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Tipos de Ofertas
Antigo Testamento e Novo Testamento

Holocausto
Levíticos 1:1-17

A oferta de holocausto era um oferta especial, pois era completamente queimada para o Senhor.
O Senhor aceitava como oferta para o holocausto animais do tipo gado(boi, vaca ou touro),
rebanho(cordeiro, bode ou cabrito) e aves (rolinha ou pombo).
Cada ofertante se identificava com sua oferta para o holocausto, uma vez que a oferta substitui o ofertante
e seu pecado no fogo que consumirá tudo no altar.
Ao colocar a mão sobre a cabeça do animal, o pecado simbolicamente era transferido para o animal.

E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação.
Levítico 1:4

O animal era queimado por completo. Cada pedaço dele, junto com a gordura etc. Era uma eliminação
completa do pecado. O fogo iria fazer o pecado desaparecer. Não podia ficar uma metade santa e outra
contaminada, não era esse o desenho de Deus e ainda continua sendo.

Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis
diante dele em amor;
Efésios 1:4
Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e
irrepreensível.
Efésios 5:27
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Hoje, o holocausto ainda existe, é o nosso culto à Deus.

Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.
Romanos 12:1,2

Infelizmente hoje muitos não querem fazer a primeira oferta e se identificar com ela. A oferta de Deus por
nossas vidas foi o Senhor Jesus Cristo e para que isso seja verdade em nós, precisamos nos identificar com
ela.

E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a
Deus, em cheiro suave.
Efésios 5:2

CEREAIS OU MANJARES
Levíticos 2:1-16
A segunda, e não menos importante era a oferta chamada de cereais, manjares ou alimentos.
Lembrando que o que sobrava das ofertas (das quais podia sobrar) ficava para os sacerdotes se
alimentarem e esta oferta era uma delas.

O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes; é parte santíssima das ofertas
dedicadas ao Senhor preparadas no fogo.
Levítico 2:3

Como está no versículo acima, as ofertas são algo santíssimas ao Senhor, bem como os dízimos.
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Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor; santas
são ao Senhor.
Levítico 27:30
Essa oferta precisava ser preparada para Deus, não podia ser levada sem antes ser preparada como uma
refeição.
Essa oferta também não podia conter fermento, para que não fosse impura (dizem ser por causa das
bactérias que fazem a massa fermentar), ou para que não fosse uma oferta que parecesse algo que ela não
era, grande visualmente, mas oca (cheia de ar) por dentro e fora o relacionamento entre o fermento e o
pecado.
Em Gálatas 5 o Ap. Paulo ensina sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Neste mesmo capítulo sobre
o pecado e as obras da carne ele cita:
Um pouco de fermento leveda toda a massa.
Gálatas 5:9
Ou seja, um pouco de pecado afeta toda a massa, um pouco de pecado, por menor que seja, afeta todo o
nosso ser perante a Deus. Não tem pecadinho ou pecadão, um pouco já é suficiente para você não ser a
massa que Deus deseja.
Essa oferta também fala de gratidão a Deus por provisão. Obviamente a Flor de Farinha citada, fala de pão
e que fala de Jesus Cristo, mas não somente isto, pois a expressão Flor de Farinha ou Farinha Flor, significa
"farinha muito fina e de primeira qualidade". Jesus seria moído como trigo e triturado, como uma Flor de
Farinha, sendo ele uma oferta de máxima qualidade por nossos pecados.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é
a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
João 6:51
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniqüidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Isaías 53:5
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Além disso ainda temos o óleo, o incenso e o sal nesta oferta, onde tudo isso deveria estar junto da oferta,
preparado e queimado no final. Cada coisa tinha o seu significado, apontando para Jesus Cristo.
Quando os magos do oriente foram visitar Jesus eles levaram ouro, incenso e óleo de mirra.
E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os
seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.
Mateus 2:11

O sal fala do tipo de aliança que Deus fez com Davi, por exemplo, uma aliança de sal, ou seja, uma aliança
que permaneceria para sempre e que seria conservada e que ninguém poderia desfazer. A aliança de Jesus
com a humanidade também seria perpétua e ninguém poderia removê-la.
Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre
Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal?
2 Crônicas 13:5
O por fim, Deus não aceitava o fermento, símbolo do pecado, por que o próprio Jesus seria sacrificado sem
pecado.
O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que
julga justamente;
Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados.
1 Pedro 2:22-24

