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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Caderno de textos do Seminário de Formação Básica em Teologia se trata 
de um riquíssimo material epistemológico de embasamento nos fundamentos 
Doutrinários e Teológicos, visando o nivelamento e a capacitação daqueles que desejam 
investir na carreira do Ministério Eclesiástico. 

Vivendo num século de trevas e de adoecimento no meio de uma religiosidade doentia e 
alienada, a preparação teológica é de vital importância para a sobrevivência intelectual e 
espiritual da Igreja, daí darmos total apoio ao referido Curso, referendando o seu 
conteúdo de altíssimo nível, que nos garante a credibilidade de seu criador o nosso 
Apóstolo Yves Marcel Garcia, profundo conhecedor da Palavra de Deus, e através do 
qual se assegura a excelência do ensino. 

Com Carinho a você querido estudante, discípulo(a) e Líder, 

Apóstolo. Dr. Thomé E. Tavares Filho, PhD    
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1 INTRODUÇÃO 

Trataremos nesta unidade aspectos práticos no que concerne o Tanak, conhecido como 
Antigo Testamento, iremos analisar o propósito do plano de Salvação do homem caído 
e os princípios que estão estabelecidos nos mandamentos e no contexto na Primeira 
Aliança. Faremos uma abordagem sobre simbologia, festas bíblicas e Reino dos Céus, 
com a intenção de analisar sua aplicabilidade à vida cristã, de modo que venha produzir 
crescimento espiritual e maturidade de Fé, com Fruto e Dons do Espírito. Meu Desejo é 
que possamos mergulhar neste “oceano” de conhecimento que são as Escrituras 
Sagradas, convido você a vir comigo,  

Em meu Fraterno Shalom, 

Yves Marcel Garcia. 
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CAPÍTULO I 

1 PROPÓSITO PARA RESGATAR O HOMEM CAÍDO DO ÉDEN 

O Grande proposito de D’us é trazer o homem ao Ponto correto e original pelo qual foi 
criado, ou seja, não apenas para “Salva-lo”, mas aceitar o Governo de D’us, 
desenvolvendo o caráter do Reino. Só assim o mundo receberá o Reino dos Céus. A 
queda foi necessária ou permitida por D’us para que o homem possa desenvolver o livre 
arbítrio, e o mesmo ter a finalidade de fazer servir a D’us por livre escolha, ou seja, o 
livre arbítrio não tem a finalidade de o homem fazer o que quer, mas levá-lo à aceitar o 
governo de D’us, que já está determinado antes da criação do mundo, e assim 
manifestar os frutos de Justiça do Reino. (Mt 5:20) 

Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos 
e irrepreensíveis diante dele em amor; E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus 
Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, Para louvor da glória de 
sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado, Efésios 1:4-6 

Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; 
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; 
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos; 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; 
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus; 
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus; 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o 
reino dos céus;  
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem 
todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5:3-11 
 

D’us envia um representante dEle, dos céus, Yeshua, Jesus, e assim revela esse D’us de 
Amor. D’us se fez homem, e adentrou na dimensão (Tempo e Espaço) em que homem 
habita, para assim tirar e combater o maior inimigo do homem: O Pecado.  

Enviaria D’us alguém que tivesse a sua natureza? Sim! Então esse representante:  

1. Nasceu de uma mulher pelo poder D’us, gerado no ventre, não poderia ser filho 
de um homem, pois teria a natureza do pecado em si; 
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2. Falaria no nome de D’us, e teria a natureza de D’us; 
3. Esse homem deveria ter um altíssimo padrão moral; 
4. Explicaria a mensagem de D’us, com clareza e eficiência, por meio de sinais, 

milagres e maravilhas; 
5. Essa pessoa deveria explicar o propósito do Homem, passado, presente e futuro; 
6. Deveria cumprir em sua primeira vinda o proposito de Resgatar o homem caído, 

pois os profetas disseram que a vida está no sangue (Lev 17:11; Ez 45:19; Mt 
26:28; Ef 1:7; Hb 9:22); 

7. Deveria dar prova que ressuscitaria; 
8. Deveria falar de sua segunda vinda; 

Surgiram muitos homens importantes na historia como: Buda, Maomé, Confúcio, 
Gamaliel, Freud, João Batista, João Paulo II, Einstein, Rabinos como Akiva, Hillel, 
Shammai, por mais que fossem importantes, não se enquadram nos relatos de Jesus O 
Messias, segundo as profecias contidas nas escrituras sagradas.  

Após a queda do homem, o mesmo separou-se espiritualmente de D’us, então Jesus é 
enviado com duas missões distintas:  

1. Em sua primeira vinda Jesus vem como filho de José ou do homem, nasceria da 
descendência de Israel, com o proposito de recriar espiritualmente o homem, 
trazendo o novo nascimento e o Reino de D’us que começa AQUI para se 
consumar no futuro, ou seja, o Reino começa aqui e agora em Yeshua; tomando 
posse desta promessa Judeus e Gentios(Cristãos); 

2. Em sua segunda vinda Jesus vem como filho de Davi, Rei dos reis, implantar em 
definitivo o Reino com todos aqueles que entraram no Reino dos Céus pela obra 
deixada em sua primeira vinda. Dará inicio ao milênio, onde Jesus Reinará em 
Jerusalém, e após esse período, Ele entrega o Reino a D’us, o Pai, (1Cor 15:24) e 
virar novos céus e nova Terra (Ap. 20-22). 
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ENTENDIDO ESSE ESCOPO GERAL, COMO D’US DESENVOLVEU ESSE 
PROPOSITO? 

2 VAMOS ABORDAR A FORMA COMO D’US REALIZOU E REALIZA ESSE 
PROPÓSITO 

1. Formar um Povo 

A partir de Seth, filho de Adão, temos, Noé-Sem-ABRAÃO, D’us Abençoa Abraão e faz-
lhe uma aliança. Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e 
da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e 
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção. E abençoarei os que 
te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as 
famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele; e 
era Abrão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Gênesis 12:1-4 

Os Descendentes de Abraão dão continuidade a esta promessa, temos: Isaque, 
Jacó(Israel) e as 12 Tribos. 

2. Preparar e Santificar esse povo 

D’us acrescenta ao povo de Israel, todo seu padrão moral e sua justiça, através da 
conhecida Torah(Pentateuco), ou Instrução, e assim mostrar ao seu povo como deve ser 
todos os aspectos da vida deles: Familiar, Social e Espiritual.  

Alguns divisões de Todas a instruções da Torah: Mitzvot (Mandamentos), Huquim 
(Estatutos) e os Mishpatim(Preceitos);  

 Mandamentos Morais: Não Matar, Não furtar, Não adulterar. 
 Mandamentos Éticos: Respeito ao semelhante, à família, criação dos filhos, 

negócios, e no comércio, empréstimos, relação empregador e empregado.  
 Mandamentos para a Saúde: Lei Alimentares, tipos de alimentos.  
 Mandamentos de Caráter Memorial e Proféticos: Shabat, Festas Bíblicas, que são 

sinais dos propósitos de D’us com o povo na Aliança. 
 Mandamentos Sacrificiais: Perdão de Pecados, Sacrifícios de Animais, Hoje 

Yeshua Nosso Senhor cumpriu essa lei, sacrificando a si, como oferta pelos 
pecadores. 
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Observação: Os Sábios de Israel e O Novo Testamento nos ensinam, que o proposito 
dos Mandamentos de D’us é disciplinar a vontade humana para que os princípios nela 
estabelecidos ou contidos possam trazer ao coração do homem a Espiritualidade correta 
para se manter um relacionamento com D’us em seu Reino.  

O Paralelo simbólico do Nosso Crescimento Espiritual com os Livros do Pentateuco: 

1.Gênesis – Bereshit (No Princípio). 

 Conhecemos a D’us e as Obras de sua Criação; 
 Tomamos consciência do pecado e as consequências de nossa separação de D’us; 
 Saímos da Escravidão do “Egito” o mundo e seu sistema; 
 Andamos pelo deserto “Nossa vida aqui”, na dependência total de D’us. 

2.Êxodo – Shemôt (Nomes). 

 Conhecemos os Mandamentos, seus princípios e suas bençãos; 
 Tomamos posse do que somos agora livres da escravidão do pecado e que 

podemos ser libertos para um novo relacionamento com D’us, por intermédio do 
redentor. 

3.Levítico – Vaicrá (E Apareceu). 

 D’us explica os mandamentos; 
 Os Sacrifícios pelos pecados são sobre o Messias; 
 Somos Levados para o sacrifício do holocausto, (Louvor, Consagração, e dedicação 

a D’us;  
 Somos libertos para servir a D’us. 

4.Números – Bamidbar (No Deserto). 

 Aprendemos as estratégias para conquistar a terra prometida (Tipifica o Reino de 
Yeshua); 

 Somos preparados, capacitados, organizados para conquistar e para a batalha final. 

5.Deuteronômio – Devarim (Palavras). 

 Repetição da Lei e princípios de D’us; 
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 Tomando posse definitivo da terra de Canaã e assim estaremos Eternamente com o 
Senhor. 

3. Dar uma terra a esse povo 

Para desenvolvimento deste povo, D’us entregou uma terra especifica ao povo, 
chamada de Canaã, haja vista que qualquer povo precisa de uma terra para crescer e se 
desenvolver como Nação, veja o texto: Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança 
com Abrão, dizendo: « tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até 
ao grande rio Eufrates; Gênesis 15:18 

 

4. Levantar Profetas que anunciem a chegada do Messias na sua primeira e 
segunda vinda 

Como vimos desde a Torah, ela é carregada de figuras paralelas que apontam para o 
Messias e sua obra, e o propósito de sua vinda, na qual está relacionada a reconstruir as 
brechas deixadas pelo pecado na vida do homem. Quando o povo começa a quebrar a 
aliança D’us levanta os seus profetas para anunciar uma redenção maior, no qual 
escreveria as suas leis em definitivo no coração de seu povo, (Judeus e Cristãos), veja: 
Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e 
com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os 
tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito; porque eles invalidaram a minha aliança 
apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a 
casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei a minha lei no seu interior, e a 
escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não 
ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao 
Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor; 
porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. 
Jeremias 31:31-34 
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CAPÍTULO II 

1 AS FESTAS BÍBLICAS 

 
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As Festas (solenidades) do Senhor, que convocareis, 
serão santas convocações; estas são as minhas Festas (solenidades): Levítico 23:2(Grifo 
do autor). 
Pelo entendimento geral sobre as solenidades bíblicas, sabemos que são tempos 
determinados por D’us, com datas especificas, nos quais visam alimentar a compreensão 
de que D’us atua na vida e na história de seu povo, deste modo, é um momento de 
gratidão e benção da Parte do Senhor. A Igreja em Cristo tem todo o direito de 
participar destes memoriais, pois se tornou participante da mesma aliança e desfruta de 
todas as bençãos e responsabilidades. Veja: E, se as primícias são santas, também a 
massa o é; se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram 
quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante 
da raiz e da seiva da oliveira, Romanos 11:16,17. 

Festa de Primavera – Morte e ressurreição de Jesus 

1. A PÁSCOA (Pessach)– Data 14 de Nisan(Mar/Abril) 

São estas as festas fixas do SENHOR, as santas convocações, que proclamareis 

no seu tempo determinado: no mês primeiro, aos catorze do mês, no crepúsculo da 

tarde, é a Páscoa do SENHOR. (Levítico 23:4-5 ARA 1996). 

 Significado Histórico 

Uma festa memorial, celebrada em casa. Cada Família comia a refeição da 

Páscoa, simbolizando os eventos na noite em que Deus enviou o anjo da morte sobre as 

casas dos egípcios, e matou os primogênitos, ficando vivos os primogênitos dos Israelitas 

onde o sangue nos umbrais das portas dava o livramento.  Esse evento marcou a 

redenção de Israel da escravidão do Egito.  

 Significado Profético em Jesus 
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A celebração de Páscoa está ligada ao cordeiro que se era sacrificado, para os 

cristãos pré figurava Jesus que Seria morto para salvação dos pecados. Em Cristo saímos 

da morte para vida, do deserto para a abundância, das trevas para a vida. Trocamos um 

cordeiro morto para um vivo e Eterno, da maldição para Graça de Cristo. 

