
O livro de Levítico é marcado por um período de 

liturgias sacrificiais, onde estava se estabelecendo uma 

forma de contato do homem para com Deus para que 

pudessem expiar seus pecados diante do Senhor.

Em Levítico 1.4 é vista a primeira instrução do Senhor 

no que se referia sacrifício, ou holocausto, cuja a palavra 

se deriva do hebraico ôlâ que significa “aquela que sobe”.

Desta forma, Sacrifício é uma palavra com sentido 

amplo, traz em seus significados, imolação, oferta 

a uma divindade em expiação da culpa, renúncia, 

sofrimento e tantos outras classificações, mas perante 

a Bíblia ela tem um sentido expiação do pecado através 

de uma atitude agradável a Deus.

Neste texto não veremos como era o ato sacrificial, 

mas entenderemos o que ele representa.

Quando Deus exigiu sacrifícios para os israelitas, Ele 

estava querendo dizer de forma implícita: “Estou dando 

uma nova oportunidade a vocês”.

Oportunidade é uma palavra que muitos desejam, 

porém nem todos alcançam, e que está totalmente 

ligado a nossa percepção da vida.

Em Levítico, Deus dá uma nova oportunidade de 

comunhão, o que não muda nos dias de hoje, pois o 

|Senhor continua dando oportunidades para os seus filhos 

amados, porém, vive-se hoje algumas doenças sociais, e 

dentre elas está o pessimismo ou o desânimo, que tem 

sido impeditivos para uma vasta comunhão com Deus.
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Entendamos um pouco sobre essa questão do 

pessimismo.

Pessoas pessimistas tem uma tendência muito maior 

a perder boas oportunidades do que os otimistas.

Mas o que faz uma pessoa se tornar pessimista? 

Estudos apontam que o gene de uma pessoa pode 

ser a causa deste desânimo regado por frustração, 

porém estudos psicológicos apontam que o pessimismo 

é adquirido, pessoas que sofrem traumas, que não tem 

relação familiar, que são afetivamente frustradas tem 

tendências pessimistas e depressivas.

O grande problema do pessimista é que tudo o que 

acontece em sua vida, é visto como possível problema 

futuro, perdendo muitas vezes a oportunidade de 

grandes conquistas.

O otimista vê a oportunidade na dificuldade, o 

pessimista vê a dificuldade na oportunidade.

Existem algumas dicas para vencer o pessimismo:

1º) Comece a intensificar as qualidades das pessoas 

e objetos, minimizando seus defeitos.

2º) Ao invés de reclamar de tudo comece a pensar 

em soluções para problemas.

3º) Exercite a fé, pois ela é capaz de fazer você ter 

outra percepção da vida.

4º) Boas companhias é muito importante. 

5º) Creia que Deus sempre está pronto a nos dar 

boas oportunidades.

SACRIFÍCIO E COMUNHÃO E OPORTUNIDADE

VIVENDO EM COMUNHÃO COM DEUS

PÁGINA  1 / 1


