


Privilégios Espirituais 



Vantagens, privilégio, 
regalia 



Vantagens que desfrutam 
pessoas de um grupo 



Acesso aos privilégios 



4 À medida que se 
aproximam dele, a pedra 

viva — rejeitada pelos 
homens, mas escolhida 

por Deus e preciosa  
para ele - 

1Pe 2 



28 Venham a mim, 
todos os que estão 

cansados e 
sobrecarregados, e eu 
lhes darei descanso.   

Mt 11 



29 Tomem sobre vocês o 

meu jugo e aprendam de 
mim, pois sou manso e 

humilde de coração, e vocês 
encontrarão descanso para 

as suas almas. 
Mt 11 



35 Então Jesus declarou: 
Eu sou o pão da vida. 

Aquele que vem a mim 
nunca terá fome; aquele 
que crê em mim nunca 

terá sede. 
Jo 6 



16 Acheguemo-nos, portanto, 

confiadamente, junto ao trono 
da graça, a fim de recebermos 
misericórdia e acharmos graça 

para socorro em  

ocasião oportuna.   

Hb 4 



4 À medida que se 

aproximam dele, a pedra 
viva — rejeitada pelos 
homens, mas escolhida 

por Deus e preciosa  
para ele —   

1Pe 2  



22 A pedra que os 
construtores 

rejeitaram tornou-
se a pedra angular. 

Sl 118 



22 Reunindo-se ele na 
Galiléia, Jesus lhes 
disse: O Filho do 

homem será entregue 
nas mãos dos homens. 

Mt 17 



23 Eles o matarão, e no 
terceiro dia ele 

ressuscitará. E os 
discípulos ficaram 
cheios de tristeza. 

Mt 17 



4 À medida que se 
aproximam dele, a 

pedra viva — rejeitada 
pelos homens, mas 

escolhida por Deus e 
preciosa para ele —  

1Pe 2 



3 E eis uma voz dos 
céus, que dizia: este é 

o meu filho amado, em 
quem me comprazo.  

Mt 17 



22 Israelitas, ouçam 
estas palavras: Jesus de 

Nazaré foi aprovado 
por Deus diante de 
vocês por meio de 

milagres,   
At 2 



22 maravilhas e sinais, 
que Deus fez entre 

vocês por intermédio 
dele, como vocês 
mesmos sabem.  

At 22 



11 Este Jesus é a pedra 
que vocês, 

construtores, 
rejeitaram, e que se 

tornou a pedra angular. 
At 4 



1º Privilégio 
Pedras Vivas 



5 vocês também estão 
sendo utilizados como 

pedras vivas na 
edificação de uma casa 
espiritual para serem 

sacerdócio santo,  
1Pe 2 



5 oferecendo 
sacrifícios espirituais 

aceitáveis a Deus, 
por meio de Jesus 

Cristo. 
1Pe 2 



21 para que todos sejam 
um, Pai, como tu estás 

em mim e eu em ti. Que 
eles também estejam em 

nós, para que o mundo 
creia que tu me enviaste.  

Jo 17 



19 Portanto, vocês já 
não são estrangeiros 

nem forasteiros, 
mas...  

Ef 2 



20 edificados sobre o 
fundamento dos 
apóstolos e dos 

profetas, tendo Jesus 
Cristo como pedra 

angular,  
Ef 2 



16 Vocês não sabem 
que são santuário de 
Deus e que o Espírito 

de Deus habita em 
vocês?  

1Co 3 



2º Privilégio 
Sacerdotes diante de Deus 



5  vocês também estão 
sendo utilizados como 

pedras vivas na 
edificação de uma casa 
espiritual para serem 

sacerdócio santo,  
1Pe 2 



5  oferecendo 
sacrifícios espirituais 

aceitáveis a Deus, 
por meio de Jesus 

Cristo. 
1Pe 2 



Escolhido soberanamente  
por Deus 



1 Chame seu irmão Arão e 
separe-o dentre os israelitas, 

e também os seus filhos 
Nadabe e Abiú, Eleazar e 

Itamar, para que me sirvam 
como sacerdotes.  

Ex 28 



16 Vocês não me escolheram, 
mas eu os escolhi para irem e 

darem fruto, fruto que 
permaneça, a fim de que o Pai 

lhes conceda o que pedirem em 
meu nome. 

