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CARACTERÍSTICAS DA ADORAÇÃO IMPERFEITA 

Hebreus 9.1-10 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 

 
Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudar a primeira parte 

do capitulo nove de Hebreus, sendo que ainda teremos mais dois estudos nesse 
mesmo capítulo.  

 
O texto que vamos considerar hoje é Hebreus 9.1-10, e como 

dissemos anteriormente, o autor enfatiza novamente a superioridade da nova 
sobre a antiga aliança mostrando-nos com mais intensidade e maior amplitude 
a ineficácia da antiga aliança. 

 
Ao demonstrar a necessidade dessa reformulação, no verso 10 

ele diz claramente que haveria um ... tempo oportuno de reforma ... (9.10). 
Ora, o fato de que haveria reforma indica que algo novo deveria aparecer, e, 
graças a Deus veio. No tempo oportuno, na plenitude dos tempos (Gl 4.4) 
surgiu a nova aliança. 

 
A nova aliança substituiu a antiga aliança em seus aspectos mais 

importantes:  
 
1) Em relação ao local da adoração, o culto do Antigo Testamento 

era realizado no Tabernáculo e posteriormente no Templo. Um 
local que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. Só 
nesse local Deus deveria ser adorado e uma vez por ano todos 
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os judeus de todos os lugares para adorar nesse local. Quando 
Jesus veio, revelou-nos que podemos adorar em espírito e em 
verdade, não importando o local (conf. Jo 4.20-24). O local 
próprio de adoração é o céu, o lugar em que Jesus entrou 
rasgando o véu e assentando-se à direita de Deus (conf. 6.20; 
8.1 e 9.24).  

 
2) Em relação ao sacerdócio percebemos que os sacerdotes do 

Antigo Testamento eram humanos, pecadores e mortais. Por 
isso deveriam ser substituídos rotineiramente. No Senhor 
Jesus Cristo temos um novo sacerdócio. Jesus é o sumo 
sacerdote divino, impecável e eterno; um sacerdote 
insubstituível porque ninguém mais se compara a ele.  

 
3) Em relação aos sacrifícios, no antigo pacto, se ofereciam 

constantemente animais, que não purificavam os pecados (Hb 
10.4) e apenas simbolizavam o sacrifício eterno, irrepetível, 
do real Cordeiro de Deus, que deveria acontecer e de fato 
aconteceu, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. 

 
O autor desta carta desejava que seus leitores entendessem e 

aceitassem essas verdades eternas, pois o que tinham anteriormente eram 
apenas símbolos, sombras e figuras limitadas, imperfeitas e ineficazes (conf. 
9.9), da realidade futura, cumprida na vinda de Jesus Cristo.  

 
Portanto título para a nossa reflexão nesta primeira parte do 

capítulo nove é o seguinte: 
 

CARACTERÍSTICAS DE UMA RELAÇÃO LIMITADA 

 
Hebreus 9.1-10 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, o não reconhecimento da distinção bíblica entre 

a antiga e a nova aliança ainda hoje tem causado muitos problemas para os 
que querem seguir a Cristo corretamente. 

 
Muitos têm deixado de interpretar corretamente o Antigo 

Testamento e tem considerado a Lei e as práticas do povo de Deus do Antigo 
Testamento como normativos para a igreja de hoje.  

 
É necessário entendermos que a antiga aliança, com seus 

defeitos, limitações e ineficácia não pode ser mais o padrão do nosso 
relacionamento com Deus. 

 
Uma aliança é “um tratado, acordo, concerto ou pacto entre 

duas partes” (conf. Dicionário Aurélio).  
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Uma aliança ou acordo pode ser condicional ou incondicional 
dependendo do que desejam os que o firmam. No caso de uma aliança 
condicional, se uma parte quebra o pacto, a outra não tem mais obrigações 
pelas condições da aliança. 

