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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. / 

Prezado amigo, estamos hoje no capítulo 2 do livro de Levítico, 

onde continuaremos a comentar sobre as cinco ofertas que falam 

sobre Cristo. As primeiras 3 ofertas falam sobre a pessoa de 

Cristo. São as ofertas chamadas de aroma agradável. As duas 

últimas são ofertas de manjares e falam da humanidade de 

Cristo. A diferença é a seguinte: "Enquanto que a oferta de 

holocausto revelava a morte de Cristo, na oferta de manjares 

revela a humanidade de Cristo, ela é revelada em toda a sua 

perfeição e em toda a sua beleza. Como podemos notar aqui 

trata-se de uma manjar de algo que se vai comer. A oferta de 

manjares é chamada a oferta de manjares em nossas Bíblias. Não 

estava relacionada com o derramamento de sangue, era uma oferta 

diferente das outras, mas era oferecida com outra oferta, em 

que houvesse derramamento de sangue. Esta oferta de alimento 

simboliza a humanidade de Jesus em toda a sua perfeição. A sua 

divindade não é aqui referida. Jesus era perfeitamente humano. 

Havia nele a perfeição da humanidade. Nós podemos dizer que o 
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propósito de Deus para o homem foi cumprido ou alcançado em 

Cristo. Mas como diz o texto sagrado no Novo Testamento, na 

primeira epístola de João: "Amados, agora somos filhos de Deus. 

E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que 

quando ele se manifestar, isto é, quando Jesus se manifestar, 

seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é." 

Assim, prezado amigo, um dia nós seremos semelhantes a Cristo. 

Esta é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. No momento 

presente, vemos que estamos muito longe do ideal que a Palavra 

de Deus nos apresenta. Quando olhamos para a humanidade hoje, 

quando olhamos para o homem de hoje, vemos que grande fracasso 

é o homem. O mundo parece algo parecido com um caos. No 

universo de Deus o homem é uma falência. Já imaginou em que 

situação o homem se encontra presentemente. A Bíblia diz que o 

homem pecou, a Bíblia diz que o homem pecou e afastou-se da 

glória de Deus. Não há um justo, nem sequer um. A situação do 

homem é de perdição, pois o homem está longe de Deus. Deus não 

pode nos salvar por meio da obediência da lei, pela simples 

razão de que o homem não pode cumprir a lei. Ninguém pode se 

salvar por meio do cumprimento da lei, porque o homem não pode 

realmente cumprir a lei é só nós olharmos um pouco para nós 

próprios. E por isso Deus só aceita o sacrifício que foi 

realizado na cruz por Cristo, seu filho. Deus não pode nos 

salvar por meio das nossas obras, porque elas são imperfeitas, 

e Deus requer perfeição. O ser humano, o melhor que pode fazer 
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é ainda imperfeito. Pelo nosso caminho nunca conheceremos a 

paz. Nós muitas vezes nos enganamos pensando que somos 

perfeitos e não o somos. Há pessoas que pensam que pelo fato de 

ter uma religião, ou de defender um ideal humano ou fazer parte 

de alguma entidade religiosa, ou humanitária já seja por isso 

pessoas perfeitas, ou pessoas ideais. Tais pessoas estão 

completamente enganadas. Elas se enganam consigo mesmas. Já 

temos conhecido pessoas que são contra a guerra numa ou noutra 

parte do mundo e por isso se consideram até superiores aos 

outros. Mas às vezes estas mesmas pessoas vivem em guerra em 

casa, na escola, onde estudam ou no trabalho. Existe dentro da 

pessoa humana o espírito ou sentimento de luta, de revolta, de 

guerra. Isto é natural ao coração do homem. No entanto o 

propósito para a vida do homem não é este? Deus criou o homem 

para outro fim. Quando Deus criou o homem, ele o criou com um 

plano e um propósito bem elevado. Se quisermos saber o que Deus 

planejou para o homem é só olharmos para Cristo. Eis porque 

Jesus é nosso alvo, é nosso padrão hoje. Ele é imagem do homem 

perfeito. Havia uma glória na humanidade de Jesus. A beleza da 

santidade de Jesus era como que, um aroma agradável a Deus. A 

sua vinda a terra foi uma bênção incomparável e a sua mensagem 

e o seu poder tem enchido o mundo de uma nova esperança, e 

despertado em nós um novo ideal. Há dois aspectos importantes 

desta oferta aqui. E o primeiro aspecto se refere aos 

ingredientes que foram incluídos. E o segundo aspecto são os 
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ingredientes que foram excluídos. Isto é bom que notemos. Nós 

