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AULA - EBD - 19/05/2019
Tabernáculo
Tema: A pia de bronze
Texto base: Êxodo 30:17-21


A pia de bronze (ou cobre)
-

-

Serviu especificamente para a lavagem dos sacerdotes (Êxodo 30:19);
Se o altar de bronze era um tipo para o sacrifício de Cristo, a pia de bronze era o tipo para a
sua Palavra (João 15:3);
Se o altar de bronze lavou a consciência quanto ao pecado, a pia de bronze lavou o
comportamento do pecador (no altar quem era queimado era o animal e na pia quem era
lavado era o pecador);
Lavar os pés e mãos refere-se ao fazer e andar de forma santa, antes de fazer algo para Deus;
Mais uma vez observamos o ciclo contínuo do ritual de purificação, assim como nós
precisamos diariamente nos purificar, nos arrependendo de nossos pecados diante de Deus;
Sem a purificação a morte chegaria para qualquer um (Êxodo 30:20);
A morte sem a lavagem mostra que Deus estava (e continua) efetivamente presente no culto
(Êxodo 30:20);
Se alguém foi redimido pelo sacrifício de Cristo (no altar dos holocaustos), ele tem que andar
em santidade (Hebreus 12:14 - "se esforçar");
A importância de viver em santidade (lavado) tinha mais a ver com Deus do que com as
pessoas. Precisamos andar em santidade independente do que outros pensem;

Outros
-

-

Podemos ser perfeito? Segundo Jó nós não alcançaremos isso sozinhos (Jó 11:7), mas Paulo
nos mostra como alcançar a perfeição que Deus quer de nós (Colossenses 3:14). O que nos
une à perfeição é o amor;
Deus nos chama para sermos como ele, santos, durante todo o tempo da nossa peregrinação
(1 Pedro 1:15-17);
Num culto a Deus é a nossa vida que está sendo oferecida a Ele e não mais os animais
oferecidos na antiga aliança (Romanos 12:1);
Se o sacerdote tinha que se levar, entendemos que obreiros e ministros possuem sobre seus
ombros uma responsabilidade ainda maior que a do próprio povo;
Uma pessoa que vive nesses padrões descritos na Palavra (viver em santidade) gera para si
uma espiritualidade profunda, uma vida de compromisso e vida eterna;
Há duas coisas que nos lavam verdadeiramente na nova aliança, o sangue e a palavra de
Jesus (1 Coríntios 6:11, 1 João 1:7,8,10, João 15:3);
A pia de bronze foi feita com os espelhos das mulheres, que já serviam ao Senhor com seus
bens (Êxodo 38:8). O reflexo da pessoa na pia mostrava o quanto a pessoa deveria estar
associada com aquela lavagem; Essas águas (como a Palavra) eram disciplinadoras;
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-

Essa água que Deus deu para ser colocada na pia era um tipo da verdadeira, que ainda seria
dada a todos os povos (Ezequiel 36:25-27, Jeremias 31:33, Hebreus 8:10);
A Palavra (assim como a água da pia) serve para mostrar quem somos (Tiago 1:22-24);
Nós somos sal e luz da terra, mas geralmente nos referimos ser isso para os outros, mas na
verdade ser isso influencia muito mais em nós [se o sal for, se a luz estiver] (Mateus 5:13-16);

