
3. Sacrifício (4o. Trimestre de 2013—O santuário) 
 
Material bíblico: Gn. 3:9–21; Êx. 12:21–27; Lv. 2:1–3; Gn. 22:1–19; Lv. 17:10, 11; Fl. 
4:18; Rm. 12:1.  
 
Citações 

• Um homem que era completamente inocente, se ofereceu como sacrifício em 
prol dos outros, inclusive seus inimigos, e se tornou o resgate do mundo. Foi um 
ato perfeito. Mahatma Gandhi 

• É só lógico que onde há sacrifício, há alguém para recolher as oferendas. Onde 
há serviço, há alguém que está sendo servido. O homem que fala com você de 
sacrifício está falando de escravos e senhores, e pretende ser o mestre. Ayn Rand  

• Uma vida é tudo o que temos e nós a vivemos como acreditamos que devemos. 
Mas sacrificar o que você é e viver sem crença, é um destino mais terrível do 
que a morte. Joan of Arc  

• Não é o suficiente dizer que não devemos fazer guerras. É necessário amar a paz 
e se sacrificar por ela. Martin Luther King, Jr.  

• As grandes conquistas geralmente nascem de grandes sacrifícios, e nunca são o 
resultado do egoísmo. Napoleon Hill  

• Era isso que o amor significava, afinal: sacrifício e abnegação. Não significava 
corações e flores com um final feliz, mas o reconhecimento de que o bem-estar 
do outro é mais importante do que o nosso próprio.  Melissa de la Cruz 

 
Perguntas 
 Para que servia o sistema sacrifical? O que deveríamos aprender com ele? As 
outras nações também praticavam sacrifícios, qual era a diferença? Como o sacrifício 
podia ser mal interpretado? Como o sistema sacrifical encontra cumprimento em Cristo? 
Como é que Deus encara todo o sistema de sacrifícios e ofertas? 
 
Resumo bíblico 
 Gn. 3:9-21 nos fala sobre a queda de Adão e Eva, mas não diz nada 
especificamente sobre o sistema sacrifical. Em Êx. 12:21-27, Moisés dá instruções para 
o povo sobre como observar a páscoa, incluindo o sacrifício de um cordeiro. Lv. 2 fala 
das diferentes ofertas. Gn 22:1-19 é a história de Abraão e Isaque, que precisa ser 
entendida no contexto do relacionamento de Abraão com Deus, ao invés de no context 
do sistema sacrifical. Lv. 17:10-11 explica o simbolismo do sangue significando vida. 
Paulo, em Fp. 4:18 (FBV), nota que ofertas são agradáveis para Deus: “Eu os encorajo, 
meus irmãos e irmãs, por causa da compaixão de Deus por vocês, que dediquem o seu 
corpo como oferta viva, santa e agradável para Deus. Este é o jeito lógico de adorar.” 
 
Comentário  

 Para que serve o sistema sacrifical? O próprio Deus levanta essa questão: “Para 
que finalidade é a multidão de vossos sacrifícios a mim?” Isaías 1:11 (KJV). 
Especialmente no contexto daqueles que acreditam que tudo o que é necessário é ir até a 
cerimônia, por que sacrificar? Para repetir a velha frase no para-choque do caminhão: 
“Deus fala. Eu acredito. Só isso interessa”.  

Foi Deus certamente que deu início ao sistema sacrifical. Ele disse aos israelitas 
o que fazer, em grande detalhe. O problema é que eles foram pegos no sistema da 
salvação mecânica, e não conseguiram ver a razão de tudo aquilo. Então, 



eventualmente, o próprio Deus teve que intervir e explicar que o que eles estavam 
fazendo não era o que ele queria. 

“O que vocês estão fazendo?”, pergunta Ele. “O que vocês estão pensando? Qual 
é o ponto de todo esse cerimonial? Acima de tudo: que tipo de Deus vocês acham que 
Eu sou para que vocês ajam dessa maneira?” 

Deus diz sem rodeios: “Eu não tenho nenhum apreço pelo sangue de touros, de 
ovelhas e bodes. Sempre que vocês vêm a minha presença, quem lhes pediu isso?” 
Isaías 1:11-12 (NEB). 

O adorador ritualístico pode se desculpar pela surpresa. Afinal, não está ele 
fazendo exatamente o que Deus lhe disse que fizesse? “Quem pediu isso? Bem, foi 
você, Deus!” Aquele que fazia o sacrifício podia apontar para o capítulo e o verso, 
declarando: “Veja, está escrito bem aqui!” 

Mas agora Deus está dizendo que não é o que Ele quer: “Vocês acham que eu 
quero todos esses sacrifícios que vocês continuam a me oferecer? Eu já recebi mais do 
que o suficiente ...” Isaías 1:11 (TEV). 

Mais do que o suficiente, pois os sistematizadores religiosos dos dias de Isaías 
tinham reduzido o sistema sacrifical a só um sistema. Cometeu pecado? Não tem 
problema, apenas faça o sacrifício, e está tudo resolvido! Tão fácil ... Pecou de novo? 
Mesma resposta, outro sacrifício. Mais pecados, mais sacrifícios. É um sistema simples 
de compensação. Você entra em débito, mas ganha crédito através do sacrifício. 
Simples! 

Assim, Deus tem de corrigir o equívoco: “Eu não tenho prazer no sangue de 
touros, de cordeiros e cabras”. Isaías 1:11 (NVI). O que vocês estavam pensando? Que 
eu era algum tipo de ogro sanguinário que só pode ser aplacado com o sangue e a morte 
violenta de animais? 

