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Certamente, o azeite de oliva tem muitos usos e simbolismos 

dentro da narrativa bíblica, e, em especial, no A.T. Esta especiaria foi 

indicada por Deus para vários fins na Antiga Aliança e, além disso, 

também está muito presente no NT onde, comumente, está repre-

sentando o Espírito Santo, mas, para além dos simbolismos. 

Veremos a seguir 8, dos principais usos, para o azeite na Bí-

blia Sagrada.

1. O azeite era utilizado nas ofertas a Deus – Vemos o uso 

do azeite na oferta de manjares (Lv 2.4,7,15-8.26,31; Nm 7.19; Dt 

12.17; 32.13), no sacrifício diário (Êx 29.40), na oferta para a purifi-

cação do leproso (Lv 14.10 a 18,21,24,28), e no cumprimento do 

voto dos nazireus (Nm 6.15);

2. Utilizado para consagrar coisas ou pessoas a Deus – 
Usava-se o azeite na consagração dos sacerdotes (Êx 29.2,23; 

Lv 6.15,21), Também era usado para ungir uma pessoa escolhida 

para um determinado ministério ou função, como foi o caso de 

Saul e Davi, como reis (1Sm 10.1; 1Sm 16.13).

3. O azeite estava incluído entre as ofertas de primeiros 
frutos e o seu dízimo era reclamado (Êx 22.29; Dt 12.17).

4. O azeite servia para a luz – O azeite para a luz do Taber-

náculo devia ser, por expressa ordenação, o azeite das azei-

tonas esmagadas no lagar. E era necessário que fosse azeite 

puro (também chamado de azeite batido) que era o azeite do 

primeiro processo de prensagem e decantação das azeitonas. 

Uma parte desse azeite deveria ser trazida para a Tenda da Con-

gregação, a fim de servir de combustível para as lâmpadas do 

santuário. 

5. Para alimentação – Era misturado com farinha de trigo, 

para que fossem feitos pães ou bolos, dependendo do produto 

desejado (Lv 2.1, 2.4-7 e 1Rs 17.12).

6. Servia como um remédio ou instrumento de cura por 
fé – Um doente poderia ter seu corpo ungido caso estivesse 

em estado febril, como também na unção de determinados feri-

mentos (como no caso do homem meio morto da parábola do 

bom samaritano), e para ungir um corpo que seria sepultado. 

Tiago diz que, se há pessoas doentes na igreja, que chamem 

os presbíteros e que estes procedam com a unção com azeite 

(Tg 5.14). 

7. Como produto de beleza e/ou perfume – O azeite era 

utilizado para ungir a pele após o banho e os cabelos (2 Sm 

12.20). Este hábito em Israel seria descontinuado se os israelitas 

fossem desobedientes a Deus (Dt28.40).

8. Uso comercial – Ter azeite em abundância era considera-

do sinal de prosperidade e o valor comercial do azeite era reco-

nhecido tanto como o valor dos cereais e do vinho (Nm 18.12 e 

Dt 7.13). Salomão pagou a Hirão, rei de Tiro, uma quantia anual 

de azeite batido (1Rs 5.11).

O azeite pode ser utilizado de diversas formas, inclusive, nos 

dias atuais, existem estudos comprovando que esta é uma das 

melhores fontes de gordura existente. O fato é que a Bíblia já de-

monstrava a importância deste elemento para a humanidade. 

A presença do Espírito Santo é para a Igreja, assim como azeite 

é para a humanidade, de suma importância e com benefícios e 

funções extensas!

Oito tipos de usos do azeite na Bíblia
#conectou?
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