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Gostaríamos de convidar os ouvintes para elevar o nosso pensamento em oração ao ETERNO DEUS 

e Pai: 

 

“Bendito ETERNO DEUS, nosso Pai que habita nas alturas, Criador dos céus e da terra, único DEUS 

verdadeiro, em quem está a emanação do Espirito Santo, em quem está o Amor e tem nos revelado através 

enviando teu Filho JESUS CRISTO, para a nossa Salvação. Nós estamos aqui nesta radio com a 

responsabilidade de pregar a tua Palavra SENHOR e pedimos ao SENHOR em nome de JESUS CRISTO que 

ilumine cada ouvinte, cada participante deste programa. E que as bençãos que vem de ti SENHOR, possam 

também fazer com que todos os nossos ouvintes sejam esclarecidos no conhecimento da Verdade. Inspira-me, 

segundo o Espirito da Verdade, para trazer a mensagem da tua Palavra. Nós te pedimos e agradecemos, tudo 

isso por amor e em nome do teu amado Filho, nosso SENHOR e Salvador JESUS CRISTO. Amem.”  

 

 É uma satisfação estar aqui com todos os nossos ouvintes, no programa “A Luz das Escrituras”, quem 

vos fala é o evangelista Flavio. Hoje tenho comigo na presença deste estúdio o irmão Alexandre  que estará 

nos ajudando.  

Irmão Alexandre: “Saúdo a todos irmãos, ouvintes da Palavra de DEUS. Que a Paz seja com todos e 

a toda a igreja de DEUS. Que DEUS possa abençoar a todos nessa mensagem de hoje que estaremos ouvindo 

a seguir. Amem gloria a DEUS”.   

 Irmão Flavio: Estamos aqui ao vivo na rádio Shalom para trazer o estudo da Palavra de DEUS. Uma 

verdadeira escola bíblica no ar da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Hoje nós vamos falar a respeito da cabal 

expiação de CRISTO e de uma vez por todas entrou no Santíssimo lugar, para fazer a expiação completa dos 

nossos pecados. Nós vamos estar considerando este assunto da Salvação, da expiação e da entrada de nosso 

sumo sacerdote, JESUS CRISTO na sua ascensão à direita de DEUS, Pai.   

 Estaremos começando com a leitura do livro de Hebreus capitulo 10:12, diz que JESUS entrou de uma 

vez por todas a direita de DEUS, fazendo uma única expiação, ele vai se assentar à destra de DEUS.  

 

HEBREUS 10:12 

2. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra 

de Deus.  

 

 Irmão Alexandre, há alguns conceitos a respeito da ascensão de JESUS CRISTO, onde afirmam que 

JESUS não teria na sua ascensão entrado no lugar Santíssimo. Mas que Ele teria entrado em um compartimento 

no céu - menos santo, conhecido por santo lugar - e permanecido ali por 1813 anos. Somente em Outubro de 

1844, JESUS teria passado para dentro do Santíssimo lugar. Segundo a Palavra de DEUS, examinando este 

assunto, o que nós podemos falar a respeito da expiação de JESUS CRISTO?  

 Irmão Alexandre: Segundo o que acabamos de ler aqui nesse texto, ele traz uma mensagem completa 

e resumida sobre este sacrifício de CRISTO único e de que Ele se assentou realmente diante de DEUS, à 

destra de DEUS. Como que nós podemos dizer e confessar que JESUS não completou uma obra de Salvação 

em nosso favor?  

Irmão Flavio: Por que ele não teria completado uma obra de Salvação, se nós tivéssemos este 

pensamento: de que ele apenas entrou no santo lugar e somente 1813 anos depois, ele teria entrado no 

Santíssimo? Por que essa obra, no seu ver, não estaria completa se assim fosse? 

Irmão Alexandre: Não teria como estar completa, devido ao fato de que esta teoria diz que a obra dele 

só estaria completa nesta data de 1844. 

Irmão Flavio: Quer dizer que, se nós admitirmos que JESUS somente em Outubro de 1844 teria entrado 

no lugar Santíssimo, somente a partir daí a obra de expiação estaria completa?  

