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REFERÊNCIA:  Êxodo 29               Data de Gravação: 05.02.03 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro            Locução: Paulo Chaveiro                           

OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

MUNDO. / O NOSSO DESEJO QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

No última programa falamos sobre as vestimentas sacerdotais e 

vimos a sua beleza, a sua glória e o que elas representavam. E 

vimos que Arão, um dos sumos sacerdotes, usava estas vestes em 

ocasiões especiais. Fora das ocasiões especiais ele usava 

roupas simples como os outros. Os sacerdotes deviam ter cuidado 

com o seu vestuário dentro do tabernáculo.  

Agora estamos no capítulo 29 que nos fala sobre o sacerdócio. 

Vamos ver a consagração dos sacerdotes e as ofertas feitas nas 

diversas festas. Não vamos ler todos os versículos deste 

capítulo, mas apenas aqueles que nos ensinam algo sobre o 

tabernáculo e sobre os quais podemos tirar uma lição 

espiritual. Vejamos o versículo 1: "Isto é o que lhes farás 

para os consagrar a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma 

um novilho e dois carneiros sem defeito." Versículos 2 a 4: "E 

pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite e obreias asmas 

untadas com azeite; de flor de farinha de trigo os farás e os 

porás no cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o novilho 

e dois carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem 
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a porta da tenda da congregação e os lavarás com água." Este 

lavar aqui referido é sinal de uma mudança de vida e sinal de 

pureza, não é por nosso próprio mérito, mas de acordo com a 

acção de Deus. Jesus nos salva pelo lavar no sangue. De alguma 

forma este lavar também apontava para o baptismo Cristão. Este 

é o milagre da transformação da vida. Agora vejamos os 

versículos 5, 8 e 9: "Depois tomarás as vestes, e vestirás, e 

vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz; cingirás com cinto de 

obra esmerada, de estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na 

cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Farás depois que se 

chegue aos filhos de Arão, e os vestirás de túnicas e os 

cingirás com cinto a Arão e a seus filhos e lhes atarás as 

tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo e 

consagrarás a Arão e a seus filhos." Consagração é vir a Deus, 

de mãos vazias, confessar a nossa fraqueza e a nossa 

incapacidade e permitir que Deus mude aquilo que quer mudar em 

nós. Os grandes homens da Bíblia tais como Moisés, Elias, 

David, Samuel e Paulo, que nas suas orações nunca vinham a 

presença de Deus confiados em si mesmos e confiados no que eles 

faziam. Todo o trabalho que fazemos para Deus não pode ser 

feito pelas nossas próprias forças. Precisamos ir a presença de 

Deus tal qual somos, pois não poderíamos oferecer a Deus nada 

que fosse suficiente bom, ou que lhe agrada-se, pois Deus tudo 

tem, é por isso que vamos a Deus tal qual somos. Deus é quem 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  131  P-#                                           18-01-

2014 

 

3 

 

nos dá a capacidade. A nossa eficiência vem de Deus. Precisamos 

reconhecer esta verdade. consagração é isto, é dizer a Deus sou 

teu tal qual estou. Voltaremos a este assunto no livro de 

Levítico. Vejamos agora o versículo 10: "Farás chegar o novilho 

diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as 

mãos sobre a cabeça dele." Este cerimonial era muito 

importante. Era em favor do sumo sacerdote e da sua família. O 

sacrifício deveria ser feito no tabernáculo. Deveriam colocar 

as mãos sobre a cabeça do novilho. Este acto não transmite ao 

animal alguma coisa mágica, é apenas por uma questão de 

identificação. Arão ao colocar as mãos sobre o novilho, 

significa que ele se identifica com o animal. O acto de por as 

mãos na cabeça do animal, mostra identificação. O animal toma o 

lugar do pecador. O animal inocente, sem culpa nenhuma, assume 

os pecados e faltas do homem. Este animal é um símbolo de 

Cristo. O animal é a vítima que sofre as consequências do 

pecado do homem, colocando-se no lugar dele. O homem fica livre 

dos seus pecados por meio dessa transferência. Em Jesus Cristo 

foram colocados os nossos pecados. Razão porque ele morreu na 

cruz. A sua morte vicária, foi em nosso lugar. Os nossos 

pecados foram transferidos para ele. Ele pagou o preço dos 

nossos pecados para que pudéssemos ter vida eterna. Em nossos 

dias, quando usamos a imposição de mãos sobre ministros 

evangélicos que começam a trabalhar nas igrejas ou no campo 

missionário ou sobre outras pessoas fazemo-lo como acto de 
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identificação. Não quer dizer que é nas nossas mãos que está o 

