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Os Três Pilares da ANTIGA ALIANÇA

Os Três Pilares da
ANTIGA ALIANÇA

O material apresentado nesta publicação não tem a
pretensão de esgotar o assunto e nem de inovar.
Caracteriza-se por mesclar comentários de vários
autores, com os deste autor e seus colaboradores, numa
abordagem que procura estabelecer uma ponte entre a
Antiga Aliança e a Nova Aliança a partir de uma
cuidadosa interpretação do significado dos símbolos.
A inserção de textos ou recortes de textos e ilustrações
permitiu um maior enriquecimento no tratamento do
assunto.
"Não havendo sábia direção cai o povo, mas na
multidão de conselheiros há segurança." (Pv 11.14)
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INTRODUÇÃO
A riqueza de detalhes para a construção do Tabernáculo não é por
acaso. São muitas imagens, figuras e símbolos, que constituem
sombras de realidades espirituais permanentes que Deus estava
querendo nos ensinar.
Deus sabia que o povo não seria capaz de cumprir a Lei Moral
(Dez Mandamentos). Consequentemente, ficaria na condição de
pecador, transgressor da lei divina, culpado e condenado. Assim,
juntamente com a Lei Moral, ele providenciou também uma Lei
Cerimonial ou Religiosa, que incluía o Tabernáculo, o Sacerdócio e o
Sacrifício.
O Tabernáculo, era o lugar onde o pecador encontraria a cobertura
para o seu pecado pelo sangue do Sacrifício, ministrado pelo
Sacerdote, libertando-se da condenação da Lei. Por isso, a Lei
Cerimonial ou Religiosa é a revelação do imenso amor de Deus. Esses
três símbolos são da maior relevância, na Antiga (Hb 9.1-10) e na Nova
Aliança (Hb 9.11-14).
O pensamento dominante nesta revelação é o de uma moradia
para Deus no meio do seu povo e, para o povo, um lugar de encontro
e comunhão com Deus. “E me farão um santuário, para que eu possa
habitar no meio deles.”(Êx 25.8). Desde a criação, desde o Éden, Deus
sempre mostrou seu interesse em se relacionar com sua criação. Deus
falava e se manifestava de várias formas aos patriarcas até a
instituição do Tabernáculo e do Sacerdócio, e continuou falando com
pessoas específicas até que se fez carne e habitou entre nós através do
seu Filho: “Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas
maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo
Filho,...” (Hb 1.1-2a). É gratificante pensar que, quando deixarmos este
mundo, iremos morar para sempre com ele na morada celestial que
nos preparou (Jo 14.1-3)
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1. OS SANTUÁRIOS DE DEUS
1.1. O Santuário Terrestre
O primeiro santuário de Deus na terra foi o Tabernáculo, que foi
um lugar provisório, utilizado principalmente durante o período de
peregrinação no deserto, até o reinado de Salomão (cerca de 400 anos).
Além deste Tabernáculo, temos:
Templo de Salomão – Iniciado em 967 a.C. e terminado em 960 a.C.
(1Rs 6.37-38). Davi fez os preparativos e Salomão edificou o Templo
de Jerusalém, construído no monte Moriá (1Cr 21.28-30, com 1Cr 22.1;
2Cr 3.1). Nem martelo, nem instrumento algum de ferro se ouviu
quando o edificavam (1Rs 6.7). A planta geral era a do Tabernáculo,
mas as medidas eram o dobro e as ornamentações mais ricas (2Cr 3 e
4). Na dedicação deste templo está registrado: “quando levantaram eles
a voz com trombetas, címbalos e outros instrumentos músicos para louvar ao
Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então
sucedeu que a casa, a saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem; de
maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, porque a glória
de Deus encheu a casa de Deus" (2Cr 5.13b-14). Este foi finalmente
saqueado e reduzido a cinzas pelos babilônicos em 586 a.C. (2Cr
36.19), tendo durado cerca de 374 anos.
Templo de Zorobabel – No Templo reconstruído por Zorobabel,
no mesmo local do anterior, completado e dedicado em 516 a.C., não
havia arca, provavelmente extraviada na destruição do primeiro
Templo; nem tampouco é dito que a glória do Senhor tenha estado ali.
Este segundo Templo durou mais do que o de Salomão e do que o de
Herodes. No ano de 67 a.C., Roma conquistou Jerusalém e profanou o
Templo, tendo durado cerca de 449 anos.
Templo de Herodes – Herodes, constituído rei da Judéia pelos
romanos, com o fim de ganhar popularidade entre os seus novos
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súditos, reedificou o Templo, fazendo extraordinárias despesas. No
37o ano do seu reinado nasceu Jesus. Foi, pois, o Templo de Herodes
que Jesus e seus discípulos conheceram (Jo 2.20). O suntuoso Templo
de Herodes foi completado em 64 d.C. e reduzido a cinzas em 70 d.C.,
pelos exércitos do general Tito. Atualmente a Mesquita de Omar
ocupa o lugar.
1.2. O Santuário Humano
O corpo humano também é comparado a um tabernáculo (2Co 5.1;
2Pe 1.13). Na presente época, chamada de dispensação (período) da
graça, Deus habita no crente, salvo e redimido pelo sangue de Jesus.
Por extensão, Deus habita na igreja - conjunto de crentes - através do
Espírito Santo (Jo 14.17, 23; 2Co 6.16; 1Pe 2.4-8; Ef 2.19-22). O Santuário
de Deus hoje não é uma tenda, nem um edifício bem construído ou
uma catedral, mas o corpo, alma e espírito do crente (Gl 2.20) ou o
conjunto deles - a igreja (Mt 18.20).
“Mas, de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos
céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei.” (1Rs
8.27)
Este questionamento do rei Salomão parece ter algum sentido.
Entretanto, Deus sempre desejou se aproximar da sua criatura. O
grande problema é o pecado do homem, que o afasta de um Deus que
é Santo. Foi preciso, então, vir Jesus. Aquele que sendo Deus (Jo 1.1)
se fez carne e habitou (ou “tabernaculou” - no grego original) entre nós
(Jo 1.14).
1.3. Santuário Celestial
“Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a
arca da aliança no seu santuário...” (Ap 11.19)
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“Depois destas cousas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo
do Testemunho” (Ap 15.5)
O “Tabernáculo celestial” pode ser considerado como o terceiro
santuário. Hebreus 8.5 e 9.23, 24 dão a entender que o “Tabernáculo
Terrestre” é figura daquele que se acha no céu. Deus tem uma morada
eterna. Os profetas Isaías, Ezequiel e o apóstolo João tiveram, de
alguma forma, a visão deste tabernáculo celestial (Is 6.1-7; Ez 1.1-28;
Ap 4).
“Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus
se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias cousas celestiais com
sacrifícios a eles superiores” (Hb 9.23)
“Há dois santuários, o terreno e o celestial. O terreno era apenas
uma cópia do celestial. Nisso se vê, uma vez mais, a metafísica em
‘dois andares’ do autor, em que as ideias de Filo e de Platão foram
cristianizadas. Na terra, tudo é apenas cópia dos elementos existentes
nos céus. Essa ideia era comum ao judaísmo helenista. E os judeus
tinham ideias literais a esse respeito; imaginavam um templo celeste
literal, com todas as peças de mobiliário e alguma forma de sistema
de sacrifícios, segundo os moldes do templo terreno. O autor sagrado,
porém, não vê nada tão cru e materialista como isso, mas apenas que
o templo terreno, seus ritos etc., simbolizavam alguma realidade
superior. Assim, o próprio templo (ou tenda, antes dele) indicaria os
‘céus’, uma pluralidade de esferas celestes, cada uma com seu nível
mais elevado de acesso (ver Hb 7.26). O Santo dos Santos fala da
presença de Deus, sobre como os homens podem obtê-la, juntamente
com a transformação de vida e de ser, necessária para a admissão
àquele lugar.”1

1

Champlin, Russell Norman, Ph.D. – O Novo Testamento Interpretado, versículo
por versículo – Melenium.
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“Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do
verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de
Deus” (Hb 9.24)
“Cristo é o Sumo Sacerdote do santuário celeste, e não do terrestre,
como se dava com os sacerdotes araônicos. Este capítulo inteiro foi
calculado para ensinar isso. O ministério de Cristo não só é melhor,
mas também ultrapassou e ab-rogou todo o outro sacerdócio terreno.
Dentro da antiga dispensação havia uma lei, seu sacerdócio e seu
pacto. Em Cristo, entretanto, tudo isso foi eliminado. Agora há uma
nova lei, um novo sacerdócio e um novo pacto. Sendo essa a verdade
da questão, pode-se supor corretamente que o ministério de Cristo é
superior aquele que era realizado no antigo tabernáculo.”2
“O acesso promovido no ministério de Cristo é real, e não
simbólico – dá-nos direito a penetrar no mais alto ponto dos céus, o
Santo dos Santos celeste. Já o antigo acesso era apenas simbólico, em
que o sumo sacerdote nunca foi reputado como precursor de ninguém
à presença de Deus. Seu serviço se reduzia a um ato simbólico de
expiação de pecados.”3
Na análise que faremos a seguir, sobre as partes que compõem o
Tabernáculo, veremos como tudo aponta para o nosso Eterno
Salvador e sua obra redentora, suficiente para nos purificar de todo o
pecado, e, não apenas cobri-lo.

2

Champlin, Russell Norman, Ph.D. – O Novo Testamento Interpretado, versículo
por versículo – Melenium.
3
Idem.
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O TABERNÁCULO
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2. O TABERNÁCULO (Êx 25.1–27.21; 30.1–31.11)
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O Tabernáculo e seus utensílios são figuras ou “sombra dos bens
vindouros” (Hb 10.1) que expressam, de modo transparente, aspectos
da salvação, bem como do perfeito Salvador – Jesus Cristo. Ainda que
no Novo Testamento não haja referência direta ao significado
figurado de cada, material e aspecto construtivo do Tabernáculo, por
analogia espiritual podemos desvendá-los e, assim, nos deleitarmos
na mensagem que eles nos transmitem.
2.1. ASPECTOS GERAIS
2.1.1. Os Títulos dados ao Tabernáculo:
– Santuário (Êx 25.8)
– Tabernáculo (Êx 25.9)
– Tenda (Êx 26.9)
– Tenda da Congregação (Êx 27.21; Nm 18.4)4
– Tenda do Testemunho (Nm 9.15; 18.2)5
– Tabernáculo do Testemunho (Êx 38.21)
– Casa de Deus (Jz 18.31)
– Casa do Senhor (Êx 34.26; Js 6.24)
– Templo do Senhor (1Sm 3.3)
– Santuário Terrestre (Hb 9.1)
2.1.2. A origem dos recursos (Êx 25.1-2) (Êx 12.35-36)
Deus havia revelado a Abraão a escravidão da "sua posteridade"
por 400 anos e que seriam libertos, "e depois sairão com grandes riquezas"
(Gn 15.14). Por orientação do Senhor, os filhos de Israel pediram, cada
um ao seu vizinho, antes de deixarem o Egito, objetos de prata, ouro
e roupas (Êx 11.2-3a; 12.35-36). Quando convocados a entregar
materiais para a construção, eles atenderam (Êx 35.20-29; 36.4-7).
4
5

Não confundir com a tenda de Moisés (Êx 33.7-11)
Por causa dos testemunhos dentro da arca (Hb 9.4)
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2.1.3. O material (Êx 25.3-7)
Acredita-se, pela hermenêutica bíblica, que os significados dos
materiais e das cores do Tabernáculo são:
Ouro - Glória Divina, realeza e poder.
Aplicação: Empregado em todos os utensílios da Tenda.
(Gn 41,42; Êx 28.36; comp. Mt 2.11)
Prata - Redenção, resgate.
“No período bíblico, a prata era diversamente usada para
dinheiro, joias e ídolos. Na construção do Tabernáculo,
Deus disse a Moisés que recolhesse de cada israelita um
preço de resgate em meio ciclo de prata da redenção (Êx
30.11-16), que é descrito como ‘dinheiro das expiações’
para ser usado como ‘expiação pelas vossas almas’ (Êx
30.16)”.
Aplicação: Empregada nos ganchos e vergas das colunas
do átrio (Êx 27.10b); bases das tábuas da Tenda (Êx 26.19);
bases das 4 colunas do véu (Êx 26.32b).
Bronze - (liga de cobre + estanho + zinco). Símbolo de força, firmeza e
resistência ao fogo do julgamento. (Is 48.4; Jr 6.28; Sl 107.16;
comp. serpente de bronze - Nm 21.6-9).
Aplicação: Empregado nos utensílios do átrio (altar,
grelha, bases das 60 colunas) e nas 5 colunas da Tenda.
Estofo Azul - Celeste em natureza ou origem (Jo 8.23). Relaciona-se
com o Evangelho de João que apresenta Cristo
como o Filho de Deus (Is 4.2) 6
Púrpura - (vermelho escuro). Realeza (era a cor real dos romanos) (Jo
19.2-3, 19). Relaciona-se com o Evangelho de Lucas que
6