Irmão Alexandre: Exatamente 

Irmão Flavio: Então, antes não estaria completa?  

Irmão Alexandre: Antes não, seria uma obra parcial. 

Irmão Flavio: A obra estaria a se completar. Você entendeu, ouvinte? Uma vez que nós concebemos 

um pensamento que não tenha respaldo bíblico, ele gera consequências. Por que é importante o estudo, o 

ensinamento, a doutrina bíblica? Porque através da doutrina nós temos o conhecimento exato das coisas de 
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DEUS e se estivermos recebendo um ensinamento, uma doutrina distorcida da Palavra de DEUS, contrária a 

Palavra de DEUS, nós passamos a ter um pensamento distorcido, contrário ao que a Palavra de DEUS nos 

ensina.  

Irmão Alexandre: Seria nós admitirmos a crença (de que JESUS somente teria entrado no Santíssimo 

lugar em Outubro de 1844), como podemos falar de JESUS e sua obra de Salvação em relação a nós? Como 

nós podemos dizer que a Salvação foi uma obra completa  e que abrangeu toda a humanidade, se foi somente 

a partir de 1844? Como fica essa questão?  

Irmão Flavio: Se a obra da cruz dependia de um futuro evento, que ocorreria somente 1813 anos depois, 

ou seja, JESUS entrar de fato no Santíssimo lugar diante de DEUS somente em 1844, durante este período, a 

obra de expiação e Salvação não foi completa na cruz, correto? Mas é isso que a bíblia nos ensina? Vamos ver 

pela Palavra de DEUS o que a Palavra de DEUS nos ensina. Nesse versículo que nós lemos disse que JESUS 

adentrou e assentou-se à direita de DEUS. Vamos ver outro lugar que fala isso, Marcos capitulo 16, falando a 

respeito da ascensão de JESUS. Vamos ver quando JESUS ascendeu aos céus, onde que ele se posicionou.  

 

MARCOS 16:19 

19. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus.  

   

 Irmão Flavio: Onde que JESUS se assentou após sua ascensão? No céu, à direita de DEUS. No livro 

de Hebreus capitulo 1, vai dizer que JESUS na sua ascensão vai se assentar nos lugar mais exaltado do 

universo.  

 

HEBREUS 1:1-3 

1. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, 

2. a nós falou-nos nestes últimos dias por intermédio do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por 

quem fez também o mundo.  

3. O qual, sendo resplendor da sua gloria, e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as 

coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-

se à destra da Majestade nas alturas. 

 

Irmão Flavio: Onde JESUS, após feita a purificação dos pecados, se assentou?  

Irmão Alexandre: À destra da Majestade nas alturas, diante de DEUS. 

Irmão Flavio: Quer dizer, é o lugar mais exaltado do universo, o Santíssimo. No santuário terreno, que 

era uma sombra do santuário celestial, havia uma divisória, um véu que dividia o lugar santo do lugar 

Santíssimo, correto?  

Irmão Alexandre: Certo, inclusive esse véu, que é o segundo véu separando o lugar santo do 

Santíssimo, ele traz um nome especifico para ser designado como segundo véu, a palavra KATAPETASMA.  

Irmão Flavio: Exato, no grego este véu que fecha dividindo o compartimento santo do Santíssimo do 

santuário terreno, no grego é usada a palavra KATAPETASMA. É importante a gente entender para quando 

nós lermos algumas passagens do livro de Hebreus que fala que JESUS entrou além do véu. Mas “além do 

véu”, essa expressão “além, para dentro do véu”, era uma expressão típica para quem? Para sacerdotes ou 

para o Sumo Sacerdote? 

Irmão Alexandre: Essa seria para o Sumo Sacerdote. Inclusive nós vemos em Levíticos 16:2:   

 

LEVÍTICOS 16:2 

2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, 

para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra; porque eu 

aparecerei na nuvem sobre o propiciatório.  

