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AULA - EBD - 24/05/2020
A igreja eleita
Tema: Circuncisão e incircuncisão
Texto base: Efésios 2:11

Contexto
1. Éramos chamados pelos judeus de incircuncisos (v. 11);
2. A circuncisão é a marca da aliança no homem (Gn 17:10);

Tópicos
1. O que é a circuncisão?
a. Retirada cirúrgica do prepúcio, praticada por razões higiênicas e/ou religiosas;
b. Retirada da pele do órgão masculino de forma que a glande fique exposta;
2. Como o ritual é chamado hoje?
a. Brit milá é o pacto da circuncisão, o sinal da conexão eterna do povo judeu com Deus;
b. brit = pacto ou aliança
c. milá = circuncisão
d. Ref: https://pt.wikipedia.org/wiki/Brit_mil%C3%A1
3. Quando é realizado o processo de circuncisão?
a. Ao oitavo dia de vida do recém-nascido (Gênesis 17:12);
b. Em alguns casos foi feito depois dos oito dias (Gênesis 17:24-27);
c. Isaque foi circuncidado aos oito dias (Gênesis 21:4);
4. Por que ao oitavo dia?
a. Até o sétimo dia uma criança pode ter uma hemorragia e morrer com um processo deste;
b. Era a confiança total em Deus de que o filho não morreria ao ser operado ao oitavo dia;
c. Gráfico da quantidade de protrombina por dia de vida do bebê. Este é o elemento
responsável pela coagulação do sangue junto com a Vitamina K:

i.
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ii.

iii.

iv.
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v.

5.

6.

7.
8.

9.

vi.
d. Milagres são bons e é uma prova de que Deus está conosco, mas não podemos viver só
de milagres, mas com certeza podemos viver só da Palavra de Deus (Mateus 4:3-4);
e. Ref: None of These Diseases: The Bible's Health Secrets for the 21st Century (Páginas
82-84);
As mulheres também passavam pelo ritual de circuncisão?
a. Não. Segundo o Talmud judaico as mulheres nascem “circuncidadas”, isto é, já possuindo a
santidade adicional que vem com o Brit Milá. Portanto não há cerimônia correspondente
(e com certeza nenhum procedimento cirúrgico) para mulheres judias;
b. Ref: (Ref: Avodá Zará 27 a.) https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.27a.1?lang=bi
Jesus foi circuncidado?
a. Sim. Está em Lucas 2:21;
b. Precisamos lembrar que Jesus como h
 omem era um israelita, judeu e descendente de
Davi;
Nós precisamos ser circuncidados hoje?
a. Já somos em Cristo (Filipenses 3:1-9);
Abraão não era circuncidado e foi alcançado antes de ser:
a. Romanos 4:9-13;
b. O texto diz que Abraão foi alcançado ainda na incircuncisão;
c. O texto diz que os que crêem também foram alcançados na incircuncisão;
O pacto ou aliança de Deus com Abraão:
a. Deus fez um pacto com Abraão em Gênesis 15:17-21;
b. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos (Gênesis 16:16);
c. Deus fez o pacto da circuncisão depois de 13 anos quando Abraão já tinha 99 anos (99 86 = 13 anos) (Gênesis 17:1);
d. Deus ficou em silêncio por 13 anos com Abraão por causa de Ismael;
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e. Quantos não estão gerando um projeto "Ismael" que está atrapalhando sua comunhão com
Deus? Isto é apenas um paralelo com os nossos planos quando não esperamos em Deus;
10. Deus nos faz promessas, mas exige a guarda da aliança:
a. Deus expôs a promessa para Abraão (Gênesis 17:1-8);
b. Em contrapartida Deus exigiu algo de Abraão (Gênesis 17:9-14);
11. Temos que guardar a aliança hoje ainda?
a. Sim (Colossenses 2:11-12). A aliança da circuncisão foi trocada pelo derramamento do
sangue de Jesus ao invés do homem natural;
b. A circuncisão era o primeiro ato para ingressar na fé em Deus e receber perdão dos
pecados (Dt 10:14-17, Dt 30:6);
c. A batismo é o ritual substitutivo para a circuncisão que nos ingressa na fé em Deus (Gl
3:26-29);
d. Ou nós guardamos a nossa aliança com Cristo ou Deus não precisa cumprir a promessa
que Ele fez de nos salvar;
12. Jesus só apareceu para Tomé ao oitavo dia (fé na Palavra de Deus de que não morreria):
a. Jesus aparece no mesmo domingo da ressurreição para um grupo (João 20:19):
i.
Os primeiros discípulos creram e permaneceram reunidos;
b. Depois aparece ao oitavo dia para Tomé (João 20:26):
i.
Tomé foi o único ausente do grupo e não creu de início;
ii.
Era como se estivesse dizendo: Sou o mesmo Deus do oitavo dia, continuo vivo
Tomé, o corpo agora é o corpo da aliança;
13. A nossa fé não pode ser baseada em sentimentos:
a. No sentimento de medo Pedro negou a Jesus;
14. A nossa fé não pode ser baseada em experiências:
a. Ninguém acreditou na experiência do Ap. Paulo;
15. A nossa fé tem que ser baseada na Palavra de Deus, ou seja, na pessoa de Jesus já que Ele é a
Palavra ou o Verbo (João 1:1);
16. Tomé tinha que ver Jesus depois das marcas, com o corpo novo e ainda vivo e ressurreto;
17. Não precisamos nascer da mesma carne que Abraão, mas sim da mesma promessa (Romanos
9:8);