Empregado nas portas do Átrio e da Tenda.
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apresenta Cristo como o Filho do Homem, o Senhor
dos senhores (Zc 6.12)7
Carmesim (ou escarlate) (vermelho claro - cor de sangue). Sacrifício
(Is 1.18; Ap 19.13). Relaciona-se com o Evangelho de
Mateus que apresenta Cristo como o Rei de Israel (Jr
23.5)7
Linho Fino - (branco). Pureza, Santidade, Atos de Justiça (Is 1.18; Jo
8.46; Ap 19.8). Relaciona-se com o Evangelho de
Marcos que apresenta Jesus como o Servo Fiel (Zc
3.8)7
Pelos de cabras - Simplicidade e humildade (expiação).
Peles de carneiros - Simplicidade e humildade (redenção).
Peles de animais marinhos - Simplicidade e humildade (proteção).
Madeira - Humanidade de Cristo. O único tipo de madeira
utilizado na construção do Tabernáculo foi a acácia.
Esta, cresce no deserto "raiz de uma terra seca" (Is
53.2)
Azeite - Espírito Santo.
Óleo sagrado da unção - Espírito Santo.
Pedras de ônix - Magnificência e formosura.
Pedras de engaste8 - Magnificência e formosura.
7
8

Empregados nas portas do Átrio e da Tenda.
Engastar = encravar.
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2.1.4.Os Construtores (Êx 31.1-11)
“Esta habilidade especial de Bezalel, dada pelo Espírito, incluía
não apenas habilidade manual, mas também sabedoria intelectual e
entendimento essencial em todas as artes. O talento artístico de toda
espécie é um dom divino (Tg 1.17). Aquele que ‘aclara os céus’ (Jó
26.13), também criou o homem com faculdades estéticas que, como
todas as faculdades humanas, foram corrompidas na queda.”
(Scofield).
2.1.5. A finalidade e a planta (Êx 25.8-9)
Tabernáculo significa “Tenda”, “Pavilhão”, um local de habitação.
É o “Santuário de Deus” – portátil e desmontável – o qual Deus
mesmo ordenou que fosse construído “para que eu possa habitar no meio
deles” (Êx 25.8). Era o lugar de onde Deus guiava o seu povo (Êx 40.3638).
Quando Moisés desceu do monte Sinai, levava nas mãos apenas
“as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus”
(Êx 31.18). Na sua mente e coração levava a imagem e o modelo do
Tabernáculo, com todos os seus detalhes, “mostrados” pelo Senhor
(Êx 25.9) e a ordem de realizar a construção.
2.1.6. O Resgate (Êx 30.11-16)
Não se trata de comprar a salvação. Era mais um valor simbólico
mostrando-lhes que todos igualmente necessitavam de resgate.
Custava o mesmo, tanto para o rico como para o pobre. A salvação
tem o mesmo preço para todos: arrependimento, fé, obediência. Na
verdade, alguém (Cristo) pagou o preço por nós (1Pe 1.18-19).
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2.2. O SANTO DOS SANTOS
2.2.1. A Arca da Aliança (Êx 25.10-16)

Seu material: madeira de acácia, coberta de ouro, por dentro e por
fora. O ouro fala da divindade de Cristo e a madeira da sua
humanidade, fundidas uma na outra, mas mantendo-se distintas.
Ambas as naturezas eram claramente percebidas. “A madeira de acácia,
uma árvore do deserto, é um símbolo adequado de Cristo em sua humanidade
como ‘raiz de uma terra seca’”(Is 53.2).
Seus acessórios: argolas e varais fixos. Tornavam-na portátil,
transportável. Cristo disse que estaria sempre conosco (Mt 28.19-20).
Seu conteúdo também era um tipo de Cristo (Hb 9.4):
1o) Duas tábuas da Lei - Ele tem a Lei de Deus em seu coração.
2o) O maná - Ele é o verdadeiro pão do céu ou a porção do seu
povo (Êx 16.33; Jo 6.33-58).
3o) A vara de Arão - Ele exerce um sacerdócio superior ao de
Arão (Nm 17.10; Hb 7.11).
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“A frequente menção da arca nas Escrituras é testemunho de sua
proeminência em Israel”.
2.2.2. O Propiciatório e os Querubins (Êx 25.17-22)
O Propiciatório (a “tampa” da Arca da Aliança) também é
chamado de “Trono da Graça de Deus”. Nele pousava a nuvem da
glória de Deus (A Shequiná). Deus estava entre os Querubins (Êx
25.22). Nenhum pecador poderia se aproximar do trono da santidade
divina.
Mas, no grande Dia da Expiação, sangue era aspergido em cima e
em frente da Arca e do Propiciatório. Assim, a ira de Deus, por causa
do pecado do homem, era pacificada. Mediante o sangue, o trono do
juízo se transformava no trono da graça.
O sangue de bodes “cobria” (expiação) os pecados: Cristo “tirou”
(propiciação - fez a paz com Deus), não apenas cobriu, os pecados.
“Expiação: o hebraico kaphar, propiciar, expiar o pecado. De
acordo com as Escrituras, o sacrifício da lei apenas cobria o pecado do
ofertante e garantia-lhe o perdão divino. Os sacrifícios do VT jamais
removiam o pecado do homem. ‘Porque é impossível que sangue de
touros e de bodes remova pecados’ (Hb 10.4). A oferta israelita
implicava em confissão de pecado e no reconhecimento de que a
morte era a penalidade que ele merecia; e, Deus ‘passava por cima’
(Rm 3.25, lit.) do seu pecado, em antecipação do sacrifício de Cristo
que, finalmente, ‘tirou’ os pecados ‘anteriormente cometidos (lit.) na
indulgência de Deus’ (Rm 3.25; Hb 9.15, 26). “ (Scofield)
Querubins: “São símbolo da santa presença de Deus e de sua
inacessibilidade. São seres celestiais que guardam e vingam a justiça
de Deus (comp. Gn 3.24; Êx 26.1, 31; 36.8, 35), a misericórdia de Deus
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(comp. Êx 25.22; 37.9), e o governo de Deus (comp. 1Sm 4.4; Sl 80.1;
99.1; Ez 1.22, 26).” (Scofield)

2.2.3. O Véu interior (Êx 26.31-35)

Suas cores falam dos quatro aspectos de Cristo; enquanto, os
querubins, da Santidade de Deus.
Estofo Azul - Celeste em natureza ou origem (Jo 8.23). Cristo é chamado
de o Senhor do céu (1Co 15.47), o Senhor da glória (1Co
2.8). Mesmo quando andou aqui na terra, ele era aquele
que "veio do céu" (Jo 3.31); sim, até mesmo o "que está
no céu" (Jo 3.13). Ele se fez homem, mas continuou
sendo o Filho de Deus; sim, ele é Deus o Filho. Jesus é o
verdadeiro Deus e a vida eterna (1Jo 5.20).
É no Evangelho de João que aprendemos a conhecê-lo
como Deus, o Filho (Is 4.2)
Púrpura - (vermelho escuro). Realeza (era a cor real dos romanos) (Jo 19.23, 19). A púrpura representa a riqueza mundial, universal.
Está relacionada com a glória do Senhor Jesus como o Filho
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do Homem, como visto no Salmo 8, onde tudo é colocado
sob os seus pés.
É assim que o vemos no Evangelho de Lucas: o Filho do
Homem, o Senhor dos senhores (Zc 6.12).
Carmesim (ou escarlate) (vermelho claro - cor de sangue). Sacrifício (Is
1.18; Ap 19.13). Em contraste com a cor púrpura, o
carmesim (ou escarlate) só se encontra nas Escrituras
relacionada com Israel. Também era muito preciosa. Esta
grandeza e glória real a possuirá Cristo como Rei de
Israel. Em Mateus 27.28 o vemos com um manto escarlate
(ou carmesim).
O grande tema do Evangelho de Mateus é Jesus como o
Rei de Israel (Jr 23.5).
Linho Fino - (branco). Pureza, Santidade, Atos de Justiça (Is 1.18; Jo 8.46;
Ap 19.8). O branco simboliza a pureza de Cristo. No
linho vemos a sua vida pura e perfeita, sempre colocada
a serviço de Deus e dos homens.
É especialmente no Evangelho de Marcos que Jesus é
apresentado como o Servo Fiel (Zc 3.8).
Sua finalidade era separar o Santo dos Santos do Santo Lugar.
Seu significado: “O véu interior, um tipo do corpo humano de
Cristo (Mt 26.26; 27.50; Hb 10.20). Este véu, barrando a entrada no
Santíssimo, era o símbolo mais expressivo da verdade que ‘ninguém
será justificado diante dele por obras da lei’ (Rm 3.20; Hb 9.8). Rasgado
por uma mão invisível, quando Cristo morreu (Mt 27.51), permitindo
assim acesso imediato a Deus da parte de todos aqueles que vêm pela
fé em seu Filho, foi o fim de toda a legalidade; o caminho a Deus ficou
livre. É profundamente significativo que os sacerdotes precisassem
recolocar o véu que Deus rasgou, pois os cultos no Templo
continuaram por cerca de mais quarenta anos. Esse véu substituto é
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galantianismo – a tentativa de colocar o crente de volta sob a lei.
(comp. Gl 1.6-9). Tudo além da ‘graça de Cristo’ é ‘um outro
evangelho’ e sob anátema. “ (Scofield)

2.3. O SANTO LUGAR
2.3.1. O Altar do Incenso (Êx 30.1-10)

Seu material, “madeira de acácia coberta de ouro”, apontava para
a humanidade e divindade de Cristo.
Os “chifres” simbolizam poder (Dt 33.17). Eram quatro, um em
cada canto, o que nos faz pensar no poder da intercessão de Cristo até
aos confins da terra.
As “argolas e varais”, representam Cristo, o intercessor que está
conosco.
Seu significado: Fala de Cristo, nosso Intercessor qualificado (Rm
8.33-34; Êx 30.6); permanente (Hb 7.25; Êx 30.8); compassivo (Hb 9.24;
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4.15), “através de quem nossas orações e louvores sobem a Deus, e do
sacrifício de louvor e adoração do sacerdote-crente (Hb 13.15; Ap 8.34).” (Scofield)
A composição do “incenso aromático” é Tipo da Oração do crente
( Êx 30.34-38; Sl 141.2; Ap 8.3-4).
“Duas proibições são feitas quanto à adoração: 1) Nenhum incenso
“estranho” devia ser oferecido. Isto se refere ao culto estimulado ou
puramente formal. E, 2) nenhum fogo “estranho” era permitido. Isto
talvez se refira à substituição da devoção ao Senhor por qualquer
outra devoção, como as cousas ou seitas religiosas (comp. 1Co 1.11-13;
Cl 2.8, 16-19). “ (Scofield)
O Incenso (Êx 30.34-38)
“O incenso puro não deve ser confundido com incenso comum (ao
qual devia ser acrescentado), embora geralmente seja usado
separadamente do incenso comum. Todos falam de Cristo – os doces
aromas daquelas perfeições que nós podemos perceber, o incenso
puro daquilo que Deus viu em Jesus inefável.” (Scofield)
2.3.2. O Candelabro (Êx 25.31-40)
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No tabernáculo, havia dois compartimentos, duas luzes:
1) O Lugar Santo, com o Candelabro; e
2) O Santíssimo, com a “Shequiná”, ou Glória manifesta de Deus
(Êx 40.34).
Na presença do Senhor não há necessidade de luz natural ou
artificial (Ap 22.5; 21.23).
A finalidade do Candelabro era fornecer luz, logo podemos
concluir que é tipo de:
Cristo: Jo 1.4,9; 8.12; 9.5; 1 Jo 1.7 e Ap 21.23.
Em Apocalipse 21.23 nos é revelado que o Cordeiro, isto é, a obra
sacrificial de Cristo, é o instrumento (lâmpada), através do qual a
glória de Deus chega a seus remidos. Antes, ninguém poderia se
aproximar dela (1Tm 6.16).
Igreja: Mt 5.14-15; Fp 2.15 e Ef 2.21.
Crente: Ef 5.8; 1 Co 3.16 e 6.19.
Israel: Zc 4.1-6 (no milênio).
Sua construção: “de ouro puro”.
Era feito de ouro, indicando preciosidade. No oriente antigo, ao
ouro se vinculava certo senso de “caráter sagrado” e até mesmo de
divindade.
A madeira (humanidade) não estava presente no Candelabro. Por
que? Porque a luz fala da glória e pureza de Deus, totalmente de
caráter divino, e que resplandecia na face de Cristo (2Co 4.6). Por
Página 23 de 71