 Como o Cristão pode celebrá-la? 

O Cristão tem a opção de usar um manual tradicional judaico ou o manual de 

páscoa judaico messiânico, pois é adaptada a fé em Jesus. Deste modo, celebrar a 

riqueza da obra de Cristo em nossas vidas. Neste manual podemos ver os ingredientes 

que simbolizam tanto os eventos do Êxodo com a nova vida que o Cristão Desfruta em 

Cristo. 

2. PÃES ASMOS (Matzot) – Data 15-21 de Nisan (Mar/Abril) 

E aos quinze dias deste mês é a Festa dos Pães Asmos do 

SENHOR; sete dias comereis pães asmos. No primeiro dia, 

tereis santa convocação; nenhuma obra servil fareis; mas 

sete dias oferecereis oferta queimada ao SENHOR; ao 

sétimo dia, haverá santa convocação; nenhuma obra servil 

fareis. (Levítico 23:6-8 ARA). 

 Significado Histórico 

Um período de uma semana no qual o povo comia pão feito sem fermento, 

como uma recordação da saída apressada de seus antepassados do Egito. (Êxodo 

12:34). Começa no dia 15, logo após o primeiro dia de Páscoa. Neste período o povo 

de Israel tomava consciência da libertação ocorrida no Êxodo. É costume tirar os 

fermentos das casas dos Judeus nesses dias. 

 Significado Profético em Jesus 

Em Cristo as pessoas foram apressadamente tiradas do Mundo de Pecado e 

iniciado um período de purificação em suas vidas, que está associado à mudança de 
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atitudes e aprendizado no qual é retirado o pecado de suas vidas, tipificando um pão 

sem fermento, puros para servir ao Senhor. Jesus representa o sacrifício sem pecado 

(Sem Fermento), estava no tumulo.  

 Como o Cristão pode Celebra-la? 

Após o primeiro dia de páscoa, o cristão tirará sete dias de jejum de Alimentos 

fermentados, como pão, bolos, pizzas etc. E nestes dias de jejum ele fará uma reflexão 

de sua vida, corrigindo atitudes e pensamentos que tentem tira-los de uma vida de 

santidades. Buscando nestes dias em Deus fortalecimento para sua vida espiritual.  

3. PRIMÍCIAS (Bikurim) – Data 16 de Nisan (Mar/Abril) 

Disse mais o SENHOR a Moisés: Fala aos filhos de Israel e 

dize-lhes: Quando entrardes na terra, que vos dou, e 

segardes a sua messe, então, trareis um molho das 

primícias da vossa messe ao sacerdote; 11 este moverá o 

molho perante o SENHOR, para que sejais aceitos; no dia 

imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que 

moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, 

de um ano, em holocausto ao SENHOR. A sua oferta de 

manjares serão duas dízimas de um efa de flor de farinha, 

amassada com azeite, para oferta queimada de aroma 

agradável ao SENHOR, e a sua libação será de vinho, a 

quarta parte de um him. Não comereis pão, nem trigo 

torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes 

a oferta ao vosso Deus; é estatuto perpétuo por vossas 

gerações, em todas as vossas moradas. (Levítico 23:9-14 

ARA). 

 Significado Histórico 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia 

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

 

13 

Uma semana de ação de graças comemorada na época da colheita. Durante a 

qual a primeira cevada madura era oferecida ao Senhor. Neste dia oferecia-se a Deus os 

primeira frutos do Cereal.  

 Significado Profético em Jesus 

O Simbolismo prenuncia a ressurreição de Jesus, chamado de as primícias dos 

mortos, e é nesta esperança que se fundamenta o Cristianismo Bíblico, sem ressurreição 

não há Cristianismo, (I Coríntios 15.20-23).  

 Como o Cristão pode celebrá-la? 

No oitavo dia deve-se agradecer a D’us pelo período de Jejum, agradecendo no 

Senhor pelo fortalecimento e bênçãos recebidas nesses dias. Trazendo uma oferta de 

gratidão  a Deus, usando o mesmo princípios citado em levítico 23:14. 

4. PENTECOSTES (Shavuot) – 5 de Sivan (Maio/Jun) 

Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, 

desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida; 

sete semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao sétimo 

sábado, contareis cinqüenta dias; então, trareis nova oferta 

de manjares ao SENHOR. Das vossas moradas trareis dois 

pães para serem movidos; de duas dízimas de um efa de 

farinha serão; levedados se cozerão; são primícias ao 

SENHOR. Com o pão oferecereis sete cordeiros sem 

defeito de um ano, e um novilho, e dois carneiros; 

holocausto serão ao SENHOR, com a sua oferta de 

manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma 

agradável ao SENHOR. Também oferecereis um bode, 

para oferta pelo pecado, e dois cordeiros de um ano, por 

oferta pacífica. Então, o sacerdote os moverá, com o pão 

das primícias, por oferta movida perante o SENHOR, com 
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os dois cordeiros; santos serão ao SENHOR, para o uso do 

sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que tereis santa 

convocação; nenhuma obra servil fareis; é estatuto 

perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas 

gerações. 

22 Quando segardes a messe da vossa terra, não 

rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as 

espigas caídas da vossa sega; para o pobre e para o 

estrangeiro as deixareis. Eu sou o SENHOR, vosso Deus. 

(Levitico 23:15-22). 

 Significado Histórico 

O Cereal novo é oferecido em ação de graças ao Senhor. Nesta festa celebra-se 

o recebimento dos mandamentos de Deus. É celebrado no 50º dia desde a festa de 

Primícias. Como o trabalho Israelita era agrícola Deus ordenou que fosse feito a 

contagem dos feixes de trigo durante esse período, e era levado ao sacerdote para que 

este mostrasse ao Senhor como forma de agradecimento. Pentecostes é celebrado 

apenas em um dia, mais a preparação para esse dia era significativo uma vez que era o 

próprio Deus que supria a colheita do Povo.        

 Significado Profético em Jesus 

Jesus disse que enviaria o consolador. O Espírito Santo veio em pentecostes e 

três mil pessoas foram convertidas, esses primeiros crentes foram representantes dos 

milhões que Deus haverá de colher no futuro. Esta festa para os Cristão é o revestimento 

pelo Espírito de Deus para que possa servir e enfrentar as Lutas espirituais. Celebra-se 

nesta data o surgimento da Comunidade de Santos ou Igreja.   

 Como o Cristão pode celebrá-la? 
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Fazendo uma preparação espiritual até o dia da festa, orando e lendo as 

escrituras, pedindo a Deus que venha conceder o Fruto do Espírito e os Dons, neste dia 

a congregação pode fazer um culto com esta temática. O líder, por exemplo, pode traçar 

os cinquenta dias de preparação onde a Igreja estará em propósito, aguardando todo dia 

e apresentando ao Senhor um momento de gratidão e preparação espiritual.  

Festa de Outono – Segunda Vinda de Jesus e a Implantação do Reino em Plenitude 

5. A FESTA DAS TROMBETAS (Rosh HaShanah ou Shofar) - 1 de Tishri 
(Set/Out), Novo Ano Bíblico. Quando o povo judeu regressou do seu exílio na 
Babilônia, adotaram para si próprios o Novo Ano do calendário civil babilônico. 

Segundo a tradição judaica, o sopro do "shofar" neste dia relembra o toque das 
trombetas durante a conquista da cidade de Jericó e os cornos do carneiro que Abraão 
usou para o sacrifício no Monte Moriá. 

As Escrituras falam-nos de um tempo em que Israel será reunido na sua Terra através do 
toque de "uma grande trombeta" - Isaías 27:13 - e, na Nova Aliança, o apóstolo Paulo 
explica este mistério numa altura em que todos os crentes serão reunidos ao Messias - 1 
Coríntios 15:51, 52; 1 Tessalonicenses 4:16-18. E porque nenhum de nós sabe o exato 
tempo deste "soprar da trombeta", a Festa das Trombetas deve motivar-nos à 
preparação e ao serviço. 

6. A FESTA DA EXPIAÇÃO - "Yom Kippur" - 10 de Tishri (Set/Out) - que se segue 
após 10 dias da Festa das Trombetas é, segundo a tradição judaica o dia 
estabelecido para que cada judeu "acerte as suas contas com Deus. Este era 
biblicamente o dia em que Israel se deveria reconciliar com Deus como nação 
serva do Senhor - Levítico 16, 23:26-32.  Profeticamente, esta Festa aponta para 
o tempo em que Israel como nação será reunida ao Messias Jesus. 

No final do tempo da Grande Tribulação, Israel como nação olhará para o Messias "Eu, 
a Quem trespassaram", e "chorarão por Ele como aquele que chora pelo primogênito" - 
Zacarias 12:10. Nesse Dia Israel receberá a "remoção do pecado e da impureza" - 
Zacarias 13:1 - será enxertada de novo na sua própria oliveira natural, e então "todo o 
Israel será salvo"! - Romanos 11:23-26. 
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O Dia da Expiação recorda-nos que este reajuntamento nacional de Israel está-se 
aproximando, motivando-nos assim a partilharmos as Boas Novas do 
Messias "primeiramente ao judeu e também ao gentio" - Romanos 1:16. 

 

7. A FESTA DOS TABERNÁCULOS – (Festa das Cabanas) - 15-21 Tishri (Set/Out).  
Este festival da colheita de Outono é chamado de "cabanas", porque Deus 
mandou que Israel vivesse todos estes dias de Festa em cabanas, de forma a 
lembrarem o tempo passado no deserto e como só o Senhor é a nossa proteção e 
segurança. Esta Festa é também chamada de "Festa da recolha" - Êxodo 23:16. 

Esta Festa é hoje celebrada como o festival do fim da colheita, acompanhada de grande 
alegria na provisão de Deus para o Seu povo. Zacarias profetizou que as nações serão 
um dia "recolhidas" ao Messias. Um dia, todas as nações sobreviventes que atacaram 
Israel irão honrar o Rei dos reis, o Messias de Israel, ao celebrarem a Festa dos 
Tabernáculos todos os anos em Jerusalém - Zacarias 14:16-18. 

Vemos este sétimo mês apontando para o tempo em que Deus irá completar o Seu 
plano redentor, reunindo o Corpo do Messias (Festa das Trombetas), ajuntando a nação 
de Israel (Dia da Expiação), e juntando para Si todas as nações (Festa dos 
Tabernáculos). 

 

Festa do Descanso (O Shabbat) (Semanal) 

Um pequeno resumo nós precisamos fazer para conhecermos um pouco dessa história.  

- No ano 321 d.C., O imperador Constantino declara a “Venerabilis die Solis” (“O 
venerável dia do Sol”). O sol era considerado como um deus. Até nos dias de hoje, este 
dia – domingo – é assim chamado “dia do sol”, como Sunday em inglês, Sontag em 
alemão e em outras línguas também possuem esse significado. Em português, optou-se 
pelo latim, “Dominus Dei”, ou seja, Dia do Senhor;  

- No ano 336 d.C., o Concílio de Laodicéia decreta a mudança do sábado para o 
domingo;  
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- No ano 386 d.C., Graciano, Valentiniano e Teodósio exigem que se façam negócios no 
sábado;  

-Em 416 d.C., o Papa Inocêncio publica que os cristãos deveriam guardar e jejuar no 
domingo;  

- Em 538 d.C., o Concílio de Orleans reforça a guarda do domingo;  

- No 590d.C., finalmente, o Papa Gregório consolida por decreto a guarda do domingo 
e discrimina todo aquele que continuasse guardando o sábado.  

Daí pra frente, os cristãos deixaram de vez de guardar o Shabbat.  