 

Irmão Flavio: O Sumo Sacerdote Arão vai ser instruído pelo SENHOR, para que não entrasse sempre 

para “além, para dentro do véu” que fica diante da arca. A arca do querubim, amado ouvinte, ficava no lugar 

mais santo que é conhecido como “Santo dos Santos”, que é para além, para dentro do véu. E o Sumo Sacerdote 

era o único que podia entrar naquele lugar. Os sacerdotes não podiam entrar para além do véu, somente o 

Sumo Sacerdote. E quantas vezes o Sumo Sacerdote poderia entrar por ano naquele lugar, irmão Alexandre?  
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Irmão Alexandre: Em Hebreus fala que era uma vez por ano.  

Irmão Flavio: Apenas uma vez ao ano. No décimo dia do sétimo mês, conhecido dentro do costume 

judeu, como dia do Yom Kippur - Dia do Perdão. O povo ficava afligindo suas almas em jejum, esperando o 

Sumo Sacerdote entrar para além do véu no lugar Santíssimo, onde DEUS com sua SHEKINAH, com sua 

Presença, aparecia no propiciatório entre os querubins, aceitando a oferenda do sacrifício para limpeza, 

purificação do santuário e dos pecados do povo. Correto? Então somente uma vez ao ano, quem podia entrar 

no Santíssimo lugar? O Sumo Sacerdote. 

A bíblia diz que JESUS na sua ascensão, assentou-se à direita de DEUS, Pai. Se houvesse um lugar 

para DEUS - TODO PODEROSO, o Pai - onde Ele tivesse que ficar, na sua opinião, irmão Alexandre e 

ouvintes também, o Pai - o DEUS TODO PODEROSO - Ele estaria no santo lugar ou no Santíssimo lugar? 

Irmão Alexandre: Não há duvida que seria no Santíssimo, o lugar mais santo do céu.           

Irmão Flavio: Certo, DEUS, a MAJESTADE só poderia estar no lugar mais Santíssimo, no lugar mais 

exaltado do universo. E isso é representado aqui no santuário terreno porque onde a SHEKINAH, que é a 

Presença de DEUS, se manifestava? Era no santo ou no Santíssimo? 

Irmão Alexandre: No Santíssimo. Inclusive o Sumo Sacerdote, que se tornou CRISTO, já diz algo, o 

título que ele carregava de Sumo Sacerdote.  

Irmão Flavio: JESUS CRISTO é Sumo Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como Sumo 

Sacerdote, qual era o objetivo do Sumo Sacerdote? O Sumo Sacerdote Arão, ele tinha uma função máxima do 

seu cargo, da sua função espiritual que se concretizava no dia de Yom Kippur. Qual era o local dessa função 

máxima, dessa obra máxima que ele fazia? 

Irmão Alexandre: O Santíssimo lugar. 

Irmão Flavio: JESUS, ele é a semelhança do sacerdócio Aronico, o qual tipificava JESUS. JESUS é o 

antítipo1, quer dizer, ele é a verdadeira imagem do Sumo Sacerdote. JESUS, como Sumo Sacerdote da ordem 

de Melquisedeque, a qual lugar está destinado ele entrar? Logicamente no Santíssimo. A bíblia diz que JESUS 

na sua ascensão assentou-se à direita de DEUS, Pai.  

Irmão Alexandre: Destes comentários todos que fizemos até agora, de que JESUS entrou diretamente 

diante da Presença de DEUS, gostaria de fazer uma pergunta: Ele deixou ainda alguma coisa por fazer? Nós 

comentamos que alguns creem que ele começou a sua obra somente em 1844, (portanto) ficou alguma coisa 

para trás concernente a purificação de nossos pecados?    

Irmão Flavio: Se JESUS não tivesse, segundo esta crença entrado no Santíssimo lugar na sua ascensão, 

as pessoas não poderiam ter certeza da sua Salvação porque estariam ainda esperando uma obra a ser feita, 

uma investigação, um juízo investigativo das suas vidas, uma obra de expiação a ser completada somente no 

futuro. A crença de que JESUS não teria entrado no Santíssimo lugar na sua ascensão, mas somente em 1844, 

(ela) coloca em dúvida a obra completa da cruz, quer dizer, JESUS não teria feito uma obra completa na cruz.  

