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RESUMO

O caráter funcional dos dois bodes, a importância da clara compreensão do tema da expiação, 

bem com a natureza do ministério Sumo Sacerdotal de Cristo em favor dos penitentes e suas 

implicações em termos de juízo para o contexto da vida humana foram analisadas ao longo 

deste estudo. Da perspectiva do livro de Levítico e por meio do contexto histórico, literário, e 

teológico buscou-se exemplificar a obra expiatória de Cristo conforme descrita no capítulo 16 

do livro de Levítico.

Palavra-chave: Expiação; Santuário; Azazel.



ABSTRACT 

The functional character of the two goats, the importance of clear understanding of the theme 

of atonement and the nature of the high-priestly ministry of Christ for the penitents and their 

implications in terms of justice to the context of human life were analyzed throughout this 

study. From the perspective of the book of Leviticus and through the historical, literary, and 

theological sought to exemplify the atoning work of Christ as described in Chapter 16 of the 

book of Leviticus.

Keywords: Atonoment; Sanctuary; Azazel.



“Os serviços do sistema sacrifical eram todos 

típicos e tinham pouca virtude em si mesmos. 

Porém,  prenunciavam  as  boas  coisas  que 

viriam e assim, serviam a um propósito vital. 

Compreendidos  corretamente,  eles 

conduziriam a pessoa a Deus”.

Francis D. Nichol
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1.        INTRODUÇÃO

Uma leitura superficial de textos como o de Levítico 16 pode dar margem para dúbias 

interpretações  acerca  do  ensino  bíblico  quanto  à doutrina  do  Santuário  e   à tipificação 

existente  em seu contexto diferente do que seria  se  corretamente interpretado.  “O dia  da 

expiação era o dia mais importante em todo o Israel”1.

 Conforme  apresentado  no  capítulo  décimo  sexto  deste  que  é  um  dos  livros  das 

legalidades (leis), toda a comunidade deveria voltar-se estritamente para uma preparação tal, 

observada nos dez dias que antecediam esse grande evento acontecido no décimo dia do 

sétimo mês chamado Tishri. De acordo com a Enciclopédia Judaica, esse período objetivava 

uma reflexão tal que causasse completa mudança espiritual no coração de todo indivíduo em 

Israel.  Nesse  dia,  eram presenciadas  as  práticas  dos  ritos  necessários  para   o  recomeço 

espiritual de todo o povo.

 De  acordo  com  Frank  B.  Holbrook  a  doutrina  do  Santuário  carregava  consigo 

atividades que em si eram indispensáveis para o cumprimento do trato de Deus com seu povo, 

apresentando um enfoque tríplice: (1) o derramamento do sangue dos sacrifícios no pátio; (2) 

a mediação dos sacerdotes, ou a intercessão destes no altar de serviços, entre as atividades 

acompanhadas com as lâmpadas e os pães; e (3) a ministração final do Juízo, a fase objeto do 

presente estudo exegético, o Dia da Expiação, que apontava diretamente para tal juízo final.2

1.1. Definição do Problema

Observando a margem para distintas interpretações, este trabalho se propõe estudar a 

função de dois elementos pertinentes ao ritual sagrado do Santuário: o bode para o Senhor e o 

bode para Satanás (Azazel). Afinal, qual a finalidade funcional típica desses dois elementos?

Como  a  Bíblia  responde  o  possível  questionamento  de  que  Satanás  está  envolvido  no 

processo de expiação de pecados na Assembleia de Israel?

 E, tipologicamente, para quem apontam as duas simbologias no conceito de expiação 

bíblica, bem como sua validação tipológica para a vida dos cristãos nos dias atuais?

1 Milian L. ANDREASEN, El Santuario y Su Servicio. Buenos Aires - Argentina; 1979, 141.

2 Frank B. HOLBROOK, O sacerdócio expiatório de Jesus Cristo, 133.



1.2. Objetivos

De maneira geral o objetivo deste trabalho é investigar, a obra expiatória ocorrida em 

Levítico 16.

De forma mais específica, a pesquisa pretende analisar a participação dos dois bodes 

nessa  expiação.  Será  analisado  exegeticamente  o  termo  Expiação  e  suas  implicações  no 

sistema  de  rituais  do  Santuário,  desdobrando-o  à  luz  da  Palavra  de  Deus,  bem como as 

funcionalidades dos ritos especiais com os dois  dois bodes, mencionados em Levítico 16, 

mais  especificamente nos  versos de 5-21 desse capítulo:  o bode para o Senhor e o bode 

emissário - Azazel.  

1.3. Metodologia e Fontes

O presente trabalho será levado a efeito mediante pesquisa bibliográfica, para tanto 

tomou-se o cuidado de se utilizar conteúdos encontrados em teses, revistas e sites, fontes 

seguras e respeitadas. É válido ainda ressaltar que todas as referências bíblicas são extraídas 

da versão portuguesa Almeida Revista e Atualizada (ARA) exceto nos casos indicados no 

próprio corpo do texto.

 No primeiro capítulo será realizada uma análise da estrutura literária de Levítico 16. 

Em seguida, o segundo capítulo, buscará analisar os principais vocábulos como “expiação” ou 

Dia da Expiação” e sua ocorrência,  mostrando onde aparece pela primeira vez. Enquanto o 

terceiro capítulo procurará abordar o significado de “Azazel e a expiação punitiva3. O quarto 

capítulo procurará conceituar sob importantes ópticas o conceito de “o bode para o Senhor e a 

expiação redentiva”4.

O  trabalho  será  concluído  com uma  Aplicação  Teológica  do  assunto  para  a  vida 

humana espiritual no contexto das tipologias apresentadas em todo o capítulo 16 de Levítico, 

bem como em outros textos das Sagradas Escrituras, se necessário.

3 Ibidem, 143.

4 Ibid.



1.4 Revisão Bibliográfica

A presente  pesquisa  está  baseada  principalmente  em  fontes  primárias  acadêmicas 

antigas que vão desde Mathew Henry, John Hartley, Milian L. Andreasen, García Lopez, Luis 

Alonso (Dicionário Shokel), Luis Macedo (Dicionário Vine), Jamieson, Fausset e Brown, até 

as mais contemporâneas Ángel Manuel Rodrígues, Frank B. Holbrook, George R. Knight, e 

Salim Japas, entre outras. Compreende-se que, as fontes secundárias e primárias desenvolvem 

um papel de complementação, e tanto estas como aquelas constituem a base para o contexto 

histórico, literário e teológico deste estudo. 



2. ESTRUTURA LITERÁRIA DE LEVÍTICO 16

O contexto literário do livro de Levítico está localizado, no Pentateuco.  As narrações 

do Pentateuco, por exemplo, são de caráter histórico5 e Levítico em sua estrutura literária tem 

um tom narrativo graças às fórmulas introdutórias: “Disse o Senhor a…” que divide o livro 

em  seis seções6. Mas esse tom narrativo pode reduzir-se especificamente a três perícopes: 

caps. 8-10; 16; e 24:10-23.

Tendo  como  autor  a  Moisés7,  Levítico  é  um  livro  de  sacrifícios8 e  sangue  que 

apresenta leis religiosas e civis da nação de Israel, sendo este uma descrição da vontade de 

Deus para seu povo e isso está demonstrado em suas palavras chaves: “Expiação” e “Santo.” 

Levítico analisa  ainda a  separação e  comunhão explicando como o homem pecador  pode 

andar em comunhão com Deus.

O capítulo16 é o centro teológico de todo o Pentateuco9 e está dentro de uma estrutura 

literária onde se predomina o gênero legal (leis)10. Todo o capítulo 16 corresponde à 4ª seção 

do terceiro livro de Moisés, sendo uma mescla de narração com ritos e motivos legais, que são 

mais abundantes que a narração em si.

Os contextos se entrelaçam diretamente com a história da trágica morte de Nadabe e 

Abiú narrada no capitulo 10, que se aproximaram indevidamente de Deus no santuário11 e por 

isso alguns pensam que o capítulo tenha sido “transposto fora de seu lugar  correto”12 na 

história sagrada, o qual seguiria imediatamente ao relato da morte dos dois filhos de Arão. 