De fato, Deus teve de realinhar todo o sistema, rejeitando a perversão grosseira 
daquilo que Ele pretendia: “Quem lhes pediu para fazer toda essa profanação do meu 
templo? É inútil trazer suas ofertas. Estou enojado ...” Isaías 1:12 (TEV). 

Então, o que Deus quer, falando através de Isaías, para o seu povo? “Tirem suas 
maldades para longe da minha vista! Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem! 
Busquem a justiça, animem os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos, defendam a 
causa das viúvas.” Isaías 1:16-17 (NVI). Em vez de confiar em algum sistema 
ritualístico, façam as coisas direito! Em vez de “lidar com o pecado” de uma forma 
legal, Deus diz a seu povo que aprenda e aceite os caminhos da justiça e da retidão.  

Em vez de uma preocupação com status legal, o que é muito mais importante 
aos olhos de Deus é uma vida vivida corretamente. Ele preferiria que você gastasse 
tempo fazendo as coisas certas para o próximo do que cumprindo o que você acredita 
que são sutilezas religiosas significativas. Pois você pode estar totalmente errado, 
mesmo que você tente observar as leis religiosas. Como? Devido à forma como você 
está pensando. 

O que Deus está procurando é um relacionamento significativo. Ele nos diz o 
que realmente quer: “Eis o que estimo: o que é humilde e contrito de espírito, e que 
treme diante da minha Palavra” Isaías 66:2 (NVI). Respeito, honra e aceitação, uma 
atitude séria que pensa segundo a vontade de Deus, não os seguidores cegos de regras, 
que pretendem “consertar” qualquer problema com essa Divindade exigente. 

Deus quer amor verdadeiro e concórdia, a verdadeira obediência que se baseia 
no reconhecimento do direito, ao invés de ritual cego e insensível. Porque, assim como 
Hebreus deixa claro, “é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados”. 
Hebreus 10:4 (FBV). Nem é uma questão de sangue, de fato, quando se trata de Cristo. 
Mais uma vez, isto é simbólico, uma representação da morte de Jesus em nosso favor. 



Enquanto ficamos repetindo frases sobre o sangue, podemos perder o foco tanto quanto 
os israelitas, se não fizermos perguntas sobre seu significado. Caso contrário, pode-se 
transmitir a ideia de que Deus está sedento de sangue, ou que é exigente como Shylock, 
o personagem do Mercador de Veneza, de Shakespeare, que exigia meio quilo da 
carne de seu devedor. 

De muitas maneiras, o sacrifício de Jesus é para nós, não para Deus. Ele está nos 
mostrando a sua natureza doadora. Ele não está apaziguando o Pai, tentando convencê-
lo a nos amar. Foi por causa do amor do Pai, que Jesus veio (João 3:16), de modo que 
este conceito de sacrifício é completamente desnecessário e errado.  

É realmente importante repensar a nossa compreensão do significado e da 
intenção do sistema sacrifical que Deus iniciou. A verdade é que, como ocorre com tudo 
o que Deus faz, esse sistema é para nós. Deus não está exigindo coisas para agradar a Si 
mesmo. Mas Ele sabe que, se não nos achegarmos a Ele, então Ele não pode nos curar. 
Somente Deus pode curar o dano do pecado, e sistemas de sacrifício não são nenhum 
substituto para uma relação profundamente pessoal com o nosso Senhor amoroso. 
 
Comentários de Ellen White 
 O pagânico sistema de sacrifícios era uma perversão do sistema que Deus 
indicara…  {O Desejado de todas as nações, p. 28} 
 Contemplando o crucificado Redentor, compreendemos mais plenamente a 
magnitude e significação do sacrifício feito pela Majestade do céu. O plano de salvação 
glorifica-se aos nossos olhos, e a ideia do Calvário desperta vivas e sagradas emoções 
em nossa alma. No coração e nos lábios achar-se-ão louvores a Deus e ao Cordeiro; pois 
o orgulho e o culto de si mesmo não podem medrar na alma que conserva sempre vivas 
na memória as cenas do Calvário.  {O Desejado de todas as nações, p. 661} 
 A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito em nosso favor, 
exigem a reflexão mais séria e solene. Devemos meditar sobre o caráter de nosso amado 
Redentor e Intercessor. Devemos procurar compreender o significado do plano da 
salvação. Devemos meditar na missão dAquele que veio para salvar o Seu povo dos 
seus pecados. Ao constantemente contemplarmos os temas celestiais, nossa fé e amor 
vão ficar mais fortes. Nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus, porque elas 
vão ser cada vez mais misturadas com a fé e o amor. Elas serão mais inteligentes e 
fervorosas. Haverá mais constante confiança em Jesus, e há de se ter uma experiência de 
vida diária na vontade e no poder de Cristo para salvar, ao máximo, todos os que vêm a 
Deus por intermédio dEle. {God’s amazing grace, p. 34} 
 As ofertas de sacrifício e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para 
representar a morte e a obra mediadora de Cristo. Todas essas cerimônias não tinham 
nenhum significado e nenhuma virtude em si mesmas, mas apenas no fato de apontarem 
para Cristo, que era o próprio fundamento de todo o sistema e que o trouxe à 
existência... {Lift Him up, p. 24} 
 Desde sua queda, Satanás tem trabalhado para se estabelecer como governante 
da terra. Ele viu as oferendas que haviam sido ordenadas para representar a morte de 
Cristo pela raça humana, e ele tentou de todas as formas possíveis pervertê-las de tal 
maneira que as pessoas perdessem de vista o seu verdadeiro significado. {Review & 
Herald, 9 de março de 1886} 
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