Nosso herói Lutero dizia, e corretamente, que as Sagradas Escrituras, e não a tradição 
da Igreja, representavam o guia de sua vida. Mas John Eck, um dos mais destacados 
defensores da fé católica romana, atacou Lutero no ponto-chave da Reforma: o sola 
scriptura – “a Bíblia e a Bíblia somente”. Reivindicando que a autoridade da Igreja se 
encontrava acima das Escrituras, John Eck desafiou Lutero no tocante à observância do 
domingo em lugar do sábado. Disse Eck:  

“As Escrituras ensinam: ‘Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo; seis dias 
trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus’, 
etc. Entretanto, a Igreja mudou o sábado para o domingo com base em sua própria 
autoridade, e para isto você [Lutero] não tem Escritura.” John Eck, Enchiridion of 
Commonplaces Against Luther and Other Enemies of the Church, tradução de Ford L. 
Battles, 3a edição (Grand Rapids: Baker, 1979), pág. 13. 

O que diz a Bíblia sobre este dia?  

Primeiramente, o que quer dizer a palavra Sábado na língua hebraica? A palavra 
“Shabbat” significa, no hebraico, descansar, cessar. Como substantivo, quer dizer o dia 
da semana chamado Sábado, sendo o sétimo dia. É interessante observar outras 
palavras no hebraico que possuem a mesma raiz “sheb” ou “shab”, que no hebraico 
representa-se pelas letras “shin” e “bet”. Assim, a palavra “sheva” significa o número 
sete; “Shibim”, setenta; “shebii”, “shevua” significa período de sete semanas ou Festa 
das sete semanas (Shavuot), ou também conhecida como a Festa de Pentecostes.  

O número sete, na Bíblia, aponta para algo que é perfeito, eterno, pleno, completo, 
absoluto. Desta raiz advém, também, a palavra “shabá”, que significa jurar, conjurar. 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia 

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

 

18 

É interessante, ainda, notar que na língua hebraica muitos antônimos são formados pelo 
mesmo radical. Em minha opinião, dá a entender que possa ter havido um propósito 
divino em chamar nossa atenção para o sentido oposto.  

Assim, no hebraico, a palavra “shabar” significa comprar, adquirir, enquanto shabat 
significa descansar, parar, cessar algo que se estava fazendo; justamente o contrário de 
comprar, adquirir, trabalhar, verbos estes que denotam uma atividade dinâmica, e não 
de descanso, repouso.  

Ainda, estudando a palavra “Shabat” no hebraico, gostaríamos de considerar, pelo 
menos, treze boas razões pelas quais todos podem celebrar o Shabat segundo a própria 
Bíblia:  

Em primeiro lugar, no Livro de Genesis, versículo 3 do capítulo 2, diz o próprio D´us:  

“Abençoou D’us o sétimo dia, e o santificou; porque nele descansou de toda a obra que 
criara e fizera...Deste versículo, aprendemos que o shabat é um dia abençoado. Ou seja, 
abençoar na língua hebraica, significa conceder autoridade e poder, para que alguém 
seja bem sucedido e próspero, fecundo e fértil. Então, o shabat é um dia no qual 
recebemos esta bênção do próprio D’us;  

Segundo, é um dia santificado, ou seja, separado dos demais dias. Isto é, ele não foi 
feito para ser igual à segunda, terça ou quarta-feira, etc. A lembrança e o objetivo 
central, quando lermos todos os versículos que mencionam o shabat, é buscar e refletir a 
própria santidade de D’us.  

Jesus, é o Senhor do Shabat, diz o evangelista Mateus:  

“... Porque o filho do Homem até do shabat é Senhor...” (Mt12:8)  

No livro de Marcos, Yeshua diz: ...O sábado foi feito por causa do homem e não o 
homem por causa do sábado... (Marcos 2:27-28). Só este motivo, Jesus, o Senhor do 
Shabat, já seria para nós um bom exemplo. Ou seja, seguimos Aquele que é dono e que 
também guardava o shabat em obediência ao seu Pai. Jesus ensinava e corrigia o povo 
judeu quanto a maneira correta de guardar este dia com boa ação e alegria, abolindo 
todo e qualquer tipo de legalismo, tradicionalismo e má interpretação que alguns fariseus 
tinham ou faziam neste dia. Shabat não é para ser peso para o homem, uma proibição, 
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mas uma revelação profunda da fé e do zelo para com as coisas do Nosso Pai, Nosso 
Rei, Avinu malkeinu.  

Shabat é o dia de a família estar reunida. Analisando o quarto mandamento, vemos: 
“...Lembra-te do dia do sábado para o santificar... Neste dia não fareis trabalho algum, 
nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o estrangeiro.”. 
(Ex20:8-11). Estes versículos nos mostram que D’us quer toda a família reunida. Por 
isso, dizemos que o shabat também é o dia da família e daqueles que estão ao nosso 
redor. Com certeza, se toda família pudesse ter um dia de reunião, comendo juntos à 
mesa, estaria muito melhor em termos de amor, bom relacionamento e união;  

Oitavo, sábado é um sinal de D’us para com a Casa de Israel. Observemos o que diz o 
versículo abaixo: “...Certamente guardareis os meus sábados; porquanto isto é um sinal 
entre Mim e vós pelas vossas gerações... Porque eu sou o Senhor que vos santifica...” 
(Ex 31:13). Vejam que tomar o shabat como um sinal só é válido para o povo judeu e 
não para o gentio crente. Mas, como o gentio crente em Cristo foi enxertado na 
“Oliveira” que é o Israel espiritual (judeus e gentios crentes em Jesus), este também tem 
o direito à esta bênção.  

Há aqui outro detalhe de suma importância. Em vários versículos da Bíblia que fazem 
menção ao sábado é usado o verbo Shamor no sentido de guardar, obedecendo este 
mandamento do shabat, referindo-se aos filhos de Israel, ou seja, é um mandamento 
dado ao povo hebreu, como já dito. Por exemplo, temos o versículo citado acima. Mas, 
no decálogo, que foi dado também para toda humanidade, D’us emprega o verbo 
Zachor”, que quer dizer “Lembrar-se”. Assim, podemos dizer que D’us quer a 
humanidade se lembrando do sábado, santificando-o e descansando nele. Mas, para o 
povo de Israel, além destes princípios, D’us quer que o sábado seja um SINAL do pacto 
eterno entre o povo hebreu e o próprio D’us. Lembremo-nos que, por Cristo, os Cristãos 
foram enxertados neste Pacto;  

O Shabat é um dia de festa e alegria. Isto mesmo, um dia de festa! Em Levítico 23:2-3, 
temos o shabat como uma festa semanal, porém, uma convocação solene. Portanto, é 
uma festa de alegria e, por isso, não se jejua no sábado (salvo exceções). Se temos um 
dia dedicado para adorar, louvar e estudar a santa Palavra do Senhor, não pode haver 
espaço para nenhuma tristeza. Claro que isto não invalida que D’us seja adorado em 
qualquer outro dia da semana, mas, no sábado, temos uma festa;  
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O motivo para a guarda e observância do Shabat é, para mim, uns dos grandes motivos, 
pois obedecer a guarda do shabat é um ATO PROFÉTICO, ou seja, um ato de fé, uma 
alusão ao reino milenar, o reino onde Yeshua, juntamente com judeus e gentios salvos, 
estarão reinando com o Rei dos reis. A palavra ato profético em si significa fazer algo por 
fé, simbolizando ou gerando a existência de algo. Por exemplo, quando fazemos a ceia 
com pão e vinho, estamos, segundo o apostolo Paulo, dizendo que Yeshua morreu, 
ressuscitou e que Ele voltará. Ou seja, esta cerimônia é um bom exemplo do que é um 
ato de fé. Outro bom exemplo é a celebração das festas bíblicas, pois se extrairmos delas 
a fé, as mesmas não teriam sentido algum para nós e não passariam de um simples 
memorial. O Texto de Hebreus diz: “... Portanto, resta ainda um repouso shabático para 
o povo de D’us...” (Hb 4:9). O contexto fala do descanso, do reino de D’us chegado à 
terra por meio da segunda vinda do Messias Yeshua. O livro de Apocalipse (19:7 e 20:6) 
fala deste milênio e deste reino. O autor de Hebreus ainda nos exorta a nos esforçarmos 
para entrar neste descanso (shabat) do Senhor.  

Se compararmos o shabat com a Lei do dízimo (um estatuto), veremos que o dízimo 
aparece em todo o Antigo Testamento, mas não está ordenado ou endossado no Novo 
Testamento como Lei, mas, simplesmente, como bênção para quem for fiel e obediente 
a este bom e eficaz estatuto. É um ato de amor. O dízimo é um estatuto judaico muito 
bem entendido pelos crentes em Jesus e tal entendimento é muito bom. Mas, se 
analisarmos bem o mandamento (Mitzvá) do shabat, veremos que o Shabat nos foi dado 
anteriormente à Lei, durante o período da Lei, após a Lei (Isaias 56 é um bom exemplo 
dos estrangeiros entre os judeus guardando o shabat e recebendo bênçãos) e, mais 
importante ainda, no Novo Testamento, onde há mais citações sobre o shabat do que o 
Antigo; o que nos prova a confirmação do propósito de D’us para que todos nós 
cresçamos em fé e em verdade, profetizando juntos Os dias vindouros(Acharit Haamim), 
quando todos os eleitos estaremos na presença do Senhor.  

Eu poderia dizer que pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, no primeiro dia da 
semana, não é um argumento válido para anular mais de centenas de citações que a 
bíblia menciona sobre o shabat. Yeshua não poderia ressuscitar, como judeu, num dia 
sábado, de descanso absoluto para os judeus. Ninguém saía de suas casas. Assim, 
Yeshua foi obediente até nisso, quando ressurgiu no primeiro dia da semana. Seria 
muito estranho um filho tão obediente, com a mesma natureza divina, mudar um 
mandamento ou qualquer outro ordenado por Seu Pai. Não seria?  
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Que cada um de nós crentes em Jesus, possamos ter um entendimento mais pleno e 
completo do dia do Senhor, não com legalismos, proibições ou por tradições, mas por 
revelação. Quem não tem a revelação do shabat, não merece as bênçãos do shabat, 
dizem os sábios estudiosos da bíblia.  

Que cada um possa receber com amor este ensinamento bíblico que foi tirado do nosso 
meio por decreto, mas que ele volte rápido, mas não por meio de outro decreto 
humano, mas sim, como revelação e amor ele representa: a história passada, presente e 
futura da redenção total do homem e a chegada de Cristo e do Reino de D’us. É disso 
tudo que fala o Shabat.  

Festa das Luzes (Dedicação, Luzes) – Hanucá (Festa da Tradição de Israel) 

Uma das festas da tradição judaica chama-se Hanucá (Luzes), celebramos pelo seu 
caráter histórico, Espiritual e Profético, irei abordar os três.  

O Caráter histórico nos conta que a cidade de Jerusalém foi tomada pelo exército grego 
de Antíoco Epifanes, logo impondo por três anos e meio suas proibições das praticas do 
Judaísmo da Época, como: Ofertas de Sacrifícios, Circuncisão, Celebrações das Festas 
Bíblicas, a guarda do shabbat, Batismo, e a Alimentação Kasher (Permitida ao Povo 
Judeu) etc., e se inicia uma série de profanações no Templo de Jerusalém, sujando com 
sangue de porco, tirando os utensílios e colocando uma estatua de seu deus grego zeus. 
(Segundo Flávio Josefo, em História dos Hebreus, Pgs 545 e 546). Neste período 
levantou Matatias Macabeu (Martelo) o sacerdote, e se opôs contra o domínio pagão, 
logo após sua morte, seu filho Judas Macabeu da continuidade a guerra, eles conseguem 
vencer o inimigo, e a história nos conta que os sacerdotes foram reconsagrar o Templo, 
e acharam uma botija de azeite com selo sacerdotal que não fora profanado, então 
acendem a menorá e o azeite que duraria um dia, e por um milagre fica acesso durante 
oito dias, o suficiente para produzir mais azeite. (Segundo o Talmude Shabat 21b), essa 
é a razão dos oito dias de festa, acender as velas numa menorá especial de nove braços 
chamada hanukiá. 

