
4. Lições do Santuário (4o. Trimestre de 2013—O santuário) 
 
Material bíblico: Êx. 40:9, 10; 31:2–11; 25:8; Lv. 19:2; 1 Pd. 1:14–16; Rm. 3:25–28; 1 
Reis 8:31–53; Sl. 73:1–17. 
 
Citações 

• Os judeus aplacavam Yahweh com o sangue de animais e, de acordo com o 
sistema cristão, o sangue de Jesus amolecia um pouco o coração de Deus, 
tornando possível a salvação de uns poucos afortunados. É difícil conceber 
como a mente humana pode dar vazão a ideias tão terríveis, ou como qualquer 
homem em seu são juízo, pode ler a Bíblia e ainda crer na doutrina da 
inspiração. Robert Ingersoll 

• Por religião, então, eu entendo a propiciação ou conciliação de poderes 
superiores ao homem que este crê que dirigem e controlam o curso da natureza e 
da vida humana.  James G Frazer 

• A propiciação é a doutrina bíblica que incorpora o conceito de que a morte de 
Cristo satisfez plenamente as exigências de um Deus justo no que diz respeito ao 
juízo que incide sobre o pecador. John F. Walvoord 

• Aceitar a Cristo é recebê-Lo pela fé como seu Senhor e Salvador. Mas, 
estritamente falando, o melhor disso é ver que Deus aceitou a Cristo. Ele tomou 
nossos pecados sobre Si mesmo, morrendo para fazer propiciação (o sacrifício 
que remove a ira de Deus) por eles. H.A. Ironside 

• A propiciação pressupõe a ira de Deus e Seu desagrado; o propósito da 
propiciação é a remoção desse descontentamento. Muito simplesmente 
declarada, a doutrina da propiciação significa que Cristo propiciou a ira de Deus, 
tornando Deus propício ao Seu povo... John Murray 

 
Perguntas 
 A verdadeira questão é: que lições podemos aprender com o santuário? O que 
fazemos com palavras como “propiciação”, “expiação”, “apaziguamento” etc? Por que 
o nosso conceito de Deus determina a forma como entendemos a expiação? Se o foco 
do santuário é a permuta legal, como entendemos a Deus e Sua salvação? O que dizer 
do grande conflito? 
 
Resumo bíblico 

Êx. 40:9-10 fala sobre a consagração do santuário e do altar. Êx. 31:2-11 dá 
instruções para os artesãos na confecção de peças para o santuário. Em Lv. 19:2, Deus 
instrui Moisés a dizer aos israelitas que façam um santuário para Ele a fim de que Ele 
pudesse morar com eles. Deus nos chama à santidade em 1 Pd. 1:14-16. A passagem 
mais importante a esse respeito é a de Romanos: “Deus abertamente apresentou a Jesus 
como o dom que traz paz aos que confiam nAquele que derramou Seu sangue. Deus fez 
isso para demonstrar que Ele é verdadeiramente justo, pois, na Sua tolerância, deixou 
impunes os pecados anteriormente cometidos, mas agora, neste tempo presente, Deus 
prova que é justo e que faz o que é correto, justificando aqueles que confiam em Jesus. 
Temos alguma coisa em que nos vangloriar, então? Claro que não. Não há lugar para 
isso! E por que é assim? Será que é porque seguimos a lei da observância de exigências? 
Não, nós seguimos a lei da confiança em Deus. Concluímos, então, que as pessoas são 
justificadas por Deus por meio de sua confiança nEle, e não por meio da observância da 
lei”. Rm. 3:25–28 (FBV). 1 Reis 8:31-53 revela como o Templo fazia parte da vida da 



nação. O salmista explica que ele não conseguiu compreender os fatos até que entrou no 
santuário. Veja-se Sl. 73:1-17. 

 
Comentário 
 Rm 3:25 é mencionado antes deste comentário: “Sobre a arca foi colocado o 
‘propiciatório’… Este é o lugar onde, uma vez por ano, no dia da expiação (Yom 

Kippur, em hebraico), expiação era feita pelo povo e pelo santuário (Lv. 16:14–16). Em 
Romanos 3:25, Paulo se refere a Jesus como ‘cobertura de propiciação’ (expressão 
geralmente traduzida como ‘propiciação’ ou ‘sacrifício de expiação’), pois o próprio 
Jesus é o lugar da redenção, Aquele por meio de quem Deus realizou expiação pelos 
nossos pecados.” (lição de terça-feira). 
 Hilastêrion, a palavra traduzida como “expiação” ou “propiciação”, em Rm. 
3:25, é a palavra usada para traduzir a “cobertura” da arca da aliança, kipper, em 
hebraico (que significa “cobrir”). Isso é interessante, pois essa palavra é usada, em Gn. 
6:14, em relação à cobertura de betume usada por Noé na arca. Portanto, o sentido 
básico da palavra é o de proteção, selamento ou cobertura.  
 A cobertura da arca da aliança era onde se pensava que acontecia a expiação. 
Lutero cunhou o termo gnadenstuhl para se referir a ela. Essa expressão foi, então, 
traduzida ao inglês por Tyndale como mercy seat  [“propiciatório”  ou, literalmente, 
“assento da misericórdia”]. Entretanto, a melhor tradução para a palavra grega é “o dom 
que traz a paz” ou o “dom da reconciliação”. Enquanto isso, o pensamento hebraico 
também faz paralelo a essa ideia com o sentido de tornar dois “em um”.  

Ela certamente não tem o sentido de apaziguar a ira de um Deus vingativo e 
tampouco de “propiciar” a Ele. “Propiciação” significa o ato de tornar favorável. Deus, 
em verdade, já era favorável. Foi por causa de Seu favor amoroso que Cristo veio... 
Não: Deus é Aquele que ama, que vem, que perdoa, que cura, que nos torna favoráveis! 
 
Comentários de Ellen White 
 Devemos procurar entender o que significa estar em completa união com Cristo, 
que é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo. {Signs of 
the Times, 7 de fevereiro de 1900} 
 Cristo nos mostrou o quanto nosso Deus pode amar e sofrer, a fim de garantir 
nossa completa restauração. O Filho de Deus, em quem habitou absoluta perfeição, 
tornou-se pecado por causa da raça caída. Ele não conhecia o pecado pela experiência 
de pecar, mas suportou o terrível peso da culpa de todo o mundo. Ele se tornou nossa 
propiciação, para que todos os que O recebem possam se tornar filhos de Deus. A cruz 
foi erigida para salvar o homem. Cristo, erguido na cruz, foi o meio inventado no céu 
para despertar na alma humana o senso da malignidade do pecado. Pela cruz, Cristo 
procurou atrair todos a Si mesmo. Ele morreu como a única esperança de salvar aqueles 
que, por causa do pecado, estavam no fel da amargura. {Signs of the Times, 24 de 
setembro de 1902} 
 Cristo é o sacrifício expiatório. Ele deixou a glória do céu, Ele Se separou de 
Suas riquezas, ele pôs de lado Sua honra, não para criar amor e interesse pelo homem no 
coração de Deus, mas para ser um expositor do amor que existe no coração do Pai ... 
{That I may know Him, p. 83} 
 O sacrifício do Salvador não foi para criar em Deus um amor que não existia 
antes, mas foi a expressão de um amor que não tinha sido nem apreciado nem 
compreendido.  {Bible training school, 1 de fevereiro de 1908} 
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