
INTERCESSÃO – Módulo VII 

VII - O SACERDÓCIO DE ZACARIAS – 2º PARTE 

 

VII.5 – O Sumo Sacerdote Josué é Purificado pelo Senhor e Liberado 

no Reino Espiritual para Exercer Seu Sacerdócio 
 

Zacarias (3:1), profeta e sacerdote do Senhor relata a situação espiritual da 

vida e do sacerdócio de Josué, companheiro de Zorobabel que o ajudara na 

restauração da casa do Senhor após o cativeiro. A palavra diz que ele estava 

diante do anjo do Senhor, ou seja, ele andava na presença de Deus. A palavra 
também diz que satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Isso 

indica que havia uma atuação maligna em torno do sacerdócio dele que o 

impedia de exercê-lo livremente e ter seu ministério reconhecido. 

 
Ninguém que ande diante de um anjo de Deus deixa de estar vinculado a Ele. 

Conclui-se, portanto, que Josué, de fato, era um homem selado por Deus para 

exercer um ministério sacerdotal de muito peso perante Israel em Jerusalém. 

No entanto, havia na vida de Josué algumas legalidades que o tornava 
prisioneiro de Satanás, por conta dos seus pecados. No vs.3 diz que Josué 

estava trajado de vestes sujas, ou seja, esta era a grande carta que Satanás 

tinha na manga para torná-lo estéril ministerialmente, havia constantes 

acusações contra ele e isso o impedia de exercer autoridade sacerdotal, 
porém, em um dado momento Deus interveio contra Satanás e revestiu Josué 

mudando-lhe as vestes espirituais (ler vs. 2). 

 

Quando o Senhor repreende a atuação de Satanás contra o sacerdócio de 

Josué ele confirma no mundo espiritual o seu chamado, porque havia escolhido 
ele para levantar Jerusalém, a prova disso é que o próprio anjo falou: _ Não é 

este um tição tirado do fogo? Isto se deu porque Josué era um dos 

remanescentes que viera do cativeiro babilônico para ajudar a Jerusalém a se 

levantar das ruínas espirituais. E mesmo sem as vestimentas sagradas ele era 
reconhecido pelo anjo de Deus o qual andava diante dele. 

 

 

VII.6 - O Senhor Troca as Vestes de Josué e o Capacita Espiritualmente 
para o Sacerdócio 
 

Vs. 4 – O anjo que dera ordem para que as vestes de Josué fosse trocadas, 
provavelmente era um príncipe dos exércitos de Deus porque outros anjos 

estavam sob seu comando.Ele disse: _Tirai-lhe as vestes sujas, e para Josué 

falou: _Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniqüidade e te vestirei de 

finos trajes. Ordenou depois que pusessem sob sua cabeça um turbante limpo 

e o vestiram com trajes próprios. Depois o anjo o advertiu dizendo: _Se 
andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos julgarás a 

minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso a estes 

que aqui se encontram (os anjos). 
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Neste caso Josué estava condicionado à simples obediência, se andasse 

conforme os mandamentos do Senhor teria êxito no seu chamado. Ele já 

estava limpo e capacitado por Deus para execer seu sacerdócio. Nessa ocasião 

o anjo também profetizara sobre a vinda de Jesus, que seria o Renovo de 
Israel, a pedra única que tiraria a iniqüidade deles num só dia!  

 

 

VII.7 – O Valor Simbólico da Visão do Candelabro de Ouro Para o 

Sacerdócio de Zorobabel 
 

O Senhor despertou Zorobabel do sono espiritual e mostrou a Zacarias através 

de uma visão, um candelabro de ouro e um vaso de azeite em cima com as 

suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que 
estavam em cima do candelabro. Ao lado dele havia uma oliveira e o Senhor 

dizia a Zorobabel: _Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. 

Porque  o Senhor havia de fazer com que Zorobabel pelo poder do Espírito 

Santo lançasse os fundamentos da casa do Senhor e através deste glorioso e 
árduo trabalho sacerdotal, o Espírito seria derramado sobre as cabeças dos 

sacerdotes que com ele exerceriam a grande tarefa de restaurar a nação para 

Deus. No vr.10 (ler) há uma palavra de esperança para os que não criam neste 

grau de restauração e desprezavam o reinício da obra; porque achavam coisa 
difícil demais de ser conquistada, pois o povo estava demasiadamente 

contaminado com os costumes das outras nações para as quais foram 

lançados. Deus prometia fazer com que Zorobabel contagiasse a nação através 

da unção do Espírito que receberia para dirigir o andamento espiritual de 

Israel. 
 

 

VII.8 – Josué e Zorobabel: Os Filhos do Óleo! 

 
Zacarias quando viu dois raminhos de oliveiras junto a dois tubos de ouro os 

quais vertiam de si azeite dourado, indagou ao anjo sobre o que haveria de ser 

aquilo pelo que o anjo lhe respondeu: _Não sabes que é isto? Tratava-se de 

Zorobabel e Josué, os dois ungidos que o Senhor separara para esta tarefa em 
Israel e também para serem testemunhas Dele na reconstrução do templo, 

porque todo testemunho verdadeiro só pode ser feito pelo Espírito para 

que haja confirmação diante das outras gerações. 

 

Josué e Zorobabel estariam naquele tempo sendo cheios do Espírito Santo 
(azeite) para assistirem perante o Senhor na santificação do povo. O objetivo 

desta visão foi destacar a missão de iluminação (candelabro) ou testemunho 

que eles haveriam de ter quando viesse o término da reconstrução do templo. 
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