Sabemos que Jesus como um bom Judeu celebrou essa festa, veja: E em Jerusalém 
havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no 
alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás a 
nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: 
Já vo-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas 
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testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vo-
lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me 
seguem; E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da 
minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las 
da mão de meu Pai. João 10:22-29. Então podemos dizer que todas as festas direta ou 
indiretamente são sombras do Messias, Colossenses 2:16-17: Portanto, ninguém vos 
julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos 
sábados, Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui o contexto 
de Colossenses, o Apostolo Paulo não está depreciando as festas, mas mostrando que se 
alguém celebra e principalmente vê o Messias nelas, não deve se importar com o 
julgamento dos outros. Então saiba que Jesus é Nossa Luz, Apenas Ele pode Fazer 
Verdadeiramente nós que também somos o templo de D-us ser reconsagrados, e 
dedicados novamente a D-us, pois muitas vezes não percebemos, mas o mundo é 
enganoso e devemos fazer uma analise de nossas vidas para que ele possa passar seu 
sangue carmesim em Nossas vidas e nos tornar sempre santos para D-us. Deste modo 
não vejo problema nenhum de um Cristão assim com eu celebra-la uma vez que a Igreja 
foi enxertada em Israel e se alimenta da Mesma Seiva (Princípios e Mandamentos), 
Romanos 11:17-18: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, 
foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, Não te 
glories contra os ramos; e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas 
a raiz a ti. Deste modo rompamos com toda teologia da Substituição criada por Roma, e 
que os Reformadores herdaram, ou seja, somos frutos da reforma, mas agora é tempo 
de Restauração e a Igreja de Cristo deve tomar posse de tudo àquilo que lhe foi negada 
durante o 4º século. Assim seja luz, que nossas vidas possam através de pequenos atos 
mostrarem que verdadeiramente somos de Cristo Jesus. Por isso Boas Obras SEMPRE. 
Mas que tipo? Ajude os pobres, as Viúvas, os Idosos, e lembre e guarde os Princípios e 
Mandamentos do Senhor. 

No sentido profético vemos uma relação muito forte com aquilo que Daniel falou e Jesus 
também, veja:  

Daniel 11:28-31: Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será 
contra a santa aliança; e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo 
determinado tornará a vir em direção do sul; mas não será na última vez como foi na 
primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza; e voltará, e 
se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver; voltará e atenderá aos 
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que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que 
profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo 
abominação desoladora. 

Mateus 24:15: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o 
profeta Daniel, está no lugar santo; quem lê, atenda; 

Percebemos que muitas profecias têm duplo acontecimento, um momentâneo e um 
futuro, é como se um acontecimento momentâneo fosse um exemplo para algo que vai 
acontecer num tempo futuro, assim vejo nesta profecia de Daniel que se cumpriu com as 
abominações praticadas por Antíoco General Grego e como acontecera em breve 
quando o templo de Jerusalém for reconstruído, haverá uma nova profanação agora 
realizada pelo antimessias (anticristo), que irá proibir toda pratica judaica e instalar uma 
apostasia que será combatida em minha opinião pela segunda vinda do Messias. Assim 
fiquemos vigilantes, as praticas contra as leis de D-us e seus mandamentos estão 
contidas em todos os segmentos da sociedade, nas escolas, universidade, filosofias, 
políticas, Jornais, filmes e internet, preparando o cenário profético para a manifestação 
do anticristo, aquele que se opõem a vontade de D-us registrada nas Escrituras. 

Você Sabia? 

Que ao acender as velas, deve recitar as seguintes bênçãos: 1º Bendito seja Tu, Senhor, 
Nosso D-us, Rei do universo, que nos santificaste com tuas ordens e nos comandaste 
que acendêssemos as velas de Hanucá. 2º Bendito sejas Tu, Senhor, Nosso D-us Rei do 
universo que realizou milagres para nossos pais, em seus dias. 3º Bendito sejas Tu, 
Senhor, Nosso D-us Rei do Universo que nos manteve em vida, nos sustentou, e nos 
permitiu alcançar os dias de hoje. Nós que cremos em Jesus, acrescentamos: EM NOME 
DE JESUS, Amém. A Menorá é acesa olhando de frente da DIREITA para a 
ESQUERDA, e aproveitamos a ocasião para ajudarmos financeiramente pessoas 
necessitadas. 
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2 POR QUE A IGREJA DEIXOU DE CELEBRAR AS FESTAS BIBLICAS? 

 

A expansão do evangelho se deu pelos apóstolos com a formação de 

comunidades Cristãs pelas regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, 

como: Chipre, Capadócia, Macedônia, Creta, Síria, Malta, Sicília e Itália, Gália, Espanha 

e Mauritânia. Conforme Anexo: 1.  

Os motivos que colaboraram para os cristãos deixarem de celebrá-las. 

Desta feita, os cristãos eram liderados pelos apóstolos ou pelos bispos 

estabelecidos pelos próprios apóstolos. E Estes bispos tinham uma ligação muito forte 

com os ensinos apostólicos. E quando surgia qualquer problema doutrinário, logo se era 

sanado pela intervenção apostólica, sendo as Epistolas muito usada com essa finalidade.  

Com a destruição de Jerusalém e a morte do último apostolo no ano 100 D.C, 

começa uma série de eventos que culminou com uma separação brusca da herança 

apostólica e do referencial que os apóstolos representavam as comunidades Cristãs que 

viviam em regiões de domínio do império romano. Desta citamos alguns desses eventos: 

I. Perseguições Imperiais 

O Cristianismo em ampla expansão possuía um caráter exclusivo, e não aceitava 

o sincretismo da religião de deuses das regiões sob o domínio romano. Isso na 

concepção social romana causaria separatismo e conflitos. Por isso esses cristãos eram 

considerados um problema pelos imperadores. 

Os Cristãos não aceitavam associar-se com a adoração desses deuses, nem 

participar de suas festividades, nem lhes prestar sacrifícios, com essa atitude, eram 

considerados até ateus e insociáveis.  



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia 

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

 

25 

Os cristãos deste período também rejeitavam adoração ao Imperador, que era 

considerado um deus, e proclamavam outro Rei, Jesus, e eram vistos como 

conspiradores e traidores. 

O Cristianismo era associado como um ramo do judaísmo, que após a 

destruição de Jerusalém no ano 70, passaram a ser rejeitados, pois as práticas eram 

semelhante a do judaísmo, ou seja, um só Deus, e não comiam alimentos sacrificados 

aos ídolos.   

Para que possamos ter uma idéia da influência do paganismo, Benjamin Scott, 

em As Catacumbas de Roma, da Editora CPAD, cita na Pagina 34:  

Ficamos surpreendidos com os atos isolados de crueldade 

ou injustiça para com certas classes e, particularmente para 

com os desamparados, continuando a estudar e a refletir, 

ficamos impressionados com a depravação geral, mísera 

degradação e degeneração da sociedade, desde o 

imperador ao escravo. 

Percebe-se que havia o ódio na sociedade que era provocado pela santidade 

destes cristãos. 

II. Desenvolvimento Eclesiástico 

No ano 125 D.C as comunidades cristãs eram governadas pelos bispos locais, e 

mandavam na sua região e tinha os presbíteros e diáconos às suas ordens. No decorrer 

deste tempo temos uma alternância nesta forma de hierarquia na igreja. Umas das 

causas destas mudanças são: 

 A perda da autoridade apostólica,  

 Crescimento em número de “cristãos”,  
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 Perseguições que uniram as comunidades para que politicamente “negociar” com o 

império que representava um perigo “comum”, 

 Analogia com império que matinha um carregado modelo de hierarquias, surgindo uma 

autocracia regida por bispos. 

 

III. Desenvolvimento da Doutrina 

Um dos momentos mais importantes para formação da doutrina normativa 

Cristã histórica, se têm pelo menos três escolas: de Alexandria, da Ásia Menor e do Norte 

da África. 

 Escola de Alexandria: Passaram por ela grandes nomes que Intelectualmente 

contribuíram para teologia, como Pantero, Clemente de Alexandria, e o grande Orígenes.  

 Escola da Ásia Menor: Era constituída por vários mestres, em localidades diferentes, com 

grande destaque a Irineu. 

 Escola do Norte a África: Fica na cidade Cartago, possuía grande número de teólogos, e 

com destaque para Tertuliano e o Bispo Cipriano. 

O grande desenvolvimento da teologia principalmente no âmbito intelectual, e a 

forte influência da filosofia sobre esses mestres, deixando assim um distanciamento com 

os ensinos apostólicos e a influência dos princípios dos mandamentos bíblicos, ou seja, a 

interpretação das escrituras e as doutrinas passam a ser feitas pelo prisma da filosofia 

grega, como observa Jesse Lyman Hurlbut, em História da Igreja Cristã, da Editora Vida 

Acadêmica, Pg. 74;  

Na era apostólica, a fé era do coração, uma entrega 

pessoal da vontade a Cristo como Senhor e Rei. Era uma 

vida de acordo com o exemplo da vida de Jesus, e como 

resultado o Espírito Santo morava no coração. Entretanto, 

no período que agora focalizamos, a fé gradativamente 

passara a ser metal, era uma fé do intelecto, que 

acreditava num sistema rigoroso e inflexível de doutrinas. 
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Toda a ênfase era dada a forma de crença, e não a vida 

espiritual interna. As normas de caráter cristão eram ainda 

elevadas, e a igreja possuía muitos santos guiados pelo 

Espírito Santo, mas a doutrina pouco a pouco se 

transformava em prova do Cristianismo. O Credo 

Apostólico, a mais antiga e mais simples declaração de fé 

cristã, foi escrito durante esse período.  

No que tange aos ensinos da patrística observa-se uma rigorosa interpretação 

alegórica e figurativa das alianças e mandamentos que ocasionou o surgimento da 

teologia da substituição e a teologia do testemunho, a primeira ensina que pelo fato de 

Israel ter rejeitado o Messias, Deus por sua vez os rejeitou, transferindo para a Igreja 

Cristã todas as bênçãos que outrora lhes pertenciam. A Segunda ensina que Israel só 

existe como prova de que Deus trabalhou com eles na história passada, para confirma as 

obras de Deus, apenas isso. Citando o Livro Teologia da Substituição, o futuro de Israel 

é coisa do passado, da Actual Edições, Johannes Pflaum e Norbert Lieth, citam na pg 9:  

Com toda a franqueza, eu afirmo que os cristãos 

saquearam os Judeus! E, o que pode piorar o caso, é que 

esse furto foi incentivado por teólogos, pastores e 

professores de ensino religioso que ensinaram as crianças a 

cantar: minha é cada promessa no livro, cada capitulo, 

cada versículo, cada frase.   

A Patrística com muito empenho desenvolveu um novo cristianismo, 

desconectando de suas raízes apostólicas no que diz respeito aos mandamentos, as festas 

e a posição de Israel nas profecias e que ganhou reforço nos concílios liderados pelos 

bispos.  
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Como cita Marcelo Miranda Guimarães, em seu livro A Pessoa do Messias Nas 

Festas Bíblicas, Editora AMES nas pgs 22,23 e 24:  

Encontramos Eusébio, que afirmava que as escrituras 

judaicas eram destinadas aos cristãos, e não aos 

judeus...No Édito de Milão, 313 D.C, colocava fora da lei 

as sinagogas, proibiu-se o proselitismo judaico sendo sua 

punição com a morte...Logo temos o concilio de Niceia 

que entre os pontos tratados, endossava a substituição de 

Israel pela Igreja e o estabelecimento de Roma como 

centro da igreja, desvinculando-se de uma vez por todas, 

de Jerusalém...Marcião pregava que qualquer cristão que 

utilizasse qualquer símbolo judaico, seria cúmplice da 

morte de cristo...Crisóstomo(344-407), escreve uma série 

de oito sermões contra o povo Judeu, ele havia visto 

cristãos observando festas judaicas...Crisóstomo 

considerava os judeus assassinos de Deus.   

