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AULA - EBD - 21/07/2019 
Tabernáculo 
 
Tema: Sacerdotes 
Texto base: Êxodo 28, Número e Levítico 
 
Tópicos: Levitas, Sacerdotes e Sumo Sacerdotes 
 

LEVITAS 
 

- Eram descendentes de Levi (Deuteronômio 33:8-11). 
- Foram tomados por Deus, no lugar dos primogênitos, por causa da fidelidade ao Senhor, não 

adorando o bezerro de ouro (Êxodo 32:23-28, Números 3:11-12, Números 8:17): 
- Deus preferiu os Levitas do deserto, do que os primogênitos do Egito; 
- Todos são substituíveis; 
- Deus poupou os primogênitos no deserto, a fim de que eles o servissem e fossem gratos 

(Êxodo 13:15); 
- Ensinavam a Lei ao povo (2 Crônicas 17:7-9). 
- Não tinham terras como as outras tribos (Números 18:20-24): 

- Alguns líderes usam Números 18:25-26 para pegar do dízimo do povo 10% antes de 
entregarem a Deus (o dízimo dos dízimos); 

- Só que nos versículos seguintes diz que esse dízimo dos dízimos deveria ser apresentado 
como uma oferta ao Senhor, dada a Arão; 

- Depois de dado o melhor de todas as ofertas à Deus, eles poderiam ficar com o que 
sobrava; 

- O Senhor é a herança dos Levitas. Que herança você quer? 
- Não podiam plantar, o seu serviço era exclusivo para Deus. 
- Eles receberam ao todo 48 cidades com seus arredores (Josué 21:41-44): 

- Essa palavra arredores significa ִמְגָרׁש (migrash), ou seja, uma área aberta, onde eles não 
podiam plantar e nem ter animais para cuidar, é como um jardim em volta da cidade; 

- O tamanho desta área era de 457.2 m2 (Números 35:4); 
- Dessas cidades, 6 eram chamadas de cidades de refúgio, para o homicida que sem querer 

matou alguém ficar (Números 35:6 e Números 35:11); 
- Na verdade os Levitas seriam uma décima terceira tribo: 

- Em Números 2 Deus distribui 3 tribos por direção cardeal (norte, sul, leste e oeste), e no 
final fala ainda sobre os Levitas não serem contados (Números 2:32-33); 

- Não ser contado no meio de todo mundo não é mesmo que não servir para nada. Eles 
não foram contados e ficaram com o papel mais importante; 

- Não era chamada de tribo porque não possuía uma terra fixa; 
- De Levi 3 famílias foram selecionadas para carregar o Tabernáculo, seus utensílios, cordas, 

panos e móveis: 
- Seus nomes são: Coate, Gérson e Merari (Números 3:17); 
- Gérson (gersonitas): 
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- Seu serviço: Números 3:25-26 
- Onde acampavam: Números 3:23 
- Como levar: Números 7:7 

- Merari (meraritas): 
- Seu serviço: Números 3:36-37 
- Onde acampavam: Números 3:35 
- Como levar: Números 7:8 

- Coate (coatitas): 
- Seu serviço: Números 3:31 
- Onde acampavam: Números 3:29 
- Como levar: Números 7:9 

- Conclusão: 
- Todos tinham carros e bois para levarem algo do Tabernáculo, mas os coatitas 

não, tinham que levar em seus ombros; 
- Quanto mais perto da presença, maior é o preço, mais custoso e trabalhoso é; 
- Davi pediu para trazer a arca e colocaram ela na carroça, os bois tropeçaram e 

quando a arca ia cair, Uzá foi apoiar a arca para não deixar cair no chão e 
morreu (2 Samuel 6:3-7); 

- A pergunta que todo mundo faz quando usa métodos não-bíblicos para chegar à 
presença de Deus - 1 Crônicas 13:12; 

- Para fazer certos serviços para Deus, tem que ter chamado, mas parece que tem 
um monte de boi querendo carregar a arca; 

- Tem que ser como Deus quer e não como queremos (Agora Davi faz certo - 1 
Crônicas 15:13-15); 

- Com o passar do tempo, já na época de Davi e com a arca da aliança fixa num único lugar (em 
Jerusalém), os Levitas assumem outras funções: 

- 1 Crônicas 16:16-24; 
- Cantores, instrumentistas, dirigente de canto, porteiros e tocadores de trombetas 

perante a Arca; 
- Ensinadores da palavra (2 Crônicas 17:8-9); 

- Depois da morte de Davi e do Reino de Israel rachar, Jeroboão (que ficou com a parte norte da 
divisão), fez para si cultos próprios, seus próprios sacerdotes e qualquer um que chegasse 
com um novilho e sete carneiros logo era feitos sacerdotes para aqueles que não são deuses: 

- 2 Crônicas 13:8-9; 
- Porém havia uns poucos remanescentes em Judá que adoravam a Deus como Ele 

queria ser adorado (2 Crônicas 13:10-18); 
- Na reforma de Josias em Jerusalém, ele reorganizou todo o culto, conforme Davi e Moisés 

tinham prescrito (2 Crônicas 35:1-6). 
- No período do exílio na Babilônia pouco se sabe o que os Levitas ficaram fazendo lá, porém 

muitas coisas surgiram desse período, como as sinagogas, salmos escritos, manuscritos 
copiados e preservados e assim o sistema de ensino dos Levitas progrediu. 
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- Em Neemias 12:8-27, 30, 44-47 e Neemias 13:10-41 tem a lista dos Levitas e 
Sacerdotes que subiram para Jerusalém e de tudo o que voltou a funcionar conforme foi 
escrito por Davi e Moisés. 