Os Três Pilares da ANTIGA ALIANÇA
outro lado, os remidos, por fazerem parte da Igreja de Cristo, são
recipientes da “Plenitude de Deus” (Ef 3.19; Cl 2.10), da ”divindade”
(2Pe 1.4). É nisso que consiste o Evangelho. Transforma os homens em
“ouro”. O ouro também é usado metaforicamente para falar do
autêntico caráter cristão (Ap 3.18). O ouro é um metal que simboliza
grande valor, duração, incorruptibilidade e força (Is 13.12; Lm 4.2;
2Tm 2.20 e Jó 36.19).
“Ouro puro, maciço, não fundido, mas batido” (v. 31). Este
processo de martelar representa sua humilhação, sofrimento (Hb 2.9;
Fp 2.6-8; Is 53.6).
“O seu pedestal (haste central)” (vv.31-32) fala de Cristo. “Seis
hastes sairão dos seus lados” fala dos seus remidos. Assim como a
haste central e os seis braços laterais formavam uma só peça, Cristo e
seus remidos formam um só corpo. Em João 15 ele é a videira
verdadeira, os discípulos, as varas. Em 1Coríntios 12.12 Cristo é um
corpo (um todo), mas tem muitos membros. Estas figuras mostram a
perfeita unidade entre Cristo e os seus remidos (At 9.4).
“Cálices, maçanetas, flor” (vv. 33-36a). São enfeites que falam das
“Glórias e Perfeições de Cristo".
“Mas no Candelabro mesmo”. Esta distinção da parte central fala
da preeminência de Cristo, onde também os enfeites são em maior
número (Cl 2.9-10).
“Tudo será duma peça só”(v. 36b). A Igreja brilha porque está
unida a Cristo (Ef 4.15-16).
“Sete lâmpadas”(v. 37). O número sete na Bíblia fala de perfeição,
de plenitude. As lâmpadas eram abastecidas com azeite puro de
oliveira (Êx 27.20). O azeite é, por sua vez, um símbolo do Espírito
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Santo de Deus, que é derramado sem medida, sobre a sua igreja (At
1.8; Jo 14.17; Jo 15.26; At 2.32, 33, 38).
“Mas o que dizer da ordem aqui de trazer azeite puro? É porque
nosso acesso, apropriação, comunhão e transformação são pelo
Espírito (Ef 2.18; comp. 1Co 2.14-15; 2Co 3.18; 13.14; Fp 2.1). O nosso
acesso à sua presença é pelo seu sangue (Ef 2.13), mas apenas quando
estamos cheios do Espírito (Ef 5.18) é que realmente andamos na luz.”
(Scofield)
O Candelabro, com as sete lâmpadas acesas, tipificava Cristo, a
Igreja, o Crente, brilhando na plenitude do poder do Espírito de sete
aspectos (Is 11.2; Ap 1.4; 4.5).
“Espevitadoras e Apagadores” (V. 38). Serviam para remover a
sujeira criada nas lâmpadas. Assim, Cristo, o Nosso Sumo Sacerdote
(Hb 4.4) removerá de nossas vidas o carvão, a sujeira, a impureza, para
que a nossa luz brilhe (Mt 5.16).
“Um talento”(v.39). Só importava o peso.
“O modelo”(v.40). Para que nenhuma figura fosse distorcida.

Síntese:
a) É o “Portador da Luz” (Mt 5.14, 16);
b) O próprio Candelabro é iluminado (Ef 1.17, 18). O Espírito Santo
é quem o ilumina, pois ele é o azeite das lâmpadas. Sendo iluminado,
esse Candelabro se torna luz (Mt 5.14);
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c) Ele dá luz a outros; luz essa que é a “Palavra de Deus”(Fp 2.1516 e Ap 2.5). Cumpre-lhe fornecer luz a um mundo tenebroso, pois,
do contrário, será removido;
d) Em Apocalipse 1.12, 20 os Candelabros são sete em número, o
que fala de sua participação nas perfeições divinas, além de
representar a Igreja Universal. São a unidade na pluralidade, tal como
no Antigo Candelabro do Tabernáculo, que tinha sete hastes. Alguns
intérpretes supõem que sete candelabros separados estão em foco
nesta visão. Se assim realmente sucede, então a unidade continua
pressuposta, porquanto só existe uma única Igreja. Embora
componham uma unidade, cada Candelabro também se destaca; cada
igreja individual, a expressão local da Igreja Universal, é reputada
responsável pela sua própria pureza e uso da luz de Deus, a fim de
iluminar a comunidade onde se encontra.
e) Em Apocalipse 1.13, as palavras “No meio dos Candelabros”
subentendem os seguintes pontos: a) a presença de Cristo com sua
Igreja; b) Sua proteção permanente e sua orientação (Mt 28.20).
f) Na tenda não havia luz solar; a luz natural foi excluída. O
sacerdote ministrava sob a luz vinda do Candelabro. Muitos querem
reduzir o Cristianismo a um plano material, mas as coisas de Deus são
vistas à luz do Espírito Santo e da Palavra (1Co 2.12-14; Sl 119.11, 15 e
2Co 4.6).
g) O que acontece agora que o véu foi rasgado? “Estes dois lugares
agora são um só (Mt 27.50-51); Hb 9.6-8; 10.19-22), mas é importante
ver que ainda há duas luzes: 1) Cristo, a Luz da Vida (Jo 1.4), através
do Espírito que ilumina as coisas santas de Deus, o propiciatório e o
altar de incenso; e, 2) o Shequiná, agora no rosto de Cristo (2Co 4.6).
Nesta luz dupla, é que nós, os sacerdotes-crentes, somos introduzidos
(1Pe 2.9). Nós ‘andamos na luz’, não meramente aquele que ele dá,
mas na qual ele vive (1Jo 1.7). “ (Scofield)
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O Azeite (Êx 27.20-21)
“O azeite é um símbolo do Espírito Santo (comp. Zc 4.2-6 – v.2 e
Jo 3.34 – Hb 1.9). Em Cristo, a luz alimentada pelo azeite está sempre
acesa, a Luz do mundo (Jo 8.12). Mas aqui não é o mundo, é o
santuário. Não é uma questão de testemunho no mundo e para o
mundo, mas de nossa comunhão e adoração como sacerdotes-crentes
no Santíssimo (Hb 10.19-20). No Tabernáculo, havia dois
compartimentos, duas luzes; 1) o lugar santo com o candelabro (Êx
25.31) e 2) o Santíssimo com o Shequiná, ou glória manifesta de Deus.
... Mas o que dizer da ordem aqui de trazer azeite puro? É porque
nosso acesso, apropriação, comunhão e transformação são pelo
Espírito (Ef 2.18, comp. 1Co 2.14-15; 2Co 3.18; 13.14; Fp 2.1). O nosso
acesso à sua presença é pelo sangue (Ef 2.13), mas apenas quando
estamos cheios do Espírito (Ef 5.18) é que realmente andamos na luz.”
(Scofield)
2.3.3. A Mesa dos Pães da Proposição (Êx 25.23-30)

Seu material: madeira de acácia coberta de ouro.
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Seu uso: continuamente, doze pães estavam na mesa, duas fileiras
de seis (Lv 24.5-9). A cada sábado eram renovados. Os velhos pães
serviam de alimento para os sacerdotes.
“Mas vós sois dele, em Cristo, Jesus, o qual se nos tornou da parte de
Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.” (1Co 1.31)
“A propiciação, um tipo de Cristo, o Pão de Deus, nutrição para a
vida do cristão como sacerdote-crente (1Pe 2.9; Ap 1.6). Em Jo 6.33-58,
nosso Senhor tinha em mente mais do que o maná, esse alimento que
‘desceu do céu’; mas todos os significados típicos do pão estão
reunidos em suas palavras. O maná é o Cristo doador da vida; a
propiciação, o Cristo mantenedor da vida. A propiciação tipifica
Cristo como o ‘grão de trigo’(Jo 12.24) moído pelo sofrimento (Jo
12.27) e passando pelo fogo do juízo (Jo 12.31-33). Nós, na qualidade
de sacerdotes, alimentamo-nos dele pela fé no que ele passou em
nosso lugar e por amor a nós. É a meditação sobre Cristo, como em
Hebreus 12.2-3).”

2.4. A TENDA DA CONGREGAÇÃO
2.4.1. A Porta da Tenda (Êx 26.36-37)
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Suas quatro cores falam dos quatro aspectos de Cristo já
apresentados.
Seu significado: Cristo é o único acesso aos bens espirituais.
As bases de bronze usadas para sustentação nas duas portas de
acesso anunciam que Cristo satisfaz a justiça divina.
2.4.2. As Tábuas e as Bases (Êx 26.15-30)

O material era madeira de acácia, revestida de ouro, simbolizando
a humanidade e divindade de Cristo. Tomando a Tenda como a Igreja,
aquela que é Santuário de Deus, temos nas tábuas os remidos:
- A madeira vinha em sua forma bruta, de árvores derrubadas na
floresta, que simboliza o lugar de pecado de onde o remido é
tirado (Ef 2.1-3);
- As árvores passavam por um processo de despojamento ou
limpeza e ajuste de tamanho e forma. Cada remido é purificado
e trabalhado para se tornar uma parte importante no Edifício
de Deus (Cl 2.11; 3.8-9);
- As tábuas tinham a mesma altura porque diante de Deus somos
todos iguais (Cl 3.11; Rm 2.11);
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- A cobertura de ouro aplicada na tábua trabalhada lhe conferia
brilho, resplendor e beleza. Assim é o remido revestido da
beleza de Cristo (2 Co 3.18);
- Eram novamente levantadas sobre bases de prata, o metal que
simboliza a redenção (1Pe 1.18-19). No mundo, contudo,
separado dele pela prata da redenção (Êx 30.11; 38.25-27; Gl
1.4).
- As tábuas eram todas unidas por travessas, revestidas de ouro.
Olhando-se de fora via-se as travessas, que falam da igreja local,
organização visível. Internamente às tábuas, de forma não
visível, havia uma forte ligação entre elas, através de encaixe,
que simboliza o Espírito Santo que nos une e nos faz um só
corpo (Ef 4.4). Olhando-se de dentro via-se paredes compactas,
apoiadas sobre bases de prata (não visíveis), simbolizando
respectivamente, a união do povo de Deus (Sl 133.1; 1Co 12.12),
o revestimento do crente por Cristo (Rm 13.14) e a nossa
firmeza na obra redentora de Cristo (1 Co 3.11). Só pode haver
união entre as tábuas apoiadas em bases de prata, isto é, os
remidos alicerçados na obra redentora de Cristo.
2.4.3. A Cobertura (Êx 26.1-14)
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Peles de animais marinhos
Olhando a Tenda por fora vê-se uma cobertura de cor cinzenta ou
talvez da cor da areia do deserto, sem qualquer beleza ou esplendor.
A cobertura exterior era feita de peles de animais marinhos, de grande
resistência ao tempo. Cristo é a nossa proteção!
Jesus Cristo veio do céu e se tornou homem igual a nós por fora.
Ele é visto pelo mundo, sem forma, sem beleza e sem formosura (Is
53.2-3; Fp 2.7). “A beleza da Tenda ficava oculta, somente vista por
quem nela entrasse” (Cl 2.2-3). Nele habitou a Glória de Deus, “cheio
de graça e de verdade” (Jo 1.14, Cl 2.9).
Peles de carneiros tintas de vermelho
Logo abaixo da cobertura mais externa, havia uma cobertura de
peles de carneiros tintas de vermelho. O carneiro simbolizava
substituição (Gn 22.13) – Tipo de Cristo (1Pe 3.18; 2.21; 1Co 15.3; Gl
1.4; Rm 5.8; Is 3.6; Jo 3.16). Cristo é a nossa redenção!
Pelos de cabras
Feita de onze partes e colocada logo abaixo da segunda cobertura,
vinha a cobertura de pelos de cabras. A cabra era animal usado para
oferta pelo pecado (Nm 15.27), portanto, representa Jesus, a perfeita
oferta pelo pecado (Is 53.10; Hb 10.10; 2Co 5.21). Os colchetes de
bronze estavam ali presentes apontando para o juízo divino. Cristo é
a expiação pelos nossos pecados!
Linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim
Finalmente, vista de dentro da Tenda, a quarta cobertura era feita
de dez partes e com colchetes de ouro. Suas quatro cores falam
claramente do Senhor, quanto à sua: origem celestial (azul), realeza
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(púrpura), sacrifício (carmesim) e pureza (branco). Os querubins nela
estampados falam da santidade da presença de Deus.
O linho fino fala da justiça pessoal de Cristo. O linho é obtido pelo
processo de retirada da casca, secagem, fiação e curtido para
branquear. Simboliza o processo depurativo da justiça divina. Cristo
é a nossa justiça!