 
Depois de saírem do Egito, Deus firmou uma aliança com o povo 

de Israel, conforme Êxodo 19:1-8: 
  

1. Os ISRAELITAS chegaram ao deserto do Sinai 
exatamente três meses depois da noite em que 
saíram do Egito. 
2. Levantaram o acampamento de Refidim, foram 
para o Sinai, e acamparam em frente do monte. 
3. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. 
Quando estava em certo ponto, o Senhor chamou 
Moisés, e disse: "Dê instruções a Israel. Diga ao 
povo: 
4. “Vocês viram o que fiz aos egípcios e como 
trouxe vocês a mim como que sobre asas de 
águias! 
5. Pois bem. Agora, se derem cuidadosa atenção 
ao que digo, e cumprirem os termos do meu 
contrato, vejam as bênçãos! Serão minha 
propriedade particular dentre todos os povos. 
Toda a terra é minha, mas vocês serão minha 
propriedade especial. 
6. Serão um reino de sacerdotes meus, uma nação 
santa. "Diga estas coisas ao povo de Israel”. 
7. Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu 
a eles tudo o que o Senhor tinha dito. 
8. O povo respondeu unido: "Vamos fazer tudo o 
que o Senhor disse. " E Moisés levou ao Senhor a 
resposta do povo. 

 
Deus disse que se ouvissem sua voz e guardassem sua aliança eles 

seriam o seu povo e ele seria o seu Deus, eles seriam separados das outras 
nações. E, diante disso o povo concordou. Além dos dez mandamentos (Êx 
20.1-17) outras ordenanças foram dadas (Êx 21-23).  

 
Moisés escreveu essas ordenanças e os mandamentos num livro, 

o “O Livro da Aliança” (Êx 24.4). Quando todas as lei e mandamentos foram 
lidos, o povo à uma concordou a obedecer (Êx 24.7). Mas, no decorrer da 
história vemos que:  

 
1) eles rapidamente se afastaram dos mandamentos (Dt 9.16);  
2) eles rejeitaram as ordenanças de Deus (Ez 20.10-13); e,  
3) eles violaram a aliança (Jr 31.32; Hb 8.7-9).  
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E, assim, de acordo com a definição que vimos, Deus estava livre 
de suas obrigações. Depois que o povo foi liberto do Egito e firmou uma aliança 
com Deus, rapidamente eles a quebraram e anularam o concerto, o pacto que 
tinham feito.  

 
Mas, por amor, graça e misericórdia, quase um milênio depois, 

(aproximadamente 900 anos) Deus anunciou que faria com o seu verdadeiro 
povo uma nova aliança (conf. Jr. 31.31-34), e, assim, essa primeira aliança foi 
tornada sem efeito.  

 
Ao afirmar a vinda de uma nova aliança Deus demonstrou que 

aquela primeira aliança já perdera o seu valor. Através da primeira aliança o 
homem não consegue relacionar-se adequadamente com Deus. Foi com esse 
objetivo, de mostrar essa impossibilidade de uma relação duradoura com 
Deus, através da antiga aliança que o autor de Hebreus usou esses versos para 
descrever o fracasso e a ineficácia da antiga aliança.  

 
Assim, o princípio que podemos perceber neste texto, pode ser 

assim enunciado: 
 

É NECESSÁRIO RECONHECERMOS A LIMITAÇÃO DA RELAÇÃO 
BASEADA NA ANTIGA ALIANÇA PARA ADORARMOS 
CORRETAMENTE EM ESPÍRITO E VERDADE. 

 
Neste texto encontramos sete características da relação limitada 

que nos faz buscar a verdadeira adoração. Muito bem, vamos ler o texto 
bíblico para nos assegurarmos dessas características. Assim diz a Palavra de 
Deus, em Hebreus 9.1-10: 

 

1. ORA, NAQUELE primeiro acordo entre Deus e o seu povo havia 
normas para a adoração e havia uma tenda sagrada aqui na terra. 
Dentro deste lugar de adoração havia dois compartimentos. 
2. O primeiro continha o castiçal de ouro e uma mesa com os 
pães sagrados em cima. Esta parte da tenda chamava-se o Lugar 
Santo. 
3. Depois, havia uma cortina e, atrás da cortina, um 
compartimento chamado o Santo dos Santos. 
4. Nesse compartimento havia o altar do incenso, todo de ouro, 
e um caixão de ouro, chamado a arca da aliança, inteiramente 
coberto de ouro puro por todos os lados. Dentro da arca estavam 
as tábuas de pedra com os Dez Mandamentos escritos, um jarro 
de ouro com um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. 
5. Em cima da arca de ouro havia estátuas de anjos chamados 
querubins - as sentinelas da glória de Deus - com suas asas 
estendidas por cima da cobertura de ouro da arca, chamada o 
propiciatório. Mas, basta destes pormenores. 
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6. Bem, quando tudo estava pronto, os sacerdotes entravam e 
saiam do primeiro compartimento as vezes que queriam, fazendo 
seu trabalho. 
7. Mas somente o supremo sacerdote entrava naquele 
compartimento mais interno, e apenas uma vez por ano, 
completamente só, e sempre levando sangue que ele salpicava 
sobre o propiciatório, como uma oferta a Deus para cobrir seus 
próprios erros e pecados, e os erros e pecados de todo o povo. 
8. E o Espírito Santo utiliza tudo isso para nos mostrar que, sob 
o sistema antigo, o povo comum não podia entrar no Santo dos 
Santos, enquanto ainda estivesse em uso o primeiro 
compartimento e o antigo sistema que ele representava. 
9. Isto tem um ensinamento importante para nós no dia de hoje. 
Porque, no sistema antigo, ofereciam-se dádivas e sacrifícios, 
porém estes não conseguiam purificar o coração do povo que os 
oferecia. 
10. Pois o sistema antigo tratava somente de certas cerimônias: 
que alimentos comer e beber, regulamentos sobre a maneira de 
eles se lavarem, e regulamentos sobre isto e aquilo. O povo tinha 
de guardar estes regulamentos que o ajudariam a sustentar a 
situação até que Cristo viesse com um novo e melhor caminho da 
parte de Deus. 