5 Félix LÓPEZ, El Pentateuco: Introducción al estudio de la Biblia, 2002.

6 Exemplos são encontrados em Lv 4:1; 11:1; 27:1. Ibid. 214.

7 A autoria de Moisés pode ser comprovada em Mt 8:4; Lv 14:2-32 e Lc 24:44.

8 O holocausto é o rito mais antigo dos sacrifícios que se mencionam na Bíblia. Seu nome em  
hebraico  que  significa  “o  que  ascende”,  sugere  a  ideia  de  uma “oferta  que  sobe  até  Deus”.  
Segundo Levítico existiam seis tipos de vitimas que podiam ser utilizadas para holocausto (Lv 1:2,  
3, 10, 14; 14:4) “O sacrifício do bode (Lv 16.9) recordava a oferta pelo pecado que suportava à  
culpa da humanidade.” Sobre os sacrifícios de Levítico buscar: Lislie Hardinge, Cristo es todo:  
Levítico (Boise: Pacific Press Publishing Association, 1988),11.

9 Pablo HOFF, El Pentateuco, 463.

10 HOFF, El Pentateuco.

11 Ibidem, 232.

12 JAMIESON ROBERTO, FAUSSET, A. R., e BROWN DAVID, Comentario Exegetico y Explicativo  
de La Biblia - Antiguo Testamento., v. I, 108.



Vemos que em Levítico 10:1 Nadabe e Abiú trazem fogo diante do Senhor que “nunca 

lhes mandou” e em 16:1 Deus diretamente manda a Arão dizendo “que não em todo tempo” 

entre no lugar santíssimo.

O preceito do Dia da Expiação se dá por que a aliança entre Deus e seu povo podia ser 

perturbada,  ainda  que  fosse  de  maneira  inconsciente,  com  pecados  involuntários  dos 

sacerdotes, dos principais e do povo. Em sua forma literária Levítico 16 pode ser dividido em 

três ritos: o rito de entrada, o rito de purificação e o rito de eliminação13.

Assim,  o  livro  de  Levítico  compreende  uma  estrutura  que  pode  ser  dividida  na 

sequência pelos seguintes tópicos.

2.1. Animais Empregados no Dia da Expiação: Lv 16:1-10

 Após a morte dos filhos do sacerdote Arão, Deus apareceu a Moisés e por intermédio 

deste, conferiu como condição o emprego de alguns animais para que a presença de Arão no 

compartimento onde os pecados eram perdoados pudesse ser aceita. O sacerdote só poderia 

ter acesso livre ao Lugar Santíssimo após ter matado um touro novo e um carneiro  (v. 3), 

como oferta pelo pecado, oferenda que deveria ser completamente queimada.

 Pela  análise  do  texto  são  apresentados  cinco  animais.  Primeiro  um novilho  e  um 

carneiro (V 3), em seguida, dois bodes e um carneiro (V 5). Muitos autores entre eles Gordon 

Wenhan  destaca  que  “eram necessários  cinco  animais:  um novilho,  duas  ovelhas  e  duas 

cabras”14.

 Trezza identifica na mesma linha que essa foi uma advertência dada a Arão antes 

mesmo de adentrar ao lugar santíssimo e de fato está descrita no capítulo 16: 2.  Em sua 

narrativa, o livro de Levítico evidencia a descrição de como o sacerdote deveria oferecer o 

novilho para sua própria purificação. Ele destaca que

No  dia  da  expiação,  o  sumo  sacerdote,  havendo  tomado  uma  oferta  da 
congregação,  entrava  no  lugar  santíssimo  com o  sangue  desta  oferta  e  o 
aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer suas  
exigências. Então, em caráter de mediador, tomava sobre si os pecados e os 
retirava do santuário.15

13 García LÓPEZ, El Pentateuco, 232.
14 D. A. CARSON, R. T. FRANCE, e Gordon WENHAN, Nuevo Comentario Bíblico, Siglo Veintiuno,  

Ed. Electronic, 1999.

15 Carlos  A.  TREZZA,  Princípios  de  Vida  da  Palavra  de  Deus  em  “o  Dia  da  Expiação”,Casa  
Publicadora Brasileira, 244.



 Além disso, o sacerdote deveria dar atenção ao cuidado do próprio corpo. De acordo 

com o Comentário de estudiosos é enfatizado que quando oficiava, o sacerdote deveria levar 

as gloriosas vestimentas áureas pertencentes a seu excelso cargo. Nas palavras do autor está 

claramente identificada a seriedade do aspecto físico referente ao sacerdote como segue

Estas dispendiosas vestimentas não somente estavam adornadas com ouro e pedras 

preciosas (Ex 28:13-36), mas que também estavam bordadas com as cores do santuário e com 

fios de ouro puro (Ex 28:4-6). Vestido desta maneira o sacerdote representava o próprio Cristo 

em sua glória Divina como o filho de Deus.16

 Arão deveria banhar-se e estar devidamente trajado com as vestes sacerdotais.  Essa 

exigência estava de acordo com os preceitos ouvidos por Moisés diretamente do SENHOR, 

seguido pelo característico  “Ele  disse”,   pois  ali  acima da  tampa da arca  da aliança  Ele 

apareceria para expiar os pecados.

 O verso 5 mostra que o povo deveria entregar a Arão dois bodes e um carneiro (v. 5). 

Como os deveres do grande Dia da Expiação conduziam a uma aproximação mais íntima e 

solene a Deus a direção do curso correto e adequado que deveria seguir era minuciosa e 

especial.

As vítimas eram trazidas  vivas, mas não eram oferecidas em sacrifício, enquanto o 

sacerdote não houvesse cumprido com as cerimônias descritas até o versículo onze. Como 

visto, nessa ocasião o sacerdote não deveria vestir-se com a vestimenta esplêndida como era o 

costumeiro em seu posto sagrado,  mas com um manto de linho simples como os levitas 

comuns. A explicação dessa simplicidade se dá por uma razão

porque  como  faria  expiação  pelos  próprios  pecados  e  também  pelos 
pecados  do  povo  era  necessário  apresentar-se  em  atitude  humilde  e 
suplicante.  Aquelas roupas simples  estavam mais  em harmonia com o 
tempo de humilhação, como também eram mais leve e mais confortável 
para o deveres que naquela ocasião, sem ajuda, deveria executar que as 
vestes magníficas do pontificado.17

   Vale notar que essa era uma demonstração de que,  em termos de posição,  o mais 

elevado e o mais humilde são vistos na mesma posição, não havendo portanto, distinção de 

pessoas diante Deus.  

16 M. L. ANDREASEN, Comentario Biblico Adventista del Septimo Dia, 788.
17 JAMIESON, FAUSSET, e BROWN,  Comentario  Exegetico y Explicativo de La Biblia  -  Antiguo  

Testamento - Tomo 1, El Antíguo Testamento, Casa Bautista de Publicaciones, 2003, 107., v. I, .



2.2. Sacrifício pelo Sumo Sacerdote: Lv 16: 11-14

 Alguns escritores judeus chegam a argumentar que nos sete dias que antecediam o 

Dia da Expiação o sumo sacerdote deveria  ausentar-se do meio comum onde costumava 

estar.  Deveria  ele,  inclusive,  morar  em uma câmara  do  templo  a  fim de  obter  o  devido 

preparo.

 De acordo com Matthew Henry, nestes dias, sobre ele caía a responsabilidade da obra 

dos sacerdotes inferiores, e ainda  enumera que: (1) “Devia iniciar os serviços dos sacrifícios 

da manhã  mais cedo do que o costumeiro, então, queimava o incenso diário, acendia as 

lâmpadas e oferecia  o sacrifício diário estabelecido”18. (2) “Depois teria que tirar as ricas 

vestimentas, banhar-se, e pondo as vestiduras de linho ia apresentar-se perante o Senhor o 

bezerro para expiação por si mesmo”19. (3) “Logo vinha o sacrifício do bezerro  que Arão 

tinha que oferecer por si e por sua casa”20 (v. 11).  (4) Depois, tomava o incensário cheio de 

brasas e suas mãos cheias de incenso aromático moído, entrava no Lugar Santíssimo, punha 

as  brasas  no  solo  e  aspergia  o  incenso  sobre  ele,  de  modo  que  a  habitação  estava 

imediatamente cheia da fumaça do incenso. Para os judeus, o sacerdote deveria entrar de lado 

e evitar olhar diretamente para a arca onde estava a glória de Deus, devendo sair de costas por 

reverência à majestade divina, e depois de uma breve oração apareceria ao povo. 

(5) “Logo, tomava do sangue do bezerro e entrava com ele pela segunda vez no lugar 

santíssimo”21 (v. 14).

