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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. / 

 

Como dissemos anteriormente Levítico é um dos grandes livros da 

Bíblia. Se este livro fosse ensinado e bem compreendido por todo 

o mundo, certamente muitos cultos pagãos e falsas doutrinas 

desapareceriam. Levítico é um livro cheio de profundas verdades 

espirituais. No início do livro encontramos cinco ofertas. Estas 

ofertas falam sobre a pessoa e obra de Jesus. As primeiras 3 

ofertas são chamadas ofertas de aroma agradável. Estas ofertas 

falam de quem é Jesus Cristo. As outras duas ofertas falam da 

sua obra, daquilo que ele realizou em favor do homem. Vamos ver 

a primeira oferta mencionada aqui, a oferta de holocausto ou 

oferta queimada, é a mais antiga de que temos conhecimento nas 

Sagradas Escrituras. Ela vem desde o Éden, quando Abel fez a sua 

oferta e foi bem aceite por Deus. Foi também a oferta que Noé e 

Abraão fizeram a Deus. Era a oferta trazida por aqueles que 

queriam aproximar-se de Deus. Nos primeiros versículos do 

capítulo 1 vemos que o povo tinha de trazer uma oferta ao 

Senhor. Esta oferta podia ser de qualquer animal: touro, bode, 
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cordeiro ou aves. Deveria ser um animal domesticado pelo homem, 

manso, limpo e sem defeito, porque simbolizavam a Cristo. Jesus 

Cristo foi manso, sem defeito e veio para servir e isso mostrou 

sendo obediente ao pai, e obediente até a morte e morte de cruz. 

Vejamos o versículo 3: "Se quiser oferecer uma cabeça de gado 

graúdo em *holocausto, deve escolher um touro sem nenhum defeito 

a 

e levá-lo à entrada da tenda do encontro, para poder ser aceite 

pelo Senhor." Em Hebreus este tipo de oferta que chamamos de 

holocausto ou oferta queimada, significa aquilo que alcança as 

alturas ou aquilo que sobe. A oferta que era queimada subia ao 

céu em forma de fumaça, enquanto era consumida pelo fogo no 

altar. Da oferta nada restava senão as cinzas. Qual o 

significado desta oferta? O que ela revelava? Esta oferta 

significa que Jesus foi consumido pelo fogo do julgamento de 

Deus na cruz em favor dos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz 

que Jesus foi um sacrifício agradável ao Senhor. Cristo na cruz 

foi o sacrifício de holocausto que agradou e que foi aceito por 

Deus. Foi uma oferta preparada por Deus, para aproximar o homem 

a Deus. Emboras não entendamos todo o sentido da morte de 

Cristo, sabemos que foi a base do plano salvador de Deus para 

toda a humanidade. Nós somos salvos por aquilo que Deus viu e 

fez em Cristo. Tudo quanto Deus requeria pelos nossos pecados 

para que alcançássemos perdão e a salvação, foi feito por Jesus 

na cruz. Nada mais é requerido do homem senão a sua aceitação de 

Cristo como Salvador e Senhor. O evangelho é a mensagem divina 
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que proclama que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz em 

favor da nossa salvação. A justiça de Deus ficou satisfeita com 

a oferta que Cristo trouxe a sua presença, quando se entregou na 

cruz, e a sua Santidade nada mais exige do pecador a não ser a 

fé naquilo que Jesus já fez. Deus se agradou desta oferta. Qual 

é no entanto a atitude do homem?  

O animal oferecido não deveria ter nenhum defeito nem nenhuma 

mácula. Isto aponta para a perfeição e santidade de Cristo. 