2.5. O ÁTRIO OU PÁTIO
2.5.1. A Bacia de Bronze (Êx 30.17-21)

Estrategicamente colocada entre o Altar e a Tenda, era o lugar
onde o sacerdote se lavava, antes de entrar na Tenda e antes de
ministrar no Altar. Portanto, servia àqueles que já estavam limpos,
purificados pelo sangue do sacrifício do Altar do Holocausto. Isto
acontecia por ocasião da consagração, quando também ele tomava um
banho completo (Êx 29.4). Isto simbolizava a regeneração (Tt 3.3-7).
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Após a consagração, ele precisava lavar somente as mãos e os pés: este
ato é um tipo de purificação diária pela Palavra de Deus (Jo 13.10).
A lavagem da regeneração realizava-se uma só vez, mas a
purificação da contaminação com o mundo é um processo contínuo,
sem o qual é impossível se ter comunhão com Deus. A não submissão
à lavagem levava à morte.
A água do lavatório é Tipo da Palavra de Deus, atuando, tanto na
regeneração do pecador, quanto na santificação do crente (Sl 119.140;
Hb 4.12-13; Hb 10.22; Cl 3.16; Jo 3.5; 15.3).
A bacia é um Tipo de Cristo, purificador (Ef 5.26; Tg 1.18; Tt 3.5).
É significativo que não havia sido ordenada uma medida específica
para a bacia. De igual forma a purificação e santificação são obtidas,
sem medida (graça), na proporção que nos esvaziamos de nós mesmos
e daquelas coisas que nada acrescentam à nossa vida espiritual.
A ordem era para lavar "mãos" e "pés". Os pés representam o nosso
andar e as mãos o nosso serviço. Como temos andado? O que temos
feito? (Sl 119.11).
O material era o bronze polido, vindo dos espelhos das mulheres
(Êx 38.8). Melhor é sacrificar um pouco a beleza natural para receber
a beleza espiritual !
2.5.2. O Altar dos Holocaustos (Êx 27.1-8)

Página 33 de 71

Os Três Pilares da ANTIGA ALIANÇA
Quem entrava pela porta, isto é, o reposteiro colorido na entrada,
encontrava à sua frente este altar. O altar dos holocaustos ou
sacrifícios era o local determinado por Deus para oferecimento das
ofertas. Oferta, no hebraico “qorbein”, traz a ideia de “aproximação”,
isto é, aquilo com que o homem se aproxima de Deus. Expressava a
ideia de que o homem não tem acesso a Deus, a não ser como pecador
resgatado pelo sangue. O altar era, portanto, o lugar onde um animal
era sacrificado e o seu sangue aspergido para expiar o pecado do
ofertante. É, então, um Tipo da Cruz sobre a qual Cristo, nosso perfeito
holocausto, a “si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus” (Hb 9.14).
O seu material era “de madeira de acácia, coberta de bronze”. Na
tenda e seus móveis temos encontrado madeira coberta de ouro, uma
figura de Cristo, reunindo em seu ser as naturezas humana e divina.
Neste caso, o altar não é a personificação de Cristo, pois Cristo está
prefigurado no holocausto. Entretanto, a madeira, símbolo da
humanidade de Cristo, e o bronze, símbolo da manifestação do juízo
divino, servem para associar aquele lugar (Calvário) à ideia de que ali
a humanidade de Cristo foi carbonizada pelo “fogo do julgamento
divino sobre o pecado” (fogo sobre o bronze – Hb 12.28-29; Lv 9.24;
6.9). A divindade cedeu lugar ao juízo.
Nota: As figuras são sempre a respeito de verdades espirituais.
Não se pode interpretar a madeira, como sendo a madeira da cruz, e
o bronze, como os pregos.
O altar possuía quatro lados, com dimensões iguais, permitindo
uma mesma visão, clara e exata; a da expiação. A sua altura, sendo o
dobro da altura do propiciatório, sugere que a expiação, além de nos
salvar, glorificou a Deus (Jo 17.4).
Tinha quatro chifres, um em cada canto. Na Bíblia, “chifres”
simbolizam poder (Dt 33.17). Representam o poder de Deus (O
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Evangelho) que deverá ser pregado aos quatro cantos da terra (Rm
1.16; Mt 24.14; Ap 7.1). Cada chifre também era molhado com sangue.
As cinzas, pó resultante da combustão, eram levadas para um
lugar limpo (Lv 6.10-11). O corpo de Cristo também foi levado para
um sepulcro novo (Jo 19.41). Simboliza perdão de pecado (Hb 10.17) e
purificação (Nm 8.7; 19.17-18).
A grelha servia para sustentar o corpo do animal sacrificado.
Muitas forças, instigadas por Satanás, atuaram na tentativa de fazer o
Senhor descer daquela Cruz. Mas Cristo estava bem seguro ali, e não
era pelos pregos, mas pelo seu amor (Jo 10.11, 15, 17, 18; 13.1). A grelha
era colocada dentro do altar, no meio dele, e, portanto, não ficava
visível. O amor de Cristo não podia ser visto, mas a sua presença
podia ser claramente percebida.
Os varais, como nos outros móveis, eram usados para o transporte.
A Mensagem da Cruz deve ser levada a todos os lugares (1Co 2.1-2).

2.5.3. A porta e as cortinas do Átrio (Êx 27.9-19)

A porta, isto é, um “reposteiro de quatro cores” era a única entrada
para o Tabernáculo. Cristo, de igual forma, é o único acesso à presença
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de Deus (Jo 10.7-9; 14.6; 1Tm 2.5). As quatro cores falam da sua origem
celeste (azul), da sua realeza (púrpura), do seu sacrifício (carmesim) e
da sua pureza (linho fino retorcido - branco).
As “cortinas de linho fino retorcido” eram de cor branca. Por um
lado, anunciavam a pureza e santidade de Deus. Santidade essa que
Cristo satisfez totalmente (Jo 8.46, Hb 7.26) e da qual são revestidos
todos aqueles que se aproximam de Deus por meio de Cristo (Mc 9.3;
Ap 3.4; 7.9, 13-15). Por outro lado, as cortinas do Átrio impediam o
livre acesso, excluindo igualmente a justiça própria do homem e o
pecador declarado, pois a altura era de aproximadamente 2,5 metros.
Representava a justiça prática que Deus exige na Lei e, que, portanto,
exclui todos os homens (Rm 3.19-20; 10.3-5); não havia cores.
“As vergas e os ganchos de onde pendiam as cortinas de linho
eram de prata, pois é na virtude da obra redentora de Cristo que ele é
o nosso caminho de acesso, e não pela virtude de sua vida justa
(simbolizada pelo linho fino); mas as colunas repousavam sobre bases
de bronze, não de prata como no caso das tábuas; e o bronze
simbolizava manifestação divina em juízo (v.2; veja 21.9). A redenção
não apenas exibe a misericórdia de Deus, mas também vindica sua
justiça na demonstração dessa misericórdia (Rm 3.21-26).” (Scofield)

2.6. A PROJEÇÃO DA CRUZ
A figura abaixo apresenta os utensílios do Tabernáculo como uma
nítida projeção da Cruz de Cristo:
Na disposição do mobiliário do Tabernáculo, representado nesta
figura, de acordo com o modelo ordenado pelo Senhor a Moisés, é
apresentado o caminho do homem para Deus. Este caminho foi aberto
por Jesus, no sentido “Deus  homem” e é trilhado no sentido
contrário, “homem  Deus”, pelos salvos.
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O sentido “Deus  homem”: Jesus estava na santa presença de
Deus (nuvem de glória sobre a Arca, no Santo dos Santos). Mesmo
antes da fundação do mundo, ele foi eleito como o mediador da nova
aliança (Arca da Aliança) para a propiciação dos nossos pecados
(Propiciatório). Ele deixou a presença imediata do Pai e veio habitar
entre os homens (passagem pelo véu, encarnação – Hb 10.20). Ele é a
Luz do mundo (Candelabro), o pão da vida (Mesa dos pães asmos) e
o nosso intercessor (Altar de incenso). Passou pelo batismo de João,
para ser aspergido com água (Bacia), a exemplo do Sumo sacerdote
quando da sua consagração. Finalmente, foi erguido na Cruz do
Calvário como sacrifício perfeito pelos nossos pecados (Altar do
holocausto), tronando-se a porta de acesso ao Pai (Porta do Átrio).
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O sentido “homem Deus” (é oposto): O homem arrependido,
passa pela Porta do Átrio (Jesus - Jo 10.9); pelo Altar do Holocausto
(fé no Sacrifício de Cristo em seu lugar); recebe a lavagem
consagratória (batismo cristão) e as lavagens purificadoras (através da
contínua confissão dos pecados cometidos) e chega ao Santo Lugar.
Ali não mais existe um véu separando os dois ambientes. Como
sacerdote cristão ele tem acesso ao Pai, através de Jesus que é a Luz do
Mundo (Jo 8.12), o Pão da Vida (Jo 6.35) e o seu Intercessor (1Jo 2.1).
Ali ele já desfruta da comunhão direta com o Pai, enquanto aguarda,
com esperança e perseverança, a redenção do corpo, a promoção à
nuvem de glória da eterna presença de Deus.
“Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo
sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne..” (Hb 10.19-20).
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O SACERDÓCIO
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3. O SACERDÓCIO
3.1. O OFÍCIO
O ofício sacerdotal, segundo pilar da Antiga Aliança, não foi
instituído por ocasião da concessão da Lei Cerimonial ou Religiosa e
não era exclusividade do povo de Israel. A palavra sacerdote aparece
na Bíblia pela primeira vez, referindo-se a Melquisedeque, “sacerdote
do Deus Altíssimo” (Gn 14.18), contemporâneo de Abraão. Na
antiguidade os sacerdotes pertenciam a uma classe muito distinta
entre nações como Egito (Gn 47.22), Midiã (Êx 2.16), Filistia (1Sm 6.2),
Galácia (At 14.13) etc.
No hebraico o termo empregado é “Kohen” que tem o significado
de “levar para, aproximar, ajuntar com”. O sacerdote é aquele que leva
ou representa o povo diante da divindade. É aquele que ministra
sacrifícios pelo pecado do povo. Na Bíblia há duas figuras marcantes
na mediação entre o homem e Deus. O sacerdote é aquele que está de
costas para o povo e de frente para Deus; o profeta é aquele que está
de costas para Deus e de frente para o povo. O sacerdote se aproxima
de Deus em nome do povo; o profeta fala ao povo em nome de Deus.
Jesus é a sublime encarnação dessas duas figuras, e ainda de uma
terceira, a de Rei.
“A ideia fundamental de sacerdote é a de um mediador entre o
homem e Deus. O sacerdote apresenta-se entre o homem e Deus, como
na verdade aparece o profeta entre Deus e o homem. O sacerdócio
atestava a vida pecadora do homem, a santidade de Deus; e, por
consequência, a necessidade de certas condições, para que o pecador
pudesse aproximar-se da Divindade. O homem devia ir a Deus por
meio de um sacrifício, e estar perto de Deus pela intercessão. O
cristianismo é a ‘religião do acesso’; revela-se isso na exortação –
‘aproximai-vos’ (Ef 2.13; Tg 4.8)” (O. S. Boyer)
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Antes da regulamentação do sacerdócio levítico este ofício foi
exercido por indivíduos (Abel), pelos patriarcas em favor de suas
famílias (Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Jó).
Dentro do sacerdócio levítico as funções sacerdotais eram
basicamente três:
- Ministrar no santuário diante do Senhor (Êx 28.43).
- Ensinar o povo a guardar a Lei de Deus (Lv 10.11).
- Tomar conhecimento da vontade divina, consultando o Urim e o
Tumim (Nm 27.21).