Quando o Cristianismo tronou-se a religião oficial do Império (350 D.C) e com 

sua expansão fazia-se necessário aceitar os novos estatutos de fé, ou seja, para um 

gentio ou judeu ingressar na religião e beneficiasse da conversão, deveria renunciar ao 

paganismo no caso do gentio e ao judaísmo no caso do Judeu. Stern em seu manifesto 

judeu messiânico, pg 59, cita uma típica confissão de fé que o Judeu tinha que assinar:  

Renuncio a todos os costumes, ritos, legalismo, pão ázimo 

e a sacrifícios de cordeiros, e a todas as demais celebrações 

hebraicas, sacrifícios, preces, aspersões, purificações, 

santificações, propiciações, jejuns, luas novas e sábados, e 

superstições, hinos, e cantos, observâncias e sinagogas e 

aos alimentos, bebidas dos hebreus. Numa palavra, 
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renuncio absolutamente a tudo o que é judaico, a todas as 

leis, ritos e costumes,..e se mais tarde quiser renegar a 

voltar a superstição judaica, ou for surpreendido fazendo 

uma refeição com judeus, ou celebrando suas festas, ou 

conversando secretamente e condenando a religião cristã 

em vez de rejeita-la abertamente e condenar sua fé vazia, 

que o temor de Caim e a lepra de Gehazi se apoderem de 

mim, assim como os castigos legais a que me reconheço 

sujeito e que eu seja anátema no mundo que já de vir e 

que satanás e os demônios se apoderem de minha alma. 

Deste modo se percebe a ruptura definitiva com qualquer ensino que associasse 

algum assunto com “Israel” e as raízes apostólicas. 

A existência de qualquer tradição que lembrasse algo associado ao Judaísmo 

logo criava um senso de rejeição por grande parte da liderança Cristã em formação e 

que buscavam uma unidade universal litúrgica. Na igreja pós-apóstolas era em sua 

maioria gentia, e isso nos leva a perceber a separação iminente entre as raízes 

apostólicas e a assimilação do pensamento Greco-romano.   

Existiam comunidades que celebravam as tradições apostólicas. 

Márcion era um comerciante do século II na igreja de Roma, e em seus ensinos 

tentou separar bruscamente o ensino cristão do Judaico, Márcion não podia aceitar as 

afirmações do antigo testamento, e ensinava que o antigo testamento nada tinha a ver 

com o Deus revelado em Cristo Jesus. Ele ganhou muitos partidários, e atraiu muitos 

cristãos do império que compactuavam de sua mesma posição. Como cita Michael D. 

Palmer no seu livro Panorama do Pensamento Cristão, Editora CPAD Pg 115: “Muitos 

cristãos de Roma não se sentiam a vontade com uma conexão estreita a minoria judaica 

frequentemente menosprezada” Essa minoria menosprezada faz menção a dois grupos: 
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Judeus Crentes e não crentes, pois ao ver um Judeu crente guardando suas tradições 

logo era taxado como “não crente”. Isso acelerou os concílios para definir quem era 

cristão e quem não era cristão. Esse texto nos mostra que havia, embora minoria, grupos 

de Crentes que mantinha as tradições apostólicas, como iremos ver a diante a festa de 

Páscoa nos moldes Judaicos, assim como Jesus Fez e foi preservado pelos apóstolos e 

seus sucessores. 

A História eclesiástica via-se em declínio da influência apostólica, no concílio de 

Niceia entre os assuntos tratados estava a questão da data de celebração a páscoa e 

como deveria ser celebrada, a Igreja de Roma advogou para si o direito de definir esta 

questão. Descreve Giusseppe Alberigo em Historia dos Concílios Ecumênicos da Editora 

Paulus Pg 35:  

A Exigência de regulamentar uma questão como a data da 

páscoa, cuja celebração diferenciada criava certo desconforto e 

dificuldades práticas....ao enfrentar esse problema, o concilio de 

Nicéia viu-se diante de três costumes diferentes: os ciclos de 

Roma e de Alexandria, (autônomos em relação a contagem 

judaica, mas distintos entre si), e a práxis, essencialmente 

antioquena, que se reportava também a celebração judaica 

embora não mais na forma “quatrodecimana” como no conflito 

pascal do século. 

 

A nova definição da data de celebração da páscoa, através da unanimidade dos 

bispos de Roma em romper com a data igual à da páscoa judaica, marca a separação 

das raízes apostólicas que matinha a tradição judaica, porém com novo significado, 

desta feita, as demais festas Judaicas do calendário são desconsideradas pois a festa de 

páscoa marca o início do calendário litúrgico.  

Percebemos que havia comunidades cristãs que mantinha a tradição da 

festividade de páscoa conforme os moldes da tradição judaica, inclusive Policarpo que 

fora discípulos do apostolo João não abriam mão desta tradição. Inclusive Policarpo era 
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chamado de “um Homem Apostólico”.  No Livro História Eclesiástica Eusébio de 

Cesaréia da Editora CPAD, na Pg 133 do Livro 4 Capitulo XIV diz: 

Nesta Época Aniceto Chefiava a Igreja romana, Irineu diz que 

Policarpo ainda vivia e, vindo a Roma, teve um encontro com 

Aniceto sobre uma questão referente ao dia da páscoa....Ele 

sempre ensinava o que havia aprendido dos apóstolos, o que a 

igreja havia transmitido e o que é sua única verdadeira doutrina. 

O que chama atenção, é que referente a essa tradição, pois se percebe que era 

celerada por todas as igrejas da Ásia, onde existia uma forte influência dos apóstolos, no 

mesmo livro diz Eusébio na Pg: 191 no Livro 5 Capitulo XXIII: “A Igrejas de Toda a 

Ásia, dirigidas por uma tradição remota, supunha que deveriam guarda o décimo quarto 

dia da lua para a festa da páscoa do Senhor”. 

Polícrates líder das igrejas na Ásia, ele estabeleceu a traição apostólica de se 

celebrar a festa de páscoa no décimo quarto dia, tirando o fermento de suas casas e 

jejuando durante esses dias, escreve ao bispo de Roma Vitor dizendo que a seguinte 

relação de líderes guardava a mesma data, são eles: Os Apóstolos Felipe e João, e todas 

as virgens filhas de Felipe em Hierápolis, Policarpo de Esmirna, Traséias bispo de 

Eumenia, Sagaris Bispo de Laodicéia, Papírio e Melito. Veja o texto do mesmo livro de 

Eusébio, Livro 5 Capitulo XXIV na Pg 193:  

 

Todos eles observaram o décimo quarto dia da páscoa de 

acordo com o evangelho, não se desviando em nada, antes, 

seguindo a regra de fé. Além disso, eu, Polícrates, o menor de 

vós todos, de acordo com a tradição de meus parentes, alguns 

dos quais segui. Pois houve sete bispos parentes meus, sendo eu 

o oitavo, e meus parentes sempre observavam o dia em o 

povo(Isto é, os Judeus) lançavam fora o fermento. Eu, portanto, 

irmãos, vivo agora há sessenta e cinco anos no Senhor e, tendo 

estudado todas as Escrituras Sagradas não me alarmo com essas 

coisas com que sou ameaçado para me intimidar. Pois os que 
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são maiores do que eu disseram: Devemos obedecer a Deus e 

não a homens.      

 

A convicção da importância desta tradição a quem Polícrates faz ao escrever 

esta carta ao Bispo Vitor de Roma, mencionado que no exato momento da escrita desta 

carta estavam presentes outros bispos e que não eram poucos, que concordavam com 

esta carta, e estes bispos davam testemunho a respeito de Polícrates que embora ele 

guardasse essa tradição ela em hipótese alguma fez com ele perdesse a comunhão com 

Cristo, muito pelo contrário, ele havia regulado toda sua vida no Senhor Jesus.  

Eusébio cita a ida de Policarpo a Roma e a conversa que teve com Aniceto, que 

embora essa tradição não fosse seguida por Roma, ambos se respeitam e até 

comungaram juntos, e depois se despedem em Paz, cada um respeitando os que 

guardavam e os que não guardavam.  
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CAPÍTULO III 

1 O CASAMENTO BÍBLICO 

Assim diz o Senhor: Neste lugar de que vós dizeis que está desolado, e sem homem, sem 
animal nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, 
sem morador, sem animal, ainda se ouvirá: A voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do 
esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos Exércitos, 
porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre; dos que trazem 
ofertas de ação de graças à casa do Senhor; pois farei voltar os cativos da terra como ao 
princípio, diz o Senhor. Jeremias 33:10,11  

Algumas Etapas do Casamento Bíblico: 

 Shiduchin 

É o primeiro passo no processo do casamento e refere-se aos arranjos preliminares 
legais. 

E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o SENHOR havia abençoado a Abraão 
em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre 
tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, 
Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás 
para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que 
irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. 
Gênesis 24:1-4 

No Novo Testamento 

Yeshua vem buscar uma noiva 

Quisera eu me suportásseis um pouco na minha loucura! Suportai-me, porém, ainda. 
Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus; porque vos tenho preparado para vos 
apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 
2 Coríntios 11:1,2 

 Eyrusin(Noivado) 

Significa “desposar” ou “noivado” onde é separada uma pessoa para a aliança do 
casamento. 
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O qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu 
caminho. Salmos 19:5 

Yeshua Noiva com sua igreja na Páscoa e institui a santa ceia, morre por sua noiva, e 
após ressuscitar anuncia que voltaria para buscá-la. 

E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos; 
Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado por 
muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste 
fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. 
Mateus 26:27-29 

 

 Nissuin(Casamento) 

Significa “Carregar” era a consumação do casamento com o retorno no noivo para 
buscar a sua noiva. 

E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de 
sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi 
consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24:66,67. 

No Arrebatamento, em seu retorno, Yeshua casa-se com a sua Igreja(Noiva) 

Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a 
trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:16-18 

 
Manual Do Casamento Judaico-Cristão  

 
Os rituais são emocionantes, considerados verdadeiras metáforas que fazem alusão ao 
Antigo Testamento da Bíblia. 
 
E não precisa ser judeu para aderir a uma ou outra tradição da celebração judaica, 
lembre-se que somos uma só família agora em Yeshua, veja: Colossenses 2, e que fomos 
enxertados, Rm11.  
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Fizemos o manual do casamento judaico com as principais tradições antes, durante e 
depois da celebração. Apostolo Paulo diz para seguirmos as boas tradições bíblicas, veja 
2 Tessalonicenses 2:15. 
 

 
ANTES 

 
Noivado à distância 
 
Na semana anterior ao casamento, os noivos não se veem. No dia da celebração eles 
são considerados como rei e rainha. 
 
Jejum 
 
Os noivos fazem jejum no dia do casamento – desde o nascer do sol até o fim da 
cerimônia. É um momento sagrado para purificar o corpo e a alma com atos de 
bondade, orações e profunda reflexão espiritual. Segundo à tradição, todos os pecados 
são completamente perdoados e, assim, os noivos podem dar início à vida de casados. 
 
Troca de presentes 
 
Antes do casamento, a noiva dá um talit (xalé de orações) para o noivo e ele lhe 
presenteia com um par de castiçais. O costume judaico é antigo, mas está valendo. No 
Monte Sinai, no "Grande Casamento" entre D'us e o povo de Israel, os judeus tiveram a 
visão de D'us envolto em um talit, xale de orações. O Talit traz a confirmação messiânica em 
Malaquias 4-2: “Nascerá O Sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas”.  Igreja e a 
noiva do Messias e em breve iremos nos casar com Yeshua.  
 
O vestido 
 
Não muito diferente de outros estilos de casamento, o vestido da noiva deve ser branco 
– a cor da pureza – já que todos os pecados são perdoados no grande dia. Já o noivo 
usa o kitel branco por cima do terno, que lembra uma mortalha.  
 
A tradição nos conta que D'us, Ele próprio, enfeitou Eva, a primeira mulher, para o seu 
casamento com Adão. Por esta razão, a noiva se prepara e se enfeita para o seu 
casamento. 
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DURANTE 
 
Rupá 
 
De preferência sob céu aberto, a cerimônia é realizada na Rupá. É um tipo de tenda que 
representa o novo lar que os noivos vão construir juntos. Ele é uma proteção que 
representa a bênção infinita de Deus e a harmonia conjugal.  
 
Kipá 
 
Durante o casamento, todos os homens devem usar a Kipá, Ele representa que Deus 
está acima de nós, acompanhando todos os nossos atos. 
 
