Lição 2: NUNCA DIGA NÃO À OFERTA DE
DEUS
INTRODUÇÃO: Israel era ensinado a viver
como uma nação santa, em comunhão com um
Deus santo, desfrutando da sua presença. O
primeiro passo para se ter acesso a Deus e
alcançar a santidade é a remoção do pecado e
isso só é possível com o derramamento do
sangue, ou seja, uma vida dada em favor de
outra. Para isto Deus estabeleceu no Antigo
Testamento as leis das ofertas, pelas quais
todos teriam acesso a ele.
QUEBRA-GELO: Você já viu algum animal ser
sacrificado? Qual foi a sua impressão?
DESENVOLVIMENTO: As ofertas exigidas por Deus no Antigo Testamento eram:
Oferta Queimada (holocausto), Oferta de Manjares, Oferta de Paz ou das Graças,
Oferta pelo Pecado, Oferta pelas Ofensas ou Transgressão. As Ofertas de Manjares
eram as únicas sem derramamento de sangue; eram dádivas a Deus do produto do
solo e dos frutos que requeriam trabalho e fadiga, simbolizando a consagração a
Deus dos frutos do trabalho do homem. As demais ofertas envolviam o
derramamento de sangue, ou seja, uma vida era dada em substituição a outra.
Nelas, o pecador ofertante apresentava à porta do tabernáculo um animal a ser
sacrificado, representando uma fé pessoal no plano indicado por Deus para obter o
perdão. Impunha as mãos sobre a cabeça desse animal representando a
transferência da culpa do pecador para o substituto inocente. E degolava o animal,
que sangrava até a morte, indicando que a penalidade do pecado foi satisfeita. O
sacerdote aspergia o sangue no altar perante o Senhor indicando que o sangue fora
derramado. Semelhantemente o sumo sacerdote aspergia o sangue de um animal
sacrificado, uma vez por ano, no dia da expiação, sobre a tampa da arca ou
propiciatório, no Santo dos Santos. Esses sacrifícios conforme a Lei, todavia, eram
imperfeitos e não removiam pecados. Eles eram uma representação do sacrifício
perfeito que Deus preparou para redimir definitivamente o homem. O sacrifício de
seu próprio filho Jesus. Veja o que a Bíblia diz: “A Lei traz apenas uma sombra dos
benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca
consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os
que se aproximam para adorar. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação
anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados”.
Hebreus 10:1-4
O SACRIFÍCIO PERFEITO QUE CRISTO FEZ POR NÓS:
Quando Jesus se apresentou para ser batizado, João Batista declarou: “Eis o cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo” João 1:29 Jesus é chamado de “cordeiro”
porque ele substituiu definitivamente o cordeiro que era sacrificado por causa do
pecado do homem. O que Deus fez? Ele enviou Jesus como oferta pelo pecado,
para com o seu sangue perdoar e remover para sempre o pecado do homem. Jesus
foi uma oferta de Deus e não do homem. Isto nos mostra que só através de Jesus o
homem pode ser salvo e nos dá segurança da salvação. Leia Romanos 3:23-25
Paulo esclarece: Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a
fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.” Justificados significa tornado
justos. Graça significa favor não merecido pelo qual não pagamos ou damos algo
em troca. Redenção significa libertação da pena do pecado mediante o pagamento
de um resgate. E propiciação significa tornar favorável a nós aplacando a ira de
Deus. Vamos repetir? Estes termos são tão importantes que precisamos repetir o
seu significado. Pergunta: O que significa mesmo justificação? E graça? E
redenção? E propiciação? Tudo isto Deus fez por nós através de Jesus. Ele é o
cordeiro inocente que se apresentou diante de Deus, recebeu sobre si a culpa do
nosso pecado, derramou o seu sangue e foi morto recebendo a pena do nosso
pecado. Mas ressuscitou por causa da nossa justificação – Romanos 4:25
O QUE O HOMEM PRECISA FAZER?

1. NUNCA DIZER NÃO À OFERTA DE DEUS: Leia João 5.39,40. Por isso o apóstolo
Pedro declara: leia Atos 4. 12 Recusar Jesus Cristo é o pecado imperdoável descrito
em Mateus 12. 22-32. Deus não tem outra oferta para o pecador.
2. NUNCA NEGLIGENCIAR A SALVAÇÃO RECEBIDA ATRAVÉS DA OFERTA DE
DEUS - Leia Hebreus 2. 1-3
CONCLUSÃO: A salvação é um ato único e definitivo de Deus através da oferta de
seu filho Jesus em favor do homem pecador. Deus mesmo, por ser nosso Criador,
bondoso e cheio de amor, e ao mesmo tempo Justo Juiz, querendo nos salvar e ao
mesmo tempo não podendo deixar o pecado sem castigo, sacrificou seu próprio
Filho em nosso lugar. Nossa parte agora é reconhecermos este amor,
arrepender-nos dos pecados pelos quais Jesus pagou e aceitarmos seu
amor e sua oferta de salvação. Se Ele já fez tudo, como escaparemos se
rejeitarmos tão grande e gratuita salvação?
PERGUNTAS: a) Você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, morrendo
como um cordeiro de Deus para retirar o pecado do mundo? b) Já
reconheceu como este grande ato de Deus é uma enorme prova de amor
Dele por nós? c) Você já confessou Jesus Cristo como seu único salvador?
d) Como você tem desenvolvido a salvação recebida de Deus?
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