
  

 
 
 
 
 
O ALTAR - FERRAMENTA DO SACERDÓCIO 
Lição de Célula – 17/2019 
 
 
SOMOS SANTUÁRIO SAGRADO DE DEUS 
I Coríntios 3:16-17 e 6:19 - O tempo de Deus para nós é hoje e em todos os lugares onde Ele nos planta 
ou envia. 
II Coríntios - 6:16 - Deus anda entre nós e habita em nós, para sermos altar onde estivermos, não apenas 
nos prédios chamados templos. É uma forma de Deus passear e espalhar seu aroma e seu padrão pelo 
mundo através de nós. 
 
DEUS DISSE: FAÇA-ME UM ALTAR 
Êxodo 20:24 – Altar é o lugar onde Deus é reconhecido como Senhor soberano. Cabe a nós, na condição 
de sacerdotes, edificarmos altares. A parte de Deus não é construir, mas vir e habitar, porém, isso só 
acontece quando existe uma ambiência, um lugar santo, digno da habitação de Deus. Em nós não há 
méritos, mas se meditarmos constantemente na Palavra de Deus, construiremos um altar que agrada a 
Deus, um lugar onde Ele terá prazer em fazer morada. 
 
ELEMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO 
Êxodo 20:24 – “Um altar de terra me farás”. O homem foi feito do pó da terra (Gn 2:7). Deus conhece 
nossa estrutura e sabe que somos pó (Sl 103:14). Altares devem ser construídos com coisas simples que 
dispomos, que Deus já nos deu. Estaremos dizendo a Ele: - Senhor, eu quero que venhas à minha vida 
como estou agora, sem máscaras ou disfarces. Homem algum consegue ocultar nada de Deus. Tampouco 
poderá se achegar a Deus de forma digna, se não for através de Jesus, que é o verbo de Deus. Foi Jesus 
que viabilizou um novo e vivo caminho, um altar apropriado, sem o qual ninguém pode se apresentar a 
Deus. Não existe sacerdote sem altar. 
 
Êxodo 20:24 – É bom fazer um altar de pedras, mas não podem ser lavradas. Também devem ser brutas, 
sem adornos ou aparas, sem qualquer intervenção ou capricho humano. Não é para inventar ou copiar 
uma fórmula. Não é para burilarmos as pontas e arestas por nós mesmos. Temos que nos achegar a Deus 
como pedras não trabalhadas, para que Ele mesmo refaça tudo. Preocupe-se em levantar um altar 
autêntico, sem retoques e sem usurpar cópia de altares alheios. 
 
ALGUNS TIPOS DE ROCHAS 
 
Rocha Magmática – Uma lava do interior da terra que ao atingir a superfície (erupção) resfria-se 
rapidamente, solidifica-se e vira uma rocha dura. Há pessoas assim, com turbilhões dentro de si que 
provocam uma erupção que quando seca cria uma crosta dura em si e ao redor, difícil de se tratar, como 
um coração endurecido por uma mágoa, uma dificuldade ou trauma que petrifica. Esse tipo precisa fazer 
um altar com toda a dureza da sua alma e apresentar-se diante de Deus. 
Rocha Metamórfica – É como o mármore e a ardósia, formados pela transformação de uma rocha original 
(magmática ou sedimentar) através de uma combinação de pressão e temperatura no interior da Terra, 
gerando uma formação bruta, que também pode servir de altar. 
Rocha Sedimentar – Como o arenito e o calcário, é o resultado de transformações intensas sobre rochas 
originais, pela ação do tempo (chuva, calor, frio, vento, gelo, etc), deposição e consolidação dos 
fragmentos provenientes dessa ação.  
 
Podemos ser um ajuntamento seco, duro, em camadas ou em fragmentos, mas Deus pode burilar nossas 
pontas, fragmentos e arestas. Não reclame. Ao invés de murmurar levante um altar ao Senhor. 
 
 



  

 
FORMAS DE BUSCAR AO SENHOR 
 
Ainda existe um entendimento imprescindível sobre as formas de buscar a Deus, escondido em termos 
hebraicos contidos nos originais dos textos. São eles: 
 
BAQASH (ou Bakash) – Buscar em adoração e oração, e; 
DARASH – Encontrar ou buscar alguém para se amar. 
 
Quando lemos, em I Crônicas 22:19, “Disponde o vosso coração e alma para buscardes...”, o termo aí é 
DARASH. Então, nesse texto é para buscar a Deus para amá-lo, não para pedir.  
 
Quando lemos em Deuteronômio 4:29 “... quando buscardes de todo o coração e alma” o termo é 
BAQASH 
 
Uma tradução amplificada Deuteronômio 4:29 
 

“Então dali buscarás (se começarem a orar e adorar) ao Senhor teu Deus, e o acharás, 
quando o buscares (se você orar e adorar com seus olhos firmados somente nEle; você 
não está buscando por coisas, mas está completamente perdido em sua maravilhosa 
majestade, desejando-O desesperadamente) de todo o teu coração e de toda a tua 
alma”. 

 
II Crônicas 31:21 – altar traz prosperidade, sucesso. 
I Crônicas 16:10-11 – o texto revela uma busca em arrependimento, quebrantado, querendo encontrar 
alguém para amar e se alegrará pela comunhão. 
 
 
Mude seu foco e levante altares a Deus na sua vida, com o que você tem, pode e precisa oferecer.  
Diga a Deus, sinceramente, que você traz sua terra, suas pedras, o que você tem, e o adore! 


