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I. Introdução: O homem, separado do Criador, não foi abandonado pelo mesmo. Pelo contrário, a História da Bíblia é a História de um Deus 
amoroso em busca dos homens criados originalmente à sua imagem, mas separados dele por causa do pecado. Encontramos demonstração 
disto logo após Adão ter desobedecido e, mesmo consciente deste fato, Deus vem em busca dele: “Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e 
perguntou-lhe: Onde estás?” (G. 3:9). Deus veio em busca de Adão, veio em busca de Noé, veio em busca de Abraão, tentou de diversas 
formas soerguer Israel de sua desobediência e, finalmente, buscou toda a humanidade através da Obra de Jesus Cristo. O plano proposto 
por Deus em busca do homem foi o Plano da Redenção. Redenção significa o livramento concedido a alguém mediante o pagamento de 
certo valor. E a palavra é bem ilustrada se imaginamos um mercado de escravos, onde para ser concedida a liberdade dever-se-ia pagar 
certa quantia para o resgate. Vejamos qual a forma de pagamento realizada por Deus para livrar o homem da escravidão do pecado. 
 
OSIEL: II. Por que o Sacrifício de Animais no Antigo Testamento: Quem lê o Antigo Testamento, especialmente o livro de Levítico, fica 
surpreso com os constantes relatos de sacrifícios de animais: gado, bodes, cordeiros, pombas, etc. Alguns, menos informados, podem 
pensar em Deus como um Deus sanguinário que exigiu do povo do Antigo Testamento, especialmente dos israelitas, a morte de inofensivos 
animais. Obviamente que pecamos terrivelmente se pensamos desta forma. Mas por que Deus exige a morte de inocentes animais no 
Antigo Testamento para conceder perdão aos homens? Temos que lembrar que o resultado natural para o pecado do homem é a morte: 
Morte física e espiritual. Lembremos que Deus havia dito a Adão: “no dia em que comeres do fruto... certamente morrerás”. Os homens, 
porque são pecadores, encontram-se debaixo da mesma condenação, que pode ser automaticamente realizada por Deus, pois, o pecado já 
foi cometido. Logo, para que o juízo contra o pecado não seja realizado, alguém deve tomar o lugar do homem. É dentro deste raciocínio 
que se tornou necessária a morte dos animais como substitutos do homem – para que não houvesse imediato juízo de Deus sobre o pecado. 
Obviamente que o próprio homem não poderia morrer para obter perdão pelos seus próprios pecados. Por quê? Simplesmente porque é 
pecador e Deus não pode aceitar uma oferta para o perdão manchada pelo pecado. 
 
MARCEL: III. Sacrifício Antes de Moisés: Percebemos, pela história bíblica, que o homem não começou a sacrificar animais para obter o 
perdão somente no tempo de Moisés. Muitos consideram que a instituição dos sacrifícios deu-se ainda no Jardim do Éden: “E o Senhor Deus 
fez túnicas de peles para Adão e Eva, sua mulher” (Gn. 3:21). Para obter as túnicas Deus matou os animais, ou seja, o animal ocupou o lugar 
que pertencia a ambos. Se realmente a instituição de sacrifícios pelo pecado começou aqui é difícil saber com certeza, mas é certo que Deus 
orientou o homem, mesmo antes de Moisés, da necessidade de derramar o sangue para obter perdão: - O Senhor recebeu o sacrifício feito 
por Abel: “Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e de sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e  sua oferta” (Gn. 
4:4). - Noé sacrificou ao Senhor por causa do pecado: “Edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocausto sobre o altar” (Gn. 8:20). - Jó, que 
viveu antes de Moisés, ofereceu sacrifícios pelos seus filhos (Jó 1:4,5). 
 
MOISÉS: IV. A Instituição de Sacrifícios no Tempo de Moisés: Mas, com Moisés Deus ordena detalhadamente o roteiro a ser seguido para 
que o sacrifício oferecido seja satisfatório: O Livro de Levítico traz todos os detalhes para os vários sacrifícios que deveriam ser 
apresentados. O sacrifício pelo pecado deveria ser feito na seguinte seqüência:  
1. Apresentação da vítima – Desta forma o individuo reconhecia que era pecador (Lv. 4:4,14).  
2. A imposição da mão – Com isto o individuo identificava-se com o animal – ou seja – o mesmo morreria em seu lugar (Lv. 4:4,15).  
3. O ato de imolar o animal – Quando o animal é morto o individuo está consciente de que ele mesmo deveria ser morto (Lv. 4:15).  
4. A apresentação do sangue – O sangue do animal sacrificado era levado até o Santo Lugar e era aspergido sobre o altar do incenso – 
desta forma o pecador mostrava ao Senhor a vida que foi morta em seu próprio lugar (Lv. 4:5-7, 4:16-18).  
5. Depois a gordura era queimada sobre o Altar (Lv. 4:8-10,19) e a carne, ou seguia o mesmo fim (Lv. 4:21) ou era comida pelos sacerdotes 
(Lv. 6:26).  
 
Com a instituição dos sacrifícios Deus queria apontar para a necessidade de alguém pagar pelo pecado. Na verdade, Deus estava 
preparando caminho para o Único que poderia morrer eficazmente pelos nossos pecados: Jesus Cristo. 
 
TIAGO: V. O Sacrifício de Jesus Cristo: Os sacrifícios no Antigo Testamento visavam prefigurar os sofrimentos e a morte de Jesus Cristo. 
Somente Ele poderia satisfazer a justiça de Deus morrendo por todos os homens e levando sobre si todos os pecados. Na verdade, os rituais 
de sacrifício eram para um tempo específico, para o Antigo Testamento: Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam 
regularmente no Lugar Santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no 
Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele  oferecia por si mesmo e pelos 
pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido 
manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os 
nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. 
Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água; essas ordenanças 
exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele 
adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação . Não por meio de sangue 
de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez p or todas, e obteve eterna redenção. 
Hebreus 9:6-12. O sacrifício de Cristo cobre os pecados daqueles que viveram não só no Seu tempo, mas também no futuro e no passado: 
“porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados” (Hb. 10:4). 
 
VI. Conclusão: “Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados” (Hb 9:22) – É partindo desta tese que a História de Redenção 
se desenvolveu. Os animais oferecidos pelo pecado do homem apontavam o sacrifício de Cristo. Também hoje, o fato de Cristo ter morrido 
pelos homens não significa que todos são salvos como no Antigo Testamento. É necessário o arrependimento pelo pecado (reconhecer que 
é pecador e que seus pecados desagradam a Deus) e ter fé (acreditar que o sacrifício de Cristo foi todo capaz para conceder o perdão pelos 
pecados cometidos). 
 
Hoje não há necessidade de nenhum sacrifício. Jesus o fez e de uma ver por todas! Receba dEle a redenção de seus pecados... 
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