
Pergunta 
Expiação 

A expiação foi concluída na cruz ou ficou para ser 
concluída a partir de 1844? Como entender a explica
ção dada no livro Nisto Cremos, p. 411: "A expiação, ou 
reconciliação, foi completada na cruz, conforme ante
cipada pelos sacrifícios, e o pecador penitente pode 
confiar plenamente nessa obra do Senhor, concluí
da"? Se o bode Azazel estava envolvido no ritual da 
Expiação, como pode ser símbolo de Satanás? - J. A. 

C o m respeito ao r i tua l do Dia da Expiação, vejamos 
o que a Bíblia diz sobre o assunto: 

A . Sobre o bode que representa Cristo: 
1 . É chamado de bode "para o Senhor" (Lv 16:8). 
2. Era o "bode da oferta pelo pecado" (16:15. O que é 

dito em 16:5 deve ser l ido à luz de 16:15). Ele m o r r i a no 
Dia da Expiação (16:9). 

3. O propiciatório era aspergido c o m o seu sangue 
(16:15). 

4. Era com seu sangue que se fazia a "expiação pelo san
tuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das 
suas transgressões, e de todos os seus pecados" (16:16). 

5 . 0 altar também era aspergido com seu sangue, san
gue este que o purificava e santificava (16:18,19). 

6. Quando seu sangue t inha sido aspergido no p r o 
piciatório e no altar, a Expiação t inha sido terminada: 
"Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuá
rio, pela tenda da congregação e pelo altar..." (16:20). 

B. Sobre o bode que representa Satanás: 
1 . É chamado de 'Âzazel" ou "emissário" (16:8), o qual 

servia como portador ou condutor dos pecados já per
doados, sendo levado ao deserto (16:21,22), para ali mor
rer de fome ou ser comido por animais selvagens. Se o 
pr imeiro bode era "para o Senhor" (16:8), e o outro era 
"para Azazel"; então, esse 'Âzazel" deve ser alguém que 
representa o inimigo do Senhor - u m símbolo bem apro
priado de Satanás. 

2. O bode 'Âzazel" não m o r r i a como parte do ceri
monia l do Dia da Expiação: "Mas o bode sobre que cair 
a sorte para bode emissário será apresentado vivo pe
rante o Senhor" (16:10), "Então, fará chegar o bode vivo" 
(16:20), 'Ârão porá ambas as mãos sobre a cabeça do 
bode vivo" (16:21). Este é u m ponto importante . A Bíblia 
é clara em dizer que para haver expiação ou remissão 
de pecados, é necessário haver derramamento de san
gue, pois "sem derramamento de sangue, não há remis
são" (Hb 9:22). O sangue do bode 'Âzazel" não era der
ramado para remissão de pecados. Essa remissão só é 
possível através do sangue de Cristo (representado pelo 
bode "para o Senhor") e mais de n e n h u m outro (IPe 
1:19). Como Satanás não derrama seu sangue, então ele 

não participa da Expiação - só é responsabilizado pelos 
pecados que fez as pessoas cometerem. Essa responsabi
lidade é simbolizada pela imposição das mãos do sumo 
sacerdote sobre a cabeça desse bode emissário, o qual le
vava para o deserto os pecados do povo. O deserto é u m 
símbolo apropriado da Terra durante o Milênio. 

3. Esse bode chamado Azazel só entrava em cena após 
a Expiação ter sido "acabada" ou completada (Lv 16:20). 

Dois versos de Levítico 16 p o d e m gerar alguma con
fusão, mas outros versos do mesmo capítulo e o con
texto do cerimonial do Dia da Expiação p o d e m solucio
nar alguma má interpretação sobre o papel desses dois 
bodes. São eles: 

• Levítico 16:5: "Da congregação dos filhos de Israel 
tomará dois bodes, para oferta pelo pecado..." À primeira 
vista, os dois bodes são "para oferta pelo pecado" Mas o 
problema é solucionado e m 16:15, onde se menciona 
que somente u m - o bode "para o Senhor" era imolado 
como "oferta pelo pecado" 

• Levítico 16:10: "Mas o bode sobre que cair a sorte 
para bode emissário será apresentado v ivo perante o 
Senhor, para fazer expiação por m e i o dele e enviá-lo 
ao deserto como bode emissário" U m a boa regra de i n 
terpretação da Bíblia é não t i rar u m texto fora de seu 
contexto. D o contrário, haveria contradição no pró
prio capítulo 16 de Levítico, pois em 16:16,18-20 se diz 
que a expiação era feita c o m o sangue do bode "para o 
Senhor" e não com o sangue de Azazel, ou bode "emis
sário" Assim, o verso de 16:10 deve ser l ido à luz dos o u 
tros versos que falam que somente com o sangue do bode 
"para o Senhor" é que era feita a expiação. 

Deve-se atentar para o fato de que os acontecimentos 
do Dia da Expiação eram simbólicos da obra de Cristo no 
Santuário Celestial (ver Hebreus 8:1-6). Assim como os pe
cados dos israelitas eram perdoados, mas ficavam grava
dos com sangue nas pontas do altar e diante do véu do san
tuário (Lv 4:6,34), sendo removidos no Dia da Expiação, 
assim, deveria haver u m tempo em que lesus desempe
nhasse o papel de sumo sacerdote no Dia da Expiação an-
titípico e "purificasse" o Santuário Celeste do registro dos 
pecados perdoados de Seu povo, e isso começou em 22 de 
outubro de 1844, cumprindo Daniel 8:14: "Até duas m i l e 
trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado." 

Mas alguém podeira perguntar: Quando lesus mor
reu e ressuscitou (ano 31 d .C) , a obra da expiação não 
estava completa? Sim, estava completa no sentido de es
tar assegurada, garantida, e seus benefícios disponíveis a 
quem quer que a desejasse. Mas a "purificação do santu
ário" ou seja, o apagamento dos registros dos pecados do 
povo de Deus de todos os séculos devia se dar, não no ano 
31 d .C, mas no tempo apontado para isso pela profecia de 
Daniel (8:14), isto é, quando se cumprissem as "duas m i l 
e trezentas tardes e manhãs" ou 2.300 anos, que, come
çando em de 457 a.C. (decreto de Artaxerxes para recons
truir Jerusalém), chegam a 1844 de nossa era. - Por Ozeas 
Caldas Moura, editor na Casa Publicadora Brasileira. A. 
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