3.2. OS ESCOLHIDOS (Êx 28.1)
O texto de Êxodo 19.5-6 transmite a ideia de que “o
relacionamento especificado na aliança era o de que Israel seria
propriedade peculiar (lit., um tesouro particular) de Deus, um reino em
que todos os cidadãos seriam sacerdotes com acesso a Deus, e uma
nação santa, separada de todas as outras nações e devotada somente a
Deus”. Somente na esfera da igreja estas promessas divinas se
concretizaram (1Pe 2.9).
Para libertar o povo de Israel da servidão no Egito, o Senhor Deus
precisou matar os primogênitos egípcios. Por ter poupado os
primogênitos de Israel (homens e animais), estes passaram a pertencer
ao Senhor (Nm 3.13). Mais tarde, em lugar dos primogênitos de Israel
Deus resolveu tomar uma tribo inteira, a de Levi (Nm 3.12, 45).
Dentro da tribo de Levi Deus escolheu Arão e seus filhos para o
ofício exclusivo de Sumo Sacerdote e Sacerdote (Nm 3.10). Os demais
levitas, não pertencentes à família de Arão, foram colocados como
auxiliares de Arão e seus filhos para executarem todo o serviço prático
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no Tabernáculo (montagem e desmontagem, transporte, rachar lenha
etc. – Nm 3.5-9; 24-37).
Para se tornar um sacerdote, não era suficiente ser da linhagem de
Arão. Era necessário não ter defeito físico (Lv 21.17-23). O sumo
sacerdote e os sacerdotes, além de terem suas funções, direitos e
obrigações prescritas na lei cerimonial, estavam sujeitos a leis
especiais (Lv 21) . Quanto ao casamento, por exemplo, o sumo
sacerdote só poderia casar-se com uma virgem israelita, para não
profanar a sua descendência (Lv 21.13-15). Entretanto, o sacerdote
poderia casar-se com uma virgem ou viúva israelita; mulher prostituta
ou desonrada ou repudiada pelo marido era vetada a ambos (Lv 21.7).
Na Nova Aliança não há qualquer possibilidade de se relacionar a
figura do sumo sacerdote levítico aos líderes da igreja, tais como:
Bispos; Apóstolos; Presidentes de Supremo Concílio, Sínodo,
Presbitério, Conselho, Confederação, Federação, Junta, Pastores,
Presbíteros etc. Esses líderes cristãos encontram seus paralelos em
Moisés, Josué etc., como guias que são do povo de Deus e, portanto
devem ser obedecidos, no Senhor (Hb 13.7, 17, 24).
Arão e seus filhos são um tipo de Cristo e dos crentes. Cristo é o
Sumo Sacerdote perfeito (Hb 7.26-28), enquanto todos os crentes, os
sacerdotes (1Pe 2.9).
“A verdade fundamental a respeito do sacerdócio no Novo
Testamento é esta: o cristianismo é um sacerdócio, mas não tem
sacerdócio”. (O. S. Boyer)
O ofício sacerdotal no tempo de Cristo era irregular. A lei que
regulava o acesso às funções do sumo sacerdote era ignorada em
consequência das perturbações políticas e do domínio estrangeiro. Os
pontífices eram investidos em seu ofício ou dele despojados à mercê
dos governos dominantes.
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lâmina de ouro

mitra

ombreiras

peitoral

cinto

estola
sacerdotal
sobrepeliz

romãs e
sinos

incensário
túnica
sacerdotal

3.3. AS VESTES SAGRADAS (Êx 28.2-4)
Deus mesmo escolheu Arão para sumo sacerdote e seus quatro
filhos para sacerdotes. Arão era o sacerdote por excelência, e a maior
parte deste capítulo 28 descreve as “vestes sagradas” que ele deveria
usar. As vestes são “santas”, isto é, separadas de outras, e são também
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para glória e ornamento (v.2). Essas vestes deveriam ser usadas por
Arão no dia da sua consagração (Êx 29.5-7). E, depois de Arão,
passariam a seus filhos, para serem estes novos sumo sacerdotes
consagrados e ungidos nela. Este deveria vesti-las por sete dias (Êx
29.29-30; Nm 20.28). Tais vestes também eram usadas no Dia da
Expiação “Yom Kippur”, quando, uma vez por ano, o sumo sacerdote
entrava no Santo dos Santos para expiar o pecado do povo e dele
mesmo (Lv 16.4, 23, 24, 32). Tudo indica que nos outros dias o sumo
sacerdote usava o mesmo tipo de veste designada para os sacerdotes.
As vestes sagradas do sumo sacerdote são símbolo de justiça (Is
61.10), a de Cristo por nós (Rm 3.21-22). “Nos dias da Nova Aliança, a
Velha Aliança se cumpriu, quando todos os crentes são sacerdotes de
Deus (1Pe 2.9) e toda espécie de ornamento é espiritual (1Pe 5.5)”.
3.4. A ESTOLA SACERDOTAL (Êx 28.5-14)
Consistia de duas peças (dois aventais), frente e costas, unidas por
duas ombreiras e por um cinto, na altura da cintura. Era do mesmo
material das cortinas; estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino
retorcido, entretecidos com fios de ouro, para aumentar o seu
esplendor. Nas ombreiras da estola sacerdotal havia duas pedras
preciosas, presas por engastes e correntes de ouro, nas quais estavam
gravados os nomes das doze tribos de Israel, seis em cada uma, “para
memória diante do Senhor”.
“Ombros” (v.12b), lugar de força, de levar carga. Simboliza Cristo
carregando o seu povo (Is 53.4).

3.5. O PEITORAL DO JUÍZO (Êx 28.15-29)
Era uma espécie de bolsa quadrada, feita com estofo azul,
púrpura, carmesim e linho fino retorcido, entretecidos com fios de
Página 44 de 71

Os Três Pilares da ANTIGA ALIANÇA
ouro, onde doze pedras preciosas diferentes seriam fixadas, em
engastes de ouro, cada uma com o nome de uma tribo de Israel. Ficava
sobre o peito, presa por correntes e argolas que ligavam as
extremidades de cima às ombreiras e por fitas azuis que ligavam as
extremidades de baixo às argolas de ouro da estola, à altura do cinto,
formando com a estola peças inseparáveis. Dentro desta bolsa
estavam os juízos “Urim” e o “Tumim”.
“Sobre o coração” (v.29), lugar de afeição (Hb 9.24; 4.15).
Assim, o sumo sacerdote Arão levava sobre os ombros e sobre o
peito os nomes das tribos de Israel quando entrava e saia do santuário.
Vê-se aqui a individualidade na coletividade, simbolizada nas doze
pedras de tipos diferentes.
“Nosso Senhor, na qualidade de nosso grande Sumo Sacerdote
(Hb 3.1; 5.10; 7.26; 9.11), representa-nos agora diante de Deus (Rm
8.33-34; Hb 7.25; 9.24; 1Jo 2.1-2; comp. Is 49.16), apresentando os
nossos nomes diante dele”. (Scofield)

3.6. O URIM E O TUMIM (Êx 28.30)
Significam “Luz e Perfeição” e estavam relacionados ao
conhecimento da vontade de Deus (Nm 27.21; Dt 33.8; 1Sm 28.6; Ed
2.63).

3.7. A SOBREPELIZ (Êx 28.31-35)
Era uma veste longa, feita de estofo azul, sem costuras, com uma
abertura para a cabeça, vestida sobre a túnica. Romãs e sinos de ouro
se alternavam na orla, “para que se ouça o seu sonido”. As romãs,
símbolo de fertilidade, o sonido dos sinos um indicativo da
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movimentação do sumo sacerdote, que a oferta foi aceita e ele não foi
fulminado.

3.8. A LÂMINA DE OURO (Êx 28.36-38)
Um sinal de que Arão leva a iniquidade concernente às coisas
santas, para que sejam aceitas perante o Senhor. Tanto o ofício quanto
a pessoa do Sumo Sacerdote eram destacados por Deus diante do
povo, até que viesse o que é santo (Hb 7.26-28).

3.9. A TÚNICA, A MITRA E O CINTO (Êx 28.39)
A túnica era uma veste longa usada junto ao corpo, feita de linho
fino. As vestes brancas têm o sentido de revestimento de justiça e,
portanto, habilitação para estar na presença de Deus. Esta peça de
roupa ficava por baixo de todos os outros paramentos, como que
representando a justiça divina satisfeita como condição básica para a
aproximação de Deus. Só Jesus satisfez plenamente essa condição,
pois nele não habitou pecado algum (Hb 4.15; 7.26-28).
Havia ainda a mitra de linho fino para cobrir a cabeça, tendo na
frente uma lâmina de ouro com os dizeres: Santidade ao Senhor.
Testemunhava a necessidade de uma vida santa diante de um Deus
Santo.
O cinto dava o acabamento final às vestes sagradas.

3.10.

AS VESTES DOS SACERDOTES (Êx 28.40-43)

Deus também orientou a Moisés quanto as vestes dos sacerdotes:
túnica, calções, cinto e tiara. Eram roupas mais simples onde
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predominava o branco do linho fino, o que caracterizava igualmente
a necessidade de santidade e pureza no lidar com as coisas sagradas.

3.11.

CONCLUSÃO (Êx 28.41-43)

Tal qual o Tabernáculo, as vestes sagradas e o próprio sumo
sacerdote são figuras importantes da pessoa e obra do Senhor Jesus.
Ele é o nosso eterno Sumo Sacerdote que se ofereceu como sacrifício
único e perfeito para nos aproximar do Pai e é aquele que nos mantém
próximos de Deus como nosso advogado e Intercessor (Hb 10.10-18;
7.26-28; Rm 8.34).
Algumas referências ao sacerdócio do Senhor Jesus Cristo:
• Apóstolo e Sumo Sacerdote (Hb 3.1)
• O fiel Sumo Sacerdote (Hb 2.17);
• O grande Sumo Sacerdote (Hb 4.14-15);
• Um Sumo Sacerdote compassivo (Hb 4.15);
• Eterno Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque
(Hb 6.20);
• Um sacerdócio imutável (Hb 7.24);
• Um Sumo Sacerdote perfeito (santo, inculpável, sem mácula)
(Hb 7.26-28);
• Um Sumo Sacerdote celestial (Hb 8.1);
• Sumo Sacerdote dos bens já realizados (Hb 9.11)
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O SACRIFÍCIO
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4. O SACRIFÍCIO
O terceiro pilar da Antiga Aliança e da lei cerimonial ou religiosa
é o Sacrifício. Este assunto é tratado superficialmente no livro de
Êxodo, porém, de forma detalhada em Levítico. Se o Tabernáculo era
o lugar de encontro da criatura com o Criador, do homem com Deus;
se o sacerdote era o representante humano para mediar o
relacionamento entre o humano e o divino; o sacrifício reúne as
condições estabelecidas por Deus para essa aproximação entre ele e a
criatura humana, pois a sua santidade assim o exige.
Os ritos sacrificiais têm por fim gerar as condições de santidade e
pureza, propiciando essa aproximação do divino e, assim, render-lhe
culto e adoração, bem como clamar por sua ajuda e socorro. Podemos
dizer que adoração é um termo que denomina a forma mais
significativa de expressar apreço, homenagem, honra e glória a
poderes superiores, sejam eles seres humanos, anjos ou Deus. Desta
forma, somente caberia aqui, como alvo e objeto de adoração uma
divindade, um ser supremo. Esse também seria objeto de devoção,
temor, reverência, veneração etc. No decorrer da história, muitos têm
desejado ocupar ou tentado usurpar esse lugar, tais como faraós,
monarcas, imperadores, presidentes, líderes populistas, líderes
religiosos etc, muitas vezes num contexto de fanatismo idolátrico ou
ideológico. Entretanto, essa adoração é devida somente a Deus.
No Antigo Testamento verificamos que desde as mais remotas
épocas o homem tem buscado essa aproximação com Deus, por meio
da edificação de altares e entrega de ofertas. Foi o que aconteceu com
Abel e Caim (Gn 4.3-5). Os patriarcas edificavam seus próprios altares
e ofereciam sacrifícios, antes da outorga da lei e da instituição de
sacerdotes: Noé (Gn 8.20-22); Abraão (Gn 12.7-8; 13.18; 22.9); Jacó (Gn
33.20; 35.1-7). Com a outorga da lei veio a adoração no Tabernáculo e,
posteriormente, no Templo, com um sistema completo de
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Sacrifícios. No átrio ou pátio do Tabernáculo havia o altar de bronze
para os holocaustos e no Lugar Santo, o altar de incenso.
Referindo-se aos sacrifícios mencionados no livro de Levítico, o
historiador Flávio Josefo declara: “Há duas espécies de sacrifícios:
particulares e públicos. Estes são ainda de duas maneiras, pois ou a vítima é
totalmente consumida pelo fogo, o que lhe fez merecer o nome de holocausto,
ou é oferecida em ação de graças e comida com essa mesma disposição por
aqueles que a oferecem”9.
Os sacrifícios do Antigo Testamento eram provisórios (Hb 10.4) e
apontavam para o Cordeiro de Deus – Jesus Cristo (Jo 1.29; Hb 9.9-15),
cujo sangue, derramado na sua morte na cruz, nos limpa de todo
pecado (1Jo 1.7). Esse sistema do Antigo Testamento pode ser assim
sintetizado:
OFERTAS e
SACRIFÍCIOS