 
Entrada do noivo 
 
Ele entra primeiro e acompanhado dos pais. O Antigo Testamento registra que Deus 
apareceu na montanha e esperou pelo povo de Israel, No Novo Testamento, no 
Arrebatamento, Yeshua estará nos céus para se unir a sua noiva, onde nos 
encontraremos com o Senhor nos ares, 1 Tessalonicenses 4:17. Outra razão é que o 
casamento só acontece com o consentimento da mulher. Isso justifica a chegada da 
noiva logo após à entrada do noivo, mostrando que ela realmente deseja a união. 
 
Entrada da noiva 
 
A entrada triunfal da noiva também é acompanhada pelos pais. Ela entra com o rosto 
descoberto e, assim que chega ao altar, o noivo cobre-o com o véu antes de eles 
entrarem na Rupá. 
 
7 (Sete) voltas 
 
No início da cerimônia, a noiva e os pais dão sete voltas ao redor do noivo. Isso faz 
referência aos sete dias da criação do mundo. Quando o ritual termina, ela se posiciona 
ao lado direito do futuro marido, em sinal que sempre estará ao seu lado para o que der 
e vier. 
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Explicação Das Voltas 
 
1) O significado do circulo; 2) Sua repetição por sete vezes; 3) A noiva circulando ao 
redor do noivo e não vice-versa; 4) A noiva depois juntando-se ao noivo, ficando de pé 
a seu lado dentro do círculo. 
 
É declarado no Zohar (Parte III, 7:2) que o casamento, uma união de duas pessoas 
distintas, é na verdade uma união de duas metades da mesma alma. Cada um, quando 
nasce, possui apenas metade daquela alma, que se torna uma e completa somente no 
vínculo conjugal, através da Rupá e Kidushin [Santificação, Pão e Vinho]. É por isso que 
o casamento é uma das experiências mais comoventes para os noivos, pois suas 
respectivas almas encontraram por fim a outra metade. Um pouco desta alegria é vivida, 
como meio de ilustração, na reunião de dois parentes distantes ou amigos íntimos que 
estiveram separados por muito tempo. 
 
De uma certa forma, portanto, o casamento assinala o início de uma vida completa e 
plena, ao passo que a vida pré-marital tanto da noiva quanto do noivo pode ser 
considerada como um período preparatório. 
 
A união de duas partes da mesma alma não é uma união de duas metades idênticas que 
formam um todo. Porém elas complementam uma à outra, cada qual enriquecendo a 
outra com poderes e qualidades que de outra forma elas não teriam. Pois as partes 
"masculina" e "feminina" da alma têm diferenças básicas, refletindo, num sentido mais 
amplo, as diferenças de caráter dos sexos. Uma dessas diferenças é aquela que os Sábios 
de Israel chamam de "a natureza masculina da conquista", i.e., a propensão do homem a 
conquistar novas províncias (nos negócios, na profissão, ciência, etc.) fora de casa. Esta 
qualidade geralmente não é encontrada na mulher. Por outro lado, a mulher é 
denominada na literatura sagrada de "Alicerce da Casa", pois dentro do lar sua 
personalidade e qualidades interiores são mais bem expressas e afirmadas. (Tehilim 
45:14). 
 
Já foi mencionado anteriormente que o casamento, de certo modo, assinala o início de 
uma vida plena. A cerimônia de casamento reflete isso por uma alusão ao início de toda 
a vida. 
 
As Bênçãos do Contrato de Casamento (Birchot Hanesuin) também começam com uma 
referência à criação do primeiro homem, a primeira mulher, e seu casamento. 
 
Desde a Criação do mundo, a vida humana tem se baseado no ciclo de sete dias. 
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D’us criou o mundo em seis dias e santificou o sétimo como dia de descanso. O homem 
foi então ordenado a trabalhar durante seis dias da semana, mas a dedicar o sétimo 
como um Shabbat para D’us. Quando um judeu ou Cristão está para formar um lar e 
dar início a uma vida plena, é adequado que este princípio básico de uma vida feliz seja 
simbolizado durante a cerimônia de casamento. 
 
Vem daí os "Sete Dias de Festejos" e as "Sete Bênçãos" (Sheva Berachot). Isso nos leva 
também aos sete círculos da noiva ao redor do noivo. 
 
Tendo isso em mente, bem como as observações introdutórias anteriores sobre as 
diferenças básicas de caráter entre homens e mulheres, a cerimônia dos sete circuitos 
que a noiva faz ao redor do noivo sugere a seguinte explicação: 
 
O noivo, que toma a iniciativa na consumação da união, é inicialmente o centro do 
novo lar. Ele é o primeiro a tomar seu lugar sob a Rupá. Quando a noiva é conduzida à 
Rupá, ela faz um círculo ao redor do noivo. Isso simboliza a delineação (em espaço) de 
seu próprio mundo dentro do mundo exterior, com aquele que está para ser seu marido 
no centro. Ela continua a fazer um circuito após o outro, por sete vezes, simbolizando 
que ela, o "Alicerce da Casa", funda um edifício que seria completado no primeiro dia de 
toda e cada semana para continuar no segundo, terceiro, etc., até o fim de todos os 
tempos e estações, um "edifício eterno" e duradouro, (com o infinito do ciclo). Sua 
própria contribuição a esta união sagrada está também implicada no fato de que ela faz 
os circuitos ao redor do noivo. 
 
Tendo completado os sete circuitos, ela fica ao lado do futuro marido no centro do 
círculo, pois após os preparativos para a construção de seu lar, ambos, marido e mulher, 
formam seu centro. Daí em diante, durante toda a cerimônia, tanto o noivo quanto a 
noiva formam o centro da cerimônia sagrada, como rei e rainha cercados por uma 
guarda de honra. Suas vidas tornam-se unidas em uma vida plena e feliz, baseada no 
Pentateuco (Torá) outorgado pelo Único D’us. 
 
Notas: 
1 Isso não significa, evidentemente, que é meia-alma em todos os aspectos, mas no 
sentido de que no estabelecimento de um lar, um indivíduo é apenas uma "metade", e 
sua alma é também uma "metade". 
 
2 Isso é expresso, por exemplo, pelo dito pelos Sábios, que "é costume do homem 
procurar uma mulher." Durante a cerimônia de casamento, isso é simbolizado pelo fato 
de que o noivo declara "Harei at, etc.," (Que sejas consagrada a mim…) enquanto a 
noiva permanece em silêncio. 
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Entrega das alianças 
 
Esse é o ponto clímax da celebração. A troca de alianças é um ato de santificação. A 
partir do momento que o noivo coloca o anel no dedo da noiva, eles já são 
considerados casados. E mais: a aliança deve ser colocada na mão mais forte da noiva – 
seja ela canhota ou destra. 
O anel representa poder, autoridade e proteção. A aliança representa um círculo 
incondicional, perfeito e inquebrável.  O noivo diz: “Com este anel, tu és consagrada a 
mim conforme a lei de Moisés e Israel”. A partir desse momento, tudo será 
compartilhado: a vida, a casa, os bens, os sonhos, os pensamentos, tudo. 
Ao aceitar o anel, a noiva consente ao kidushin, consagração, significando a 
singularidade do casamento judaico, estabelecendo uma relação em um lar onde D'us, 
Ele mesmo, habita. 
 
Bençãos Após colocar as Alianças; 

1. BENDITO ÉS TU, NOSSO DEUS, REI DO UNIVERSO, CRIADOR DO FRUTO 

DA VIDEIRA. 

2. BENDITO ÉS TU, NOSSO DEUS, REI DO UNIVERSO, QUE NOS 

SANTIFICASTE COM TEUS PRECEITOS, E PRESCREVESTE LEIS ACERCA 

DOS MATRIMÔNIOS PROIBIDOS, PROIBINDO-NOS AS MULHERES 

CASADAS, E PERMITINDO-ME SOMENTE AQUELA QUE ESTÁ CASADA 

COMIGO DEBAIXO DA CHUPÁ, E ATRAVÉS DOS RITOS SAGRADOS DO 

MATRIMÔNIO. 

3. BENDITO ÉS TU, ADONAI, QUE SANTIFICASTE A TEU POVO ISRAEL COM 

A RUPÁ, E OS RITOS SAGRADOS DO MATRIMÔNIO. 

O noivo e a noiva bebem o vinho da primeira taça, 

O Contrato de Casamento e logo em seguida é lido em voz alta para todos os presentes 
e são recitadas, as 7 Pessoas (Sheva Brachot),  
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7 (Sete) Bênçãos aos noivos em português: 
 
1- BENDITO ÉS TU, ADONAI, DEUS NOSSO, REI DO UNIVERSO, CRIADOR DO 
FRUTO DA VIDEIRA; 
2- BENDITO ÉS TU, ADONAI, DEUS NOSSO, REI DO UNIVERSO, QUE A TUDO 
CRIASTE PARA TUA GLORIA; 
3- BENDITO ÉS TU, ADONAI, DEUS NOSSO, REI DO UNIVERSO, CRIADOR DO 
HOMEM; 
4- BENDITO ÉS TU, ADONAI, DEUS NOSSO, REI DO UNIVERSO, QUE CRIASTE O 
HOMEM A TUA IMAGEM E A TUA SEMELHANÇA, E CRIASTE DO MESMO UNA 
COMPANHEIRA PARA SUA VIDA; 
5- REGOZIJE-SE E ALEGRE-SE A ESTÉRIL, QUANDO SEUS FILHOS A ELA 
RETORNAREM COM JÚBILO; BENDITO ÉS TU, ADONAI, QUE REGIZIJAS ZION 
CON TEUS FILHOS; 
6- CONCEDE A FELICIDADE A ESTES BEM AMADOS NOIVOS, TAL COMO O 
FIZESTE COM O PRIMEIRO HOMEM E SUA ESPOSA NO JARDIM DO ÉDEM. 
BENDITO ÉS TU, ADONAI, QUE REGOZIJAS A ESTES NOIVOS;  
7-BENDITO ÉS TU, ADONAI, DEUS NOSSO, REI DO UNIVERSO, QUE CRIOU O 
PRAZER E A ALEGRIA, O NOIVO E A NOIVA, JÚBILO E REGOZIJO, DELEITE E 
PRAZER, AMOR E FRATERNIDADE, PAZ E HARMONIA; FAÇA COM QUE 
POSSAMOS OUVIR DE NOVO, OH DEUS, NAS CIDADES DE JUDEIA E NAS RUAS 
DE JERUSALEM, VOZES DE GOZO E ALEGRIA, VOZES DE NOIVOS E NOIVAS, 
VOZES DE REGOZIJO DOS NOIVOS DEBAIXO DA CHUPÁ, E DOS JOVENS QUE 
FESTEJAM SUA ALEGRIA. 
BENDITO ÉS TU, ADONAI, QUE REGOZIJAS A ESTES NOIVOS.  
 
 
Quebra do copo 
 
No fim da cerimônia, silêncio total. O noivo quebra com o pé direito um copo para 
lembrar a destruição do Templo em Jerusalém. O vidro representa a reconstrução e o 
ritual simboliza que o homem é mortal.  
 

 
DEPOIS 

 
Grito de guerra 
 
Os convidados gritam “Mazal Tov”, que significa “boa sorte, prosperidade” em hebraico 
na hora da saída dos noivos. 
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10 Regras para um casamento bem sucedido 
 
Uma Lista feita pelo Rabino, Professor de Ética e erudito contemporâneo em Jerusalém, 
baseado nos ensinamentos do Pentateuco. 
 

1. Mantenha o foco principal em dar, mais do que receber. Quando sua meta for 

dar prazer ao cônjuge, você sempre irá encontrar a oportunidades para alcançá-

la. Você também ganhará fazendo isto, uma vez que as pessoas tendem a 

retribuir ações positivas; 

2. Permaneça em silencio caso o cônjuge lhe insulte. Ao ignorar insultos e desprezo, 

você evitará muitas discussões desnecessárias e o desentendimento momentâneo 

passará rapidamente, e o ofensor tenderá a se arrepender de tal atitude, e evitará 

comete-la novamente; 

3. Desista das expectativas pouco realistas. As pessoas se casam com muitas 

expectativas que não são expressas conscientemente. Ao deixa-las de lado, você 

irá prevenir a frustração e a raiva. Não espere que o seu parceiro seja perfeito e 

não faça comparações; 

4. Evite rotular aquelas coisas que você não gosta com palavras pejorativas. 

Experimente uma perspectiva mais positiva; 

5. Pense em como motivar seu cônjuge a querer fazer aquilo que você quer que ele 

ou ela faça. Caso a sua primeira estratégia não funcione, experimente ou outras. 