 Para outros estudiosos, a análise dos mesmos versos convergem na direção em que 

“era somente neste dia do ano que o Sumo Sacerdote entrava no Santo dos Santos”22. E com 

ele carregava um recipiente com o sangue do novilho que degolara em função de sua expiação 

e de sua casa (v. 11), juntamente com o incensário de brasas e dois punhados de incenso 

aromático.  Um  detalhe  interessante  desse  aspecto  é  apresentado  por  esses  autores 

considerando a possibilidade de que “não está claro se ele colocou o incenso no turíbulo, 

18 Matthew HENRY,  Comentario exegetico-devocional a toda la Biblia - El Pentateuco. Ed. talleres  
Gráficos de M. C. E. Horeb, Viladecavalls, Barcelona, 1983, 542.

19 Ibidem.

20 Ibid.
21 Ibid. 543.

22 Earl D. RADMACHER, Ronald Barclay ALLEN, e H. Wayne HOUSE, New Nelson  Illustrated Bible  
Commentary. Nashville, T. Nelson Publishers, 1999.



antes ou depois de entrar no Santo dos Santos”23

Altar de incenso

 Mas,  segundo  os  mesmos  autores,  e  embasados  no  contexto  apresentado  no 

Pentateuco,  foi  o  aroma  do  incenso  que  o  protegia  (Nm  16:46-50).  Por  conseguinte, 

consideram que Arão têm em suas mãos um incensário cheio de brasas do altar e incenso que 

se  espalham  por  todo  o  Santo  dos  Santos.  Faz  isso  para  cobrir  o  acento  de  expiação 

(Hakkaporet) para que não morra (v. 13).

 O  Senhor  habita  dentro  do  Santo  dos  Santos,  acima  da  arca  da  aliança.  Muitos 

comentaristas defendem a posição de que “a entrada para essa área era perigosa”24. A fumaça 

age, em parte para proteger a Arão de seu contato direto com a presença divina. E, ao mesmo 

tempo é a justaposição da importância das funções, ou seja, uma indicação de que o Senhor, 

realmente, estava presente no Santo dos Santos. A respeito da fumaça produzida pelo incenso 

sobre o fogo, Champlin destaca

23 Ibidem.
24 Russell,  Norman  CHAMPLIN,  O  Antigo  Testamento  Interpretado  Versículo  por  Versículo,  Ed.  

Hagnos, Cidade Dutra, 2001, 538.



E isso criava uma nuvem de fumaça protetora, para que o homem não visse a 
glória  protetora  (shekinah)  de  Deus,  no  Santo  dos  Santos.  Se  o  sumo 
sacerdote visse essa glória, provavelmente morreria instantaneamente. Em 
tempos posteriores, após sair do Santo dos Santos, o sacerdote proferia uma 
benção especial, por ser esse um momento propício.25

 Outro aspecto ainda, diz respeito às “ofertas de purificação” que são centrais em todo 

o ritual. Após encher o compartimento com a fumaça e Arão abater o touro para si, levava 

parte do sangue para o Santo dos Santos e o aspergia com o dedo sete vezes diante da sede da 

expiação”26.  Este  número  tem representação especial  na  visão  de  Gorman,  pois  indica  a 

natureza mais grave deste uso particular do sangue que é trazido uma vez por ano. E está de 

acordo que   o  “banco de  expiação”  é  tradicionalmente traduzido como o “propiciatório” 

(hakkapporet relacionado com  Kipper)  e  refere-se a tampa colocada em cima da arca da 

aliança27.

 Também sobre o mesmo aspecto, Mackintosh destaca que “a presença Divina se fazia 

presente ali por meio de uma nuvem e a fim de que Arão pudesse comparecer à presença 

imediata da glória e não morrer, a nuvem do incenso se elevava e cobria todo o propiciatório, 

sobre o qual o sangue da expiação devia ser espargido sete vezes em que o incenso aromático 

moído  (v.  12),  representasse  o  bom perfume de  Cristo  –  o  odor  suave  de  Seu precioso 

sacrifício.”28

E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo, espargirá sobre a face do  
propiciatório, para o lado oriental; e perante o propiciatório espargirá  sete  
vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da oferta que será  
pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu; e fará com o seu sangue 
como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e 
perante a face do propiciatório”29(v. 14 e 15).

25 Russell  Norman  CHAMPLIN,  O  Antigo  Testamento  Interpretado  Versículo  por  Versículo.  Ed.  
Hagnos, Cidade Dutra,  2001, 537.

26 Frank H. GORMAN, Um comentário sobre o livro de Levítico. Grand Rapids, Michigan; Edimburgo:  
Wm. B. Eerdmans; Jazigo Press, Comentário Teológico Internacional, 1997, 93.

27 Ibidem.

28 C.  H.  MACKINTOSH,  Estudos  sobre  o  livro  de  Levítico  in  http//www.  ebooksgospel.com.br,  
acessado em 10/11/2011. Ed. Associação Religiosa Imprensa da Fé; Diadema-SP, 2003, 178.

29 Bíblia Sagrada. NVI - Nova Versão Internacional. Lv 16: 14 e 15.



Propiciatório ou tampa da arca da Arca da Aliança

2.3. Sacrifício do Bode “para o Senhor”: Lv 16:15-19

 Nesta  seção,  do  capítulo  16  de  Levítico,  também  encontram-se  a  descrição  dos 

sacrifícios pelo povo. Assim, dois bodes são trazidos à tenda da congregação e sobre eles é 

lançado sortes (v. 8), um é designado para o Senhor e o outro para Azazel que será descrito 

mais adiante. O bode selecionado para o Senhor servirá como oferta de purificação para o 

povo,  ao passo que o bode escolhido para Azazel  será enviado ao deserto carregando os 

pecados do povo.

Nesse caso, do bode em oferta pelo pecado, Gorman sustenta que embora seja visto 

em todo  o  contexto  que  as  pessoas  normalmente  trouxessem seus  próprios  animais  para 

sacrifício, essa não é a prática aqui. Assim sua descrição é relevante no sentido de que Arão 

“se apresenta como representante do povo”30 na execução do bode para benefício dos pecados 

do povo. 

30 GORMAN, Um comentário sobre o livro de Levítico. Grand Rapids, Michigan; Edimburgo: Wm. B.  
Eerdmans; Jazigo Press, Comentário Teológico Internacional, 1997, 93.



“Ele levará esse sangue para dentro véu, e fará o mesmo que fez com o sangue do 

novilho, espargindo sobre o propiciatório (v. 15),  e fará a expiação”31 (Kipper).

O verso 16 explica que o sangue dos sacrifícios limpava a tenda das impurezas da 

comunidade, isso mostra que essas impurezas não restringem apenas ao local do santuário em 

si, mas iam além desse ambiente como argumenta Timm, ao dizer que no Santuário havia 

outros utensílios, além das tábuas de pedra (I Rs 8: 9-11 e II Cr 5:10), estavam ali uma urna 

de ouro contendo o maná e a vara de Arão que floresceu (Hb 9:14)”32. Champlin, concorda 

que eram efetuadas várias e cuidadosas purificações. Ele argumenta que

Israel  era culpado de inúmeros pecados. A transgressão deles contaminava 
não somente a nação, mas também tudo quanto usavam, incluindo o próprio 
Santuário e todo o seu equipamento. O pecado é retratado como algo que 
fazia  todas  as  pessoas  e  coisas  imundas  em necessidade  de  purificação. 
Assim, esses ritos visavam santificar coisas, e não apenas pessoas.33

 Somente   a  partir  daí,  era  feita  a  expiação pelo  altar  que  estava  perante  o 

Senhor, (v. 18), onde eram usados tanto o sangue do novilho quanto o sangue do bode para 

untar os chifres do altar e para espargi-lo como modo de purificação e reconsagração34.

2.4. Imposição das Mãos Sobre o Bode para Azazel: Lv 16:20-22

 O correto estudo e completa compreensão a respeito dessa fase é tanto importante 

quanto  necessário,  pois  somente  dessa  maneira  é  possível  o  claro  entendimento  a  fim 

esclarecer dúvidas existentes na mente de muitos  cristãos ainda hoje.

 

31 Ibidem.

32 Alberto R. TIMM, “Objetos da Arca, Revista do Ancião, janeiro-março de 2006, 31 in Doutrina do 
Santuário, Engenheiro Coelho, SP, 2007, 20.

33 Russell N. CHAMPLIN,  O Antigo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, Ed. Hagnos,  
Cidade Dutra, 2001, 538.