Mas o que diz o profeta Daniel a respeito da obra de expiação, da unção do Santíssimo? Ela cumpriria 

dentro das 70 semanas de Daniel ou só depois? Vamos ler Daniel capitulo 9. Acompanhe conosco ouvinte e 

vamos ver como o profeta Daniel esclarece a respeito da unção do Santíssimo lugar dentro do período das 70 

semanas de Daniel.   

 

DANIEL 9:24 

24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, (o versículo começa dizendo “setenta semanas 

estão determinadas”, estão contadas certinhas uma a uma, sem interrupção)  e sobre a tua santa cidade, para 

cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, 

e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo.  

 

Dentro dessas setenta semanas vão ocorrer coisas importantíssimas: a expiação dos pecados; para 

edificação da cidade de Jerusalém; e também para extinguir os pecados, quer dizer, extinguir toda a 

transgressão através da expiação; e para selar a visão, quer dizer, fechar tudo que tem que acontecer vai 

acontecer dentro dessas setenta semanas de anos, que corresponde a 490 anos literais; e mais um ultimo 

acontecimento que é ungir o Santo dos Santos. Qual o lugar que vai ser ungido para fazer a expiação dos 

pecados dentro das 70 semanas?  

 
1 Antítipo: figura utilizada como representação de uma outra figura. Ex. Sumo Sacerdócio Arão é o antítipo do Sumo Sacerdote 
JESUS; crucificação é o antítipo do sofrimento de JESUS.  
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Irmão Alexandre: O lugar Santíssimo. Inclusive em Mateus 27:41 vem dizendo que o véu do templo se 

rasgou. 

Irmão Flavio: O véu que dividia o lugar santo do Santíssimo rasgou-se quando JESUS falou “está 

consumado”. Quando JESUS expia, morre de fato pois (de fato) ele morreu na cruz; JESUS era homem, por 

isso ele morreu. (Uma vez que JESUS não era homem, era homem e DEUS, então DEUS não morre). Na 

verdade, a bíblia diz que JESUS morreu, nós temos que crer na bíblia, JESUS, de fato, morreu. Quando ele 

expiou na cruz, o que aconteceu no santuário terreno? Rasgou-se o véu de cima abaixo do que dividia o santo 

do Santíssimo. Não seria uma incongruência querido ouvinte, o véu se rasgar no santuário terreno e somente 

1813 anos depois JESUS entrar no Santíssimo?  

Irmão Alexandre: É uma teoria sem sentido. 

Irmão Flavio: Não se encaixa com a Palavra de Deus. JESUS ao dizer na cruz “está feito, está 

consumado” e o véu rasgou-se de cima abaixo, abrindo o santo do Santíssimo, significando que DEUS abriu 

o acesso direto aos céus. Isso mostra que as 70 semanas de Daniel, para ungir o Santo dos Santos, para selar a 

visão, para cumprir a expiação dos pecados, vai se cumprir na morte e na ascensão de CRISTO, toda a obra 

necessária para  a Salvação do homem.  

Vejamos por exemplo a convicção de Salvação que o apóstolo Paulo tinha. Nos últimos dias de sua 

vida, ele fala “combati um bom combate, percorri a carreira, guardei a fé; desde agora, aguardo a coroa 

da vida eterna que o Senhor, justo juiz me dará naquele dia”. Paulo tinha duvida da Salvação dele? 

Irmão Alexandre: Não tinha, inclusive se nós pensarmos que CRISTO ficou até 1844 fazendo uma 

certa obra no santo lugar, como nós poderemos dizer sobre os pecados das pessoas? As pessoas ficariam 

aguardando como no dia de Yom Kippur, aguardando seus pecados serem perdoados e como ficaria a 

purificação dos pecados? Quando que esses pecados seriam cancelados?  

Irmão Flavio: Se realmente JESUS tivesse ficado (que ele não ficou), mas se ele tivesse ficado  apenas 

1813 anos no lugar santo, significa que a expiação dos pecados não estava feita ainda. Porque a expiação dos 

pecados só era consumada, aqui no santuário terreno, quando o sumo sacerdote adentrava para dentro do véu 

no Santíssimo lugar. Irmão Alexandre, existem passagens na bíblia que mostrem claramente que JESUS  já 

entrou no Santíssimo lugar? 