dividimos este capítulo desta forma. Primeiro nós temos ofertas 

cozidas, e ofertas não cozidas. Nos versículos 4 a 13, temos 

ofertas cozidas. E nos versículos 14 a 16 temos ofertas de 

manjares, e de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, o grão 

esmagado de espiga verdes. Agora vamos ver, prezado amigo, 

estas ofertas mais detalhadamente. Vamos ler aqui o versículo 

primeiro onde diz assim: 
1

 “Quando alguém quiser fazer ao Senhor uma oferta de 

cereais, ofereça-lhe da melhor farinha, derrame sobre ela azeite e espalhe por cima 
*
incenso.  

2 
Leve-a aos 

*
sacerdotes, descendentes de Aarão, e um deles pegará numa mão-cheia daquela farinha, com 

o azeite e o incenso, e queimá-los-á sobre o 
*
altar, como memorial 

b
. É uma oferta para ser queimada em 

honra do Senhor e que será do seu agrado. 

3 
O resto da oferta será para Aarão e seus descendentes, como parte mais sagrada da oferta destinada ao 

Senhor. 

Como podemos ver, primeiramente a oferta deve ser de flor de 

farinha. Este tipo de farinha, naquele tempo não era comum. 

Eles não possuíam moinhos grandes, como temos hoje. Eles tinham 

de preparar a farinha com as manualmente e usavam pedras que 

eram friccionadas nas outras, e assim conseguiam com 

dificuldade a farinha. E para este fim religioso, a flor da 

farinha tinha que ser da melhor qualidade possível. Deus exige 

o melhor que podemos fazer para ele. E Deus requer de nós hoje 

o melhor que podemos fazer para o seu trabalho. Esta oferta 

fala da personalidade de Jesus Cristo. E o que isto diz 

realmente é que a personalidade de Jesus é perfeita. Ele era 
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uma pessoa normal. Podemos dizer com segurança que Jesus foi a 

pessoa mais normal e perfeita que já passou pela terra. O 

pecado deformou completamente a raça humana, pois quando o 

homem foi criado, foi criado perfeito. Jesus, prezado amigo, no 

entanto era uma pessoa normal mas sem pecado. E esta farinha 

aqui desta oferta de manjares, fala a respeito desta 

normalidade de Jesus. Para vermos as imperfeições humanas, não 

precisamos sair das páginas da Bíblia. Vamos lembrar, por 

exemplo a pessoa de Sansão. Sansão era capaz de realizar 

grandes proezas físicas, pois a Bíblia registra façanhas 

tremendas, que ele chegou a realizar através do poder que Deus 

lhe deu, de um modo sobrenatural. Porém de um certo modo todos 

nós sabemos que ele tinha um vontade fraca. Era um homem que 

nunca se conseguiu vencer a si mesmo. Tinha uma mente estragada 

pelo pecado. Em outras palavras, Sansão parece ter sido um dos 

homens mais fracos que encontramos nas páginas da Bíblia. 

Fisicamente era forte, porém moral e espiritualmente era uma 

negação. E perdeu depois até a força física, pois era um dom de 

Deus, que quando não é usado para a glória de Deus, então perde 

a sua eficácia e poder. Sansão foi realmente uma imperfeição. 

Vamos olhar para uma outra figura da Bíblia que é Paulo o 

apóstolo. Ele era um gigante da fé, porém tinha um físico 

fraco, era fisicamente enfermo, tinha um espinho na carne. 