 
Agora sim podemos detalhar essas sete características da relação 

limitada que a antiga aliança proporcionou, levando-nos a buscar a nova 
aliança. 

 
A 1ª característica da relação limitada é que sua realização 

acontecia num santuário terreno, vs. 1: 
 

1. ORA, NAQUELE primeiro acordo entre Deus e o seu povo havia 
normas para a adoração e havia uma tenda sagrada aqui na terra. 
Dentro deste lugar de adoração havia dois compartimentos. 

 
Conforme estudamos no Pentateuco, o santuário estava dentro 

do tabernáculo, e era um santuário deste mundo.  
 
Quando comparamos este verso com o versículo onze, que 

estudaremos no próximo programa verificamos a inferioridade desse santuário 
diante da magnitude do santuário real e verdadeiro. Esse era apenas sombra 
do que era real.  

 
Esse santuário foi construído conforme o modelo mostrado a 

Moisés. Conforme o apóstolo Paulo, o tabernáculo, a lei, as ordenanças para 
o culto tiveram o seu valor e seu tempo, porém eram sombra ou representação 
do verdadeiro, como os demais elementos da antiga aliança (Cl 2.4-17). 
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A 2ª característica da relação limitada é que seus elementos 
eram simbólicos e restritos aos sacerdotes, vs. 2: 

 

2. O primeiro continha o castiçal de ouro e uma mesa com os 
pães sagrados em cima. Esta parte da tenda chamava-se o Lugar 
Santo. 

 
Nesse verso, percebemos que apesar de se tratar de um santuário 

feito pelos homens, era uma coleção de objetos, uma série de elementos 
colocados em ordem, e não em qualquer lugar, e de qualquer jeito.  

 
Havia um simbolismo muito grande na ordem e na relação destes 

objetos. Nesse “Santo Lugar” os sacerdotes entravam todos os dias para 
desenvolverem as suas tarefas. Nesse verso temos a menção do candeeiro, da 
mesa e dos pães da proposição.  

 
O candelabro ou candeeiro era feito de ouro batido (conf. Êx 

25.31-40) e indicava a lâmpada espiritual, a luz vinda de Cristo para a nossa 
vida que deve brilhar todo dia. Além do candeeiro, tínhamos a mesa dos pães 
da proposição ou pães da presença. 

 
Essa mesa era feita de acácia e revestida de ouro (conf. Êx 25.23-

20). E sobre essa mesa eram colocados doze pães, divididos em duas colunas 
de seis, simbolizando a presença de Deus e deveriam ser trocados a cada 
sábado (conf. Lv 24.5-9). O pão representa a vida.  

 
Os doze pães, um para cada tribo, revelavam a dedicação que 

todo o povo deveria dar a Deus. Esses elementos eram simbólicos, apenas 
apontando para a realidade que ainda viria e assim comprovavam a limitação 
da antiga aliança. 