LEIS

Levítico 6.8-13

2. Oferta de manjares
Levítico 2.1-16

Levítico 6.14-23
3. Oferta pacífica

Levítico 3.1-17; 22.21-25,
Levítico 7.11-34
29-30

9

Consagração

Levítico 1.1-17; 22.17-20

Josefo, Flavio – História dos hebreus – CPAD.
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Comunhão

OFERTAS de
AROMA AGRADÁVEL

1. Holocausto

4. Oferta pelo pecado
Levítico 4.1–5.13

Levítico 6.24-30

5. Oferta pela culpa e reparação
Levítico 5.14– 6.7

Expiação

OFERTAS sem
AROMA AGRADÁVEL

Os Três Pilares da ANTIGA ALIANÇA

Levítico 7.1-7

Robert Lee considera como palavras chaves do Livro de Levítico –
Santidade e Expiação – e, acrescenta: “Levítico foi escrito para o povo
redimido a fim de instruí-lo como se aproximar de Deus e como adorá-lo. Em
Gênesis, vemos o homem arruinado; em Êxodo o homem redimido; e em
Levítico, o homem adorando.”10
S. E. MacNair11 vai mais além quando sintetiza a mensagem do
Livro de Levítico: “Em Gênesis temos um povo escolhido de Deus. Em
Êxodo, um povo libertado por Deus: sua vontade revelada na Lei, e sua
presença no tabernáculo. Em Levítico se nos diz como se pode aproximar de
Deus e o que ele requer daqueles que estão na sua presença. Em outras
palavras, temos em Gênesis, eleição divina; em Êxodo, libertação divina; e, em
Levítico, culto divino. As lições ensinadas aqui são duas, e são propostas com
tanta clareza e ênfase que é impossível perder a sua significação. São estas:
1._O caminho para Deus é somente pelo sacrifício (caps. 1 a 10). 2. O
andar com Deus é somente pela santificação (caps. 11 a 27).”
As cinco ofertas que serão tratadas a seguir representam algum
aspecto distinto da oferta única de nosso Senhor Jesus Cristo. No
entendimento de S. E. McNair12 as ofertas de suave cheiro ou aroma
agradável são assim chamadas porque tipificam Cristo na sua própria
10

Robert Lee – A Bíblia em Esboço – 6ª Edição – 1994 – Editora Dois Irmãos
Ltda.
11
McNair, S. E. – A Bíblia Explicada – CPAD
12
McNair, S. E. – A Bíblia Explicada – CPAD
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perfeição e na sua dedicação à vontade do Pai. Por outro lado, as
ofertas sem suave cheiro ou sem aroma agradável tipificam Cristo
levando a culpa do pecador. Ambos os tipos têm o caráter de
substituição.

4.1. HOLOCAUSTO (Lv 1.1-17; 6.8-13; 22.17-20)
Oferta de aroma agradável para fins de consagração do ofertante.
O termo holocausto, no hebraico, traz a ideia de “subir”, “fazer
ascender” a fumaça da oferta inteiramente queimada no fogo
sacrificial.
É comum fazer alguma coisa para se aproximar de alguém com
quem se pretende ter um relacionamento. Uma estratégia humana
muito utilizada é a de ofertar alguma coisa.
Qual seria a estratégia para o homem se aproximar de Deus? O
hebraico “qorbein” (oferta) vem da raiz “qrb” – “aproximar-se”. É
aquilo com que alguém se aproxima de Deus. Caim tentou se
aproximar de Deus através de uma oferta e não conseguiu! (Gn 4.2-5).
As religiões apresentam inúmeras propostas neste sentido, porém um
só caminho foi estabelecido pelo próprio Deus – “Fala .....” – e que deve
ser difundido. Dentro do contexto místico e esotérico no qual vivemos,
muitos se interessariam mais por um ritual como este do holocausto,
do que pelo símbolo que ele representa.
Para que o homem seja aceito perante o Senhor, o que é preciso?
O símbolo de ontem, da Antiga Aliança, aponta para a realidade de
hoje:
4.1.1. Exigências quanto ao ofertante
a) Cada um teria que trazer a sua oferta (Lv 1.2).
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A aproximação de Deus requer uma atitude pessoal e individual:
“..pois todos pecaram e carecem da glória de Deus..,” (Rm 3.23). O princípio
da responsabilidade pessoal é claramente apresentado em Ezequiel
18.20: “A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a iniquidade do
pai, nem o pai, a iniquidade do filho; a justiça do justo ficará sobre ele, e a
perversidade do perverso cairá sobre este.”
b) Teria que haver uma identificação do pecador com o animal
ofertado, seguida de confissão de pecado (Lv 1.4).
A aproximação de Deus requer uma identificação do pecador com
Cristo, seguida de confissão de pecado: “Se, com a tua boca, confessares
Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se
confessa a respeito da salvação.” (Rm 10.9-10).
4.1.2. Exigências quanto a oferta
a) O animal não poderia ter qualquer defeito (Lv 1.3).
A oferta de gado (novilho ou boi), rebanho (carneiro ou cabrito)
ou aves (rolinhas ou pombinhos – para os pobres), sem defeito, era
assim constituída de criaturas aceitáveis para o sacrifício que eram
completamente consumidas pelo fogo, em sinal de que o ofertante se
dedicava completamente a Deus.
A aproximação de Deus requer uma oferta sem defeito, sem
pecado – Jesus Cristo: “Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado
por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.” (2Co 5.21).
b) A oferta teria que ser apresentada e aprovada por Deus (v.3).
A aproximação de Deus requer uma oferta aprovada por ele
mesmo – Cristo (Mt 3.16, 17; Jo 3.16).
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4.1.3. Exigências quanto ao sacrifício
a) O animal teria que ser morto (Lv 1.5).
Cristo, ao morrer, expiou nossos pecados. “...assim também Cristo,
tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação.”
(Hb 9.28)
b) O sangue deveria ser apresentado e aspergido (Lv 1.5).
O sangue é a vida do corpo (Lv 17.11). Era uma prova de que uma
vida foi sacrificada em lugar de outra: “Mas Deus prova o seu próprio
amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira.” (Rm 5.8-9).
c) O animal deveria ser queimado sobre o altar (Lv 1.7).
O fogo da ira de Deus consumiu o Filho de Deus na cruz: “Mas ele
foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades;
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.” (Is 53.5)
Conclusão:
Na verdade Deus mesmo providenciou a oferta, única e exclusiva!
O sacrifício já foi consumado, de uma vez para sempre (Hb 9.11-15)!
O que falta então?
Aproximemo-nos! “...aproximemo-nos, com sincero coração, em plena
certeza de fé, tendo o coração purificado {purificado: aspergido} de má
consciência e lavado o corpo com água pura.” (Hb 10.22)
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4.2. OFERTA DE MANJARES (Lv 2.1-16; 6.14-23)
Oferta de aroma agradável para fins de consagração do ofertante.
Era um ato de gratidão e adoração a Deus, de reconhecimento das suas
bênçãos e dedicação do fruto da terra e do trabalho, em retribuição à
sua bondade e provisão. O termo hebraico traz a ideia de “dádiva”,
“presente” ou “tributo” a Deus. A oferta de manjares ou de cereais era
constituída de: (i)flor de farinha, azeite de oliveira, sobre a qual se
aplicava incenso e queimada no fogo do altar; ou, (ii)bolos asmos (sem
fermento) de flor de farinha, amassados com azeite e cozidos no forno.
(iii)grãos esmagados das primícias das espigas verdes, azeite e
incenso. Nenhuma oferta de manjares se faria com fermento e mel (Lv
2.11), porém, todas deveriam ser temperadas com sal (Lv 2.13).
Vejamos alguns simbolismos:
i) A flor de farinha ou a melhor farinha fala da natureza humana
de Cristo e de seu caráter ilibado. Misturada com azeite, tem a
simbologia da sua geração e unção pelo Espírito Santo.
ii)A ausência do fermento e do mel, aponta para sua vida sem
pecado já que ambos os elementos auxiliam na fermentação que
envolve alteração, decomposição ou deterioração (Êx 13.7). Isso
porque na bíblia a fermentação simboliza a maldade, a corrupção e a
impureza moral (Mt 16.6; Mc 8.15; 1Co 5.6-8). Além disso, o mel é
conhecido por sua doçura, o que não combina com o sofrimento
retratado no sacrifício. Na Páscoa, os pães asmos deveriam ser
comidos com ervas amargas (Êx 12.8).
iii)O sal tem a simbologia bíblica de conservação e incorrupção,
bem como de permanência; também era usado para firmar aliança (Lv
2.13; Nm 18.19; 2Cr 13.5). Assim, a Nova Aliança de Cristo na Cruz é
permanente.
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iv)O fogo, elemento purificador, simboliza também, nas
Escrituras, o juízo divino sobre a oferta sacrificial, apontando para
Jesus que tomou sobre si os nossos pecados.
v)O forno nos remete ao seu sofrimento invisível e sua agonia
interior (Mt 27.45-46; Hb 2.18); enquanto a assadeira, para os seus
sofrimentos mais visíveis (Mt 27.27-31).

