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Um Reino de Sacerdotes 
 
 
PARTE I – Vivendo no Corpo de Cristo 
 
Ef 4.15,16 – devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 
 
✓ Como pode então, membros com diferentes funções viverem ligados e 

encaixados juntos, harmoniosamente, num só corpo? 
 

✓ Há princípios básicos para o funcionamento harmonioso do corpo. 
 
 
1º PRINCÍPIO : O relacionamento entre eu e o cabeça (Cristo) – 
Obediência. 
 
O significado disso é: “Eu serei obediente ao Senhor; renunciarei à minha 
liberdade e não desobedecerei à autoridade”. 
 
Tanto a existência do corpo quanto suas funções dependem da autoridade. 

✓ Um corpo paralisado não segue as instruções da cabeça, pois onde há 
vida, há autoridade. 

 
Quem controla a sua vida? 
 
2º PRINCÍPIO: O relacionamento entre eu e o corpo (a igreja) – Comunhão. 
 
✓ I Co12.12-31 
 
Entre os filhos de Deus a comunhão é uma questão de realidade e 
necessidade. 
 
Comunhão implica em receber assistência dos outros membros do corpo. 
 
Os que conhecem ao Senhor são assim 

✓ Eles sabem que comunhão implica no fato de sermos limitados e 
estarmos prontos para aceitarmos o que vem dos outros. 

 
Os membros do corpo podem mutuamente suprir as necessidades uns dos 
outros.  
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✓ Alguém está orando – quando a vida do outro membro flui para dentro 
de nós, somos sustentados. 

 
Podemos perceber que não vivemos meramente pela nossa própria vida, mas 
por meio da vida que vem do corpo. 
 
3º PRINCÍPIO – minha posição como um membro no corpo – Serviço. 
 
✓ Se entendemos que a vida do corpo é comunicável e mutuamente 

supridora, devemos orar para que Deus supra a outros através de nós. 
 
✓ Se muitos precisam e poucos podem suprir a vida do corpo definhará. 
 

1 Co12.26 – quando um membro sofre é um fato real que todos os membros 
sofrem com ele, e quando é honrado ou se alegra, da mesma forma é um fato. 
 
✓ Isso explica porque, as vezes, sem nenhuma razão aparente, você se 

sente muito bem ou, as vezes muito mal.  
✓ É o sentimento comunicável dos membros do único corpo. 

 
Por meio da comunhão temos os dois aspectos, recebemos vida do corpo e 
também suprimos vida a outros membros. 
 
Quando falamos da igreja como corpo, não é uma mera doutrina ou 
ensinamento, mas uma realidade absoluta. 
 
Resumindo, devemos render obediência à autoridade do Senhor, desfrutar a 
vida do corpo e ao mesmo tempo suprir vida aos outros membros. 
 
Viveremos então na vida da igreja – o centro do coração de Deus. 
 
 
PARTE II - A VIDA DA IGREJA DEPENDE DA CONTINUAÇÃO DO 
SACERDÓCIO. 
 
Desde o tempo de Êxodo até o Senhor Jesus não houve sacerdotes além da 
tribo de Leví. O povo não podia ir a Deus para nada, tudo era por meio do 
sacerdote. 
 
A- HAVIA UM MEDIADOR ENTRE DEUS E OS HOMENS. 
 
O relacionamento entre Deus e o homem tornou-se indireto. 
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O ofício sacerdotal era muito importante, sem o sacerdote o homem não podia 
ir a Deus. 
 
Contudo na nova aliança o homem foi redimido, pôde ser salvo, tornar-se 
sacerdote de Deus. – 1 Pe2.5  
 
B- TODOS OS QUE ESTÃO SOB A GRAÇA SÃO SACERDOTES – 1 Pe 2:9. 
 
Todos nós somos pedras vivas, sendo edificados casa espiritual. 
 
Tornamo-nos os sacerdotes santos de Deus. 
 
O sacerdócio perdido pelos israelitas agora foi dado a todos aqueles salvos 
pela graça. 
 
C- A IGREJA É TAMBÉM O REINO DE SACERDOTES – Ap 1.6 
 
Agora a igreja toda é de sacerdotes por meio de Cristo. 
O Reino de sacerdotes ordenado por Deus foi restaurado. 
 
Deus obtém na IGREJA o que Ele não pôde obter no povo de Israel. 
 
O que significa a igreja ter se tornado um reino de sacerdote? 
É que todos os que foram salvos pela graça de Deus tem uma única profissão, 
servir a Deus. Tudo mais na nossa vida deve se submeter a esse fim. 

 
3- O MINISTÉRIO DO SACERDÓCIO. 
 
A igreja só existe quando existe o sacerdócio universal dos crentes. 
 
O que é de fato o sacerdócio? 
Achamos que pedir a um novo convertido para servir a Deus é muito pesado 
para ele. 
 
Do ponto de vista de Deus isto é muito diferente. 

✓ A atitude de Deus não é de pedir ao homem para o servi-lo, e sim de 
permitir ao homem que o sirva. 

✓ Servir a Deus é a glória do homem. 
 
Os néscios podem pensar que estão fazendo um favor em servir a Deus, 
renunciando dinheiro, tempo e outras coisas. 