Cristo não tinha pecado. Ele era o filho amado em quem o pai 

tinha prazer. As ofertas do povo deveriam ser voluntárias, não 

podiam ser feitas por obrigação ou constrangimento. O homem é 

livre de trazer ou não a oferta ao Senhor. Ninguém é obrigado a 

vir a Cristo e a tornar-se num cristão; porém, se alguém deseja 

ser salvo, você tem que vir a Cristo, aceitar o sacrifício de 

Cristo e ser cristão. Quando digo cristão, quero dizer tornar-se 

numa pessoa que tem Cristo como seu Salvador e Senhor. Muitas 

vezes as pessoas se intitulam de cristãs, e fazem questão em 

afirmá-lo, mas não o são de facto, porque não têm uma relação 

pessoal com Jesus Cristo. Hoje a maioria das pessoas é cristã: 

Nasceram e foram baptizadas na igreja, por isso são cristãs. Não 

importa o que fazem ou deixam de fazer com Jesus, o que pensam 

ou deixam de pensar sobre Deus. Por causa desta confusão, quando 

uso a palavra cristão, estou a referir-me exclusivamente àqueles 

que são verdadeiramente cristãos, àqueles que crêem em Jesus 

Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Cristão é quem 
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já aceitou a Jesus como oferta do seu pecado e já está 

purificado diante de Deus pela fé em Cristo. Deus quer que todos 

os homens todos venham a Cristo e sejam salvos. Jesus diz em 

João 14:6 "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode 

chegar ao Pai sem ser por mim." Ao ouvir estas palavras talvez 

diga que somos dogmáticos e estreitos, mas o facto de Jesus ser 

o Caminho para Deus não é ideia nem são palavras nossas, mas de 

Deus. Deus decidiu assim. Ninguém é obrigado a aceitar Cristo. 

Mas para se ser salvo tem de ser através de Cristo. E quem 

quiser ter esse relacionamento com Deus tem de ser por meio de 

Jesus. A salvação é de acordo com a graça divina, de acordo com 

a misericórdia divina e de acordo com a justiça de Cristo. 

Porém, a aceitação desta graça é voluntária. Somos aceitos por 

Deus quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. No Velho 

Testamento o homem era aceite por Deus pela morte expiatória de 

um animal que tipificava Cristo. O animal era morto e oferecido 

no altar em sacrifício pelo homem. Quando estudamos o evangelho 

de Marcos vimos que no preciso momento que Cristo morreu, o véu 

do templo se rasgou de alto a baixo, em duas partes, mostrando 

que a sua morte abriu o caminho para Deus que estava fechado. A 

santidade de Deus, deixa o homem pecador, fora do comunhão com 

Deus; porém por Cristo, o caminho foi aberto. O que Cristo fez 

não pode ser imitado pelos homens.  

Aqui em Levítico, o povo deveria oferecer holocausto diante da 

porta da tenda da congregação. O holocausto não podia ser 
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oferecido em qualquer lugar. Pois era nesse local onde Deus 

manifestava a sua presença ao povo de Israel. 

Versículo 4: "Aí, deve colocar a mão sobre a cabeça do animal 

oferecido, para que ele lhe seja aceite para alcançar o perdão 

dos seus pecados." A acto de colocar a mão sobre a cabeça da 

vítima é muito importante, porque designava que aquele animal 

inocente era imolado em substituição do homem culpado, para 

purificação dos seus pecados. E os pecados do homem eram como 

que transferidos para o animal que era oferecido no altar. 

Quando o homem punha a mão sobre a cabeça do animal que seria 

sacrificado, queria dizer que designava aquele animal para 

morrer em seu lugar. Da mesma forma que quando o homem aceita 

Cristo como seu Salvador, ele afirma que é pecador e que deseja 

ser salvo por meio daquele que tomou o seu lugar na cruz; 

significando que ele abandona o seu pecado e vem a Cristo para a 

sua salvação. O animal sacrificado em holocausto morria em 

substituição do seu dono. Num sentido espiritual quando vamos a 

Cristo, pomos a nossa mão sobre a sua cabeça, dizendo que o 

aceitamos como nosso substituto. O apóstolo Paulo diz: "Aquele 

que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que 

nele fôssemos feitos justiça de Deus." Cristo foi escolhido por 

Deus para ser a nossa oferta de holocausto e morrer por nossos 

pecados e ofensas. Jesus foi feito pecado por nós, porque os 

nossos pecados foram transferidos para ele. Ele foi feito a 

expiação pelos nossos pecados. No tabernáculo os animais eram 
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trazidos ao altar. Os seus ofertantes impunham as mãos sobre 

eles e depois eram imolados e sacrificados. O sacrifício era um 

acto público.  

