
“Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, 

Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos 

firmemente a nossa confissão. Porque não temos 

um sumo sacerdote que não possa compadecer-se 

das nossas fraquezas; porém um que, como nós, em 

tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, 

com confiança ao trono da graça, para que possamos 

alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos 

ajudados em tempo oportuno”, Hb 4.14-16.

“Ora, a suma do que temos dito é que temos um 

sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à 

destra do trono da Majestade, ministro do santuário e 

do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e 

não o homem”, Hb 8.1-2.

O  sumo sacerdote apresentado no Antigo 

Testamento tinha a função de continuamente apresentar 

sacrifícios para que o povo pudesse ter seus pecados 

expiados, e assim cumprir a lei para que através dessa 

liturgia o povo pudesse ter a chance de desfrutar da 

misericórdia de Deus diante de seus pecados.
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Jesus é tratado no livro de Hebreus como nosso 

Sumo Sacerdote, pois Ele diferentemente de qualquer 

outro sacerdote, fez apenas um sacrifício para que a 

humanidade tivesse a oportunidade de ter seus pecados 

perdoados e obter uma comunhão direta com Deus.

Outro fator importante é que todos os sacerdotes que 

passaram pela terra eram homens falíveis que por diversas 

vezes foram levantados por outros homens, mas Cristo é o 

Sacerdote que foi levantado por Deus e que é Deus.

Enquanto o sacerdote necessitava de inúmeros 

utensílios para que a expiação acontecesse para o povo, 

Jesus teve como utensílio, uma cruz, sofrimento e seu 

próprio sangue, demonstrando que sua liturgia para 

livrar a humanidade de seus pecados foi única e perfeita.

E para encerrar, no Velho Testamento somente o sumo 

sacerdote podia entrar no Santo dos Santos o qual era um 

lugar reservado fechado por um véu, mas a partir da obra 

de Cristo, o véu que separava o contato dos homens para 

com Deus foi rasgado para trazer algo que os cristãos tem 

a privilégio de obter: “Comunhão com Deus”.

JESUS O GRANDE SUMO SACERDOTE

A CONSAGRAÇÃO DO SACERDOTE
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