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“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nin-
guém verá o Senhor”, Hb 12.14.

Quando falamos sobre o sacerdócio exercido por Arão e por 

seus filhos, logo nos vem à mente tudo o que Deus exigia deles. 

Normas, regras, rituais, instruções, alianças, acordos, tudo isso 

para que eles pudessem cumprir sua função no meio de Israel. 

Talvez, se Arão vivesse nos dias atuais, possivelmente haveria 

muito questionamento e até mesmo falta de aceitação por par-

te dele e de toda a sociedade para tantas regras rígidas que, 

muitas vezes, envolviam perigo de morte. As pessoas, frequen-

temente, se afastam do que lhes é custoso! Cada vez mais, a 

sociedade busca quebrar regras e padrões para se sentir con-

fortável, e nada importa tanto quanto a sua própria vontade.

O maior problema na quebra de regras não é simplesmen-

te o fato de desobedecer, bem como o problema do pecado 

não é puramente o ato de pecar, mas sim as consequências 

que a desobediência e o pecado desencadeiam sobre nós. A 

Bíblia fala que o povo peca por falta de conhecimento, veja: “O 
meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; 
porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeita-
rei, para que não sejas sacerdote diante de mim; visto que te 
esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de 
teus filhos”, Os 4.6. Perceba que o conhecimento aqui está intei-

ramente ligado ao serviço sacerdotal, isto porque Deus estava 

falando sobre o conhecimento das regras e dos estatutos para 

a santidade, e de um possível desprezo a tudo o que Ele havia 

estabelecido para este grupo tão importante. Muitas vezes, pe-

camos sem saber que pecamos. Paulo afirma que sem lei não 

há pecado (Rm 4.15), não porque não haja de fato, mas porque, 

sem lei, o pecado não fora revelado ainda. 

Em outras palavras, o conhecimento das regras, dos estatu-

tos e dos mandamentos vem para que, finalmente, a santidade 

seja estabelecida. Significa dizer então que tudo o que Deus, na 

visão humana, “limita” para o homem, na realidade é um muro 

de proteção para todas as consequências do pecado, sendo 

representado no caso do sumo sacerdote como a morte ime-

diata.

Deus nunca instituiu regras porque Ele é mau, ou ditador, 

mas sim para a proteção de todo aquele que se aproxima de 

sua santidade! Quando Moisés pede para ver o Senhor, Ele es-

tabelece regras para que possa passar por ele sem que Moisés 

desfaleça: “Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bon-
dade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante 
de ti; e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me 
compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não 
poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá 
a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lu-
gar junto a mim; ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, 
quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha 
e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, 
havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas; mas 
a minha face não se verá”, Êx 33.19-23. Veja o quanto Deus se 

importa em estar perto, mas é preciso tomar cuidado ao estar 

próximo dEle, pois a santidade de Deus poderia consumir o ser 

humano de uma só vez, mas Deus é misericordioso e nos faz 

passar por processos de santificação.

Os sacerdotes carregavam uma mitra com as palavras “Santi-

dade ao Senhor”, e só poderiam ter a segurança de adentrar aos 

locais santos se cumprissem à risca as instruções do Senhor, 

pois somente assim sairiam de lá com segurança. Em suma, 

Deus estabelece Suas regras para proteção de todo aquele que 

busca agradá-lO,  pois não bastaria usar a mitra, se as regras não 

fossem cumpridas. 

A verdade é que os princípios já estão estabelecidos, o mal e 

o bem, a morte e a vida, bênção e maldição, mas Deus, em Sua 

bondade, revelou aos homens as leis para que estes fossem bem 

sucedidos em sua busca de Deus. Nos dias atuais Deus nos chama 

à santidade. Precisamos ser aqueles que andam diferente, que são 

separados e andam com Deus, buscando sempre a santificação.

Santidade ao Senhor
#conectou?
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A PESSOA DO SUMO SACERDOTE