Versículo 5: "E assim deve degolar o animal junto do *santuário 

de Deus. Os *sacerdotes, descendentes de Arão, farão a oferta do 

sangue e com ele *aspergirão a toda a volta do *altar, que está à 

entrada da tenda do encontro." Este era o ritual e ser 

observado: O pecador trazia o animal a entrada do tabernáculo; 

aí encontrava-se com o sacerdote, e o próprio ofertante, imolava 

o animal pelo seu pecado. O animal inocente morria em lugar do 

pecador, simbolizando o que Cristo sofreu por nós. Paulo diz: “O 

justo sofreu pelos injustos.” Os nossos pecados são responsáveis 

pela morte de Cristo. Se não fôssemos pecadores, Cristo não 

teria morrido na cruz. Toda a humanidade é culpada pela morte de 

Cristo na cruz.  

Versículos de 6 a 9: "6 Pode então esfolar o animal oferecido e 

cortá-lo nas porções devidas.7 Os descendentes do sacerdote Arão 

devem acender o fogo sobre o altar e colocar lenha sobre ele 8 e 

depois devem pôr os bocados correspondentes à cabeça e às 

gorduras sobre a lenha do fogo que está sobre o altar. 9 Primeiro 

devem lavar as vísceras e as patas do animal e depois um 

sacerdote queimará tudo isso sobre o fogo, que arde no altar. É 

um holocausto, uma oferta para ser queimada em honra do Senhor e 

que será do seu agrado." O animal tinha de ser cortado aos 
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pedaços para que o fogo pudesse consumir todas as partes, 

ficando apenas as cinzas. Tudo era feito com muito rigor e 

dedicação diante de Deus.  

Versículos 10 a 13: "10 Se quiser oferecer em holocausto uma 

cabeça de gado miúdo, ovino ou caprino, deve escolher igualmente 

um animal macho e sem nenhum defeito. 11 Deve degolá-lo a norte do 

altar, junto do santuário do Senhor, e os sacerdotes, 

descendentes de Arão, aspergirão com o sangue a toda a volta do 

altar.12 Depois, corta-o nas porções devidas e o sacerdote coloca 

a cabeça e as gorduras sobre a lenha que está a arder sobre o 

altar. 13 Primeiro, devem lavar as vísceras e as patas do animal e 

depois o sacerdote oferecerá tudo isso, queimando-o no altar. É 

um holocausto, uma oferta para ser queimada em honra do Senhor e 

que será do seu agrado." O fogo ateado neste altar representa o 

poder purificadora de Deus. As Escrituras dizem que o poder de 

Deus é purificador. Assim como o fogo refina e purifica a prata 

e o ouro, também o poder de Deus refina e purifica o homem, 

destruindo o mal. A oferta de holocausto nos fala da total 

obediência, absoluta consagração e entrega completa de Cristo ao 

pai. Na nossa vida como cristãos, essa entrega a Deus, também é 

essencial. Muitos cristãos querem viver a vida cristã de 

qualquer forma, sem qualquer preocupação ou cuidado com a 

maneira de viver. Mas não podemos servir a Deus a não ser que 

tenhamos uma vida purificada pelo sangue de Cristo e vivamos uma 

vida de santidade.  
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Caro amigo, que tipo de sacrifício você tem para apresentar a 

Deus? Você crê no sacrifício que Jesus realizou na cruz por si e 

por mim? Cristo é a única oferta que agrada a Deus e que é 

aceite por Ele. Entregue-se e deposite nele a sua confiança. 

Aproxime-se de Deus com confiança confiando no sacrifício de 

Cristo aceitando esse sacrifício como suficiente para a sua 

relação com Deus Pai. Faça isso agora e experimente a Paz que só 

Deus pode dar. No próximo programa continuaremos a olhar para as 

nossas atitudes quando nos aproximamos de Deus para o adorar. 

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 