poder ou transmitam algum tipo de bênção. mas sim é um acto de 

identificação com a pessoa, Sabendo que é Deus quem transmite a 

benção e o poder. Isso é o que eu entendo por imposição de 

mãos. Deus é que tem bençãos para nos oferecer quando buscamos 

arrependidos com fé, e quando vamos a ele de mãos vazias. A 

minha convicção é que a imposição de mãos é um acto de 

identificação e de consolo, e Deus é quem transmite a Benção. 

No texto que lemos vimos o novilho tomando o lugar de Arão. O 

novilho morre em lugar de Arão. Arão é o pecador, porém os seus 

pecados são transferidos para o novilho que é sacrificado em 

seu lugar. Este sacrifício é um sacrifício de holocausto, é uma 

oferta queimada. entenderemos melhor este assunto no livro de 

Levítico quando estudarmos as 5 ofertas que eram dadas nas 

festas. A oferta queimada, o holocausto vem desde o jardim do 

Éden. O altar de bronze é também chamado de o altar das ofertas 

queimadas, porque indicava o tipo de oferta ali usado. Vemos 

então que a principal oferta era a oferta do holocausto ou a 

oferta queimada, que apontava para a pessoa de Jesus Cristo, e 

daquilo que Jesus Cristo fez quando foi crucificado e morreu na 

cruz pelos nossos pecados. Vejamos agora os versículos 26 e 27: 

"Tomarás o peito do carneiro da consagração que é de Arão e 

movendo de um lado para outro o oferecerás como oferta movida 

perante o Senhor. E isto será a tua porção. Consagrarás o peito 

da oferta movida e a coxa da porção que foi movida a qual se 
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tirou do carneiro da consagração que é de Arão e de seus 

filhos.” Em Levítico, o livro que fala sobre ofertas, sobre o 

serviço sacerdotal, vemos que uma parte das ofertas trazidas 

era para Arão e para os sacerdotes. Eles não tinham herança 

entre o povo de Israel. Todas as tribos receberam terras como 

herança, porém a tribo de Levi não recebeu nada. Era a tribo 

com serviço sacerdotal. Eram sustentados por esta parte das 

ofertas que eram entregues ao tabernáculo. Quando chegamos no 

livro de Levítico é que teremos descrito os outros tipos de 

ofertas.  

Vejamos agora os versículos 38 a 40: "Isto é o que oferecerás 

sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia, 

continuamente. Cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr 

do sol. Com um cordeiro, a décima parte de um efa de flor de 

farinha, amassada com a quarta parte de um him de azeite 

batido, e para libação a quarta parte de um him de vinho." 

O importante a destacar aqui é o facto de que o sacrifício era 

feito diariamente. Um cordeiro era oferecido pela manhã e outro 

a noite. Isto para que o povo se lembrasse que alguém ou alguma 

coisa estava tomando o seu lugar diante de Deus, levando os 

seus pecados. O sangue de um cordeiro tinha que ser derramado 

para purificação do pecado do povo. Em Hebreus capítulo 9 

versículo 26 lemos: "Ora, neste caso seria necessário que ele, 

Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, 

agora porém, ao se cumprirem os tempos se manifestou de uma vez 
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por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado." 

Diz-nos este verso que o sangue de novilhos, de bodes e de 

cordeiros não poderia tirar os pecados da humanidade para 

sempre. O sacrifício deveria ser feito vezes sem conta. Porém, 

o sangue de Jesus, derramado na cruz do calvário, tinha o poder 

para purificar a humanidade uma vez por todas. Somente Jesus 

morreu verdadeiramente removendo o pecado do homem.  