Irmão Alexandre: Existem muitas, por exemplo em Hebreus fala no capitulo 9:12.        

 

HEBREUS 9:12 

12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de 

uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção.  

 

Irmão Flavio: JESUS, como sumo Sacerdote, em Hebreus 9:12 diz que JESUS entrou no Santo dos 

Santos. Algumas versões está “santuário; entrou de uma vez por todas no santuário”, não ficando claro 

que é Santo dos Santos. Mas há versões que dizem Santo dos Santos. No verso 11 diz assim:   

 

HEBREUS 9:11-12 

11.  Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, 

não feito por mãos, isto é, não desta criação,  

12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de 

uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção.  

 

Irmão Flavio: O Sumo Sacerdote entrava aonde?  

Irmão Alexandre: Somente no Santíssimo. 

Irmão Flavio: O sumo sacerdote, a ele estava destinado o lugar de entrar para além do véu no 

Santíssimo. Mesmo que em algumas traduções tenham a palavra “santuário”, você lendo o verso 11, percebe 

que JESUS como Sumo Sacerdote. O verso 8 e 9 clareia mais ainda o contexto:  

 

HEBREUS 9:8-9 

8.  Dando nisto a entender o Espirito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto 

enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, 
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9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à 

consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço; 

 

 O Espirito Santo estava dando a entender que enquanto tivesse aquele véu, enquanto tivesse aquele 

tabernáculo terreno, não estava ainda aberto o caminho para qual lugar? O Santíssimo. 

Irmão Alexandre: Nós podemos entender isso também pelo o verso 2 que diz: “havia um tabernáculo 

que estava preparado, o primeiro tabernáculo, em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, 

ao que se chama o santuário”.   

 

 Irmão Flavio: O santo lugar é o primeiro compartimento, mas depois do segundo véu que é o 

KATAPETASMA no grego, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Vamos ver versos mais 

claros ainda, que diz que JESUS entrou para dentro do véu. Está em Hebreus 10:19 e 20.  

 

HEBREUS 10:19-20 

19.  Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, 

20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.  

 

Irmão Flavio: “Ousadia para entrar no santuário”, algumas versões dizem “Santo dos Santos”. O 

que seria ousadia? Seria você entrar no santo lugar ou no Santíssimo? Qual que seria a ousadia, qual seria mais 

forte?  

Irmão Alexandre: A ousadia mesmo seria no Santíssimo, porque ali não é qualquer um que entra.  

Irmão Flavio: JESUS ele entrou por nós no Santíssimo lugar, para que nós tenhamos a ousadia para 

falar com DEUS, por isso que o véu se rasgou de cima abaixo. Mas tem um outro versículo no livro de Hebreus, 

muito claro que não deixa dúvida, que JESUS entrou no Santíssimo lugar na sua ascensão.   

 

HEBREUS 6:19-20 

19.  A qual temos como ancora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, 

20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem 

de Melquisedeque.  

 

Irmão Flavio: Como está claro, JESUS como Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque 

“entrou”, aqui o verbo está no passado, para além, para “o interior do véu”. Para onde entrava o Sumo 

Sacerdote? Para além do véu no lugar Santíssimo.  JESUS no próprio céu porque o céu é o próprio Santíssimo, 

o lugar de DEUS, ele entrou na sua ascensão de uma vez por todas.  

Interessante aqui irmão Alexandre e nossos ouvintes, que no grego este véu está a palavra 

KATAPETASMA. Se fosse o véu externo, alguns tentando escapar da clara afirmação da Palavra de DEUS 

de que JESUS entrou para dentro do Santíssimo, tentam argumentar que esse véu no qual JESUS entrou e 

penetrou seria o véu externo do santuário, não o véu que dividia o santo do Santíssimo. Mas acontece que 

existe duas palavras que definem a palavra véu: uma o véu externo e a outra o interno.  

Irmão Alexandre: O externo de fora para o primeiro compartimento, existe a palavra que designa o 

primeiro véu – KALUMA.  