4.3. OFERTA PACÍFICA (Lv 3.1-17; 7.11-34; 22.21-25, 29-30)
Oferta pacífica (de paz) de aroma agradável para fins de
comunhão do ofertante, com Deus e com o próximo. Era apresentada
como (i)um ato de gratidão a Deus (ações de graça) por bênçãos
recebidas (Lv 7.12; 22.29-30), (ii)como cumprimento de voto (Lv 7.16;
22.21) ou (iii)como oferta voluntária (Lv 7.16; 22.21).
A oferta pacífica era constituída de sacrifícios pacíficos: (i)gado,
macho ou fêmea, sem defeito (Lv 3.1); (ii)gado miúdo, macho ou
fêmea, sem defeito (Lv 3.6); (iii)cabra (Lv 3.12). O ofertante deveria
cumprir o ritual de pôr as mãos na cabeça da sua oferta e a imolar
diante da tenda da congregação, sendo que os sacerdotes se
encarregavam da queima sobre o altar e do cumprimento do restante
do ritual. As ofertas pacíficas também eram constituídas de: (i)bolos
asmos (sem fermento), amassados com azeite, obreias asmas
(pãezinhos sem fermento) untadas com azeite e bolos de flor de
farinha bem amassados com azeite (Lv 7.12). (ii)com os bolos, deveria
trazer pão levedado (Lv 7.13).
Esta oferta tinha algumas características:
i)Certas partes da oferta sacrificial eram dadas ao sacerdote e
outras eram comidas pelo ofertante juntamente com seus amigos (Lv
7.15; 31-34).
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ii)Havia um tempo estipulado para ser comido: no próprio dia do
oferecimento, para o sacrifício de ações de graças (Lv 7.15) ou no dia
seguinte, no caso de voto ou oferta voluntária (Lv 7.16-18).
iii)Era preciso estar cerimonialmente limpo para comer da carne
do sacrifício pacífico, caso contrário a pessoa deveria ser eliminada do
povo de Deus (Lv 7.20).
iv)A gordura de animais era do Senhor e o sangue não poderia ser
comido (Lv 7.26-27).
v)Não há menção do emprego de aves, talvez porque não restaria
carne suficiente para a refeição. Desta forma, os mais pobres
precisariam participar da oferta de outros.
vi)Tinha um nível de exigência menor do que para os holocaustos,
pois permitia a oferta de fêmeas (Lv 3.1).
(vii)O animal deveria ser sem defeito para ser aceitável (Lv 22.2122, 24-25); porém, o animal desproporcionado poderia ser oferecido
como oferta voluntária, mas não para voto (Lv 22.23).
É significativo que essa oferta seja a última das cinco ofertas
mencionadas, sendo a terceira de aroma agradável ao Senhor. Essa
oferta pacífica não tinha a finalidade maior de purificar pecados, mas
era para os já purificados. Nos faz pensar numa celebração da paz.
Jesus é a nossa paz! O apóstolo Paulo expressa claramente o propósito
e o resultado da obra sacrificial de Cristo na cruz: RECONCILIAÇÃO
e PAZ – “Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por
meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus
estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens
as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.” (2Co 5.18).
Após a sua ressurreição Jesus apareceu aos seus discípulos, em várias
ocasiões, e tranquilizou seus corações, dizendo: “Paz seja convosco!”
(Lc 24.36; Jo 20.19, 21, 26).
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Portanto, esta quinta oferta ou sacrifício pacífico, com todas as
suas características peculiares, nos faz pensar na celebração da Ceia
do Senhor, pela igreja, os remidos já purificados. O memorial da obra
redentora de Cristo está presente, no pão e no vinho, partilhado por
todos os remidos. Os elementos representativos do Cordeiro de Deus
(pão e vinho) são simbólicos e imperfeitos, mas os remidos
comparecem diante de Deus para fazerem uma “refeição comum”
celebrando a justificação que nos trouxe a paz (Rm 5.1).

4.4. OFERTA PELO PECADO (Lv 4.1–5.13; 6.24-30)
Oferta sem aroma agradável para fins de purificação do pecado do
ofertante.
A ordem divina era: “Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou
o SENHOR, vosso Deus.” (Lv 20.7; 11.44-45).
A sentença divina determinava: “A alma que pecar, essa morrerá; o
filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai, a iniquidade do filho; a justiça
do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este.” (Ez
18.20).
A graça divina assim se manifestava: “Mas, se o perverso se converter
de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o
que é reto e justo, certamente, viverá; não será morto. De todas as
transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele; pela justiça que
praticou, viverá.” (Ez 18.21-20). Mas a graça exige o pagamento de um
preço de sangue, de vida: “Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei,
se purificam com sangue; e, sem derramamento de sangue, não há remissão.”
(Hb 9.22).
Os sacerdotes e o povo comum, todos sendo imperfeitos e
pecadores, precisavam da purificação de pecado, pelo derramamento
de sangue. Portanto, as ofertas pelo pecado eram expiatórias e
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substitutivas. Uma vida inocente deveria ser ceifada para pagar o
preço da vida pecadora.
São mencionadas algumas “categorias” de pecados, tais como:
a) Pecados por ignorância ou involuntários contra qualquer dos
mandamentos do Senhor:
TRANSGRESSOR
Sacerdote
(Lv 4.1-12)
Congregação
(Lv 4.13-21)
Príncipe
(Lv 4.22-26)
Pessoa do povo
(Lv 4.27-35)

OFERTA
Um novilho sem defeito
(Lv 4.3)
Um novilho sem defeito
(Lv 4.14)
Um bode sem defeito
(Lv 4.23)
Uma cabra ou cordeira
sem defeito (Lv 4.28, 32)

CONFISSÃO
O próprio
(Lv 4.3-4)
Os anciãos
(Lv 4.15)
O próprio
(Lv 4.24)
O próprio
(Lv 4.29)

QUEIMA
Fora do arraial
(Lv 4.12)
Fora do arraial
(Lv 4.21)
-

b) Outras “categorias” de pecados:
TRANSGRESSÃO

OFERTA

Testemunho retido
(Lv 5.1)
Imundície
cerimonial acidental
(Lv 5.2-3)
Descumprimento de
voto precipitado
(Lv 5.4)

Conforme as posses:
- Uma cordeira ou
cabrita sem defeito
(Lv 5.6)
- Duas rolinhas ou
dois pombinhos (Lv
5.7)
- A décima parte de
um efa de flor de
farinha, isto é, dois
litros
da
melhor
farinha (Lv 5.11)

CONFISSÃO

O próprio
(Lv 5.5)

QUEIMA
O
sacerdote
fará a expiação
pelo
pecado
cometido e a
pessoa
será
perdoada.
(Lv 5.6, 10 e 13)

Sem aprofundar os detalhes do ritual de purificação que deveria
ser seguido pelo sacerdote, podemos destacar alguns aspectos
interessantes no sacrifício ou oferta pelo pecado:
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i)A confissão, subsequente ao arrependimento, é uma condição
prévia necessária para a validade do ato (Lv 4.3-4, 15, 24, 29; 5.5).
ii)O sacrifício dá cobertura à violação de pecados cometidos por
ignorância ou involuntariamente (Lv 4.2, 13, 22, 27); mas não aos
pecados cometidos deliberadamente por negligência ao cumprimento
dos mandamentos e leis de Deus que poderia até implicar na sentença
de morte (Nm 15.30).
iii)O tipo de animal a ser oferecido levava em conta a posição
social e econômica do transgressor.
iv)Quando mais de um tipo de sacrifício era oferecido, a oferta
pelo pecada tinha precedência, porque o altar deveria ser purificado
primeiramente antes de outras ofertas serem oferecidas (Lv 5.7-8).
v)Há especificamente nesta oferta a menção de vaso de barro
usado no ritual de purificação que deveria ser posteriormente
quebrado; e o de metal deveria ser muito bem limpo (Lv 6.28). Um
vaso de barro, não esmaltado, portanto poroso, era um tanto quanto
absorvente. Não poderia ser mais usado pois o sangue sagrado do
sacrifício tinha sido absorvido por ele, o que não ocorria com o vaso
de bronze. É interessante observar como o toque no que é imundo,
contamina (Lv 5.2-3; 7.19, 21) e o toque no que é santo, torna santo (Êx
29.37; 30.29; Lv 6.18, 27). Isso nos faz pensar que o toque no leproso
contaminava aquele que o tocou, mas no caso de Jesus, o Cordeiro
Santo de Deus, levava à purificação e cura do enfermo.
vi)Em certas ocasiões, os sacerdotes podiam comer parte do
sacrifício, em outras, não. “Porém não se comerá nenhuma oferta pelo
pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no
santuário; no fogo será queimada.” (Lv 6.29).
vii)A oferta era queimada fora do arraial (Lv 4.12, 21) e aquele que
a queimava também deveria purificar-se (Lv 16.28).
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4.5. OFERTA PELA CULPA E REPARAÇÃO (Lv 5.14–6.7; 7.1-7)
Oferta sem aroma agradável para fins de purificação do pecado do
ofertante. São mencionadas algumas “categorias” de pecados, tais
como:
TRANSGRESSÃO

EXEMPLO

Nas coisas sagradas
(por ignorância)
(Lv 5.14-16)

Sugestão: Retenção do
dízimo, comer parte do
sacrifício destinada ao
sacerdote, deixar de
resgatar o primogênito.

Aos mandamentos
(por ignorância)
(Lv 5.17-19)
Contra o próximo
(Lv 6.1-7)

-

OFERTA

REPARAÇÃO
- Integral
- Multa de 20%

Um carneiro
sem defeito
(Lv 5.15)

Apropriação
indébita,
roubo, extorsão, abuso de
confiança.

- Integral
- Multa de 20%

Vale ressaltar alguns aspectos interessantes neste quinto grupo de
ofertas:
i)Não há menção explícita de confissão por parte do transgressor.
Na instrução da expiação que deveria ser feita pelo sacerdote, em seu
favor, fica implícito que todo o ritual deveria ser cumprido.
ii)É o único caso em que se faz referência a valor em dinheiro
(avaliação em ciclos de prata)(Lv 5.15, 18; 6.6), bem como a uma multa
indenizatória ou taxa de reparação.

4.6. O DIA DA EXPIAÇÃO (Lv 16.1-34; 23.26-32)
Sem dúvida este era um dia particularmente importante e especial
para o povo de Israel. Atualmente é chamado de Yom Kippur, sendo
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celebrado ainda hoje no judaísmo como o “dia do perdão”. A síntese
desta ordenança é:
EVENTO
Data
Finalidade

Estatuto perpétuo
Santa Convocação
Jejum

Penalidade
Ritos e Ordenanças

DESCRIÇÃO
Aos 10 dias do sétimo mês do calendário religioso – Etanim ou
Tisri (Setembro/Outubro) que é o primeiro mês do calendário civil.
Fazer a expiação de pecados de toda a nação (sumo sacerdote,
sacerdotes e todo o povo), bem como pelo santuário (Santo dos
Santos), pela tenda da congregação (Santo Lugar) e pelo altar (Lv
16.30, 33-34).
A ser observado anualmente e permanentemente (Lv 16.29, 34;
23.28, 31).
Sábado de descanso solene – nenhum trabalho era permitido,
tanto para o natural como para o estrangeiro (Lv 16.31; 23.32).
- Da tarde do dia 9 até a tarde do dia 10 (Lv 16.31; 23.32).
- Era um tempo de humilhação e contrição (afligir a alma) em
arrependimento pelos pecados (Lv 16.29; 23.27).
Quem não observasse esse dia, afligindo a alma e não realizando
trabalho, seria punido com a morte (Lv 23.29-30)
1. O sumo sacerdote deve se banhar e vestir as “vestes sagradas”
(Lv 16.3-4).
2. Ele deve trazer um novilho (para oferta pelo pecado) e um
carneiro (para holocausto). Com o novilho faz a expiação por
si e por sua casa. (Lv 16.3, 6, 11)
3. Recebe, da congregação, dois bodes (para oferta pelo pecado)
e um carneiro (para holocausto). Lança sorte sobre os bodes e
oferece o sorteado ao Senhor como oferta pelo pecado – bode
expiatório (Lv 16.5, 7-10).
4. Toma o incensário, com brasas tiradas do altar, põe sobre elas
incenso e o leva para o Santo dos Santos (Lv 16.12-13).
5. Toma do sangue do novilho e com o dedo asperge 7 vezes na
frente e sobre o propiciatório (“tampa da arca”); por si e por
sua casa (Lv 16.14).
6. Toma do sangue do bode e com o dedo asperge 7 vezes na
frente e no propiciatório (“tampa da arca”); pelo povo (Lv
16.15). Com essas aspersões o Santo do Santos estaria expiado
(Lv 16.16a).
7. O mesmo rito deve ser realizado pelo sumo sacerdote na tenda
da congregação, sem a presença de qualquer outra pessoa, e
esta estaria expiada (Lv 16.16b-17).
8. Na sequência, ele se dirige ao altar do holocausto, com o
sangue do novilho e do bode e o põe nos chifres deste. Também
o asperge com o dedo sete vezes e, assim o purifica (Lv 16.1819).
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9. Feita a expiação desses três locais, ele toma o bode vivo – bode
emissário – põe as mãos sobre a cabeça deste animal e confessa
todos os pecados do povo. Então, “transferidos os pecados”
para aquele animal, um homem o leva para o deserto e o solta
ali. Depois, este homem banha-se e lava as suas vestes e entra
no arraial (Lv 16.20-22, 26).
10. Feito isso, o sumo sacerdote se dirige à tenda da congregação,
despe as vestes sagradas deixando-as ali, banha o seu corpo e
veste outras normais do sumo sacerdote. (Lv 16.23-24a).
11. Ele sai da tenda e se dirige ao altar dos holocaustos e oferece
como holocausto o seu carneiro (por si e sua casa) e o outro
carneiro (pelo povo). Também queima a gordura da oferta pelo
pecado sobre o altar (Lv 16.24b-25).
12. As demais partes do novilho e do bode expiatório eram
levadas para fora do arraial e ali queimadas. Aquele que
realizava essa tarefa deve banhar-se e lavar as suas vestes e
entrar no arraial (Lv 16.27-28).