Estamos agora no capítulo 30 de Êxodo onde encontramos as 

instruções sobre a adoração. Temos aqui as instruções para o 

altar de incenso. O incenso fala de oração. Depois da oração 

temos a adoração. Vemos também instruções para o uso da pia de 

bronze, onde o homem deve ser lavado. Isto é requerido se 

quisermos fazer parte do serviço de Deus. Para irmos ao altar 

de incenso, ou seja, para o altar da oração e da adoração, 

temos de passar primeiro pelo altar de holocausto, onde os 

nossos pecados são purificados. Este altar, o altar de incenso, 

fica no lugar santo que é a parte principal do tabernáculo. O 

lugar santo é onde o povo se encontrava em comunhão com Deus 

para adorá-lo. Comunhão não quer dizer banquete na igreja. Não 

é encontrar-se com outros irmãos para conversar da vida alheia 

ou sobre outros assuntos do dia a dia. O lugar de comunhão é 

aquele onde você se encontra para se alimentar espiritualmente 

de Jesus, onde há partilha de vida onde se pode expressar com 

há vontade, onde se sente livre de falar e de expressar os seus 

sentimento e emoções. Isto é que é adoração.  
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Vamos ler os versículos 1 a 4 do capítulo 30: "Farás também um 

altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o 

farás. Terás um côvado de comprimento e um de largura. Será 

quadrado e dois de alto. Os chifres formarão uma só peça com 

ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao 

redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. 

Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da bordadura de 

ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se 

levar o altar." O tabernáculo deveria ser carregado pelos 

sacerdotes e levitas pelo deserto durante o tempo da sua 

peregrinação. Eles foram separados por Deus para prestar este 

serviço aos judeus. Versículo 6 em diante: "Porás o altar 

defronte do véu que está diante da arca do testemunho, onde me 

avistarei contigo. Arão queimará sobre ele incenso aromático. 

Cada manhã quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao 

crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas o queimará. Será 

incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não 

oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem 

ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre 

eles." O sacerdote tinha que queimar incenso todas as vezes que 

fosse ascender as lâmpadas. Isso fazia parte da adoração, 

associada a oração. Várias outras passagens da Bíblia ligam o 

incenso a oração. No Salmo 141 quando Davi estava falando sobre 

oração, disse o seguinte: "Suba à tua presença a minha oração 
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como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda 

vespertina." Vemos ainda em Apocalipse capítulo 8 verso 3: 

"Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um 

incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-

lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que 

se acha diante do trono." No Evangelho de Lucas, nos primeiros 

capítulos, encontramos um homem chamado Zacarias, membro da 

tribo de Levi, servindo no altar de incenso, que se dedicava a 

oração. Quando falamos com Deus por meio da oração, fazemo-lo 

através de Cristo. Não é possível entrarmos directamente na 

presença de Deus por nós mesmos. Todos nós vamos a presença de 

Deus por meio de Cristo. Ele é quem nos introduz na presença de 

Deus. “Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, 

Jesus Cristo, homem.” Diz a Bíblia. Cristo está no céu orando e 

intercedendo por nós. É bom sabermos que o grande sumo 

sacerdote está no altar celestial orando e intercedendo por 

nós. Ele não está orando pelo mundo em geral, mas pela sua 

igreja e por cada cristãos em especial, salvo pelo sangue de 

Jesus. Na oração sacerdotal Jesus diz: "Não peço pelo mundo, 

mas por estes que me deste." o Espírito Santo oferece a todos 

os homens a salvação em Cristo, porque Cristo morreu por todos; 

Porém a oração de Jesus é por aqueles que são seus, por aqueles 

que já o aceitaram como Senhor das suas vidas.  

Hoje vamos ficar por aqui. Voltaremos a este capítulo no 

próximo estudo. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE 
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DEUS O ACOMPANHE E GUARDE!  E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A 

FALAR CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 