34 Ronald. K. HARRISON, Levítico: Introdução e Comentário; Ed. Mundo Cristão, Cidade Dutra, SP,  
1980, 159.



Para Andreasen, é notório a  seriedade do conceito do bode para Azazel  que faz a 

seguinte declaração sobre tal momento do Dia da Expiação: “Ao considerarmos o Dia da 

Expiação  omitimos  uma  importante  parte  do  serviço,  a  qual  merece  ser  explicada  em 

particular, isto é, a parte do bode emissário”35

 Depois que o sumo sacerdote acabava de realizar todos os ritos de expiação, era então, 

apresentado o bode vivo,  sobre sua cabeça eram postas ambas as mãos e  confessados os 

pecados do povo. Sob argumentação abalizada Jonh Hartley considera que três termos são 

usados entre os versos 20 e 22. São eles “pecado”, “iniquidade” e “rebelião” e segundo ele 

esses três termos “abrangem todas as dimensões do ser humano em quebrar a lei de Deus”. 

Além disso, “os termos aparecem no plural um indicativo da frequência e da totalidade dos 

pecados dos seres humanos”36.

 Está claro, para o autor que o sangue do bode pelo Senhor purificava o lugar Santo, o 

Santíssimo e o Altar, das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões segundo 

todos  os  seus  pecados,  (v.  16  e  19),  mas  acentua  que  isto  não  era  apenas  perdão,  mas 

purificação. O perdão era obtido em decorrência dos serviços diários por ocasião das ofertas 

individuais pelo pecado.

O sangue era espargido e o pecado perdoado (v. 14), entretanto, não estava completo. 

O registro  do pecado permanecia e  deveria  ser  solucionado no Dia  da Expiação quando 

finalmente era apagado, apontando, particularmente “para o Dia do Juízo do qual o Dia da 

Expiação era um símbolo”37.

 Essa  cerimônia  acontecia  de  maneira  singular  e  tinha  propósito  definido:  o  sumo 

sacerdote “porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará 

todas  as  iniquidades  dos  filhos  de  Israel,  e  todas  as  suas  transgressões,  e  todos  os  seus 

pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e envia-lo-á ao deserto, pela mão de um homem 

designado para isso” (V 21). O extrato bíblico deixa claro que esse é o último ato do sumo 

sacerdote antes dele retomar suas vestes (v. 24).

 

35 Milian L. ANDREASEN, O Ritual do Santuário. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Santo André, SP,  
1999, 136.

36 John E. HARTLEY, Word Biblical Commentary - Leviticus. Word Books, Publisher, Dallas, Texas,  
1992, 241.

37 Ibidem, 136.



Vale considerar e responder oportunamente o seguinte questionamento: A quem ou o 

que representa o bode emissário? Que parte têm ele nos serviços do Dia da Expiação?

 Arão, ao lançar as sortes sobre ambos os bodes, uma caíra sobre o bode pelo Senhor e 

a outra sobre Azazel (v. 8), o bode emissário. “Sorte, (gôral), era o método para determinar a 

função de cada um dos bodes, sendo usada 68 vezes no Antigo Testamento, e quase sempre 

para referir a repartição da terra prometida”38.  

 Como será estudado mais adiante, a terminologia Azazel usada para o bode emissário 

não pode, sob qualquer hipótese, causar dúvida quanto ao fato de que o uso desse termo 

esteja  referindo-se a  Cristo  como creem alguns.  Pois,  de  acordo com Holbrook,  “muitos 

cristãos da atualidade consideram os dois bodes do rito de purificação como simbolizando 

somente a Cristo”39.

 No  entanto,  a  posição  de  muitos  eruditos  parece  estabelecer  uma  postura  de 

contrariedade entre Cristo e Satanás. São opositores e como tal,  pressupõe um ser pessoal. 

Tendo  em vista  muitos  argumentos  qualificarem Azazel  como  representante  de  aspectos 

outros, como a um monte ou a um lugar, quando trata do assunto, Andreasen claramente 

destaca

Parece mais razoável crer que, sendo um dos bodes pelo Senhor e este um 
ser pessoal, também o outro deva ser por um ser pessoal. Ademais, como os 
dois bodes se achavam evidentemente em antítese, o ponto de vista mais 
coerente seria aquele que sustenta ser Azazel o oposto a 'o Senhor', o outro 
não poderia ser senão Satanás.40

 Dessa forma, é necessário compreender o papel que desempenha o bode emissário, 

tornando-se assim, clara a compreensão desse aspecto da expiação. Note-se que, depois de 

fazer expiação com o bode para o Senhor, também era feita a reconciliação e a purificação 

pelo santuário e o altar, só então era trazido o bode por Azazel.

38 Alberto R. TREIYER,  La Mishnah, in El Día de la Expiación y la purificación del santuario, Ed.  
Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 1988, p. 42.

39 Frank B. HOLBROOK, The Cross of Christ, John R. W. Stott, p. 144, in "O Sacerdócio Expiatório  
de Jesus Cristo. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí- SP, 2002, 140.

40 Ibidem, 137.



 Está  claro  que  o  sacerdote  havia  acabado  expiar,  o  santuário  e  o  altar  estavam 

purificados; fizera-se expiação; havia-se acabado de expiar, a ideia é de fim do processo para 

este momento. Só então era solicitado que entrasse em cena, e em seu papel especial, o bode 

emissário. Desse modo, é sustentado o argumento de que “o bode emissário não tem parte 

alguma na expiação que já foi realizada”41 com o sangue do bode para o Senhor.

 Essa obra fora completada com este bode sem necessidade de auxílio da parte do bode 

por Azazel. Nesse caso, evidencia-se que para cada papel é exigida uma cumplicidade.

 Por um lado, todo o povo estava perdoado em função do sangue do bode para o 

Senhor  que  executara  sua  cumplicidade,  mas  parte  desse ato  estava  em falta.  Por  outro, 

Satanás não havia confessado, e portanto deveria levar ele mesmo os pecados com a função 

de  próprio  portador,  além dos  pecados  em função  dos  quais  agiu,  fazendo-os  cometer42. 

Estes, são postos sobre sua cabeça que deveria levá-los.

Essa cumplicidade, não obstante, consistia de algumas diferenças indispensáveis. O 

bode pelo Senhor tinha sua ação executada de forma completa do ponto de vista que era 

morto e seu sangue espargido sobre o altar, sustentado biblicamente, no fato de que, “sem 

derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados” (Hb 9:22).

 Indubitavelmente, isso não acontece com o bode emissário, uma vez que, igualmente 

ao  exposto  nas  Sagradas  Escrituras,  o  bode  emissário  (para  Azazel)  recebia  do  Sumo 

Sacerdote, sob imposição de mãos, a confissão de “todas as iniquidades dos filhos de Israel, e 

todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados” (v. 21), e era enviado a uma região 

solitária por alguém designado para esse fim e, lá seria solto (Lv 16: 22).

 Assim, não havia o cumprimento nos moldes em que era exigido ao bode pelo Senhor, 

como argumenta Andreasen, a seguir

O bode por Azazel não é morto. O sangue não é espargido. Não é levado 
para o Lugar Santo. Não se põe nas pontas do altar. A carne não é comida 
pelos sacerdotes. O corpo não é queimado fora do arraial.  Não se põe a 
gordura  fora  do  altar,  nem se  lavam e  se  queimam as  entranhas.  Coisa 
alguma se faz do que constituía uma oferta ou sacrifício pelos pecados. O 
bode  emissário  expia  os  pecados  unicamente  pela  maneira  por  que  um 
criminoso expia os seus, sofrendo as penas da lei.43

41 Ibidem, p. 138.

42 Ibid. p. 140.
43 Ibid.



O  êxito  com  os  dois  bodes  acontecia  no  Dia  da  Expiação.  Os  dois  bodes 

representavam as formas com que Deus tratou o pecado. Eis pelo menos duas: (1) “Por meio 

do primeiro bode, aquele que era sacrificado, os pecados estavam perdoados”44. (2) “Pelo 

segundo, o bode expiatório, que era enviado ao deserto, era removida por completo a culpa.

 Este  mesmo  ritual  se  repetia  a  cada  ano.  Igualmente,  a  morte  de  Jesus  Cristo 

contemplou este sistema de uma vez por todas. Nossos pecados podem ser perdoados e nossa 

culpa tirada, apagada, se nossa confiança for firmada em Cristo”45 (Hb 10:1-18).

2.5. Conclusão da Cerimônia do Dia da Expiação: Lv 16:23-28

 

A seguir são apresentados “os sacrifícios e a limpeza final”46. Após o envio do bode ao 

deserto, Arão devia proceder nova mudança em suas vestimentas, despindo-se das vestes de 

linho  e  pondo-se  as  vestes  normais  para  então  ministrar  os  holocaustos   perante  o  povo 

incluindo a si próprio (24). “Esta era a única vez em que Arão ministrava oficialmente diante 

do povo com toda a sua vestimenta, trazendo consigo o esplendor de ouro  e a glória que 

havia no interior”47 É visto que o bode que é levado ao deserto e lá deixado, é conduzido por 

alguém designado para esse fim (v. 26).