Lembre-se que o elogio delicado é um estimulo poderoso; 

6. Ao conversar com seu cônjuge, jamais perca de vista o objetivo principal: TER 

UM CASAMENTO FELIZ. Se a resposta dele ou dela for negativa, reveja sua 

forma de conversar; em outras palavras, modifique a sua abordagem; 

7. Esteja preparado para as concessões, esteja pronto para fazer algo mesmo que 

não seja do seu agrado, em retribuição a um comportamento semelhante por 

parte do seu parceiro; 
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8. Não culpe ou condene seu cônjuge por erros. Pense na melhor maneira de 

prevenir a recorrência dos erros sem provocar ressentimento ou machucar os 

sentimentos dele ou dela; 

9. Viva o presente. O que quer que tenha dado errado no passado, acabou. O foco 

deve estar na melhora da situação atual; 

10. Pergunte-se sempre: “O que eu posso fazer para criar uma atmosfera agradável 

no meu lar?”. 

Dez poderosas sugestões para preservar a unidade mais importante do povo de D’us: A 
FAMÍLIA. 
 
Felizes para sempre! 
 
Segundo à organização judaica Chabad, “o casamento será fortalecido a cada dia 
através do entendimento entre ambos, dos limites do outro, companheirismo, amizade, 
carinho, amor, respeito e cumprimento das leis de pureza familiar. Estes são os 
verdadeiros valores que consagram um casamento”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MASF - MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 
Instituto Superior de Orientação e Pesquisa – ISOP 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM TEOLOGIA BÁSICA 
Coordenação Prof. Apóstolo Yves Marcel Garcia 

 

Todo Conteúdo Pesquisado e Selecionado foi organizado pelo Prof. Apóstolo Yves Marcel de Souza 
Garcia, e todas as fontes consultadas e citadas se encontram na referência.  

Manaus-Amazonas  
Copyright © MASF. Para uso exclusivo dos alunos. Proibida a reprodução para quaisquer outros fins. www.masfbrasil.com 

 

43 

CAPÍTULO IV 

 

1 O USO DOS SÍMBOLOS BÍBLICOS 

A MASF tem uma identidade visual e espiritual com Israel e suas raízes na sua 
logomarca, bandeira e linguagem. Utiliza o Shalom ou Shalom Adonai como saudação 
nos cultos e solenidades, utiliza a bandeira de Israel, Talit, Menorah, Shofar, óleo da 
unção, entre outros símbolos judaicos. Também celebra as Festas bíblicas para 
cumprimento de uma ordenança e os princípios para liberar um fluir contínuo das 
bençãos da aliança. 

 A Bandeira de Israel – O objetivo principal do uso das bandeiras está relacionado 
à identificação de um povo, de seus valores. Para nós, o uso da bandeira de 
Israel além desses significados, está relacionado à alegria de pertencer ao reino da 
Luz, proclamar a majestade de Deus, de tudo relacionado a ELE! 
 

 Estrela de Davi - O Escudo de Davi (conhecido popularmente como Estrela de 
Davi), (em hebraico, Magen David), é um símbolo em forma de estrela formada 
por dois triângulos sobrepostos e iguais, um apontando para cima e outro para 
baixo, utilizado pelo judaísmo. É também conhecido como "Selo de Salomão". 

A palavra “Magen” significa escudo, broquel, governante, defesa, homem armado; 
refere-se também a um objeto que proporciona cobertura e proteção ao corpo durante 
combates em guerra. 

O Escudo de Davi é um símbolo tradicional judaico cuja autoria é atribuída ao rei Davi 
que governou Israel por volta do século X a. C. Acredita-se que os dois triângulos 
simbolizam o relacionamento do homem com D-us e de D-us com o homem, na 
perspectiva de Davi. 

Segundo a tradição judaica, este símbolo era desenhado sobre os escudos dos soldados 
de Israel. Esta tradição teve origem no fato de o nome hebraico de Davi ser escrito 
originalmente com três letras do alfabeto hebraico: “Dalet, Vav e Dalet” onde, duas 
delas, o Dalet, tinham a forma triangular no alfabeto hebraico usado naquele tempo, que 
recebeu influência direta do alfabeto fenício. Acredita-se que estas duas letras eram 
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encravadas nos escudos dos soldados uma sobreposta a outra, formando uma espécie 
de estrela. 

O escudo de Davi não tem origem bíblica e tem sido, por muitas vezes, usado de modo 
errado por muitas pessoas, que atribuem significado místico ao mesmo. Isso acontece, 
segundo alguns pesquisadores, desde muitos séculos atrás. 

É preciso lembrar que este, assim como outro símbolo qualquer, não tem poder nenhum 
em si mesmo, e não pode, jamais, ser usado como amuleto ou coisa parecida. Muitos 
Cristãos o utilizam apenas como um símbolo nacional da Nação de Israel, uma vez que 
faz parte, inclusive, da Bandeira, o símbolo maior do novo estado de Israel estabelecido 
em 1948. 

 Talit - é um acessório judaico em forma de xale feito de seda, lã ou linho, tendo 
em suas extremidades as “tsitsiot” (plural de Tsit Tsit), traduzido para o português 
como “franjas”. Ele é usado pelos judeus como uma cobertura na hora das 
preces, principalmente no Shacharit (orações da manhã) e na sinagoga no 
momento dos serviços. 

O princípio bíblico que há no uso do Talit é o de lembrar-se dos Mandamentos de D-us, 
visando cumpri-los, uma vez que, cada “nó” feito nas tsitsiot (uma espécie de cordões 
colocados nas bordas do Talit), simboliza um mandamento, (Números 15:37-41). 
Yeshua Há Mashiach (Jesus, O Cristo) usava Tsitsiôt em suas vestes, como pode ser 
notado no episódio relatado em Mateus 9:20-21. Aquela mulher via nas franjas das 
vestes de Yeshua um símbolo de poder; isso mostra que o poder de Yeshua estava, 
também, relacionado à sua obediência aos mandamentos do Pai. Um fato contrário a 
este ocorreu com o rei Shaul (Saul) que teve tais franjas cortadas por Davi (I Samuel 24), 
uma demonstração, por parte de Davi, que tais franjas não estavam surtindo o efeito 
devido na vida de Saul, pois ele se tornara num transgressor dos mandamentos do 
SENHOR. 

Embora, o mandamento bíblico determine que as franjas sejam colocadas nas vestes, 
para um provável uso em tempo integral, foi necessário então criar uma forma diferente 
daquela usada nos tempos bíblicos, visando o uso apenas em momentos especiais, visto 
que seria muito difícil usar tal acessório em ambientes públicos durante a diáspora, 
vivendo em terras estranhas; provavelmente seria motivo de zombaria por parte dos 
gentios que não conhecem tal mandamento bíblico. Além disso, tornaria mais fácil a 
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identificação em tempos de perseguição, fato que é quase constante na trajetória dos 
judeus. 

Numa tentativa de solucionar essa questão criou-se um outro tipo de Talit denominado 
“Talit Katan” (Talit Pequeno), que é utilizado por baixo da roupa na qual se está vestido, 
a fim de cumprir este mandamento durante o dia inteiro. 

Adonai, pela sua grande misericórdia, sabendo que viriam tempos difíceis, deixou escrita 
uma palavra que, ao que parece, dá legalidade ao modo como se busca cumprir hoje 
esse mandamento: “Deuteronômio 22:12 - Franjas porás nas quatro bordas da tua 
manta, com que te cobrires.” 

Algumas Comunidades Conservadoras e Reformistas permitem o uso do Talit em 
mulheres, apesar da lei judaica tradicional isentá-las dessa obrigação. 

A bandeira do novo Estado de Israel foi inspirada no Talit, à qual foi acrescentada o 
Escudo de David ao centro. 

 Menorá - é um candelabro de sete braços, originalmente projetado em ouro 
batido e puro, feito por Moisés para ser colocado dentro do Santo Lugar (área 
intermediária do Tabernáculo, entre o Átrio Exterior e o Santo dos Santos) 
juntamente com o Altar do Incenso e a Mesa dos Pães da Proposição. É, sem 
dúvida, o principal dos símbolos judaicos e o mais difundido, devido a sua 
origem verdadeiramente bíblica. 

 Moisés seguiu o modelo mostrado pelo próprio D-us: “Atenta, pois, que o faças 
conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte” Êxodo 25:40. Existe uma 
crença de que simboliza os arbustos em chamas que Moisés viu no Monte Sinai (Êxodo 
3). Vemos na Bíblia (Zacarias 4:1-6, Isaias 11:1-4, Apocalipse 1:4-13) que a Menorá é 
uma espécie de representação física do Espírito de D-us. 

A Menorá existia tanto no Tabernáculo quanto nos primeiro e segundo Templo de 
Jerusalém. No ano 70 d.C., com a invasão romana a Jerusalém e a destruição 
do Templo, foi levada pelo exército de Tito Vespaziano para Roma. Este fato é retratado 
em forma de relevo no Arco de Tito. Alguns pesquisadores argumentam que teria sido 
levado para os porões do Vaticano, estando hoje sob a posse da Igreja Católica 
Romana, mas não existem provas a esse respeito. 
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 Shofar - O Shofar é um instrumento muito simples, confeccionando a partir do 
“Shefer”, que pode ser traduzido como “Chifre”. Por causa do episódio do 
bezerro de ouro tradicionalmente utiliza-se chifres de carneiro, nunca de boi. 
Atualmente usa-se também chifre de antílope africano na confecção do Shofar 
Iemenita (utilizado por judeus do Iêmen). Apesar de sua simplicidade, não é um 
instrumento fácil de tocar, é preciso uma boa dose de habilidade para produzir 
um bom som. 

O Shofar é muito importante profeticamente falando, segundo relatos bíblicos, esteve 
presente em momentos decisivos na história de Israel. 

A primeira menção ao Shofar nas Escrituras é no evento do monte 
Sinai: (Shemôt/Êxodo 19:16). 

A palavra que foi traduzida por ‘Trombeta’ nas versões cristãs das Escrituras é a palavra 
hebraica Shofar (plural shofarim), (não confundir com a “trombeta de prata” citada em 
B`midbar/Números 10).  

De acordo com o relato do ocorrido no monte Sinai existe uma relação entre a voz do 
Shofar e a voz de Adonai (Êxodo 19:19). A palavra clamor ou sonido, no hebraico, 
significa “voz”.  

O livro de Apocalipse confirma essa ideia ao dizer: “Achei-me em espírito, no dia do 
SENHOR, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta (Shofar)...” - Ap. 
1:10.  

De acordo com alguns relatos Bíblicos o Shofar era usado, em determinadas ocasiões, 
com propósitos definidos: No Jubileu, por exemplo, era anúncio de recomeço e 
restituição - Vayikrá/Levítico 25.8-9. No início dos meses (Rosh Chodesh) e 
especialmente na festa do Yom Teruá (dia do toque), conhecido como Rosh HaShaná, 
era usado para convocação da comunidade. 

“Tocai o Shofar em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene” (Joel 
2.15).  

Para anunciar a coroação de um novo rei tocava-se o shofar: (I Reis 1.38-40). 

Também se tocava o Shofar quando era preciso chamar o povo ao arrependimento; 
invocar o socorro de ADONAI em tempos de guerra e grandes conquistas. 
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O Novo Testamento apresenta o Shofar como instrumento de anúncio de conquista, 
ressurreição, redenção e juízo - Mateus 24.30-31; I Coríntios 15:52; mostrando-nos 
assim que, um simples e rústico instrumento, pode trazer consigo um simbolismo bem 
mais profundo do que imaginamos, visto que, conforme é dito em Hebreus 8:5, muitas 
das coisas apresentadas a Moshê (Moisés) no Monte Sinai eram sombras de realidades 
maiores no mundo espiritual.   

