O DIA DO PERDÃO
YOM KIPPUR

Mateus 27:50,51
“E Jesus, clamando outra vez com grande voz,
rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se
rasgou em dois, de alto a baixo; e tremeu a terra, e
fenderam-se as pedras;”

Levítico 23:26-29
“Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos
dez dias desse sétimo mês será o dia da expiação;
tereis santa convocação, e afligireis as vossas
almas; e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E
naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis,
porque é o dia da expiação, para fazer expiação
por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque
toda a alma, que naquele mesmo dia se não afligir,
será extirpada do seu povo.”

O DIA DO PERDÃO

Levítico 16:29-34
“E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez
do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis nem
o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque
naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos; e sereis
purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um
sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas; isto é
estatuto perpétuo. E o sacerdote, que for ungido, e que for
sagrado, para administrar o sacerdócio, no lugar de seu pai, fará
a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes
santas; Assim fará expiação pelo santo santuário; também fará
expiação pela tenda da congregação e pelo altar;
semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o
povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para

• Por si mesmo;
• Pelo Santuário;
• Pelo altar;
• Pelos sacerdotes;
• Pelo povo.

FAZER EXPIAÇÃO E
AFLIGIR A ALMA A FAVOR DA UNIDADE

!Arrependimento (Teshuvá): Purifica e limpa o
pecado;
!Dia do Perdão/Yom Kippur: Purificar, limpar e
unificar o adorador a Deus.
!Perdão a Deus e perdão ao próximo.
!Eles se tornam um só;
!O casamento começa em Teruá e em Kippur é
selado.
!O destino do Adorador é selado.

O DIA DO PERDÃO

Esta é a minha vida...

“E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos
nossos devedores”.
Mateus 6:12

Isaías 58: 1- 14
“Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e
anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus
pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus
caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu
Deus; perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se
chegarem a Deus, Dizendo: Por que jejuamos nós, e tu não atentas para
isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no
dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento, e requereis
todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para
ferirdes com punho iníquo; não jejueis como hoje, para fazer ouvir a
vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um
dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda
debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao
Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as
ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes
livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo?”

Isaías 58: 1- 14
“Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e
recolhas em casa os pobres abandonados; e, quando vires o nu, o
cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a
alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de
ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor
te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o
jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente; E se abrires a tua alma
ao faminto, e fartares a alma aflita; então a tua luz nascerá nas trevas, e
a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará
continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os
teus ossos; e serás como um jardim regado, e como um manancial,
cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as
antigas ruínas; e levantarás os fundamentos de geração em geração; e
chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para
morar.”

João 17:20-24
“E não rogo somente por estes, mas também por aqueles
que pela tua palavra hão de crer em mim; Para que todos
sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que
também eles sejam um em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me
deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles,
e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e
para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e
que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai,
aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também
eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que
me deste; porque tu me amaste antes da fundação do
mundo”.

João 17:20-24
“E não rogo somente por estes, mas também por aqueles
que pela tua palavra hão de crer em mim; Para que todos
sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que
também eles sejam um em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me
deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles,
e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e
para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e
que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai,
aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também
eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que
me deste; porque tu me amaste antes da fundação do
mundo”.

Mateus 7:1-6 – “Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque
com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida
com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que
reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a
trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me
tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita,
tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o
argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas,
nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as
pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem”.
Tiago 4:11,12 – “Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala
mal de um irmão, e julga a seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei; e,
se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um
legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que
julgas a outrem?”

Quando Julgo ao Meu irmão!

Romanos 2:1-7
“Portanto, és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que
sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a
outro; pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o
juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem.
E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que,
fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as
riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade,
ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento?
Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras
ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus; O qual
recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: A vida
eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória,
honra e incorruptibilidade.”

Quando Julgo ao Meu irmão!

Romanos 2:1
“No dia em que Deus há de julgar os segredos
dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu
evangelho”.

Quando Julgo ao Meu irmão!

Ezequiel 34:20-23
“Por isso o Senhor DEUS assim lhes diz: Eis que eu, eu
mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra.
Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões,
e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até
que as espalhais para fora. Portanto livrarei as minhas
ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei
entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só
pastor, e ele as apascentará; o meu servo Davi é que as
apascentará; ele lhes servirá de pastor”.

Quando faço diferença entre os
irmãos!

1 Coríntios 11:28-33
“Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma
deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe
indignamente, come e bebe para sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre
vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque,
se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos
julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos
pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer,
esperai uns pelos outros.”

Quando desprezo os valores da
comunhão!

2 Coríntios 5:10
“Porque todos devemos comparecer ante o
tribunal de Cristo, para que cada um receba
segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou
bem, ou mal”.

Quando desprezo as provações dos
demais!

Hebreus 10:22-27
“Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo
lavado com água limpa, Retenhamos firmes a confissão da nossa
esperança; porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns
aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, Não
deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes que
se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos
voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da
verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, Mas uma certa
expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os
adversários”.

Hebreus 10:30,31
“Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a
vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra
vez: O Senhor julgará o seu povo.”
“Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo”.

O DIA DO PERDÃO

O DIA DO PERDÃO
• Quando
• Quando
• Quando
• Quando

julgo ao meu irmão!
faço diferença entre os irmãos!
desprezo os valores da comunhão!
desprezo as provações dos demais.

Esta é a minha vida...

“O Dia do Telão”

