
Mensagem Três

O serviço dos sacerdotes e dos levitas
para o mover de Deus

Leitura bíblica: Nm 3:1-39; 4:1-33

I. Números é um livro sobre serviço e os capítulos 3 e 4 tratam
do serviço santo:

A. Em Números, temos um tipo completo do serviço da igreja; o
serviço em Números é uma f igura do serviço da igreja – Nm
3:1-39; 4:1-33; Rm 12:5-8, 11.

B. O serviço é santo porque ele cuida do tabernáculo do Teste-
munho de Deus – Nm 3:7-8; 4:4-16.

C. O princípio básico do serviço santo é que ele é sem confusão,
porque é baseado na vida; tudo no serviço santo está sob a
administração divina e, logo, em boa ordem – Nm 3:7.

II. O serviço santo era executado pelos sacerdotes e levitas –
Nm 3:3, 6, 9-10:

A. Os sacerdotes eram os ungidos que serviam a Deus direta-
mente – Nm 3:3:
1. Os sacerdotes tinham que acampar diante do tabernáculo,

no leste, para o lado do nascente; eles guardavam a entrada
da tenda da reunião e qualquer um que quisesse servir a
Deus tinha que passar pelos sacerdotes – Nm 3:38.

2. Os sacerdotes tinham a seu cargo cuidar do santuário, o
tabernáculo com o lugar Santo e o Santo dos Santos – Nm
3:32. 38:
a. A palavra cargo refere-se a responsabilidade – Nm 3:7,

32, 38.
b. Os sacerdotes terem a seu cargo o santuário signif ica

que eles eram responsáveis por todo o santuário e tudo
relacionado a ele.

B. Os levitas não eram sacerdotes diretamente, mas eram os ser-
vidores do sacerdócio – Nm 3:9, 12, 17:
1. No sacerdócio, o ministério dos sacerdotes, havia muitos

afazeres que exigiam o serviço dos Levitas – Nm 3:25-37.
2. O serviço dos levitas era cuidar da tenda da congregação (o

tabernáculo do Testemunho) que é um tipo de Cristo e da
igreja – Nm 18:1-4, 6:
a. Ao cuidar do tabernáculo e do seu conteúdo, os levitas

não serviam a Deus diretamente; antes, eles serviam o
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sacerdócio e os sacerdotes, os quais serviam a Deus
diretamente – Nm 3:9, 12, 17.

b. Os sacerdotes deviam cuidar do santuário e do altar e
os levitas serviam sob os sacerdotes, cuidando do san-
tuário e do altar – Nm 18:5-6.

C. O tabernáculo do testemunho com todos os seus móveis e o
altar, para os quais os sacerdotes ministravam, são tipos de
Cristo em todos os Seus ricos aspectos, os quais os crentes
neotestamentários ministram aos outros – Nm 3:25-26, 31,
36-37; Ef 3:8; 2Co 3:3; 1Tm 4:6:
1. O altar, que signif ica a cruz (Hb 13:10), refere-se à reden-

ção de Cristo e o tabernáculo refere-se a Cristo como a
corporif icação de Deus (Cl 2:9), por meio de quem Deus
habita entre os homens (Jo 1:14) e por meio de quem os
homens podem entrar em Deus e desfrutar tudo o que Ele
é (4:2, 6, 20).

2. O ministério dos sacerdotes e dos levitas sempre supre as
pessoas com as riquezas de Cristo – Ef 3:8:
a. Ministrar é servir e servir é suprir as pessoas ao minis-

trar para elas – 2Co 4:1; 3:3, 6, 8; 1Pe 4:10-11.
b. Os crentes neotestamentários servem aos outros a cruz

de Cristo para redenção (1Co 1:23; 2:2) e as riquezas de
Cristo para o suprimento de vida (Ef 3:8; Cl 1:27-28).

III. O serviço santo retratado em Números não é para um
Cristo inativo, mas para um Cristo muito ativo; em Sua
atividade, em Seu mover, temos de ser compatíveis com
Ele – Nm 4:1-33:

A. Os sacerdotes e levitas tinham certos deveres na arrumação
do tabernáculo, em seu avançar:
1. Os sacerdotes designavam os levitas para fazerem o seu

serviço – Nm 4:19, 27-28, 33:
a. Os levitas não faziam o seu serviço segundo a sua

maneira, mas sob a direção dos sacerdotes ungidos.
b. Isso indica que nós, sacerdotes neotestamentários que

servem a Deus, não devemos agir segundo a nossa pró-
pria ideia, mas sob o guiar da visão que vem com a
unção, ou seja, sob o guiar do Espírito que nos unge –
Nm 3:3; Êx 28:41.
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2. Os sacerdotes cuidavam das coisas principais, as coisas
importantes, e os f ilhos de Coate (levitas) cuidavam das
coisas secundárias – Nm 4:5-14:
a. Cuidar dos móveis do santuário é cuidar das coisas pri-

márias.
b. Os sacerdotes cuidavam da arca; isso é cuidar de Cristo

diretamente e ministrar a Cristo – Nm 4:5-6.
c. Os coatitas carregavam os móveis do santuário (4:2-4,

15, 17-20, 34-37); fazer isso hoje é falar sobre a igreja
como a expansão de Cristo.