Vamos agora lembrar outro grande vulto da Bíblia que é Simão 

Pedro, o apóstolo intrépido. Este apóstolo era movido pelas 
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emoções, e certa vez chegou a dizer que estava disposto a 

morrer por Jesus, e por hipótese alguma o negaria. Apesar de 

haver dito que estaria disposto até a morrer por Cristo, chegou 

a negar a Cristo 3 vezes. Revelou uma grande fraqueza de 

vontade. Todos os homens são imperfeitos, esta é que é a 

verdade. Todos os homens formam um contraste com a pessoa de 

Jesus. Jesus tinha a perfeição em si mesmo, ou melhor, ele era 

perfeito. Eis porque ele tinha tanta autoridade na sua palavra 

e nas suas orações. Os próprios inimigos, os próprios 

adversários de Jesus diziam: "Homem algum jamais falou como 

este homem”. E a sua autoridade vai além da palavra, pois 

mostrou a sua autoridade quando expulsou do templo de Jerusalém 

os cambistas e outros negociantes, lançando mão de cordas, 

dando um azorrague neles, dizendo que não transformassem a casa 

do seu pai em covil de ladrões. Mas, foi este mesmo Jesus que 

punha nos seus braços as criancinhas. E Jesus chorou junto à 

sepultura de Lázaro. A Lázaro Jesus ressuscitou. Ele no entanto 

não era dominado pelas suas emoções, mas pela vontade do Pai. 

Ele não veio para fazer a sua própria vontade. disse Jesus: "Eu 

não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me 

enviou.” A sua comida era fazer a vontade do Pai. Mas aqui diz 

que nela, isto é, na flor de farinha, deitará azeite, nela 

deitará azeite. Isto aqui é muito importante, porque o azeite, 

prezado amigo, o óleo fala sobre o Espírito Santo. Este óleo 

era para ser posto sobre o altar. E o óleo é agora usado nas 
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diversas ofertas, como podemos ver. No versículo 4 diz assim: 

4
 Se se trata de apresentar uma oferta de farinha cozida no forno, deves fazer tortas da melhor 

farinha, sem 
*
fermento, amassadas com azeite, e também bolos da melhor farinha e untados 

com azeite.   
5 

Se quiseres oferecer qualquer coisa cozida sobre a chapa, oferece da melhor 

farinha amassada com azeite e sem fermento. 
6 

Corta-a em bocados e derrama azeite por cima. 

É uma oferta de cereais. 

7 
Se quiseres oferecer alguma coisa preparada na sertã, deve ser da melhor farinha e derrama-

lhe azeite por cima. 

E ainda no versículo 16 lemos:  

16 
O sacerdote queimará como memorial parte das espigas esmagadas e regadas com azeite, 

junto com todo o incenso. É uma oferta para ser queimada em honra do Senhor.” Sacrifícios 

de comunhão. 

E assim por diante. Então temos o azeite aplicado aqui nas 

diversas ofertas. A oferta tinha que ser untada com óleo, e 

assim o óleo fazia parte da oferta que era um elemento muito 

importante. Era aplicado de diversas maneiras, o que mostra a 

proeminência do Espírito Santo na vida humana de Jesus. Isto é 

muito importante, prezado amigo, porque não podemos conceber a 

pessoa de Jesus sem não admitirmos a presença do Espírito Santo 

na sua vida e na sua obra. A Palavra de Deus diz que Jesus 

nasceu por obra e graça do divino Espírito Santo. E que ele foi 

também baptizado com o Espírito Santo por ocasião do seu 

baptismo. Então óleo aqui fala do Espírito Santo na vida de 

Cristo. Vemos como a trindade estava envolvida intimamente na 
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vida e obra de Jesus. E o óleo aqui nesta oferta mostra esta 

importante verdade. O Espírito Santo estava envolvido na vida 

de Jesus. E o que podemos dizer que nós? Será que precisamos do 

Santo Espírito de Deus? Certamente que sim. É necessário termos 

a plenitude do Espírito Santo. Precisamos de ter, prezado 

amigo, este poder hoje em nossas vidas. Nada podemos fazer por 

nós mesmos. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. E é o 

Espírito Santo que Deus nos envia que nos capacita a realização 

do trabalho que ele nos confiou. Nada podemos fazer por nós 

mesmos.  

