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O RITO MOSAICO 
Série Estudos Bíblicos – Estudo VIII 

Os apontamentos a seguir, tem o propósito de focar em pontos da lei mosaica que foram mantidos para 
serem observados pelos cristãos. 

A passagem principal é a de Atos 15:1-23, 28-31. 
 
“- Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes, 
conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. 
Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, 
e alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão” (Atos 15:1,2). 

 
“- E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não 
convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor” (II Timóteo 2:23,24).  
 
“- Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei; porque são 
cousas inúteis e vãs.  
Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido, e peca, 
estando já em si mesmo, condenado” (Tito 3:9-11). 

      
“- E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos 
gentios: e davam grande alegria a todos os irmãos. 
E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram 
quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. 
Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los 
e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. 
Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. 
E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito 
tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho, e 
cressem. 
E Deus, que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a 
nós; e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. 
Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem 
nós podemos suportar?” (Atos 15:3-10). 
 
“- Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os 
escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem; mas não procedais em conformidade com 
as suas obras, porque dizem e não praticam; pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos 
ombros dos homens; eles, porém, nem com o dedo querem movê-los” (Mateus 23:1-4). 

 
“- Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também” (Atos 15:11). 
 
“- Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos)” 
(Efésios 02.05). 

 
“- Então toda a multidão se calou, e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e 
prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. 
E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo:  Varões irmãos, ouvi-me. 
Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. 
E com isto concordam as palavras dos profetas; como está escrito: 
Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e 
tornarei a edificá-lo. 
Para que o resto dos homens busque o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz 
o Senhor, que faz todas estas coisas; que são conhecidas desde toda a eternidade” (Atos 15:12-18). 
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“- Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar 
as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade; para que possuam o restante de Edom e todas as 
nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas” (Amós 9:11,12). 
 
“- Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus,”  
(Atos 15:19). 
 
“- Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido 
em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei 
nenhuma carne será justificada. 
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a 
Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. 
De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. 
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição; porque escrito está: Maldito todo 
aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. 
E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé”  
(Gálatas 2:16, 3:8-11). 
 
“- Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e 
do sangue. 
Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas 
sinagogas. 
Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com 
Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber: Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. 
E por intermédio deles escreveram o seguinte: Os apóstolos, e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os 
gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde” (Atos 15:20-23). 
 
Obs.:  DENTRE O GENTIOS:  Ordenança Universal. 

 
“- (...) Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas 
coisas necessárias: 
Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação: das 
quais coisas fazeis bem se vos guardardes. Bem vos vá” (Atos 15:28,29). 

 
Os cristãos devem se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, dedicadas, ofertadas, regradas por, 

ou separadas para eles.  
Se antes estávamos mergulhados na idolatria, então, quase tudo do que praticávamos antes pode ser 

repreensível diante de Deus, como podemos ler nas duas passagens a seguir.  
 
“- Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados” (I Coríntios 12:2). 
 
“- E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andastes segundo o curso 
deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 
Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e 
dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também” (Efésios 2:1-4). 

   
Daí concluímos que deve haver uma mudança radical e grande que nos torne propícios à obra de Deus, uma 

vez que servimos agora a um Deus Santo.  
Esta obra é promovida pelo Espírito Santo, o qual nos instrui e orienta quanto ao que agrada ou não ao 

Criador, como ensina a passagem bíblia abaixo. 
“- Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, 
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito” (João 14:26). 
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I) Como idolatria, consideramos:  
1) A adoração de imagens, sejam divinas, profanas, humanas, animais, concretas ou abstratas (como 

valores ou ensinos deixados por vivos ou mortos), diretas ou indiretas (pessoais ou por fotos e papéis). 
 

II) Como consagrado aos ídolos, consideramos: 
1) As doutrinas com seus livros, suas vestes, seus objetos, seus rituais e a sua prática (como orações, 

falácias, simpatias, pragas e maldições). 
2) Os costumes ou hábitos baseados naqueles conceitos e ensinos que fazem com que formas de 

pensamento, de consideração e opinião não estejam mais em conformidade com a nova vida 
presenteada através de Jesus Cristo. 
 

III) Sobre a abstenção do sangue, desde o início Deus já advertia: 
“- Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo vos tenho dado como a erva verde.  
A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis” (Gênesis 9:3-4). 
 

Pouco adiante, na Bíblia, encontramos novamente: 
“- E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum 
sangue, contra aquela alma que comer sangue eu porei a minha face e a extirparei do seu povo.  
Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas 
vossas almas: porquanto é o sangue que fará expiação pela alma” (Levítico 17:10-11). 

 
No Novo Testamento também encontramos a seguinte passagem: 

“- E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não há 
remissão. 
De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem; mas as 
próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes” (Hebreus 9:22,23). 

 
III. Sobre a Carne Sufocada: 

. Carne Sufocada é o que se diz sobre os animais que são mortos por asfixia ou estrangulamento, em 
cujos corpos se conserva, por isso, o sangue (a exortação do texto é repetida em Atos 21.25). 

 
IV. Sobre a Fornicação: 

. Fornicação é o contato físico ilícito de uma pessoa não casada com outro indivíduo (o adultério é o 
pecado de uma pessoa casada com outra, seja casada ou não. Mas a fornicação tem sido considerada 
como prostituição por muitos). 
. Outras passagens recomendadas são: 

   . Gálatas 05.19, I Timóteo 01.09-10, Hebreus 12.16, Apocalipse 21.08. 
 

“- Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. 
E quando a leram, alegraram-se pela exortação” (Atos 15:30,31). 
 
 

*** 
 
DICIONÁRIO 

1. Expiação:  
Reconciliação, processo de purificação de crimes ou pecados.  
O Dia da Expiação constituía-se na mais solene de todas as festas, o grande dia de humilhação nacional 
entre os filhos de Israel observado no dia dez do sétimo mês.  
Era neste dia que o sumo-sacerdote entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo. 

2. Matricida: Pessoa que matou a própria mãe. 
3. Patricida: Pessoa que matou o próprio pai. 
4. Remissão: Libertação do cativeiro, reaquisição, perdão.  

 
 
 



O RITO MOSAICO 

4 

 

Notas 
 

1. Apontamentos utilizados no culto de doutrina de 08.jan.1994 na igreja O Brasil para Cristo em Parada XV de Novembro, no 
bairro de Itaquera, na cidade de São Paulo. 

 
1ª edição: jan.1994 
Última revisão: 01.dez.2021 

 
. O conteúdo deste material pode ser compartilhado e divulgado livremente, desde que mencionada a fonte. 
. Outros estudos e materiais de pesquisa do Pr Carlos Ricas, podem ser encontrados em seu website: 
   http://www.temasbiblicos.com.br 
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