- Também foi deste período que surgiram os escribas (Neemias 12:26); 
- Os Levitas tinham um papel tão importante que acabaram sendo considerados melhores que 

os sacerdotes na santificação (2 Crônicas 29:34): 
- Aqui eu entendo que é melhor ser um Levita correto do que ter um título de Sacerdote 

ou Sumo Sacerdote; 
 

SACERDOTES 
 

- Chamados de cohen ou kohen no hebraico. 
- Seu ofício, o sacerdócio, foi chamado de kehunna no hebraico. 
- Todas as palavras vem de kahan (que é ministrar, ser sacerdote) e que vem de kun (que é 

permanecer, como alguém que permanece diante de Deus) 
- Eram os ministros de Deus e também conhecidos como os intermediários, entre Deus e o povo 

- na verdade os únicos com essa atribuição. 
- Paulo escreve a Timóteo que Jesus é o nosso único mediador hoje (1 Timóteo 2:5) 

- Um sacerdote representava a Deus, onde quer que estivesse. 
- O sacerdote tinha a responsabilidade de manter a comunhão do povo com Deus. 
- Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote: 

- Melquisedeque não era levita (Gênesis 14:18); 
- Jesus não era levita (Hebreus 7 todo); 

- Já existia sacerdote antes dos sacerdotes levitas (Gênesis 14:18). 
- O sacerdote tinha a função de executar as operações no Tabernáculo e Templo e era ajudado 

pelos levitas (Números 3:2-10). 
- Só os sacerdotes atuavam dentro do véu (Números 18:6-7) e os levitas do lado de fora 

e no carregamento do Tabernáculo em si; 
- Deus deu aos sacerdotes todas as ofertas de comidas e animais, bem como para seus 

descendentes sacerdotes (Números 18:19-20); 
- Tinham que ensinar a Lei, mas nem sempre fizeram corretamente (Malaquias 2:8-9). 
- Não podiam entrar na tenda da congregação se bebessem (Levítico 10:8-11). 
- O sacerdote é quem decide se alguém está limpo ou não (Mateus 8:1-4). 
- Só o sacerdote realiza o sacrifício pelo pecado (Levítico 4:10, 4:26, 4:31, 4:35, 17:5). 
- Também atuavam em questões judiciais (Deuteronômio 17:8-13). 
- Trocava o pão da mesa, deixava as lâmpadas do Tabernáculo acesas e acendia o incenso 

(Hebreus 9:1-7). 
 

SUMO SACERDOTES 
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- Eram sacerdotes que em um momento especial fazia um sacrifício anual por si mesmo e por 
todo o povo (Levítico 16:34). 

- Primeiro o Sumo Sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo para depois oferecer o sacrifício 
pelo povo, ou seja, ele primeiro se limpava espiritualmente, para depois limpar o povo 
espiritualmente (Levítico 16:11-28). 

- A roupa do Sumo Sacerdote: 
- Mitra - não permitia o sacerdote elevar muito a cabeça (Êxodo 29:6, Salmos 10:4, Lucas 

18:13); 
- A lâmina de ouro - santidade ao Senhor (Êxodo 39:30, Hebreus 12:14); 
- Duas pedras de ônix - com os nomes das 12 tribos, ou seja, um sumo sacerdote 

representando todo o povo (Êxodo 28:9-10); 
- Peitoral do juízo - cada pedra era uma tribo, ou seja, o juízo de Deus sobre todos os 

povos (Êxodo 28:15-21); 
- Urim e Tumim - significa luz e perfeição - eram usados para saber a vontade de Deus 

(Êxodo 28:30, Números 27:21): 
- A maioria acredita ou que as pedras acendiam, como um sim e não e outros que 

nelas estava escrito sim e não e ao serem lançadas a pedra que caísse para 
cima com o texto era a vontade de Deus; 

- Cinto - representa a verdade, inclusive na armadura espiritual que Paulo cita em Efésios 
6 (Êxodo 28:4, Efésios 6:14); 

- Éfode - a junção de todas as cores da santidade, realeza, divindade e sacrifício de 
Cristo - (Êxodo 28:6); 

- Túnica azul e túnica branca (Êxodo 28:31, Êxodo 28:39); 
- Sinos ou campainhas - servia para Arão não morrer (v. 35) - parece estranho, mas de 

acordo com o costume ninguém podia entrar ou sair da presença do Rei sem antes 
fazer um som ou um aviso, pois morreria na mesma hora, e ao sair deveria pedir ao Rei 
licença (Êxodo 28:33-35): 