 Esse indivíduo era considerado imundo pelo contato que teve na condução do 

bode com os pecados do povo, portanto, deveria, antes de entrar novamente no arraial lavar 

as suas vestes e tornar-se limpo outra vez. A esse respeito Harrison destaca que

A pessoa  que  tinha  levado  o  bode  para  o  deserto  era  cerimonialmente 
imunda como resultado do contato com os pecados do povo, e devia banhar-
se e e lavar as suas roupas antes de ser readmitida à comunidade.48

44 Biblia Del Diario Vivir. Electronic ed. Nashville : Editorial Caribe, 2000, 1996.

45 Ibid.

46 Daniel CARRO, José Tomás POE, e Rubén O. ZORZOLI,  Comentario Bíblico Mundo Hispano -  
Levitico, Numeros y Deuteronomio, 1 ed. El Paso, Ed. Mundo Hispano, 1993-1997, 99.

47 Alberto R. TREIYER, Excursus I, 92 e 93 in El Día de la Expiación y la Purificación del Santuário.  
Ed. Casa editora Sudamericana, Buenos Aires - Argentina, 1988, 61.

48 Ronald K. HARRISON, Levítico: Introdução e Comentário; Ed. Mundo Cristão, Cidade Dutra, SP,  
1980, 159, 160.



 O mesmo deveria  suceder  com a  pessoa  escolhida  para  carregar  os  cadáveres  do 

novilho e do bode sacrificados como oferta pelo pecado. Quanto à gordura, segundo Harrison, 

“era reservada como sendo a porção especial  de Deus”49.  Está  claramente estabelecido o 

reconhecimento  da  santidade  de  Deus  contrapondo-se  à  pecaminosidade  do  homem, 

“destacando a necessidade de o adorador, seja o Sumo Sacerdote ou não, seguir estritamente 

todas as orientações do Deus da adoração”50.

 Isso mostra o caráter humano no contexto da sagrada adoração de cumprir cabalmente 

todos os requisitos estabelecidos por Deus, mas sobretudo Seu caráter Divino em aceitar a 

humanidade  pecaminosa,  embora  expiada,  limpa,  porém,  defeituosa  e  maculada.  Treiyer 

enfatiza  que  “todo  o  sacerdócio  e  todo  o  povo  estavam  já  purificados  pelos  ritos  que 

acabavam de realizar-se no Santuário”51. E esclarece que

A expulsão do bode emissário expressava o banimento dos pecados desde 
sua causa primeira. Os sacerdotes e os Israelitas, sem dúvida, não haviam 
mudado, nem a sua pele, nem a sua carne pela natureza de um anjo. Esta 
reconsagração especial de uma vida que se entrega completamente sobre o 
altar,  mostra  como  Deus  aceitava  a  natureza  débil  e  pecaminosa  da 
humanidade ao mesmo tempo em que lhe outorgava outra, representando a 
pureza total da divindade.52

 

O ritual termina com o sacrifício do holocausto pelo sacerdote e pelo povo conforme 

suas instruções (v. 28).  

2.6. Orientações Divinas Sobre o Dia da Expiação: Lv 16:29-34

 A seguir encontram-se algumas orientações divinas  sobre o Dia da Expiação. Esta 

seção do grande e solene dia dispunha de orientações adicionais em especial, no que que diz 

49 Ibidem.

50 Ibid.

51 Alberto TREIYER, El Dia de la Expiación y la Purificación del Santuario, 61.

52 Alberto  TREIYER,  El  Dia  de  la  Expiación  y  la  Purificación  del  Santuario,  Ed.  Casa  Editora  
Sudamericana, Buenos Aires-Argentina, 1988, 61.



respeito a: (1) De acordo com o verso 29 à obeservância no décimo dia do sétimo mês, ou 

seja, seis  meses depois de a páscoa ter  sido celebrada.  “A permanência  deste estatuto é 

indicada  pelo  fato  de  que  até  o  dia  presente  esta  cerimônia  solene,  com  modificações 

apropriadas,  é  realizada  no  décimo  dia  do  sétimo  mês,  seguindo  o  calendário  judaico 

tradicional.”53

 A versão em Português do mesmo autor destaca que “o sétimo mês, chamado Tisri 

(setembro-outubro) no período pós-exílico, fazia parte do outono quando as chuvas temporãs 

caíam e a terra era arada e pronta para a semeadura no mês seguinte”54. (2) Também são 

descritos os deveres do povo nesse dia. “Será sábado de descanso solene para vós, e afligireis 

as vossas almas; é estatuto perpétuo” (v. 31).

A auto  aflição   que  era   uma  preparação  para  a  cerimônia,  têm  sido 
interpretada  tradicionalmente  em  termos  do  jejum.  Parece  pelo  menos 
possível  que  a  aflição  incluísse  alguma  variação  penal  distintiva  do 
comportamento rotineiro, tal como usar pano de saco.  O verbo hebraico ãnâ 
na forma intensiva tem o significado de humilhar a si mesmo.55

Matthew Henry sustenta  que todos “deviam  descansar  de seus trabalhos;  deviam 

afligir  suas  almas;  deviam  abster-se  de  todos  os  seus  deleites  corporais  em  sinal  de 

humilhação interior e da contrição de coração por seus pecados. Todos, com exceção dos 

doentes e crianças, ajudavam nesse dia”56. (3) A perpetuidade desta instituição. “Isto vos será 

por estatuto perpétuo” (v. 34). Não deveria ser interrompida, todos os anos estava decretada a 

participação de todos nesta cerimônia até que “a constituição e dispensação do tipo fosse 

finalmente substituído pelo antítipo”57.

53 Ronald K.  HARRISON,  Leviticus:  an introduction and commentary.  1.  ed.  Leicester -  England:  
InterVarsity Press, 1980. 174.

54 Ibidem, 161.

55 Ibid, 161.

56 Matthew HENRY,  Comentario exegetico-devocional a toda la Biblia - El Pentateuco. Ed. talleres  
Gráficos de M. C. E. Horeb, Viladecavalls, Barcelona, 1983, 544.

57 Ibidem, 545.



A repetição anual  dos  sacrifícios  mostrava que havia  neles  somente  uma 
pequena  força  imperfeita para  fazer  expiação,  a  qual  por  si  mesma  não 
poderia realizar-se perfeitamente pela oferenda do corpo de Cristo “uma vez 
por todas” (Hb 9: 26 e 28); pois uma vez que esta 'uma vez' fosse suficiente, 
o sacrifício já não necessitava ser repetido.58

 Treyer considera que “as confissões individuais e coletivas de um povo contrito falam 

de uma erradicação ou eliminação de pecados de todo o ano. Para que esta expiação final 

tivesse um valor definitivo, o povo devia apresentar-se com um espirito de acordo com a 

ocasião”59.

 Esses  são  vários  aspectos  analisados,entretanto,  ponto  central  do  capítulo  16  de 

Levítico para esta pesquisa se encontra no rito dos dois bodes: destinados um para o Senhor e 

outro para Azazel, (Satanás).

58 Ibidem.

59 TREIYER, El Dia de la Expiación y la Purificación del Santuario, Ed. Casa Editora Sudamericana,  
Buenos Aires-Argentina, 1988, 65.



3. O VOCÁBULO “EXPIAÇÃO” E SUA OCORRÊNCIA

O termo Expiação é visto pela primeira vez em Gn 6:14, quando Deus se dirige a Noé 

se referindo à instruções concernentes à Arca dizendo: “betumarás [cobrirás] com betume 

tanto por dentro como por fora”.  O livro contém 10 das 54 perícopes em que o Pentateuco 

está dividido no ciclo anual de leitura sinagogal.

O verso cinco relata que os dois bodes eram literalmente para pecado,  para vítima ou 

sacrifício pelo pecado “taJ'_x;l.”. Algumas versões confirmam isso ao dizer “sacrifício pelo 

pecado”. Já outras dizem “expiação pelo pecado” (Corrigida fiel 1753/1995). No entanto, a 

palavra para expiação em Levítico é  Kippur que aparece 101 vezes no cânon hebraico das 

quais  72 estão no Pentateuco. Todas as vezes em que aparece tem a ideia  de purificação 

(Exemplos em Lv 14.19; Ez 43.26), e em Levítico 16 sua forma é Piel perfeito singular dando 

a ideia também de ressarcir, indenizar, compensar, aplacar, expiar, perdoar60.