Toques do Shofar 

1. Tekía – Um Toque rudimentar de prolongamento médio, Toooooôh. 
2. Shevarim-Teruá – Três Tekiot, com um toque repicado no final, Tooooooôh, 

Tooooooôh, Tooooooôh, Tô, Tô, Tô, Tô.   
3. Tekiá-Gedolá – Conhecido como o grande toque (Grande Shofar), é um tekiá 

prolongado, onde se aumenta por duas vezes o tom na metade do toque inicial, 
Tooooooôhôôôôôôô(Com finalização). 
 

 Kipá – Não é bíblico, mas uma lembrança na mitra sacerdotal. É um símbolo da 
submissão a D’us, embora não deixe ninguém mais ou menos santo. É uma 
tradição de Israel usado por religiosos.  
 

 Óleo da Unção - mencionado 20 vezes na Bíblia, foi usado no Antigo Testamento 
para ser despejado sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes e para 
aspergir e marcar o Tabernáculo e sua mobília como santos e separados para o 
Senhor (Êxodo 25:6; Levítico 8:30, Números 4:16). Três vezes é chamado de 
"santo óleo da unção" e os judeus eram estritamente proibidos de utilizá-lo para 
uso pessoal (Êxodo 30: 32-33). A receita para o óleo da unção é encontrada em 
Êxodo 30:23-24 e continha mirra, canela e outros ingredientes naturais. 
Queremos mostrar um pouco da utilização do Óleo da Unção, no Novo 
testamento, dando compreensão da relação entre o Óleo da Unção e o Espírito 
de D-us, haja vista que nesta apostila não é nossa intenção dogmatizar a sua 
utilização ou impor seu uso, de modo que analisaremos sua composição e o 
significado de suas essências, pois cremos que se D-us deu uma composição 
especifica para o Óleo da Unção, é por que ele quis nos ensinar algo, e nesta 
perspectiva que este estudo tem por propósito. 
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Composição do Óleo Santo - Êxodo 30:22-33 

22 - Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 23 - Tu, pois, toma para ti das principais 
especiarias, da mais pura mirra quinhentos siclos, e de canela aromática a metade, a 
saber, duzentos e cinqüenta siclos, e de cálamo aromático duzentos e cinqüenta siclos, 
24 - E de cássia quinhentos siclos, segundo o siclo do santuário, e de azeite de oliveiras 
um him. 25 - E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra 
do perfumista: este será o azeite da santa unção. 26 - E com ele ungirás a tenda da 
congregação, e a arca do testemunho, 27 - E a mesa com todos os seus utensílios, e o 
candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. 28 - E o altar do holocausto com 
todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. 29 - Assim santificarás estas coisas, para 
que sejam santíssimas; tudo o que tocar nelas será santo. 30 - Também ungirás a Arão e 
seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. 31 - E falarás aos filhos 
de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. 32 - Não se 
ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição; santo é, 
e será santo para vós. 33 - O homem que compuser um perfume como este, ou dele 
puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo.  

A princípio vamos analisar a função da utilização do óleo no tempo de Moisés, onde era 
especificamente para ungir os utensílios utilizados no serviço pelos sacerdotes e os 
próprios sacerdotes também eram ungidos, só nestes versos acima já podemos perceber 
como D-us quer ser servido e adorado: com Santidades e tudo Consagrado a ele, ou 
seja, para que seu Espírito fosse manifestado na tenda, tudo deveria está Ungido e 
Consagrado, de modo que se não houver também em nossas vidas Santidade e 
Consagração a Ele, não podemos desfrutar de uma habitação mais profunda de seu 
Espírito. 

Fica evidente a proibição de se utilizar o Óleo da Unção de forma a profanar e 
descompromissada, pois havia uma consequência de se utilizar o óleo sobre alguém que 
não fazia parte do povo de D-us, principalmente fazer óleo semelhante e usar em um 
ritual pagão, podemos ver o que aconteceu com os povos que se levantaram contra 
Israel entrando no templo e profanando os símbolos e acessórios utilizado no serviço a 
Adonai, foram todos punidos. 

Havia três classes que recebiam unção especifica para realização dos propósitos de D-us 
eram: Os Profetas, Sacerdotes e Reis. E essa Unção dava total autoridade para se 
realizar os desígnios de D-us. 
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A Unção com Óleo é com se fosse a Materialização da Presença, Cheiro e Alegria do 
Espírito de D-us, na vida de seus Adoradores. O salmo abaixo fala dessa verdade: 

Salmos 133:1-3 

1 - OH! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 2 - É como o óleo 
precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce à orla 
das suas vestes. 3 - Como o orvalho de Hermom, e como o que desce sobre os montes 
de Sião, porque ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor 
Yeshua recebeu essa Unção do Espírito, cita o cumprimento da profecia de Isaias 61:1, 
no Qual o Espírito do Senhor estava sobre ele, ao ler na Sinagoga de Nazaré, 

Lucas 4:18-19 

18 - O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. 
Enviou-me a curar os quebrantados do coração, 19 - A pregar liberdade aos cativos, E 
restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade os oprimidos, A anunciar o ano 
aceitável do SENHOR.  

Então o ato de D-us Ungir está intimamente ligado com sua real intenção: restaurar o 
Homem, e que através dessa restauração ele possa habitar no Homem, e fazer da vida 
do homem um verdadeiro Templo de sua morada. E essa unção que é o Próprio 
Espírito de D-us nos fornece o Fruto do Espírito e Dons do Espírito, como exemplo: 

Unção de Sabedoria - I João 2:20-27 

20 - E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, 21 - Não vos escrevi porque não 
soubésseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 
22 - Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo 
esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 23 - Qualquer que nega o Filho, também não tem 
o Pai; mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. 24 - Portanto, o que desde o 
princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio 
ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 25 - E esta é a promessa que ele nos 
fez: a vida eterna. 26 - Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. 27 - E a 
unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém 
vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é 
mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis.  
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Unção da Cura - Tiago 5:14-15 

14 - Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, 
ungindo-o com azeite em nome do Senhor; 15 - E a oração da fé salvará o doente, e o 
Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 

Unção que Qualifica os Obreiros - Êxodo 30:30 

30 - Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o 
sacerdócio. Igreja de Yeshua pode utilizar o Óleo? Em Tiago 5:14, informa que os 
presbíteros da congregação deveriam ungir o enfermo e a oração da Fé restabeleceria 
sua saúde. 

Assim como em Marcos 6:12-13 que diz que curavam numerosos enfermos, ungindo-os 
com óleo, acredito que era uma forma de Ato profético de consagração da vida dos 
enfermos a D-us. Então a resposta à pergunta acima é sim. 

Conhecendo sobre as essências do óleo 

Mirra: Representa a Morte preciosa de Yeshua e sua Ressurreição. Usado para aliviar a 
Dor, Jesus rejeitou tomar misturado com vinho. A Raiz Hebraica da Palavra Mirra é 
Amargo ou Fluir. Citação Bíblica: Cânticos 5:5 

5 - Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os 
meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldravas da fechadura. 

Canela: Representa a Doçura e a Eficácia da Morte de Cristo. Usada para abençoar a 
vida dos Casais. Citação Bíblica: Êxodo 30:23 

23 - Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra quinhentos 
siclos, e de canela aromática a metade, a saber, duzentos e cinqüenta siclos, e de cálamo 
aromático duzentos e cinquenta siclos, 

Cálamo: É um relaxante muscular e sedativo suave para sistema nervoso. Representa o 
autocontrole proporcionado pelo Espírito de D-us. Citação Bíblica: Êxodo 30:23 

23 - Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra quinhentos 
siclos, e de canela aromática a metade, a saber, duzentos e cinquenta siclos, e de cálamo 
aromático duzentos e cinquenta siclos, 
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Cássia: Representa o poder da ressurreição de Cristo, pois ela nasce em lugares onde 
outras plantas não nascem. Citação Bíblica: Salmos 45:6-8 - 6  

O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo; o cetro do teu reino é um cetro de equidade.  

7 - Tu amas a justiça e odeias a impiedade; por isso, o teu Deus, te ungiu com óleo de 
alegria mais do que a teus companheiros. 

8 - Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim de 
onde te alegram. 

Oliva: O azeite também era reconhecido como um medicamento entre os judeus (Isaías 
1:6; Marcos (6:13; e Tiago 5:14). Em Lucas 10:34, o "bom samaritano" unge as feridas 
do homem que tinha sido atacado pelos salteadores com Vinho e azeite. O azeite, nas 
feridas, era conhecido por ajudar a cicatrizar. Pode-se dizer que na cultura judaica o 
azeite indicava o sentimento de alegria, ao passo que a sua falta denunciava tristeza, ou 
humilhação. Citação Bíblica: 1 Samuel 16:1 

1 - ENTÃO disse o SENHOR a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu 
rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei 
a Jessé o belemita; porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 

Acreditamos que o Azeite não tem poder, mas podemos nos valer dos princípios nos 
quais D-us tem nos revelado, D-us usa o Azeite como didática para que se faça ser visto 
diante dos homens sua vontade. De modo que Ele quer que cada característica das 
essências possa ser manifesta na vida de seus servos, exemplo o cinamomo (Strog) que é 
belo por fora e exala um excelente aroma internamente, assim tem que ser nossas vidas, 
nosso testemunho diante de D-us e dos homens, que sejam Aromáticas(Interiormente) e 
Bonita(Exteriormente). Deste modo não vejo problema algum se usar o Azeite nas 
Igrejas, pois estão usando um princípio de Santidade crendo na manifestação do Espírito 
de D-us, tudo tem que ser feito com reverencia para não cair no pecado da ignorância, 
devemos ter discernimento espiritual para saber o momento de sua utilização, não 
atribuindo ao azeite alguma espécie de poder mágico, deste modo recomendo que os 
presbíteros adotem nos cultos um momento para oração sobre os enfermos e ungi-los 
com o Óleo conforme texto:  Tiago 5:14-15 

14 - Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, 
ungindo-o com azeite em nome do Senhor; 15 - E a oração da fé salvará o doente, e o 
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Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Pois existem 
pessoas que necessitam de orações, e o Bispo Tiago nos orienta chamar os presbíteros 
da igreja, ou seja, ele vê no presbitério uma autoridade, que na verdade é a unção do 
Espírito de D-us capacitando para realizar milagres e sinais na pessoa do Seu ungido: 
Jesus Cristo. 

 Mezuzá – Significa “Umbral” em Hebraico. A Mezuzá é um pedaço de madeira. 
Tem geralmente a letra Shin, #, é a inicial de Shadday (Todo Poderoso), Contém 
dentro o texto: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, 
pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas 
as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as 
ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, 
e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua 
casa, e nas tuas portas. Deuteronômio 6:4-9 

A Mezuzá não é um amuleto de sorte, pois seria idolatria, é um lembrete que devemos 
falar a palavra de D’us aos nossos filhos, cumprindo e obedecendo seus mandamentos, 
é um estatuto aos filhos de Israel, o cristão não tem a obrigação, mas não está proibido, 
se o faz por fé.  

 O Costume de Abençoar – Abençoar significa dar poder e Autoridade para 
alguém ser próspero e bem sucedido. Partido do princípio de falar, as palavras 
tem poder, e são sementes, assim é costume dar graças e abençoar por toda boa 
dádiva, até por simples que pareça, como um copo de água, para que possamos 
abençoar nossas esposas, filhos, pais, funcionários, discípulos, governantes. 
Façamos assim um mundo melhor. 
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QUESTIONÁRIO 

1 – Descreva com suas palavras qual o plano de D’us para resgatar o homem caído do 
Éden. 

2 – Descreva os detalhes do plano de resgate. 

3 – Fale sobre a Torah. 

4 – Descreva as festas bíblicas. 

5 – Resuma o porquê que Igreja Cristã deixou de celebrar as festas bíblicas.  

6 – Fale sobre os passos do Casamento Bíblico. 

7 – Fale Sobre as Simbologia bíblicas estudadas.  
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