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Para muitos, o Pentateuco é distante demais da realidade atu-

al e por isso não se importam em buscar o conhecimento mais 

aprofundado sobre os temas da Antiga Aliança. É importante, 

porém, analisar tudo o que se passou naquele tempo, para tam-

bém aprendermos sobre conceitos básicos presentes na Nova 

Aliança. No que se refere às ofertas que o povo de Israel oferecia 

a Deus, pode haver alguma confusão entre suas especificidades 

e diferenças. Para que serve cada uma? Quais as diferenças? 

Vejamos algumas informações importantes:

• Holocausto – Era um sacrifício onde o animal deveria ser 

inteiramente consumido pelo fogo do altar e servia como ex-

piação pelo pecado, para aplacar a ira de Deus e restaurar o 

relacionamento com Ele. O ofertante colocava a mão sobre o 

animal e o animal tomava o seu lugar. Os holocaustos eram ofe-

recidos a cada manhã e também ao cair da tarde (Nm 28.9-10), 

e em razão da frequência com que se fazia, também eram cha-

mados de “sacrifícios contínuos” (Êx 29.42).

• Oferta de manjares (ou de cereais) – Era a única oferta 

feita com grãos ou cereais sem a presença de carne, e era nor-

malmente usada para expressar gratidão a Deus. Em geral, se 

usava flor de farinha e azeite, e precisava ser queimada sempre 

temperada com sal e incenso. Uma parte era queimada e outra 

parte ficava para os sacerdotes se alimentarem. Nesta oferta 

poderia se usar a libação, que era colocada sobre a oferta de 

manjares (Lv 23.13).

• Oferta pelo pecado – Esta era uma oferta de purificação 

(Lv 4.1-5; 6.24-30). Servia para purificar alguém de pecados con-

tra a Lei, pecados não intencionais e pessoas, cerimonialmente, 

impuras. Servia para “limpar” o Tabernáculo do pecado dos ho-

mens, para que Deus se mantivesse em seu meio.

• Oferta pela culpa – Tinha a ver com fraudes, roubos e todo 

o tipo de pecado que envolvesse dano a alguém, e que preci-

sasse ser restituído, tanto nas coisas do SENHOR quanto nas 

defraudações contra os semelhantes. Além da oferta era neces-

sário restituir o que a pessoa perdeu mais a quinta parte.

• Oferta pacífica (ou de paz) – Oferta voluntária, quando o 

ofertante desejasse agradecer a Deus por algum motivo muito 

especial. Os seus amigos e os sacerdotes podiam comer juntos 

no átrio (Dt 12.17-18). Esta festa acontecia por ações de graças, 

por um voto ou de forma voluntária.

Todas estas ofertas apontam para algo em nós. Em primeiro 

lugar, todos nós necessitamos que alguém tome nosso lugar 

como um holocausto, precisamos ser gratos por tudo aquilo 

que recebemos, muitas vezes, sem merecer, devemos procurar 

limpar nossas mãos para que Deus possa continuar conosco, 

devemos restituir aquilo que fazemos a Deus e aos nossos se-

melhantes e, principalmente, celebrar com alegria e volunta-

riamente nos átrios do Senhor! Precisamos aprender cada vez 

mais a nos comportar assim, sabendo que Jesus Cristo é o cor-

deiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Principais diferenças entre os sacrifícios e as ofertas
#conectou?

3º Trimestre de 2021: Tabernáculo: a Tipologia redentora de Cristo

Página 1  de 1

O ALTAR DE HOLOCAUSTO