 
A 3ª característica da relação limitada é que seus elementos 

eram simbólicos e isolados, vistos apenas anualmente, vs. 3-5: 
 

3. Depois, havia uma cortina e, atrás da cortina, um 
compartimento chamado o Santo dos Santos. 
4. Nesse compartimento havia o altar do incenso, todo de ouro, 
e um caixão de ouro, chamado a arca da aliança, inteiramente 
coberto de ouro puro por todos os lados. Dentro da arca estavam 
as tábuas de pedra com os Dez Mandamentos escritos, um jarro 
de ouro com um pouco de maná e a vara de Arão que floresceu. 
5. Em cima da arca de ouro havia estátuas de anjos chamados 
querubins - as sentinelas da glória de Deus - com suas asas 
estendidas por cima da cobertura de ouro da arca, chamada o 
propiciatório. Mas, basta destes pormenores. 
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Aqui temos a relação dos objetos, dos elementos que ficavam no 
“Santo dos Santos”, um local em que o sumo sacerdote entrava apenas uma 
vez por ano; levando o sangue pelos pecados seus e de todo o povo.  

 
Mesmo no “Santo dos Santos” temos aqui mais uma vez a prova 

da inferioridade do sistema antigo. Esse local que simbolizava a presença 
santa de Deus entre o seu povo estava separado pelo véu. Esse foi o véu 
rasgado de cima a baixo quando da crucificação de Jesus, abrindo-nos novo e 
vivo caminho até à presença de Deus. 

 
Aqui também temos uma relação de objetos ou elementos que 

pertenciam a esse local: 
 
1) O altar para o incenso, mesmo que estivesse fora do véu, ele 

pertencia ao Santo dos Santos (cf. Sl 141:2; Ap 5:8); 
2) A arca da aliança, que tinha em seu interior uma urna com o 

maná, simbolizando que Deus provia as necessidades do povo; 
as tábuas da aliança, simbolizando que Deus revelava a sua 
palavra, ao seu povo; e o bordão ou o cajado de Arão, que 
floresceu, simbolizando que Deus resolvia as questões de 
autoridade (conf. Nm 16-17), e de direcionamento do povo; 

3) O propiciatório, que era a tampa da arca, onde estavam os 
dois querubins, e todo esse conjunto simbolizava o trono de 
Deus, o local da presença de Deus. 
 

Aqui, temos o simbolismo dos sacrifícios do culto judaico. Temos 
aqui uma referência parcial, mas suficiente para nos revelar a mente dos 
judeus quando ofereciam as suas ofertas e sacrifícios.  

 
Sabemos através desta carta que estamos estudando, 

principalmente, por meio do capítulo 11, que estes sacrifícios eram oferecidos 
pela fé. E, a fé implica numa doação de Deus. A fé, como sabemos, vem pelo 
ouvir da Palavra de Deus (Rm 10.17).  

 
Se esses sacrifícios foram oferecidos pela fé, e é isto o que afirma 

Hebreus 11, então eles receberam essa doação de Deus, e, conforme creram, 
agiram segundo essa fé, e, agindo com fé foram justificados. Então concluímos 
mostrando que a justificação sempre foi pela fé, pois o sangue de animais não 
pode perdoar pecados.  

 
Assim, novamente, temos que repetir: 
 

ESSES ELEMENTOS ERAM SIMBÓLICOS, APENAS APONTANDO 
PARA A REALIDADE QUE AINDA VIRIA E ASSIM COMPROVAVAM 
A LIMITAÇÃO DA ANTIGA ALIANÇA. 

 
A 4ª característica da relação limitada é que seus sacrifícios 

deviam ser oferecidos por todos, pois todos eram pecadores, vs. 6-7: 
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 6. Bem, quando tudo estava pronto, os sacerdotes entravam e 

saiam do primeiro compartimento as vezes que queriam, fazendo 
seu trabalho. 
7. Mas somente o supremo sacerdote entrava naquele 
compartimento mais interno, e apenas uma vez por ano, 
completamente só, e sempre levando sangue que ele salpicava 
sobre o propiciatório, como uma oferta a Deus para cobrir seus 
próprios erros e pecados, e os erros e pecados de todo o povo. 

 
Esse era o serviço dos sacerdotes. Deveriam oferecer 

diariamente os sacrifícios à Deus. Entretanto, havia o dia anual, nacional da 
expiação. Era o dia em que a expiação era feita por todos os pecados e todos 
os pecadores, inclusive pelo próprio sumo sacerdote que iria ministrar os 
sacrifícios, pois ele também era pecador.  

 
Nesse dia Deus se apresentava como sendo o Deus do seu povo. 

Era um dia especial, único para os judeus. Podia ser comparado com o dia 
quando o pecador crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador, sendo 
admitido dentro da família de Deus.  

