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Dia de Expiação, Yom Kippur 

 

Yom Kipur é o décimo dia do sétimo mês bíblico. Em 2019, o Yom              

Kippur começa no pôr do sol em 8 de outubro, conforme referenciado no             

Calendário Hebraico Bíblico Astronômico e Agrícola Corrigido. 

Na Torá hebraica (Lev. 23:27-28), esse dia é chamado de Yom           

HaKippurim (no plural), que literalmente significa Dia de "coberturas", pois é           

o dia em que o Sumo Sacerdote derramaria o sangue de uma cabra sobre o               

Kaporet (o hebraico para o propiciatório ‘Assento de Misericórdia’) para          

expiar (cobrir) os muitos pecados e transgressões (novamente no plural) da           

nação de Israel. 

No Yom Kipur, somos instruídos a não fazer nenhum trabalho e a            

"afligir nossas almas" ou "negar a nós mesmos". Isso costuma ser entendido            

como jejum ou não comer. 

A maioria das pessoas que observa o Yom Kipur não come nem bebe             

de um pôr do sol ao outro. O objetivo do jejum é ajudar-nos a focar em                

coisas que são mais importantes que o desejo do nosso corpo por comida. 

Nosso relacionamento com nosso Criador é o mais importante em          

nossas vidas. 

É fácil ser pego pensando e se preocupar com as coisas do dia-a-dia,             

então o jejum em Yom Kipur é o lembrete de que todos esses tipos de               

necessidades vêm depois da nossa necessidade de nosso Pai e de seu amor             

e graça. 

Existem outras maneiras de "afligir sua alma"? 

Aqueles que podem não conseguir jejuar o dia inteiro podem comer de            

maneira diferente. Alimentos preparados no dia anterior e alimentos que não           

são elaborados ou doces podem ser uma maneira de experimentar negar           

desejos físicos e se concentrar em coisas mais importantes. 

Outras coisas que as pessoas fazem em Yom Kippur para "afligir suas            

almas" incluem: 

https://aroodawakening.tv/yom-kippur/?mc_cid=9e5d95c1c3&mc_eid=bc445f3c1e


● não assistir à televisão, 

● não jogar, 

● evitar a Internet e outros aparelhos eletrônicos, 

● não fazer ligações telefônicas, 

● não dirigir, etc. 

E, claro, somos ordenados a não fazer nenhum tipo de trabalho . É um              

dia de descanso completo. 

Lembre-se do objetivo 

 

Se você está pronto para jejuar completamente com toda a comida e            

água no Yom Kipur, ou se está apenas pronto para negar a si mesmo seus               

alimentos favoritos normais, verifique se está pensando no que é realmente           

importante neste dia. 

Quando estiver com fome, lembre-se de que Yeshua nos diz que Ele é             

o Pão da Vida. Nosso relacionamento com Ele é o que realmente nos             

alimenta. Comer comida todos os dias nos permite viver, mas conhecer e            

amar o Pai é o que nos permite viver uma vida santa que lhe agrada. E a                 

graça e a misericórdia do Pai nos permitem viver eternamente. 

 

O que é um "rápido aceitável"? 

 

Embora seja amplamente sabido que o Yom Kipur é um dia para            

jejuar, o jejum não se resume apenas à comida. Isaías 58:1-12 discute um             

“jejum aceitável” para YHVH. Considere os seguintes versículos de Isaías          

58:6, “Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da              

impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os            

oprimidos, e despedaces todo o jugo? 7 Porventura não é também que            

repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres             

abandonados; e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua              

carne?” 

As festas de YeHoVaH são o momento perfeito para pensar em realizar            

um ato de serviço para os outros. Você pode fornecer comida ao banco de              

alimentos local ou roupas a um abrigo local em homenagem a esse dia em              

que consideramos as bênçãos e provisões que recebemos do Pai. O “jejum            

aceitável” descrito em Isaías inclui ações justas como essas. 

 

O Futuro Cumprimento de Yom Kipur 

 

Yeshua cumpriu as Festas da Primavera do SENHOR em sua primeira           

vinda; ele cumprirá as festas de outono do Senhor - incluindo Yom Kipur -              

em sua segunda vinda. 



Nos últimos dias, Yom Kipur é o dia final do julgamento de YeHoVaH             

no mundo, e é por isso que agora é um dia de arrependimento, quando              

olhamos para sua realização final. 

Apropriadamente, os 10 dias que precedem o Yom Kipur são          

conhecidos como os "10 dias de reverência". É neste momento, entre Yom            

Teruah e Yom Kipur, que muitas pessoas refletem sobre o ano anterior e             

determinam se as reparações precisam ser feitas com alguém em sua vida. 

Estes dias são representativos de nossa vida na Terra, um tempo sob            

a graça da salvação de Yeshua e antes do tempo da ira do Todo-Poderoso -               

um lembrete da urgência de fazer o nosso melhor trabalho para o Rei dos              

Reis e servir nossos companheiros homem da melhor maneira possível. O           

número 10 no entendimento hebraico representa conclusão e perfeição; não          

é por acaso que o Todo-Poderoso escolheu esse número de dias entre esses             

dois dias de Festas muito importantes para colocarmos nossas vidas no           

caminho certo nestes tempos que nos é dado. 

Yom Kippur marca o fim da ira de YeHoVaH sobre a terra. Os justos              

foram reunidos no Messias e são salvos dessa ira. Quando a ira do             

Todo-Poderoso terminar, será a hora do banquete nupcial do Messias e de            

seu povo (o banquete de Sucot). 