Irmão Flavio: KALUMA, exatamente. Quando no grego quer se referir ao véu externo do santuário a 

palavra grega é KALUMA. Quando eles querem se referir ao véu que divide o santo do Santíssimo, a palavra 

grega KATAPETASMA. E aqui no grego, na língua original que foi escrito os papiros, está a palavra 

KATAPETASMA. Que JESUS entrou para o interior deste véu que divide o santo do Santíssimo. Então o 

livro de Hebreus está falando claramente que JESUS na sua ascensão com seu sacrifício, completou dentro 

das 70 semanas que seria ungido o Santo dos Santos, um sacrifício completo cabal para a expiação dos pecados. 

No livro de Hebreus capitulo 9:23-26 mostra que JESUS compareceu no mesmo céu que seria o 

Santíssimo. La no céu, amados ouvintes, não existe uma divisão de lugar santo e Santíssimo. Os anjos de 

DEUS já estão diretamente na face de DEUS. JESUS falou “vede não desprezeis um desses meus 

pequeninos porque em verdade vos digo que os anjos contemplam a face do vosso Pai no céu”. O céu, 

trono de DEUS, o terceiro céu é diretamente na Presença de DEUS. Não existe um lugar santo e outro 
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Santíssimo lá no céu. Aqui no santuário terreno havia uma divisão de lugar santo e Santíssimo. Por que havia 

essa divisão de lugar santo e Santíssimo no seu entender, irmão Alexandre pela bíblia?  

 Irmão Alexandre: Porque o homem é muito limitado e devido a limitação dele, ele não pode ter acesso 

diretamente a Presença de DEUS, se não houvesse um intermediário. Aqui o homem mais santificado na 

Presença de DEUS que conduz o seu povo.  

Irmão Flavio: E esse véu vai representar a carne de JESUS que foi rasgada por nós. O véu do santuário 

vai representar exatamente o que faltava acontecer: o sacrifício de JESUS. Por isso que quando JESUS morre, 

o véu se rasga. Aqui no santuário terreno, ouvinte havia sim uma divisão de santo e Santíssimo porque existia 

uma limitação dos sacerdotes, que tinham que ministrar diariamente para a expiação dos pecados, e não podia 

ser feito isso num lugar Santíssimo. Então havia essa divisão.  

Agora, o lugar Santíssimo aqui na terra, estaria representando o próprio céu que ainda não estava aberto 

este caminho. Nós não tínhamos ousadia para entrar no céu, porque JESUS ainda não havia feito essa expiação, 

quer dizer nossas orações não podiam ser diretamente a DEUS. Ao JESUS completar dentro das 70 semanas, 

como vemos no profeta Daniel 9:24 que dentro dessas 70 semanas o Santíssimo lugar vai ser ungido, nós 

passamos a ter acesso diretamente no céu. Nisso fecha completo a leitura de Hebreus capitulo 9:23-26, veja 

como que realmente esclarece não deixando duvida ao nosso investigador da bíblia, aos nossos irmãos que 

gostam de estudar a bíblia, que JESUS expiou de uma vez por todas nossos pecados e entrou no Santíssimo 

lugar na sua ascensão.  

 

HEBREUS 9:23-26 

23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem; 

mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. 

24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porem no mesmo 

céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus; 

25. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no 

santuário com sangue alheio; 

26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora 

na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.  

 

Irmão Flavio: No livro de Daniel 9:24 diz que “de uma vez por todas seria expiado os pecados e 

ungido o lugar”. Aqui fala que JESUS “não entrou num santuário feito por mãos de homens”, quer dizer, 

ele não entrou num santuário que tinha divisão santo e Santíssimo, como era o santuário terreno.  “Porem no 

mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus”. JESUS compareceu por nós perante a face 

de DEUS. Os verbos estão no passado, quer dizer, quando o escritor de Hebreus escreveu, JESUS já tinha 

comparecido por nós perante a face de DEUS. Onde seria estar perante a face de DEUS? Obviamente, sem 

dúvida nenhuma? 

Irmão Alexandre: Seria no mesmo céu, no Santíssimo lugar. Em Atos 7:56 falando de Estevão, diz que 

ele viu “os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé a mão direita de Deus”.  