 
Por meio dos serviços daquele dia o povo se considerava 

justificado diante de Deus, através da aliança que havia entre Deus e o seu 
povo.  

 
Mas, o que significava para o judeu os sacrifícios? Embora que os 

judeus não tivessem uma compreensão exata e perfeita do derramamento de 
sangue, sabiam pelo menos que sem derramamento de sangue não haveria 
remissão de pecado.  

 
Os sacrifícios eram todos sombras ou símbolos de algo real e 

verdadeiramente grande. Aquela aliança feita entre Deus e o seu povo, foi 
mantida por meio do sistema sacrificial judeu.  

 
Esta foi a base do sistema judeu. Diariamente o povo comparecia 

diante do tabernáculo ou do templo. E, mesmo sem entender sem nunca 
perder de vista a importância dessa prática, eles provavelmente imaginavam 
que tudo aquilo era um tipo, era um símbolo de algo de valor espiritual 
permanente e eterno. 

 
A 5ª característica da relação limitada é que o caminho do 

santo dos santos ainda estava fechado, proibido, vs. 8: 
 

8. E o Espírito Santo utiliza tudo isso para nos mostrar que, sob 
o sistema antigo, o povo comum não podia entrar no Santo dos 
Santos, enquanto ainda estivesse em uso o primeiro 
compartimento e o antigo sistema que ele representava. 
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O véu impedia o livre acesso ao santo dos santos, a presença de 
Deus. Enquanto permanecessem em vigor o sistema sacerdotal e sacrificial 
baseado na lei de Moisés, no Antigo Testamento, além de serem imperfeitos, 
impediam a entrada dos fiéis adoradores à presença de Deus.  

 
Só em Jesus essa situação foi mudada! 
 
A 6ª característica da relação limitada é que os sacrifícios 

oferecidos não limpavam a consciência dos adoradores, vs. 9: 
 

9. Isto tem um ensinamento importante para nós no dia de hoje. 
Porque, no sistema antigo, ofereciam-se dádivas e sacrifícios, 
porém estes não conseguiam purificar o coração do povo que os 
oferecia. 

 
Os dons e sacrifícios da primeira aliança não aperfeiçoam os 

adoradores. Eram coisas da carne (que não purificam o espírito). Nós sabemos 
que dispensação da lei era uma parábola ou figura, como diz o próprio autor. 
Aliás, toda esta epístola procura interpretar esta parábola. Jesus empregou 
muitas parábolas para mostrar a natureza do seu reino.  

 
Cristo apresentou muitos aspectos do evangelho. E, aqui 

também, o autor mostrou através de vários argumentos a ineficiência da 
antiga aliança, mostrando-nos o valor da nova aliança. 

 
A 7ª característica da relação limitada é que os rituais e 

símbolos eram passageiros até que a nova ordem fosse estabelecida, vs. 
10: 

 

10. Pois o sistema antigo tratava somente de certas cerimônias: 
que alimentos comer e beber, regulamentos sobre a maneira de 
eles se lavarem, e regulamentos sobre isto e aquilo. O povo tinha 
de guardar estes regulamentos que o ajudariam a sustentar a 
situação até que Cristo viesse com um novo e melhor caminho da 
parte de Deus. 

 
O sistema antigo foi apenas uma parábola, uma ilustração ou 

sombra do sistema cristão atual, passou, passou completamente, mas ainda 
vemos algumas comunidades que se dizem cristãs a prática de certas 
cerimônias, certas práticas litúrgicas, certos ritos, como se isto tivesse algum 
poder ou valor.  

 
Tudo não passa de um equívoco religioso, porque o cristianismo 

não é judaísmo, o cristianismo é completo e suficiente! Sendo esses objetos e 
todo o culto, simbólico, eles foram dados temporariamente, até o tempo de 
reforma, isto é, até o tempo de corrigir os erros e acertar aquilo que não 
estava correto. O aperfeiçoamento foi feito por Jesus Cristo. 
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 CONCLUSÃO 

 
Ao concluirmos esta reflexão, devemos nos lembrar de um 

cântico muito conhecido e muito cantando em nossas comunidades:  
 

O véu que separava, já não separa mais; a luz que outrora 
apagava, agora brilha e, cada dia brilha mais ...  
 
 
Com nossos corações agradecidos louvemos a Deus por essa 
mudança tão especial que nos favorece! 
 

Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa! 
 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-da-adoracao-imperfeita/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-da-adoracao-imperfeita/