Jo 15 



1 Pedro, apóstolo de 
Jesus Cristo, aos eleitos 
que são forasteiros da 
dispersão no ponto, 
Galácia, Capadócia, 

Ásia e Bitínia,  
 1Pe 1 



2 eleitos, segundo a 
presciência de Deus Pai, em 
santificação do espírito, para 
a obediência e a aspersão do 
sangue de Jesus Cristo, graça 

e paz vos sejam 
multiplicadas.(RA) 

 1Pe 1 



Purificação antes do serviço 



5 Então Moisés disse à 
comunidade: Foi isto que 
o Senhor mandou fazer; 6 
e levou Arão e seus filhos 

à frente e mandou-os 
banhar-se com água;  

Lev 8 



14 Em seguida trouxe o 
novilho para a oferta 
pelo pecado, e Arão e 

seus filhos puseram-lhe 
as mãos sobre a cabeça.  

Lev 8 



18 Mandou trazer então o 
carneiro para o 

holocausto, e Arão e seus 
filhos puseram as mãos 

sobre a cabeça do 
carneiro.  

Lev 8 



22 Depois mandou trazer o 
outro carneiro, o carneiro 

para a oferta de ordenação, 
e Arão e seus filhos 

colocaram as mãos sobre a 
cabeça do carneiro. 

Lev 8 



8 Disse Pedro: Não; 
nunca lavarás os meus 
pés. Jesus respondeu: 

Se eu não os lavar, 
você não terá parte 

comigo. 
Jo 13 



14 Ele se entregou por nós a 
fim de nos remir de toda a 
maldade e purificar para si 

mesmo um povo 
particularmente seu, dedicado 

à prática de boas obras. 

Tt 2 



Deus vestiu o sacerdote 
para o seu serviço 



7 pôs a túnica em Arão, 
colocou-lhe o cinto e o 

manto, e pôs sobre ele o 
colete sacerdotal; depois a 

ele prendeu o manto 
sacerdotal com o cinturão;  

Lv 8 



8 colocou também 
o peitoral, e nele 

pôs o Urim e o 
Tumim;  

Lv 8 



9 e colocou o turbante na 
cabeça de Arão com a 

lâmina de ouro, isto é, a 
coroa sagrada, na frente do 

turbante, conforme o 
Senhor tinha ordenado a 

Moisés. 
Lv 8 



30 É, porém, por iniciativa 
dele que vocês estão em 

Cristo Jesus, o qual se 
tornou sabedoria de Deus 

para nós, isto é, justiça, 
santidade e redenção,  

1Co 1 



Deus ungiu o sacerdote 
para o  serviço 



30 Então pegou um pouco 
do óleo da unção e um 
pouco do sangue que 
estava no altar e os 

aspergiu sobre Arão e 

suas vestes, 
Lv 8 



30 bem como sobre 
seus filhos e suas 

vestes. Assim 
consagrou Arão e suas 
vestes, e seus filhos e 

suas vestes. 
Lv 8 



20 Mas vocês têm 
uma unção que 

procede do Santo, e 
todos vocês têm 
conhecimento.  

1Jo 2 



Deus requereu preparação 
para o  serviço 



33 Não saiam da entrada da 
Tenda do Encontro por sete 

dias, até que se completem os 
dias da ordenação de vocês, 

pois essa cerimônia de 
ordenação durará sete dias. 

Lv 8 



15 Mas Deus me 
separou desde o 

ventre materno e me 
chamou por sua graça. 

Quando lhe agradou  
Gl 1 



16 revelar o seu Filho 
em mim para que eu o 

anunciasse entre os 
gentios, não consultei 

pessoa alguma.  
Gl 1 



17 Tampouco subi a 
Jerusalém para ver os que já 

eram apóstolos antes de 
mim, mas de imediato parti 

para a Arábia, e tornei a 
voltar a Damasco.  

Gl 1 



18 Depois de três anos, 
subi a Jerusalém para 

conhecer Pedro 
pessoalmente, e estive 
com ele quinze dias.   

Gl 1 



6 Não pode ser recém-
convertido, para que não 
se ensoberbeça e caia na 
mesma condenação em 

que caiu o diabo 

1Tm 3 



Deus os chamou à 
obediência 



1 Nadabe e Abiú, filhos de Arão, 
pegaram cada um o seu incensário, 

nos quais acenderam fogo, 
acrescentaram incenso, e 

trouxeram fogo profano perante o 
Senhor, sem que tivessem sido 

autorizados  

Lv 10 



2 Então saiu fogo da 
presença do Senhor e 

os consumiu. 
Morreram perante o 

Senhor.   
Lv 10 



6 aquele que 
afirma que 

permanece nele, 
deve andar como 

ele andou.  
1Jo 2 



Conclusão:  