Irmão Flavio: Estevão no momento que estava sendo apedrejado, estava dando o término das 70 

semanas com o apedrejamento de Estevão, ele vai ver JESUS a direita de DEUS, o Pai na sua morte (lá no 

tempo de Estevão).  

A quem diga que uma pessoa em 1844 depois de uma grande decepção, porque ele estava esperando 

que JESUS voltasse nesse dia de 22 Outubro de 1844, ele correu para o milharal e diz que numa visão viu que 

somente naquele dia, JESUS teria entrado no Santíssimo lugar. Essa pessoa, conhecida no anal da história 

como Hiram Edson (1806-1882), vai dizer isso: que ele viu JESUS entrando, somente naquela época no 

Santíssimo lugar. Como que fica a visão dele com a de Estevão?  

Irmão Alexandre: É contraditório porque Estevão já tinha visto isso no tempo pouco depois de 

CRISTO. Lembrando também que essa questão da profecia de Daniel 9 falando das 70 semanas, ele está 

determinado separado para o povo judeu, o povo de DEUS.   

Irmão Flavio: Uma coisa importante que vamos fechar todo esse estudo bíblico, para que os ouvintes 

e nossos irmãos verem que a nossa Salvação foi completa na cruz, e que não há necessidade de um juízo 

investigativo, não houve um juízo investigativo no céu para examinar a vida das pessoas, é exatamente a leitura 

do livro de Hebreus (está muito claro) e essa profecia de Daniel 9:24. Aquela pessoa que tem o espirito bereano 
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que investiga a bíblia e que crê na bíblia acima de qualquer coisa, tendo a bíblia como única regra de fé, não 

vai ter dúvida. É um assunto fácil de entender que JESUS como Sumo Sacerdote ele entrou no Santíssimo 

lugar.  

Agora no desespero, os que criaram essa teoria fantasiosa de que -  JESUS teria somente em 1844  

entrado no Santíssimo lugar e que passou 1813 anos no lugar santo - no desespero (porque qualquer pessoa 

examinando a bíblia vê claramente que JESUS entrou perante a face de DEUS), diz que: uma profeta havia 

dito que DEUS havia lhe dado o trono dele, saído do Santíssimo lugar pra ficar no santo lugar, pra poder 

receber JESUS.  

Imagina isso ouvinte: que DEUS mudou o trono dele, “DEUS que é imutável e que não há sombra 

nem variação”, a Palavra de DEUS diz, teria mudado o trono dele do lugar Santíssimo no céu para o santo, 

para poder receber JESUS (!). Agora é cabível um negocio desse na bíblia? Porque no santuário terreno que a 

Presença de DEUS era sempre no Santíssimo, nunca se apresentou no santo lugar. DEUS sempre se 

apresentava no Santíssimo. Uma coisa que sempre foi regra de não ter no santuário terreno, DEUS sempre se 

apresentou no Santíssimo. Virou essa exceção lá no céu? Porque DEUS teria saído do lugar Santíssimo, ficado 

1813 anos no lugar santo e depois voltado ao Santíssimo. O que é isso? Isso é uma manipulação pra tentar 

induzir as pessoas ao erro. Então “seja DEUS verdadeiro e todo homem mentiroso”.  

A palavra de DEUS é muito clara, JESUS como nosso Sumo Sacerdote fez uma obra final, cabal, na 

cruz do calvário realizando a expiação de nossos pecados. Esse negócio que em 1844 ele teria entrado do santo 

para o santíssimo é realmente uma fabula. Não tem base bíblica, não tem nenhum respaldo bíblico para um 

exame mais acurado da bíblia.  

Então você, meu querido ouvinte, que crê na salvação, que é um investigador da palavra de DEUS, 

agora você  pode com mais firmeza ainda afirmar a sua salvação cabal, feita na cruz do calvário, que JESUS 

já entrou no Santíssimo lugar desde a sua ascensão, efetuando uma eterna Salvação por nós perante a face de 

DEUS.  

DEUS seja louvado. Obrigado irmão Alexandre pela sua participação. Obrigado meus queridos radio 

ouvintes. Paz seja convosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 
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