A palavra hebraica  Kaphar (expiação) tem ainda, a ideia básica de “reconciliar ao 

limpar do pecado” que aparece 89 vezes em Levítico e significa “Cobrir”61 O texto  diz que o 

bode Azazel deveria ser apresentado vivo diante do Senhor para fazer literalmente expiação 

“sobre ele”(v. 9 e 21) wyl'²[. Isso demonstra que a expiação não era feita por meio dele, mas 

também demonstra que ele tinha parte em “carregar” a expiação.

Esse contexto de purificação e eliminação que traz o Dia da Expiação é de grande 

importância na literatura mosaica e em todo o AT. Exemplos valiosos desse feito podem ser 

encontrados nos seguintes textos: (Ml 3:3); (Is 1:18, 25); (Sl 119:9); (Ex 29:43-44); (Jr 33:8); 

(Ez 36:25; 37:23).

Como verbo é (rp;k) kaphar, quer dizer cobrir, expiar, reconciliar, propiciar, pacificar, 

podendo  ser  encontrado  na  Bíblia,  como visto  anteriormente,  com um sentido  de  cobrir, 

sentido este que quando referido ao pecado é discutido pelo dicionário Vine como segue

A maioria  dos usos da palavra envolve o significado teológico de cobrir, 
frequentemente com o sangue de um sacrifício para expiar algum pecado. 
Não está claro se isto significa que a cobertura esconde o pecado da visão de 
Deus ou implica que o pecado é removido no processo.62

60 Luis ALONSO, rP;k Schokel, Diccionario Bíblico hebreo-español, 369.

61 Edward HEPPENSTALL, Nuestro Sumo Sacerdote: Jesucristo en el santuario celestial, 10.

62 Luis MACEDO, Dicionario Vine : o significado exegetico e expositivo das palavras do antigo e do  
novo testamento (2o ed.),122.



Sua  ocorrência  pode  ser  vista  mais  frequentemente  em Levítico  que  por  sua  vez 

procura dar maior ênfase nos sacrifícios dos rituais para expiar pecados. O autor cita como 

exemplo (Lv 4:13-21), onde se refere à instruções de levar o novilho à tenda da congregação 

como oferta  pelo  pecado.  Após  o  novilho  ter  sido  levado pelos  anciãos  para  o  ritual  de 

imposição de mãos, momento em que os pecados do povo eram transferidos para o novilho, 

este, então, era executado. Nesse momento o sacerdote levava parte do sangue do novilho à 

tenda da congregação “que era borrifado sete vezes diante véu”.

Ali eram distribuídos os incrementos do animal a fim de cumprir o ritual. Macedo 

informa que “parte do sangue era posto nas pontas do altar, enquanto o restante era derramado 

na base do altar dos holocaustos”. Uma vez que a gordura também era era queimada no altar, 

o novilho deveria ser queimado em local diferente, fora do acampamento. A partir de então, o 

sacerdote faria propiciação [Kãphar], e o pecados do povo seriam perdoados (Lv 4:20).

Já “o vocábulo  expiação é visto pelo menos 16 vezes somente no livro de Levítico 

capítulo 16 que é o grande capítulo referente ao Dia da Expiação”63.

Segundo Alberto R. Treyer, na Bíblia, o verbo Kipper aparece 101 vezes significando 

apagar,  de  onde aparece  também a  ideia  de  purificar.  É  possível  ainda,  ver  o  sentido  de 

“expiar” ou “pagamento” para eliminar o pecado. Assim, parece haver uma relação de Kipper 

(expiar) com Manah (apagar)64. O mesmo autor destaca ainda que em Levítico 16, o verbo 

Kipper,  em sua forma piel,  está empregado 16 vezes, sendo sua importância na festa, um 

resultado indiscutível.

Aparece também com a preposição  “al”,  e quando isso ocorre, é sinal um ato  de 

expiação concluída em relação a alguém (Lv 16:33,34; 1:4; 4:20, 26, 32 e 35), ou o lugar a ser 

purificado (Lv 16:16; Ex 29:37; 30:10; Lv 8:15), ou mesmo próximo de algo (Lv 116:10 – o 

bode vivo). “Com be´ad indica o ato expiatório feito em favor de    (ou sobre) alguém”, (Lv 

9:7) - “e faze expiação por ti e pela tua casa”; (Lv16:6) - “e fará expiação por si e pela sua 

casa”; e (Ez 45:17) - “para fazer expiação pela casa de israel”. 

63 Luis MACEDO, Dicionario Vine : o significado exegetico e expositivo das palavras do antigo e do  
novo testamento (2 ed.),123.

64 Alberto  TREIYER,  El  Dia  de  la  Expiación  y  la  Purificación  del  Santuario,  Ed.  Casa  Editora  
Sudamericana, Buenos Aires-Argentina, 1988, 61,  51.



Com o acusativo precedido por  “et”, partícula esta que não é possível traduzir, mas 

que indica inequivocamente o objeto direto da expiação e determina o local exato ou coisa a 

ser purificado65.

Esses importantes dados levam o autor a concluir  que “a construção semântica de 

Kipper + a partícula et não aparecem em todo o Pentateuco fora de Levítico 16:20 e 33, e que 

os sacrifícios oferecidos durante ano não tinham o propósito de purificar o santuário, mas 

unicamente os pecados do povo”66 (Ex 30:10).

65 Ibidem, 51 e 52.

66 Alberto R. TREIYER, El Dia de la Expiación y la Purificación del Sanctuario, in G. F. Hasel, 129, n o 

36, 52.



4. AZAZEL E A EXPIAÇÃO PUNITIVA

 Sobre os chifres do altar por meio da aspersão do sangue diariamente se fazia um 

registro dos pecados perdoados. No Dia da Expiação os pecados daqueles que haviam obtido 

perdão eram apagados simbolicamente67. Esse momento muito importante pode ser divido em 

duas fases.

4.1. Primeira Fase da Expiação

 Ao holocausto diário de um cordeiro, no Yom Kippur se acrescentavam mais animais 

como:  um bezerro,  um carneiro  e  sete  cordeiros  de  um ano.  Ver  (Nm 29.7-11).  Em sua 

totalidade eram sacrificados 15 animais  nesse dia  e  sua verdade mais  destacada era a da 

extinção, a erradicação final do pecado.

Ao iniciar o Kippur e os serviços especiais, o sumo sacerdote recebia da congregação 

dos filhos de Israel, dois bodes para expiação ou vítima pelo pecado (Lv 16:5). Isso demonstra 

que os dois tinham parte na expiação, mas não significa que os dois tinham parte no perdão 

dos pecados. Os dois bodes eram apresentados diante do Senhor, na porta do santuário (v. 7).

Era então lançada a sorte sobre os dois bodes: um seria para Jeová e outro para Azazel (Vs 8-

10).  Através  do  contexto  literário  é  possível  crer  que  Azazel  seja  um  ser  pessoal,  um 

“alguém”. Algumas razões são: (1) Jeová é um ser pessoal. Isso sugere que o outro ser não é 

uma montanha ou um lugar, mas sim um ser pessoal como o é Jeová. (2) Os dois bodes são 

apresentados juntos. Não haveria lógica em oferecer um bode para Jeová e outro para  uma 

“coisa”68.

Curiosamente,  “no  livro  apócrifo  de  Enoque,  Azazel  é  um  dos  chefes  dos  anjos 

prevaricadores, posto logo em cadeia pelo anjo Rafael. É impossível dizer também se talvez 

Azazel fizesse referência a uma superstição egípcia acerca de Tifón, o espírito do mal, que 

habitava nos lugares despovoados”69.

67 Milian L. ANDREASEN, El Santuario y Su Servicio. Buenos Aires - Argentina; 1979, 141, 141.

68 JAMIESON, BROWN, e A. R. FAUSSET, “Comentario exegético y explicativo de la Biblia”, 108.

69 Ibidem.



De acordo com Salim Japas “a forma em que aparecem contrastadas as expressões 

“para o Senhor” e  “para Azazel”  necessariamente requerem que Azazel  designe a  um ser 

pessoal, e nesse caso só poderia ser referente à Satanás”70. Segundo o mesmo autor “a versão 

síria das Sagradas Escrituras entende como Azazel, o nome de um demônio que os antigos 

hebreus e canaanitas criam que habitava no deserto, terra estéril, aonde Deus não exercia sua 

ação fecundante”71.

