrependimento (ou 

quebrantamento). 

2. Viver em estado de rendição (não minha vontade, mas a 

Tua vontade). 

3. Andar no Espírito ou em espírito de louvor. 

 

 

 

GABARITO:   B, D, C, B, B  
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NOTAS: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Introdução  

A. Versículos bíblicos. 

1. Levíticos 9:6. 

 

2. Levíticos 9:22-24. 

 

B. Contexto geral: 

1. Três sacrifícios para a glória do Senhor a serem 

revelados. 

 

II. Oferta pelos pecados. 

A. Versículos bíblicos. 

1. 2 Coríntios 5:21; 

2. Hebreus 10:1-12. 

B. O que é uma oferta pelos pecados e como fazer para 

oferecer? 

III. Oferta de sacrifício. 

A. Versículos bíblicos: 

1. Romanos 12:1; 

2. Salmos 51:16-17; 

3. Gálatas 2:20. 

B. O que é uma oferta de sacrifício e como fazer para 

oferecer? 

 

IV. Oferta de paz. 

A. Etimologia hebraica de paz. 

B. O que uma pessoa tem que fazer para poder receber o 

dom do Espírito Santo? 
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C. Versículos bíblicos: 

1. Salmos 27:6; 

2. Salmos 22:3. 

V. Os três sacrifícios. 

A. Versículos bíblicos: 

1. Hebreus 13:11-16; 

2.  Paulo e Silas na prisão. 

VI. Conclusão. 

A. Como viver continuamente na glória de Deus. 

1. Estado de arrependimento. 

2. Estado de rendição. 

3. Estado de louvor.  
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NOTAS: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Quantos sacrifícios devem ser feitos para que a glória do 

Senhor apareça? 

a. 1. 

b. 3. 

c. 5. 

d. 7. 

 

2. Qual é o primeiro sacrifício que deve ser feito para que a 

glória do Senhor apareça? 

a. Oferta de sacrifício. 

b. Dízimos. 

c. Oferta de paz. 

d. Oferta pelos pecados. 

 

3. O que devemos fazer para sermos crucificados em Cristo? 

a. Através de boas ações e servir outros. 

b. Jejum (colocar a carne em sujeição). 

c. Render nosso "tudo". 

d. Pregar. 

 

4. O que "Oferta de paz" significa em hebraico? 

a. Conforto e paz. 

b. Ações de graças e louvor. 

c. Alegria e felicidade. 

d. Fé e confiança. 

 

5. Que tipo de "sacrifício! Paulo e Silas ofertaram a Deus 

enquanto eles esavam na cela da prisão? 

a. Oferta pelos pecados. 

b. Oferta de paz. 

c. Oferta de ajuda. 

d. Oferta de sacrifício. 
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NOTAS: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 

 