Vamos ver algo ainda muito interessante temos aqui ainda no 

primeiro versículo o incenso: "E sobre ela porá incenso." Este 

incenso era feito por meio de uma fórmula secreta. Este incenso 

era feito de uma parte de uma planta, ou de uma árvore, talvez 

das folhas, que exalava realmente um perfume só quando eram 

esmagadas ou queimadas. Este incenso, fala de Cristo como 

aquele que ora por nós. O Livro de Apocalipse 5:8  e, quando tomou o livro, 

os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo 

cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, 

E o livro de Romanos vemos como Jesus é o supremo intercessor. 

Romanos 8:34 ... É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à 

direita de Deus e também intercede por nós. 

A vida de Jesus, e as suas orações, são como que, fragrâncias, 

como que aroma agradável a Deus em favor dos homens.  

Vamos agora para o versículo 8: 
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8
 Leva a oferta assim preparada ao Senhor e apresenta-a ao sacerdote, para ele a colocar junto 

do altar. 
9

 O sacerdote retira dela a parte que serve de memorial, para a queimar sobre o altar. 

É uma oferta para ser queimada em honra do Senhor e será do seu agrado. 
10

 O resto da oferta 

será para Aarão e seus descendentes, como parte mais sagrada da oferta destinada ao Senhor. 

11
 Qualquer oferta de cereais que apresentarem ao Senhor deve ser sem fermento, pois nunca 

devem pôr levedura nem mel 

c
 numa oferta que vai ser queimada em honra do Senhor. 

Aqui temos o que chamamos de exclusão. Aqui temos o que deveria 

ficar fora da oferta. Não deveria ser usado fermento. Já 

tivemos oportunidade de dizer que nas Sagradas Escrituras, o 

fermento é sempre símbolo do mal. O Senhor Jesus advertiu os 

seus discípulos do perigo do fermento dos fariseus. E de que 

Jesus estava falando? Jesus estava realmente se referindo a 

doutrina dos fariseus. E Jesus chamou a doutrina dos fariseus 

de fermento. Era um ensino errôneo. Era uma má doutrina. O 

fermento é o princípio do mal. E naturalmente o fermento aqui 

representa a doutrina errada, falsa doutrina a dualidade de 

atitudes a hipocrisia. Aqui o fermento deveria ser excluído, 

deixado fora. Não há nenhum erro em Cristo, não há pecado em 

Cristo. Ninguém pode apontar um só defeito em Jesus. Não havia 

pecado nele. Nenhum erro na sua vida. Agora vemos no versículo 

12 que toda a oferta de manjares tinha que ser temperada com 

sal. Diz assim:  

12
 Podem oferecer essas coisas ao Senhor em homenagem pelos primeiros frutos da terra. Mas 

não os devem queimar sobre o altar, como se fosse uma oferta do agrado do Senhor. 
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13
 Deves pôr sal em todas estas ofertas de cereais. O sal sobre as tuas ofertas simboliza a 

*
aliança que Deus fez contigo 

d
. Por isso, não te esqueças: põe sal em todas as tuas ofertas. 

Agora aqui, prezado amigo, isto aqui é maravilhoso. Fala da 

fidelidade, da aliança foi feita e a completa fidelidade à 

aquilo que ficou acertado na aliança. E nesse sentido servia de 

dupla lembrança sobre a fidelidade de Deus no cumprimento da 

sua aliança mas também para o povo se lembrar das suas 

responsabilidades no cumprimento dessa aliança. 

Anos mais tarde Jesus diz claramente que os cristãos são o sal 

do mundo mostrando a nossa responsabilidade em viver as 

verdades espirituais na pratica tendo uma vida coerente entre o 

que acreditamos e o que fazemos na pratica. No próximo programa 

continuaremos a olhar para o livro de Levítico. 

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.  

 
 

 


