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Mensagem #3
Hebreus como uma explicação de Levítico
Referências Bíblicas
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Fala aos ilhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vó s trouxer oferta ao SENHOR, trareis a vossa oferta de
gado, de rebanho ou de gado miú do.
Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito; à porta da tenda da congregaçã o o trará , para que
o homem seja aceito perante o SENHOR.
Disse mais o SENHOR a Moisé s:
Fala aos ilhos de Israel, dizendo: Quando algué m pecar por ignorâ ncia contra qualquer dos mandamentos do
SENHOR, por fazer contra algum deles o que nã o se deve fazer,
se o sacerdote ungido pecar para escâ ndalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao
SENHOR, como oferta pelo pecado.
Trará o novilho à porta da tenda da congregaçã o, perante o SENHOR; porá a mã o sobre a cabeça do novilho e o
imolará perante o SENHOR.
Entã o, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregaçã o;
e, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele sete vezes perante o SENHOR, diante do vé u do santuá rio.
També m daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromá tico, perante o SENHOR,
altar que está na tenda da congregaçã o; e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do
holocausto, que está à porta da tenda da congregaçã o.
Toda a gordura do novilho da expiaçã o tirará dele: a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está
sobre as entranhas,
como també m os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos; e o redenho sobre o fı́gado com os
rins, tirá -los-á
como se tiram os do novilho do sacrifı́cio pacı́ ico; e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto.
Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento,
a saber, o novilho todo, levá -lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a
lenha; será queimado onde se lança a cinza.
Mas, se toda a congregaçã o de Israel pecar por ignorâ ncia, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se izerem,
contra algum dos mandamentos do SENHOR, aquilo que se nã o deve fazer, e forem culpados,
e o pecado que cometeram for notó rio, entã o, a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o
apresentará diante da tenda da congregaçã o.
Os anciã os da congregaçã o porã o as mã os sobre a cabeça do novilho perante o SENHOR; e será imolado o novilho
perante o SENHOR.
Entã o, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregaçã o;
molhará o dedo no sangue e o aspergirá sete vezes perante o SENHOR, diante do vé u.
E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o SENHOR, na tenda da congregaçã o; e todo o
restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregaçã o.
Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar;
e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado; assim lhe fará , e o sacerdote por eles fará
expiaçã o, e eles serã o perdoados.
Depois, levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho; é oferta pelo pecado da
coletividade.
Quando um prı́ncipe pecar, e por ignorâ ncia izer alguma de todas as coisas que o SENHOR, seu Deus, ordenou se
nã o izessem, e se tornar culpado;
ou se o pecado em que ele caiu lhe for noti icado, trará por sua oferta um bode sem defeito.
E porá a mã o sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o SENHOR; é oferta
pelo pecado.
Entã o, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do
holocausto; e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto.
Toda a gordura da oferta, queimá -la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifı́cio pacı́ ico; assim, o sacerdote fará
expiaçã o por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado.
Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorâ ncia, por fazer alguma das coisas que o SENHOR ordenou se
nã o izessem, e se tornar culpada;
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ou se o pecado em que ela caiu lhe for noti icado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que
cometeu.
E porá a mã o sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto.
Entã o, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto; e
todo o restante do sangue derramará à base do altar.
Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifı́cio pacı́ ico; o sacerdote a queimará sobre o altar como
aroma agradá vel ao SENHOR; e o sacerdote fará expiaçã o pela pessoa, e lhe será perdoado.
Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fê mea sem defeito a trará .
E porá a mã o sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o
holocausto.
Entã o, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do
holocausto; e todo o restante do sangue derramará à base do altar.
Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifı́cio pacı́ ico; o sacerdote a queimará sobre o
altar, em cima das ofertas queimadas do SENHOR; assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiaçã o do seu
pecado que cometeu, e lhe será perdoado.
E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto, no altar.
Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas tú nicas para fora do arraial, como Moisé s tinha dito.
Moisé s disse a Arã o e a seus ilhos Eleazar e Itamar: Nã o desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes,
para que nã o morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregaçã o; mas vossos irmã os, toda a casa de Israel,
lamentem o incê ndio que o SENHOR suscitou.
Nã o saireis da porta da tenda da congregaçã o, para que nã o morrais; porque está sobre vó s o ó leo da unçã o do
SENHOR. E izeram conforme a palavra de Moisé s.
Falou també m o SENHOR a Arã o, dizendo:
Vinho ou bebida forte tu e teus ilhos nã o bebereis quando entrardes na tenda da congregaçã o, para que nã o
morrais; estatuto perpé tuo será isso entre as vossas geraçõ es,
para fazerdes diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo
e para ensinardes aos ilhos de Israel todos os estatutos que o SENHOR lhes tem falado por intermé dio de Moisé s.
Disse Moisé s a Arã o e aos ilhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe icaram: Tomai a oferta de manjares, restante das
ofertas queimadas ao SENHOR, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santı́ssima é .
Este o examinará , e se a pú stula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo; é lepra.
No principio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus
Todas as coisas foram feitas por meio Dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
E a Palavra tornou-se carne e armou taberná culo entre nó s (e vimos a Sua gló ria, gló ria como do Unigê nito da
parte do Pai), cheio de graça e de realidade.
Ningué m jamais viu a Deus; o Filho unigê nito, que está no seio do Pai, esse O deu a conhecer.
No dia seguinte, ele viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo!
Nã o que algué m tenha visto o Pai, a nã o ser Aquele que vem de Deus: esse tem visto o Pai.
E mesmo que Eu julgue, o Meu juı́zo é verdadeiro, porque nã o sou Eu só , poré m Eu e o Pai que Me enviou.
E Aquele que Me enviou está Comigo, nã o Me deixou só , porque eu faço sempre o que Lhe agrada.
O ladrã o nã o vem senã o para roubar, matar e destruir; Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundâ ncia.
Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
mas falamos a sabedoria de Deus e misté rio, que estava oculta, a qual Deus predestinou antes das eras para a
nossa gló ria,
Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.
para nó s, poré m, há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem nó s somos; e um só
Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem sã o todas as coisas, e nó s somos por meio Dele.
mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
no qual vó s també m estais sendo juntamente edi icados para ser habitaçã o de Deus no espı́rito.
porque Nele foram criadas todas as coisas, nos cé us e sobre a terra, as visı́veis e as invisı́veis, sejam tronos, sejam
domı́nios, sejam principados, sejam autoridades; tudo foi criado por meio Dele e para Ele.
Ele é antes de todas as coisas e Nele todas as coisas se manté m unidas.
e, por meio Dele, reconciliar Consigo todas as coisas, tanto as que estã o na terra como as que estã o nos cé us,
tendo feito a paz pelo sangue de Sua cruz.
para que andá sseis de modo digno de Deus, que vos chama para o Seu reino e gló ria.
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Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
nestes ú ltimos dias nos falou pelo ilho, a quem constituiu Herdeiro de todas as coisas, pelo qual tabé m fez o
universo.
Sendo Ele o resplendor da Sua gló ria e a imagem impressa da Sua substâ ncia, bem como sustentando e
carregando todas as coisas pela palavra do Seu poder, tendo feito a puri icaçã o dos pecados, assentou-se à direita
da Majestade nas alturas,
mas acerca do FIlho: "O Teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do Teu reino.
e: "No princı́pio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os cé us sã o obras das Tuas mã os;
Pois nã o foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando;
mas algué m, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: "Que é o homem, para que dele te lembres? Ou o
ilho do homem, para que o visites?
Fizeste-O um pouco inferior aos anjos; de gló ria e de honra O coroaste e O constituı́ste sobre as obras das Tuas
mã os;
todas as coisas sujeitaste debaixo dos Seus pé s". Ora, ao sujeitar-Lhe todas as coisas, nada deixou que nã o Lhe
fosse sujeito. Agora, poré m, ainda nã o vemos todas as coisas sujeitas a Ele,
mas vemos Jesus, que foi feito um pouco inferior aos anjos por causa do sofrimento da morte, coroado de gló ria e
de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em favor de todas as coisas.
Porque convinha que Aquele, para quem sã o todas as coisas e por meio de quem sã o todas as coisas, ao conduzir
muitos ilhos à glõ ria, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o Autor da salvaçã o deles.
Pois tanto O que santi ica como os que sã o santi icados vê m todos de Um só ; por esta causa Ele nã o se
envergonha de chamá -los irmã os,
dizendo: "Declararei o Teu nome aos Meus irmã os; no meio da igreja cantarei hinos de louvor a Ti".
E outra vez: "Porei Nele a Minha con iança". E ainda: "Eis-nos aqui, Eu e os ilhos que Deus Me deu".
Visto, portanto, que os ilhos compartilham de sangue e carne, igualmente Ele també m participou dos mesmos,
para que, por meio da morte, destruı́sse aquele que tem o poder da morte, isto é , o diabo,
e libertasse aqueles que, por causa do medo da morte, estavam sujeitos à escravidã o por toda a vida.
Pois Ele, evidentemente, nã o socorre anjos, mas socorre a descendê ncia de Abraã o.
Por essa razã o era necessá rio que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos Seus irmã os, para se tornar
Sumo Sacerdote misericordioso e iel nas coisas referentes a Deus, a im de fazer propiciaçã o pelos pecados do
povo,
Pois tendo sido tentado naquilo que Ele mesmo sofreu, é poderoso para socorrer os que estao sendo tentados.
Portanto, santos irmã os, participantes do chamamento celestial, considerai atentamente o Apó stolo e Sumo
Sacerdote da nossa con issã o, Jesus,
o qual foi iel Aquele que O constituiu, como també m foi Moisé s em toda a Sua casa.
Pois Ele foi considerado digno de maior gló ria do que Moisé s, assim como o edi icador tem maior honra do que a
casa.
Pois toda casa é edi icada por algué m, mas Aquele que edi icou todas as coisas é Deus.
E Moisé s era iel em toda a Sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas;
Cristo, poré m, como Filho, foi iel sobre a Sua casa, a qual casa somos nó s, se de fato conservarmos irmes, até o
im, a ousadia e a exultaçã o da esperança.
Tendo, portanto, um grande Sumo Sacerdote que atravessou os cé us, Jesus, o Filho de Deus, conservemos
irmemente a con issã o.
Porque nã o temos um Sumo Sacerdote que nã o possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como
nó s, foi tentado em tudo, mas sem pecado.
Assim també m Cristo nã o glori icou a Si mesmo ao se tornar Sumo Sacerdote, mas foi glori icado por Aquele que
Lhe disse: "Tu é s Meu Filho, Eu hoje te gerei";
tendo sido chamado por Deus Sumo Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque;
a qual temos como â ncora da alma, segura e irme e que penetra alé m do vé u,
onde Jesus, o Precursor, entrou por nó s, tendo-se tornado Sumo Sacerdote para sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque.
Por isso mesmo Jesus tornou-se tambem o iador de uma alianca superior.
Por isso també m pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por
eles.
Com efeito, nos convinha um Sumo Sacerdote como este, santo, inculpá vel, sem má cula, separado dos pecadores e
que se tornou mais alto que os cé us,