Mas como explicar que os dois bodes eram para expiação (Lv 16, 5) se o segundo 

bode  representava  Satanás?  Seria  o  caso  de  se  entreter  com o  argumento  de  que  somos 

purificados também em Satanás? Absolutamente não! A cerimônia em si explica. No início, o 

sumo sacerdote oferecia o bode ao SENHOR em expiação72 (V. 9), matava o bode para o 

Senhor e, com seu sangue entrava no santuário,  pela terceira vez no dia Expiação. Se este 

permanecia “mais tempo do que o conveniente, muitas vezes as pessoas começavam a entrar 

em pânico, temendo que por causa de qualquer de seus pecados ou por algum pecado do 

sacerdote, a glória do Senhor pudesse ter-lhe tirado a vida.”73

 O sumo sacerdote representava todo o povo, diante da arca da aliança, se pecassem, 

todas as pessoas também seriam culpadas. Se Deus o aceitou, significa que também aceitou 

todas  as  pessoas.  Os  israelitas  esperavam com preocupação  e  temor  o  retorno  do  sumo 

sacerdote depois de estar na presença do Senhor no Lugar Santo, porque a sua defesa final (de 

bênçãos para o ano novo) dependia da aceitação e purificação feita por Deus74.

Ali, diante da arca da aliança fora feita expiação por todos os pecados do      povo de 

Israel. Deus ouvia o sumo sacerdote ao fazer a confissão dos pecados de Israel e, em seguida, 

o sumo sacerdote, para cumprir a justiça da lei, tinha o sangue dos sacrifícios que morreram 

pela nação. Deus continua hoje a ouvir o nosso Sumo Sacerdote, como fez no passado. Então 

o sumo sacerdote aspergia sangue "sobre o propiciatório”. Então saía, e com reverência fazia 

expiação pelo Tabernáculo de reunião e assim o altar e o Santuário eram purificados (vs. 16-

19).
70 Salim JAPAS, Cristo en el santuario, 80.

71 Ibidem.

72 É necessário  lembrar  que  a  palavra  expiação  tem sua  tradução  como  sinônimo  de  “cobrir”.  
Durante todo o ano os pecados que se achavam registrados eram perdoados por meio do sangue  
das  vítimas  que  haviam  sido  mortas  em  lugar  do  pecador.  No  Kippur  esses  pecados  alí  
“registrados” eram cobertos (expiados). Isso era feito simbolicamente por meio do sangue do bode  
para o Senhor.

73 Ellen G WHITE, História da Redenção, 159.

74 Edward HEPPENSTALL, Comentario y Definición.



Altar de sacrifícios

4.2. A Segunda Fase da Expiação

O santuário era santo e puro. Os pecados do povo que haviam sido perdoados durante 

todo o ano, agora foram retirados do santuário. A bênção de Deus por meio da fé estava 

garantida. Mas qual era a função do segundo bode para Azazel? Por que ele também era para 

expiação (Lv. 16, 5)? Conforme avalia G. Morish “os dois bodes simbolizavam dois aspectos 

diferentes da expiação: O primeiro aspecto é caracterizado como aquele que reúne o caráter e 

a santidade de Deus e o segundo é tido como o que atenda a necessidade do pecador para tirar 

o pecado”75. Uma análise teológica torna possível a compreensão: O bode para Azazel - cujo 

sangue foi derramado e prefigurava a Satanás - não tinham parte na realização da redenção 

pessoal.  Ele  apontava para a  erradicação definitiva e  total  do pecado,  como resultado da 

redenção realizada por Cristo76.  A Palavra de Deus é clara e diz: “Quando houver acabado de 

expiar... então trará o bode vivo” (v. 20). 

75 MCDONALD, Comentario al Antiguo Testamento, 144.

76 Edward HEPPENSTALL, Comentario y Definición.,  9.



Quando trazido e apresentado diante do Senhor, a expiação do santuário estava toda 

acabada. Como dito, os pecados de Israel eram simbolicamente apagados. Estava assegurada 

a bênção.  

Mas o que dizer  de Satanás? Parece claro que há duas  partes  em cada pecado:  a 

tentação de Satanás e o ato pecaminoso. Quando Deus lida com o caso, em última análise o 

papel de Satanás não será ignorado. O sangue do bode para o Senhor purificava os pecados de 

Israel. O pecado do povo havia sido excluído. Mas o que fazer de Satanás, que levou o povo 

ao pecado? Nada?! Jesus pagou com seu sangue o pecado de todos os israelitas espirituais 

que aceitam sua morte expiatória. Mas Satanás não.

Então, Satanás e todos os pecadores que rejeitaram o sangue de Cristo pagarão por 

suas próprias obras (Rm 2. 6). Mas Satanás pagará não somente pelos seus próprios pecados, 

mas pela parte que teve em fazer cometer os pecados aos outros. Sobre o bode para Azazel 

(Satanás),  sobre  ele  serão  colocados  todos  os  pecados  dos  quais  é  responsável77.  Eles 

confessaram diante do Senhor, através do sumo sacerdote, e perante todo o Israel, todas as 

iniquidades dos filhos de Israel, seus pecados e transgressões, sim, eles são colocados sobre o 

bode para Azazel” (Lv 16, 21).

Mas que parte tem, então, Satanás no perdão dos pecados dos salvos? Absolutamente 

nenhuma.  O  sumo  sacerdote  após  a  limpeza  do  santuário  de  todo  o  pecado,  saía 

simbolicamente à porta da tenda onde o bode Azazel,  vivo,  o estava esperando. Nota-se, 

portanto, que os pecados que eram colocados sobre o bode vivo (Satanás), eram os pecados 

das pessoas que já haviam sido perdoadas, pecados expiados (cobertos) no lugar santíssimo. 

Assim, Satanás não está envolvido no perdão destes e ou qualquer outro pecado. 

O sangue do bode para Azazel não é derramado e “sem derramamento de sangue, não 

há remissão de pecados” (Hb 9:22).

Ele é enviado para o deserto estando vivo (Lv 16:22). Satanás não está envolvido no 

processo  de  remissão  (perdão)  dos  pecados,  mas  é  vinculado  por  suas  próprias  ações  a 

participar do processo de extinção do pecado. Não somos salvos pelo bode expiatório, somos 

salvos pelo Senhor. 

77 Leslie HARDINGE, Levítico: Cristo es Todo, 46.



E a salvação oferecida pelo Senhor será concluída quando não mais houver “pecado e 

pecadores.”78 O próprio  Deus  fará  a  extinção79.   A Culpa  e  o  pecado  serão  extintos  do 

universo e a perfeição reinará para todo o sempre.  Quem é capaz de negligenciar a “tão 

grande salvação” descrita em (Hb 2: 3)?

Portanto, de acordo com as Sagradas Escrituras, pela aceitação do sangue do Cordeiro 

de Deus (Jo 1:36)  e completa entrega a Ele, o crente está livre de toda condenação. Diz ela, 

“nenhuma condenação há  para  aqueles  que  estão  em Cristo”  (Rm 8:1).  Tornam-se  seres 

pecadores, por permanecerem no mundo, porém “salvos” em Cristo (Romanos 5:10; 8: 24; I 

Cor  15:  2).  Assim,  com os  pecados  perdoados  (I  João  2:12)  está  em pleno  processo  a 

preparação da vida “para sempre com o Senhor” (I Tessalonicenses 4:17).

78 Ellen G. WHITE, Conflito Cósmico, 352.

79 Ver Apocalipse 20: 7-15,



5. O BODE PARA O SENHOR E A EXPIAÇÃO REDENTIVA

Considerando a possibilidade de se buscar uma alternativa para  a posição de muitos 

cristãos da atualidade de que a  identificação de um dos animais é  tida como uma figura 

sacrifical em prol do pecador, faz-se necessário esclarecer alguns pontos.

Primeiro, “o termo hebraico que traduz como bode emissário um dos bodes do ritual 

em Israel é Azazel”80. Esse aspecto é relevante uma vez que se argumenta como pressuposto 

que eram tomados “dois bodes para a oferta pelo pecado” (Lv 16: 5) e convém aprofundar, 

esse aspecto. O verso 10 de Levítico 16 contém instruções particularmente notáveis: “Mas o 

bode sobre o qual cair a sorte  para Azazel será posto perante o Senhor, para fazer expiação 

com ele a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel”81.