PACÍFICAS OU COMUNHÃO
Levíticos 3:1-17
Essa terceira oferta fala a respeito não da comunhão com os irmãos somente, mas da comunhão com Deus
principalmente.
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É certo que o Pai nos abençoa e com certeza Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos, mas o maior interesse
de Jesus é de nos fazer voltar ao jardim (Cantares 5 e Cantares 6:1-2) para tornar a ter comunhão com o
Pai.
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus,
dará bens aos que lhe pedirem?
Mateus 7:11
Se você tem Jesus em sua vida, então você tem a oferta que também simboliza a comunhão e paz com
Deus.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo;
Romanos 5:1
Um dos principais animais usados aqui nesta oferta e que foi explicitamente citado, foi o cordeiro. Ele
precisava ser sem mancha, sem defeito.
Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, traga um macho ou fêmea sem
defeito.
Se oferecer um cordeiro, apresente-o ao Senhor.
Levítico 3:6,7
Mais um vez, o sacerdote devia pôr as mãos para a transferência do pecado sobre o cordeiro e o pecado
seria removido da vida do ofertante (v. 8).
Por fim, existia uma proibição quanto ao comer gordura e sangue. A gordura faz referência à melhor parte
de alguma coisa, ou seja, eles deviam deixar o melhor para Deus, pois Deus ofereceria o melhor Dele para
nós. O sangue não devia ser ingerido, pois era do Senhor também e representava o próprio sangue de
Jesus na cruz.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
João 3:16
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PECADO POR IGNORÂNCIA
Levíticos 4:1-35
Pecado sempre foi pecado, e por mais inocente que a pessoa seja, uma hora o pecador terá que se
arrepender, querendo ou não.
Hoje muitas pessoas no mundo continuam na ignorância sem Jesus, e pecando ainda que seja por esta
ignorância, ou seja, aquilo que alguns fazem achando estar certo, mas que na verdade está completamente
errado diante de Deus.
Assim como nós Cristãos que outrora éramos ignorantes.
Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Romanos 5:6
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do
espírito que agora opera nos filhos da desobediência;
Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da
carne e dos pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos),
Efésios 2:1-5
Nesta oferta também percebemos que Deus se preocupava até com os sacerdotes (ministros) de Deus para
com o povo, e caso eles também pecasse, a culpa viria sobre o povo e uma oferta deveria ser entregue à
Deus. Muitos querem ser ministros, mas esquecem que o seu erro pode levar muita gente para fora da
igreja e consequentemente ao inferno.
Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito
como oferta pelo pecado que cometeu.
Levítico 4:3
Não podemos nos esquecer que Deus usa a mesma expressão para "matar" em Êxodo 20:30 (Não matarás
- assassinarás) e em Oséias 6:9. Ou seja, desviar alguém traz uma culpa do mesmo tamanho de um
assassinato.
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Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos
de sacerdotes; eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos.
Oséias 6:9
Esta oferta também devia ser levada à "tenda do encontro", que era uma tenda especial onde Moisés
falava com Deus e onde também o povo saía para ficar em frente à ela para buscar respostas de Deus
(Êxodo 33:7-11). Josué, como diz o texto, era um que não ficava longe da tenda. Fazendo uma analogia
hoje com a igreja, tem gente que quer ficar dentro da tenda, tem gente que quer ficar perto da tenda e por
últimos os que querem ficar longe da tenda.
Mas no final, a intenção da oferta era a de aproximar a pessoa de Deus, saindo dela a culpa pelo pecado
cometido. Se você reparar, a palavra "culpa" ou "culpado" é usado diversas vezes neste capítulo 4. Por isso
também é chamada de "Oferta pela culpa".
Não podemos nos esquecer que assim como esses sacrifícios eram oferecidos fora do acampamento
(Êxodo 33:7, Levíticos 4:12, Levíticos 4:21), Jesus também foi oferecido fora das portas da cidade.
Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio
sangue.
Hebreus 13:12
E este sacrifício também operava sobre a comunidade, mas o de Cristo sobre a humanidade.
Ou seja, através de Jesus Cristo estamos livre de qualquer culpa.
Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo
pecado da comunidade.
Levítico 4:21