13/12/2018 18:07

7 of 7

Hb 8:1
Hb 8:2
Hb 9:11
Hb 9:12
Hb 9:14
Hb 9:23
Hb 9:24
Hb 9:25
Hb 9:26

Hb 10:5
Hb 10:6
Hb 10:7
Hb 10:8
Hb 10:9
Hb 10:10
Hb 10:11
Hb 10:12
Hb 10:19
Hb 10:20
Hb 12:24
Hb 13:8
Hb 13:11
Hb 13:12
Hb 13:13
1Pe 1:18
1Pe 1:19

Ora, o ponto principal das coisas que temos dito é que possuı́mos tal Sumo Sacerdote , que se assentou à direita
do trono da Majestade nos cé us,
Ministro dos lugares santos, isto é , o verdadeiro taberná culo, o qual o Senhor erigiu, nã o o homem.
Mas Cristo, tendo vindo como Sumo Sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito
tBERNACULO, NAO FEITO POR MAOS, QUER DIZER, NAO DESTA CRIAÇAO,
e nã o pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo Seu pró prio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos
Santos, obtendo eterna redençã o.
quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espı́rito eterno, Se ofereceu sem má cula Deus, puri icará a nossa
consciê ncia de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo?
Era necessá rio, portanto, que as iguras das coisas que estã o nos cé us fossem puri icadas com estes sacrifı́cios,
mas as pró prias coisas celestiais, com sacrifı́cios superiores a estes.
Pois Cristo nã o entrou em um lugar santo feito por mã os, igura do verdadeiro, mas no pró prio cé u, para
comparecer agora, por nó s, perante a face de Deus;
nem para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue
alheio.
Pois, neste caso, seria necessá rio que Ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundaçã o do mundo; agora, poré m,
na consumaçã o das eras, Ele se manifestou, uma vez para sempre, para aniquilar o pecado mediante o sacrifı́cio
de Si mesmo.
Por isso, ao entrar no mundo, Ele diz: "Sacrifı́cio e oferta nã o quiseste, mas um corpo Me preparaste.
Nã o te deleitaste em holocaustos e sacrifı́cios pelo pecado.
Entã o Eu disse: Eis que vim (no rolo do livro está escrito a Meu respeito) para fazer a Tua vontade, ó Deus".
Tendo dito acima: "Nã o quiseste nem te deleitaste em sacrifı́cios, ofertas, holocaustos e sacrifı́cios pelo pecado"
(coisas que sã o oferecidas segundo a lei),
entã o disse: "Eis que vim para fazer a Tua vontade". Ele remove o primeiro para estabeleer o segundo.
Por causa dessa vontade é que fomos santi icados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para
sempre.
E todo sacerdote se apresenta, dia apó s dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifı́cios, que
jamais podem remover pecados;
mas Este, tendo oferecido um ú nico sacrifı́cio pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus,
Tendo, pois, irmã os, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu atravé s do vé u, isto é , da Sua carne,
e a Jesus, o Mediador de uma nova aliança; e ao sangue da aspersã o, que fala coisas superiores ao de Abel.
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.
Pois os corpos daqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote,
como oferta pelo pecado, sã o queimados fora do acampamento.
Por isso també m Jesus, para santi icar o povo pelo Seu pró prio sangue, sofreu fora da porta.
Saiamos, pois, a Ele, fora do acampamento, levando a Sua desonra.
sabendo que nã o foi com coisas corruptı́veis, como prata ou ouro, que fostes redimidos da vossa vã maneira de
viver que recebestes de vossos pais,
Mas com o sangue precioso, como de um Cordeiro sem defeito e sem má cula, o sangue de Cristo,
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