B. A f im de ver como Cristo move-se na terra, temos de olhar
para o mover do tabernáculo – Nm 4:5, 25, 31-32:
1. O tabernáculo move-se sobre os ombros dos descendentes

dos três f ilhos de Levi – Js 3:11, 13-15, 17.
2. O Senhor move-se ao carregarmos a arca, os móveis do

santuário e a tenda da congregação – Js 3:3, 11, 13-15.
C. O princípio na economia neotestamentária é que Deus precisa

que o homem seja compatível com Ele em Seu mover na terra
– Mt 28:18-20:
1. Sem o homem, Deus não pode fazer nada; na Sua economia

neotestamentária, Deus não faz nada sem o homem – At
1:8; 13:1-3.

2. Deus precisa que o homem seja compatível com Ele, seja
um com Ele, coordene-se com Ele; esse é o princípio básico
da economia neotestamentária – Ez 1:15-21; 1Co 6:17.

3. Cristo está movendo-se hoje por toda a terra e Ele move-se
com aqueles que são um com Ele – At 1:8; Jo 15:4-5, 16:
a. Somos os f ilhos de Gérson, Coate e Merari de hoje.
b. Cristo, a corporif icação de Deus para Sua expansão,

move-se por meio daqueles que O amam – Ct 7:11-12;
Ap 2:4-5.

IV. No Antigo Testamento, havia uma distinção entre os sacer-
dotes e os levitas; no Novo Testamento, há somente uma
categoria, a dos sacerdotes – Rm 15:16; 1Pe 2:5, 9; Ap 1:6;
5:10:

A. Além de fazer as suas próprias obrigações no arranjo do taber-
náculo, os sacerdotes designavam os levitas para fazer o seu
serviço – Nm 4:5-14, 19, 27-28, 33.
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B. O que os levitas faziam no antigo testamento em tipo, os cren-
tes como os sacerdotes neotestamentários também devem
fazer em realidade – 1Pe 2:5, 9:
1. O fato do serviço dos levitas ser sob a supervisão dos sacer-

dotes indica que quando os sacerdotes neotestamentários
fazem a obra levítica exterior, eles devem fazê-la sob a
supervisão da visão interior espiritual do sacerdócio neo-
-testamentário – Ap 1:6; 5:10.

2. O serviço levítico nunca deve ser separado da visão sacer-
dotal; o serviço exterior deve tornar-se uma atividade espi-
ritual que ministra vida aos outros – Rm 12:4-13; 15:16;
1Pe 2:5, 9; 4:10-11.

3. Precisamos aprender a fazer as coisas exteriores sob a
visão interior do sacerdócio.

4. Enquanto cuidamos de coisas exteriores, práticas, deve-
mos ministrar vida aos outros; se o f izermos, nosso serviço
levítico estará sob a visão e supervisão do sacerdócio – 1Jo
1:2-3; 2:25; 5:11-16.

C. Quando uma pessoa serve a Deus, deve haver a obra sacerdo-
tal e a levítica – Rm 1:9; 15:16:
1. Por um lado, participamos do serviço espiritual; por outro,

também devemos cuidar das questões práticas.
2. Antes de qualquer tipo de serviço, temos de primeiro servir

como sacerdotes na presença do Senhor; todo serviço deve
ser sacerdotal.

I. Em hebraico, a palavra para serviço em Números 4:3, 23, 30,
35, 39 e 43 é guerra, indicando serviço militar:

A. O serviço santo dos sacerdotes e dos levitas envolve guerra.
B. Como sacerdotes do evangelho de Deus, devemos nos conside-

rar guerreiros – Rm 15:16:
1. Enquanto pregamos, ensinamos, edif icando outros e edif i-

cando o Corpo de Cristo, estamos lutando – Ef 3:8; 4:12,
16; 6:10-12.

2. Os sacerdotes do novo testamento são guerreiros e o nosso
serviço sacerdotal é uma luta – Ap 5:10; 19:11-14.

C. Toda obra espiritual que estamos fazendo para Deus, qualquer
que seja a sua forma, se tocar as coisas da esfera espiritual, é
em natureza uma guerra – 2Co 10:3-3-5:
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1. Pregar o evangelho, edif icar os santos, administrar a igreja
e orar são tipos de guerra – Ef 1:17-18; 3:8, 14-19; 4:12;
6:10-12.

2. Se os nossos olhos forem abertos pelo Senhor, veremos que
a natureza da nossa obra de servir ao Senhor é de guerra.

V. Uma recompensa, ou compensação, foi dada a Arão e a
seus filhos como sacerdotes e aos servidores levitas – Nm
18:8-32:
A. Os sacerdotes e os levitas não tinham porção além de Cristo;

Cristo era sua casa, herança, terra, roupa, comida e seu tudo –
Nm 18:31.

B. Hoje, no novo testamento, o serviço levítico é combinado com o
sacerdócio – 1Pe 2:5, 9:
1. Não há diferença entre os sacerdotes e os servidores dos

sacerdotes; os crentes em Cristo são sacerdotes e servido-
res levitas.

2. A única recompensa, a única compensação, para o nosso
serviço sacerdotal e levítico é Cristo – Mt 25:23; 2Tm 4:8;
Ap 3:20-21.
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