✓ Isto apenas mostra a ignorância. 
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✓ Servir a Deus é graça de fato – indigno como sou, posso servir a 
Deus – que boas novas, que evangelho glorioso. 

 
Na IGREJA hoje não existe mais o sacerdócio restrito, mas o serviço sacerdotal 
em geral. 

✓ Quando você vir uma classe intermediaria na igreja, é a seita dos 
nicolaítas. 

 
A- A CLASSE INTERMEDIÁRIA DEVE SER ABOLIDA. 
 
Para isso devemos todos servir a Deus diretamente como sacerdotes e não 
apenas os pastores, os supervisores, os líderes de célula. 
 
A idéia de uma classe intermediaria vem da carne, da idolatria e do amor ao 
mundo. 
 
Todos nós, um a um, devemos servir a Deus individualmente como sacerdotes. 
 
B- SER UM CRISTÃO SIGNIFICA SER UM SACERDOTE. 
 
Como surge uma classe de intermediários no meio da igreja? Por meio do 
fracasso e da vontade própria, se estabelece o seguinte conceito errado: 
 

✓ Um grupo servirá a Deus, eles cuidarão das coisas espirituais. 
✓ Outro grupo apenas se importará com as coisas do mundo, serão 

negociantes, professores, médicos e etc... 
 
Se uma pessoa é um cristão verdadeiro, deve servir a Deus como um 
sacerdote. 
 
4- A RESTAURAÇÃO DO SACERDÓCIO. 
 
Desde que Jesus partiu até agora, todos os filhos de Deus são seus 
sacerdotes. 

✓ Isso foi ordem natural no seio da Igreja, nos primeiros três séculos 
apenas. 

 
A- A HISTÓRIA DO FRACASSO DA IGREJA. 
 
O fracasso da igreja se deu com a conversão do imperador Constantino ao 
cristianismo. 
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O número do povo de Deus aumentou, mas o número dos que serviam a Deus 
não aumentou. 
 
É possível misturar-se na multidão como cristão, mas não é possível misturar-
se nela como sacerdote. 
 
B- A SEPARAÇÃO ENTRE HOMENS DO ESPÍRITO E HOMENS DO MUNDO. 
 
Houve uma grande mudança no século IV. 
 

✓ Muitos que entraram na igreja eram crentes parciais com poderes do 
mundo. 

✓ E então estabeleceram o sistema do clero e dos leigos. 
✓ Portanto muitos não participavam do serviço de Deus. 
 

C- HOJE DEVEMOS ANDAR NO CAMNHO DA RESTAURAÇÃO. 
 
Deus quer restaurar nesses dias todas as coisas. 
Somos o seu povo, então somos seus sacerdotes. 
Há sacerdotes hoje, e em seu reino sempre continuará a existir sacerdotes. 
 
5- O SERVIÇO DO SACERDOTE. 
 
Quero que todos os irmãos valorizem o fato de que como cristãos todos são 
sacerdotes. 
Não esperem que outros sejam seus sacerdotes. 
Não há classe intermediária em nosso meio – você deve servir a Deus 
diretamente. 
 
A- A IGREJA DEVE TER O SERVIÇO DE TODOS. 
 
Quanto mais irmãos servindo ao Senhor, mais forte será o testemunho da 
igreja. 

✓ Se tal serviço faltar, nós falhamos. 
 

B- É ALGO GLORIOSO SERVIR A DEUS. 
 
É glória para nós quando Deus nos aceita para servi-lo. 
 
Ser sacerdote significa estar perto Dele, tendo acesso direto a Ele, sem passar 
por qualquer intermediário. 
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C- O REINO DE DEUS VIRÁ SE TODOS NÓS O SERVIRMOS. 
 
Se todos os irmãos e irmãs servirem ao Senhor, teremos em nosso meio o 
reino de Deus, o reino de sacerdotes. 

✓ Isso é glorioso. 
 
Que esse pensamento possa levar-nos a sacrificar tudo e ser fiéis a Deus. 
 
D- A BASE DO SACERDÓCIO É A ACEITAÇÃO DE DEUS. 
 
No V. T. Deus ordenou aos sacerdotes que se aproximassem Dele sem ter 
medo da morte. Deus os aceitava, qualquer outro morreria, a aceitação é a 
base. 
 
Deus nos chama hoje – nos acheguemos a Ele sem medo. 
 
E- É MISERICÓRDIA DE DEUS, ACEITAR NOSSO SERVIÇO. 
 
É misericórdia de Deus podermos servi-lo. 
 
Ser salvo pela graça e receber perdão é algo maravilhoso, mas ser aceito para 
servi-lo é ainda mais grandioso! 
 

 Na igreja hoje, todo aquele que for salvo pode servir a Deus. 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
O PRINCÍPIO DA NÃO ACEITAÇÃO DE QUALQUER INTERMEDIÁRIO. 
 
Na religião onde se aceita intermediários, os sacerdotes de Deus são colocados 
numa posição muito elevada em relação ao povo, como se fossem super-
homens. Quando esses homens fracassam, todo o povo desfalece. 
 
Que entre nós não haja mais intermediários. Que o Senhor nos livre do mesmo 
fracasso dos israelitas. Eles não conseguiram ensinar ao mundo sobre o amor 
do único Deus verdadeiro. 
 
Que os nossos olhos e o nosso coração estejam voltados inteiramente para 
Jesus! 
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