O conceito de expiação, segundo a Bíblia Online é: “O perdão dos
pecados daqueles que se arrependem deles e os confessam,
acompanhado de reconciliação com Deus, através do SACRIFÍCIO de
uma vítima inocente. No AT a vítima era um animal, figura e símbolo
do Cristo crucificado.”13
É preciso dizer que essas ofertas de animais cumpriam o propósito
de “cobrir” e não de “remover” os pecados: “porque é impossível que o
sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo,
diz: Sacrifício e oferta não quiseste; antes, um corpo me formaste; não te
deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado.” (Hb 10.4-6). Cumpriam o
propósito de aplacar a ira divina, em antecipação à expiação de Cristo
na cruz, essa sim, perfeita e eficaz, que tira (Jo 1.29; Hb 9.28) o pecado
do mundo: “a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação,
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos;” (Rm 3.25). Desta
forma o santo Deus poderia continuar caminhando entre eles, sem os
consumir.

13

Bíblia Online - SBB
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Este rito do Dia da Expiação está repleto de simbolismos. Vale
destacar aqui alguns aspectos interessantes.
i) A regularidade e a frequência dos sacrifícios expiatórios,
certamente contribuíam para sensibilizar o povo quanto a realidade
do pecado e o quanto ele precisa ser expiado. Aqui, de forma especial,
no alvorecer de cada ano civil; porém, todo o dia, continuamente (Êx
29.38-46). Por outro lado, o fato de acontecer essa repetição evidencia
o quanto esses sacrifícios eram imperfeitos e provisórios, em contraste
com a obra única, perfeita e definitiva de Cristo (Hb 9.28; 10.10-18).
ii) Ninguém poderia ficar de fora, pois todos são pecadores e
carecem, individualmente, da misericórdia e graça divinas.
iii) Essa consciência do pecado devia afligir suas almas, até mesmo
pela matança de tantos animais. Muito mais ainda deveriam ficar
consternados pelo afastamento exigido pela santidade de um Deus
três vezes santo. O crente-redimido nunca deve perder de vista o alto
preço que Jesus pagou, em seu lugar, para livrá-lo definitivamente da
condenação do pecado.
iv) Tudo era feito pelo sumo sacerdote; para si mesmo e para o
povo. Neste caso, a obra sacrificial deste sumo sacerdote não prefigura
a obra de Cristo no Calvário: “Com efeito, nos convinha um sumo
sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e
feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos
sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios
pecados, depois, pelos do povo; porque fez isto uma vez por todas, quando a si
mesmo se ofereceu.” (Hb 7.26-27)
v) O bode morto (bode expiatório – para o Senhor) nos remete à
finalidade da morte de Cristo para pagar o preço da justiça e santidade
de Deus (Rm 3.23-26).
vi) O bode vivo (bode emissário) representa didaticamente aquele
aspecto da obra de Cristo que afasta do pecador os seus pecados:
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“Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas
transgressões.” (Sl 103.12)
vii) O novilho e o bode expiatório eram levados para fora do
arraial e ali queimados. Igualmente Jesus, o Cordeiro de Deus, foi
levado para fora da porta: “Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para
dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado,
têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus,
para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos,
pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério.” (Hb 13.11-13)

4.7. A CONSAGRAÇÃO DOS SACERDOTES (Êx 29.1-46; Lv 8.1-36)
Os versículos iniciais de Êxodo 29 e Levítico 8 destacam a
necessidade de uma consagração formal dos sacerdotes para que
pudessem exercer o ofício. Além das provisões para os sacrifícios e
ofertas, e do oferecimento, devia ser observado o seguinte:
4.7.1 O rito inicial (Êx 29.1-9; Lv 8.1-13)
1o ) Lavagem com água (aspersão com água)(Êx 29.4; Lv 8.6):
É significativo que Arão e seus filhos participassem da “lavagem
consagratória”, símbolo da regeneração do crente (Tt 3.5; Jo 3.5-6) e,
além disso, tivessem que lavar-se com água toda a vez que entrassem
na tenda ou quando se chegassem ao altar para ministrar (Êx 30.20),
símbolo da necessidade de purificação do crente da contaminação
contraída em sua peregrinação neste mundo (1Jo 1.7-10).
Arão precisava desta lavagem porque era pecador, em contraste
com Cristo (Hb 7.26-28) e, para tipificar a ação de Cristo, que recebeu
o batismo de João, não precisando dele, mas para identificar-se com
os pecadores e para cumprir o tipo araônico.
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2o ) O vestir-se (cobertura das imperfeições)(Êx 29.5-6, 8-9; Lv 8.79, 13):
Inicialmente, Arão devia vestir as vestes sagradas, na sequência
estabelecida, em seguida, ser ungido com o óleo sagrado da unção (Êx
30.25-31). Posteriormente seriam realizados os sacrifícios da
consagração (aspersão com sangue).
Jesus não precisou de vestes sagradas que cobrissem suas
imperfeições e deixassem transparecer glória e ornamento, pois a
própria pessoa de Cristo estava revestida da glória da sua divindade
e ornamentada pelas suas obras.

3o ) A unção com óleo (aspersão com óleo) (Êx 29.7; Lv 8.10-12):
Um Tipo do Espírito Santo. Quem podia adorar? Os remidos (Êx
30.11-16), os purificados (Êx 30.17-21) e os ungidos (Êx 30.22-33).
Assim como no caso de Arão, a unção de Jesus se deu após a
lavagem (batismo). Em lugar do óleo da unção Jesus foi ungido com
o Espírito de Deus, que veio sobre ele em forma de pomba (Mt 3.16).
Jesus também não precisou de sacrifícios pois nele não havia pecado,
além do que ele era o sacrifício único e perfeito que satisfez a justiça
divina.
Após a unção de Arão, os seus filhos também deviam ser vestidos
e ungidos. Nós, crentes-sacerdotes, filhos de Deus, somos comparados
aos filhos de Arão. Entretanto, a sequência de eventos para a nossa
consagração ao serviço do Senhor é a seguinte, sendo que o ponto de
partida é o sacrifício de Jesus no Calvário. Primeiramente, pela fé, nos
apropriamos desta Obra Redentora (aspersão com sangue) e nos
tornamos filhos de Deus por adoção, com amplo direito de ministrar
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diante do Pai (Jo 1.12). Em segundo lugar somos regenerados,
habitados, selados e batizados com o seu Espírito Santo (aspersão com
óleo). Em decorrência, somos vestidos com a justiça divina, isto é, com
a justificação pela fé, após a regeneração dos nossos pecados pelo
sangue de Cristo (Rm 3.21-25) e batizados com água (aspersão com
água), símbolo desta regeneração.
4.7.2 A oferta pelo pecado (Êx 29.10-14; Lv 8.14-17)
Um novilho era oferecido como oferta pelo pecado dos sacerdotes
nomeados. Os homens que tipificavam o Grande Sacerdote por vir,
tinham primeiramente de ser purificados dos seus próprios pecados
(comp. Hb 7.27).
A imposição de mãos significa identificação do ofertante com seu
substituto. A morte do animal era aceita como equivalente a morte do
indivíduo. Jesus morreu para expiar o pecado de todo aquele que crê
e se chega a ele, pela fé. A identificação do indivíduo com ele garante
a expiação do pecado deste. O sangue colocado sobre os chifres do
altar testemunhava para os quatro cantos da terra a eficácia da
expiação.
4.7.3 O carneiro do holocausto (Êx 29.15-18; Lv 8.18-21)
O carneiro, todo queimado sobre o altar, simbolizava os
sacerdotes, inteiramente dedicados a Deus.
4.7.4 O carneiro da consagração (Êx 29.19-28; Lv 8.22-29)
Os
sacerdotes,
purificados
e
dedicados,
comungam
simbolicamente com o seu Senhor, ao participar do carneiro
sacrificado. Ouvidos, mãos e pés aspergidos com sangue, simbolizam:
um ouvir santificado, um trabalho santificado e um caminhar
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santificado. Suas vidas e vestes ungidas com óleo e purificadas com o
sangue, indicam santidade e poder para o serviço.
4.7.5 As vestes santas (Êx 29.29-30; Lv 8.30)
As vestes sacerdotais deviam passar de uma geração para a outra.
A consagração dos sacerdotes nas gerações sucessivas seria de sete
dias, como esta consagração inicial.
4.7.6 A ceia sacrificial (Êx 29.31-34; Lv 8.31-32)
O fato dos sacerdotes terem de participar da própria oferta pela
qual foram expiados e consagrados, faz-nos lembrar da comunhão
cristã no Cordeiro de Deus, por cujo sacrifício fomos redimidos. Jesus
declarou: “Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida
eterna, e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6.54).
4.7.7 Os sete dias da consagração (Êx 29.35-37; Lv 8.33-36)
Durante sete dias, a consagração, não somente dos sacerdotes, mas
também do altar dos sacrifícios, tinha de ser repetida.
4.7.8 As ofertas contínuas (Êx 29.38-46)
Diariamente, de manhã e à tarde, eram realizados os sacrifícios em
benefício de toda a congregação de Israel, com a ceia e as libações que
os acompanhavam. Assim, dia a dia, a dedicação de todo o povo era
renovada. Em resposta a uma tal dedicação contínua, Jeová prometeu
sua presença constante e suas bênçãos. Ele habitaria no meio do seu
povo, e os meios indicados da mediação – Tabernáculo, Sacerdote e
Sacrifício – deviam-lhe ser santificados.
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4.8. ORDENANÇAS DIVERSAS SOBRE O SACRIFÍCIO
A outorga da Lei que é a base da Antiga Aliança é registrada a
partir de Êxodo 19. No que se refere ao pilar “O SACRIFÍCIO” já
abordamos, nos tópicos anteriores, as principais leis e ordenanças
sobre este tema. Não é nossa intenção tratar aqui de todas as situações
que envolvem ofertas ou sacrifícios. A título apenas de informação,
podemos citar ainda os seguintes casos:
- Na inauguração do serviço sacerdotal (Lv 9.1-24)
- No ritual de purificação de um leproso (Lv 14.1-57)
- No ritual de purificação de um homem curado de enfermidade
de fluxo seminal (Lv 15.1-15) e da mulher de fluxo de sangue não
vinculado à menstruação normal (Lv 15.25-30).
Basicamente o que se vê nesses casos é a ordenança de uma oferta
pelo pecado e outra para holocausto. É muito interessante essa regra
geral de dupla oferta. A primeira, sempre com a finalidade de
expiação de pecado em face da natureza caída do ser humano. A
segunda, com a finalidade de consagração, comunhão e ação de
graças. Tudo isso nos faz pensar que Jesus é o nosso sacerdote que não
precisou expiar pecados por si. Por outro lado ele é o Cordeiro de
Deus que, além expiar nosso pecado, também tomou sobre si as nossas
enfermidades (Is 53.4).
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CONCLUSÃO
Ao caminharmos para o final deste estudo, vale lembrar o que diz
o escritor de Hebreus:
“É isto uma parábola para a época presente; e, segundo esta, se oferecem
tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam
ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de
ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, e bebidas, e diversas
abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer,
não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu
próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido
eterna redenção.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha,
aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da
carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, a si mesmo
se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras
mortas, para servirmos ao Deus vivo!
Por isso mesmo, ele é o Mediador da nova aliança, a fim de que,
intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a
primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que
têm sido chamados.” (Hb 9.9-15)
Essa é a nossa crença e esperança:
“E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo,
depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para
sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado,
aos que o aguardam para a salvação.” (Hb 9.27-28)
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