 
Achei um site com conteúdo judaico que fornece algumas respostas interessantes:  

 
- Site: http://www.chabad.org.br/interativo/FAQ/sumoSacerdote.html  

 

CONTEÚDO DO SITE CHABAD 

  
Estava lendo a Torá e no livro do Êxodo fiquei com algumas dúvidas. Gostaria que me ajudassem a 
entender o texto a seguir: 
 
"Estas pois são as vestes que farão: peitoral, e efod, e manto, e túnica com cavidades, tiara e cinto, e 
farão vestidos de santidade para Aarão, teu irmão e para seus filhos, para servir-me." (Êxodo 28; 4) 
 
"E farás sobre suas orlas romãs de estofo de azul-celeste, e púrpura, e carmesim, sobre suas orlas, 
em redor, e campainhas de ouro, no meio delas, em redor. Campainha de ouro e romãs sobre as 

http://www.chabad.org.br/interativo/FAQ/sumoSacerdote.html
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orlas do manto, em redor. E estarão sobre Aarão para servir; e será ouvida sua voz em sua vinda ao 
lugar da santidade, diante do Eterno, e em sua saída, e não morrerá."(Êxodo 28; 33, 34 e 35.) 
 
1ª) O texto anterior está tratando das vestimentas do sumo sacerdote? 
 
2ª) Qual o motivo das romãs e campainhas na vestimenta? 
 
3ª) Qual o significado destes complementos da vestimenta? 
 
4ª) Porque o sacerdote poderia ser morto na sua saída? Quem o mataria? 
 
5ª) Como era feita a manutenção (limpeza, troca das frutas, etc.) nesta vestimenta? 
 
6ª) Há algo nas entrelinhas? E o que está encoberto? 
 
7ª) Para os nossos dias, o que podemos extrair de ensinamento(s) de algo tão antigo? 
 
8ª) Quando o templo for reedificado, que seja em breve e em nossos dias, estes complementos farão 
parte da vestimenta do sacerdote? 
 
RESPOSTA: 
 
Respondendo suas questões: 
 
1º) Ambos os trechos que você mencionou tratam das roupas do sumo sacerdote. 
 
2º) Um ministro que entra na sala do rei sem aviso está sujeito a pena de morte. Da mesma forma, 
antes de retirar-se, deve pedir a licença do rei. Os sinos e romãs do manto do sumo sacerdote 
produziam som. Este som era como se fosse um aviso quando o sumo sacerdote se dirigia e se 
retirava do local onde trabalhava no Templo. 
 
3º) Nossos Sábios explicam que o manto despertava o perdão sobre o pecado de lashon hará 
(maledicência). Os sinos de ouro representam uma fala nobre e positiva. As romãs são uma alegoria 
as pessoas mais simples de Israel, sobre as quais está escrito "Mesmo os vazios de Israel estão 
repletos de mitsvot como a romã". Daqui aprendemos que não se deve falar negativamente tanto das 
grandes pessoas, quanto das simples e ignorantes. 
 
4º) O sumo-sacerdote deveria ter plena fé em D'us. Caso duvidasse de alguma coisa na Torá ou nas 
palavras dos Sábios, seria morto pelos Céus. Entrar sem as oito vestimentas designadas ao ofício do 
Cohen-Gadol também acarretaria em sua morte. 
 
5º) As romãs eram confeccionadas de fios e não eram frutas. As vestimentas dos cohanim não eram 
meras roupas. Cada uma delas representava algo profundo e possuía muita santidade. Há inúmeras 
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explicações e lições sobre cada uma destas peças, e para descrevê-las é necessário um estudo a 
parte. Vamos trazer aqui uma das explicações: 
 
Cada uma das vestimentas tinha uma força especial de despertar o perdão sobre um pecado 
específico. A túnica perdoa o homicídio; a calça perdoa relacionamentos conjugais proibidos; a tiara 
perdoa o orgulho; o cinto perdoa as más inclinações do coração; o peitoral perdoa os julgamentos 
incorretos; o efod perdoa a idolatria; o manto perdoa o lashon hará; e o tsits, perdoa o desrespeito. 
 
Em uma análise mais profunda é possível perceber que cada vestimenta tem uma ligação interior com 
o pecado pelo qual se perdoa. 
 
6º e 7º) Tudo o que está escrito na Torá, por mais que tenha sido entregue há milhares de anos, 
permanece atual e nos traz várias lições. Novamente, para entendê-las é necessário um outro estudo. 
Apenas trazendo um exemplo sobre o assunto que mencionamos acima, o fato do Cohen não poder 
entrar no recinto do Templo sem aviso nos ensina boas maneiras. Quando se trata da propriedade de 
qualquer pessoa, devemos pedir a permissão antes de entrar nela, e nos despedir ao sairmos. 
 
8º) Com a reedificação do Templo, que seja em breve em nossos dias, o Templo será reedificado e o 
ofício nele será reconstituído, como outrora 
 