PECADO OCULTO
Levíticos 5:1-19
Assim como alguns erram e acham que estão certos ou são ignorante sobre o assunto, também tem os que
pecam e se escondem, como Adão que por vergonha do seu erro se escondeu e Deus por misericórdia
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tapou a sua nudez até a vinda de Jesus Cristo para definitivamente justificar os que confiaram e confiam
em Deus e creem que ele é o Salvador.
Neste capítulo Deus coloca em ênfase o fato de tocar em algo impuro, o que nos tornará impuro.
Alguns pensam que o pecado se resume em apenas matar ou roubar, mas na realidade qualquer coisa
simples, como um toque no defunto em oculto, nos torna culpado diante de Deus, ainda que pessoas não
vejam, mas Deus está vendo.
Fazendo uma analogia, trazendo à realidade do que Deus estava dizendo neste capítulo, seria uma
palavrão, uma "mentirinha" (alguém liga e a pessoa pede para dizer: Fala que não estou), as vezes uma
música mundana, ou quem sabe pornografia, uma imagem ilícita no celular, um filme que não edifica, uma
namoro caliente, um suborno que sempre é às escondidas, uma fofoca que sempre ocorre sem ninguém
ver, enfim, uma série de coisas erradas que nos tornam tão pecadores quanto ao matar e roubar.
Lembrando que para Deus, um mentiroso, um imoral sexualmente, um homicida e um feiticeiro, estão
todos no mesmo nível.
Mas, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e
qualquer que ama e comete a mentira.
Apocalipse 22:15
Nem mesmo os homossexuais, passivos ou ativos, herdarão o reino de Deus.
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se deixem enganar: nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos,
nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de
Deus.
1 Coríntios 6:9,10
Nesta oferta também, o restante que sobrasse dos alimentos, deveria ser deixado para os sacerdotes,
como na oferta de cereais.
Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele
será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal".
Levítico 5:13
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O importante é que no final, o Senhor declara no versículo 18 que fomos perdoados por Ele. E o que
devemos fazer após o perdão?
E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno; vai-te, e não peques mais.
João 8:11

PECADO VOLUNTÁRIO
Levíticos 6:1-7
Além de outros pecados, ainda tinha o pecado intencional. São pecados cometidos com prévio
planejamento. Seja um ato violento, um roubo, o ato de enganar um irmão, extorsão, achar algo e não
devolver mentindo a respeito para ficar com o bem, jurar falsamente etc.
Tudo isso também torna a pessoa pecadora diante de Deus, e igualmente às outras, pela oferta se tornará
inocente. Fora o fato de ter que ressarcir todo o prejuízo que deixou contra o próximo. Na realidade o
ressarcir vem antes do perdão, o que nos lembra Zaqueu (Lucas 19).
Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor! Estou dando a metade dos meus bens aos
pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais".
Jesus lhe disse: "Hoje houve salvação nesta casa! Porque este homem também é filho de Abraão.
Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido".
Lucas 19:8-10
Percebeu como depois da atitude de Zaqueu (publicano - cobrador de impostos) de devolver o que cobrou
ilegalmente, Jesus anunciou a salvação?
Não adianta permanecer no erro achando que a Bíblia tem que se encaixar na sua vida, na verdade, você
tem que encaixar a sua vida na Bíblia.

SACRIFÍCIOS DO NOVO TESTAMENTO
Obviamente não são necessários mais sacrifícios por nossos pecados. Uma vez que há arrependimento, há
também perdão. O arrependimento não é um pedido de Deus, e sim uma ordem que deve ser obedecida
pela humanidade.
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Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o
lugar, que se arrependam;
Atos 17:30
Agora não somos mais inocentes, mas se pecarmos, temos um advogado fiél.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado
para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
1 João 2:1
O pecado não é uma regra na vida do Cristão, mas sim uma exceção que nunca deve ocorrer.
Há algumas coisas que são comparadas a sacrifícios no Novo Testamento e que também passou a ser uma
exigência, já que os antigos sacrifícios não são mais necessários, pois Jesus já fez um único sacrifício
perfeito. Leia Hebreus 9 e 10 todo. Alguns sacrifícios do Novo Testamento:
1 - Culto racional e santidade: Romanos 12:1-2
2 - Santidade: 1 Pedro 2:5
3 - Louvores: Hebreus 13:15
4 - Confessar o nome de Jesus como Senhor: Hebreus 13:15
5 - Fazer o bem e repartir com os outros: Hebreus 13:16
6 - Fidelidade até o fim: 2 Timóteo 4:6
7 - Ser servo e servir: Filipenses 2:17
8 - Ajuda e ofertas para a obra de Deus: Filipenses 4:18
Os sacrifícios antigos eram ineficientes e imperfeitos, pois apontavam para Jesus Cristo. Os sacrifícios se
repetiram dia após dia, mas não tiravam os pecados, apenas exigia do povo obediência até Jesus ser
revelado.
E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios,
que nunca podem tirar os pecados;
Hebreus 10:11
Em João 3:16 que sempre citamos, esquecemos que Deus está falando de sua própria oferta pelo pecado
da humanidade. Ele é a oferta enviada por nós (João 3:16).
Por Pastor Paulo Coutinho - 05/07/2018