 Tem havido  certa  divergência  entre  os  comentaristas  em suas  opiniões  acerca  do 

caráter  e  propósito  desta  parte  da  cerimônia.  “A LXX  (Septuaginta)  bem  como  outros 

tradutores consideram Azazel  como sendo um lugar de escape para o bode,  outros como 

sendo um refúgio elevado de rochas (Bochart), outros ainda, algo separado de Deus (Ewald 

Tholuck). Outros porém, admitem que Azazel seja uma representação de Satanás” (Genesius 

Hengstemberg)82. Esta última opinião está fundamentada na ideia   de que ambos os bodes 

formavam um único sacrifício de expiação e é apoiada por Zacarias capítulo 3 que apresenta 

um notável comentário sobre a passagem.

 É impossível que houvesse nessa cerimônia singular alguma referência  a qualquer 

superstição egípcia a respeito de Tifón, o espírito do mal de um lugar desabitado, e que o 

propósito era o de o ridicularizar  pelo envio de um animal maldito a seus domínios crués. O 

assunto está envolvido em grande obscuridade.

80 HOLBROOK,  O sacerdócio expiatório de Jesus Cristo. Casa Publicadora Brasileira; Tatuí  Sao  
Paulo, 2002, 140.

81 Bíblia Sagrada. Electronic Ed. Brasil, JUERP/Imprensa Bíblica Brasileira, 2000, 1967-1974. Lv 16:  
10.

.
82 JAMIESON, FAUSSET, e BROWN,  Comentario  Exegetico y Explicativo de La Biblia  -  Antiguo  

Testamento - Tomo 1, El Antíguo Testamento, Casa Bautista de Publicaciones, 2003, 108., v. I, .



 A pergunta a seguir já foi feita anteriormente. No entanto, é precisamente oportuno 

refazê-la agora, pois a resposta que a partir dela se extrai pode iluminar o caminho traçado 

por Deus para o Dia da Expiação em Israel. Antes de se vestir com as vestes de costume, e 

lavar-se totalmente o Sumo Sacerdote tinha diante de si seu último ato oficial em Israel, que 

era o de impôr as mãos sobre a cabeça do cabrito vivo e confessar os pecados do povo. “E 

pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos 

filhos de Israel” (v 21).

 Certo de que o bode para Azazel cumpria um propósito definido nos serviços do Dia 

da Expiação, cabe definitivamente o questionamento: A quem ou o quê representa o bode 

para Azazel? Qual é exatamente sua parte nos serviços desse dia? Embora  muito se tenha 

escrito sobre isso e sabendo que o tema tem sido alvo de muitas discussões, tentaremos aqui 

mostrar,  que,  embora o assunto não esteja totalmente resolvido entre os comentaristas da 

Bíblia,  há  uma  posição  “que  mais  se  harmoniza  com  o  verdadeiro  propósito  geral  da 

expiação”83.

 Conforme declaração de Andreasen, “alguns teólogos têm sido levados a pensar que 

os  dois  bodes  representam a  Cristo  em fases  diferentes  de  sua  obra  expiatória.  Não são 

poucos os que pensam que representam forças opostas: como um é para o Senhor, o outro 

deve ser para Satanás”84.

Embora não haja unanimidade de opinião entre os autores sobre o termo hebraico 

Azazel, tanto que “algumas versões o deixam sem tradução, muitos eruditos modernos bem 

como os judeus sustentam ser ele pessoal e maligno”85. E estão de acordo quanto ao fato de 

que “a raiz da palavra é “o que tira”, e mais especificamente, o que tira algo “por uma série  

de atos”. Outros ainda sugerem uma combinação de “ez”=cabra e “azal”=“ir-se”, “partir”86. 

Frank B. Holbrook assegura dois importantes argumentos quanto a especificidade da função 

do bode.

83 Milian L. ANDREASEN, El Sanctuario y su servicio. Ed. Gospel; Keene-EUA, 183.

84 Milian. L. ANDREASEN, Comentario Biblico Adventista del Septimo Dia. Mountain View, California  
– EUA, 1978.

85 Ibidem.

86 Ibid.



 Destaca  que  é  importante   identificar  Azazel  e  que  o  termo  hebraico  pode  ser 

traduzido como “bode emissário”87. Quanto à posição de alguns cristãos de que os dois bodes 

representam somente  a  Cristo,  está  evidenciado  para  eles  na  declaração  de  que  o  Sumo 

Sacerdote tomava da congregação “dois bodes, para oferta pelo pecado” (v. 5). Nesse verso 

está parte de uma argumentação que tende a sumarizar a intenção de se dizer que constituíam 

uma  única  oferta  pelo  pecado.  O  complemento  do  argumento  encontra-se  cinco  versos 

adiante, onde se diz que “o bode sobe o qual cair a sorte para ser bode emissário apresentar-

se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação (kipper) com ele” (v. 10). Argumentam haver 

aqui evidência adicional pelo fato de que só Cristo é capaz de fazer expiação.

No entanto, Holbrook enfatiza que “há razões suficientes para rejeitar o ponto de vista 

de que os dois bodes juntos representam aspectos diferentes  da morte única de Cristo. Uma 

posição razoável é a de que nesse rito, Deus está, mediante o emprego dos dois animais, 

apresentando uma nova faceta da verdade na parábola do santuário”88. Eis os dois argumentos 

por ele apresentado.

5.1. Argumento Escriturístico

Segundo ele, literalmente no texto hebraico se lê: “...uma sorte por Yahweh e a outra 

sorte por Azazel” (Lv 16: 8). Visto ser Yahweh (o nome do Deus da Aliança) um  Deus  

pessoal, a evidência é ser Azazel igualmente um ser pessoal. Ademais,  “desde que o ato de 

lançar sorte estabelece clara distinção entre Yahweh e Azazel, da mesma forma está claro que 

os dois personagens se opõem um ao outro”89.

87 Frank B. HOLBROOK, O sacerdócio expiatório de Jesus Cristo. Casa Publicadora Brasileira; Tatuí  
Sao Paulo, 2002, 140.

88 Ibidem.

89 Ibid.



5.2. Argumento Racional

 Conforme  faz  notar  Holbrook,  primeiramente,  enumera  que  no  sistema  de  ritual, 

jamais  se  utilizavam  dois  animais  para  representar  um  único  sacrifício.  O  pecador 

arrependido podia oferecer uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada ao mesmo tempo, 

mas nunca dois animais ao mesmo tempo para simbolizar uma única oferta pelo pecado, ou 

dois para simbolizar uma única oferta queimada. Esta é uma  evidência presumível de que a 

intenção  não  era  identificar  o  bode  por  Azazel  com  o  bode  por  Yahweh.  A evidência 

fortemente plausível em Holbrook e também em outros estudiosos estabelece que

O bode por Azazel não constituía um sacrifício uma vez que seu sangue não 
era  derramado.  Logo,  não  levava  as  iniquidades  de  Israel  de  maneira 
salvadora.  A divisa  do  sistema  do  santuário  era:  'Sem derramamento  de 
sangue, não há remissão de pecados de pecados' (Hb 9: 22). Eliminava-se o 
bode por Azazel para morrer à míngua.90

Outro  aspecto  levantado  por  Holbrook  aparece  em terceiro  lugar,  mostrando  que 

“Azazel ao ser introduzido no ritual, o complexo do santuário já havia alcançado a condição 

de  completa  purificação”.  O  texto  diz:  “Havendo,  pois  acabado  de  fazer  expiação  pelo 

santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo” (Lv 16: 20).

 Portanto, não resta dúvida de que o ritual introduz  a Satanás, porém o faz como um 

opositor,  inimigo, responsável pelo mal  que só ele é capaz de causar.  Assim, argumentar 

simplesmente que  Azazel é apresentado perante o Senhor para “fazer expiação por meio 

dele” (v. 10) é não compreender completamente a noção de sentido que é capaz de exprimir o 

termo “expiação”.

 A seguir estão pelo menos dois sentidos apresentados por Holbrook. (1) Quando se 

sacrifica uma oferta pelo pecado em favor do pecador arrependido, e o sangue dessa oferta é 

aplicado adequadamente e na maioria das vezes parte de sua carne  é comida pelo sacerdote , 

pode-se falar de uma expiação no sentido redentor, onde o pecado do penitente é apagado, 

perdoado em função da morte do substituto. 

90 Ibidem.



Mas, expiação também pode ter um sentido punitivo, quando uma pessoa culpada e 

não perdoada perde a vida por sua ofensa. Como exemplo cita-se o caso de Nadabe e Abiú 

(Lv. 10:2), entre outros.

Vê-se, portanto, neste caso que o fazer expiação transmite a ideia de recebimento de 

um castigo por causa de um ato mal cometido e não expiação de maneira salvadora. “O bode 

era banido do acampamento para o deserto onde perecia”91. Essa parte do ritual era feito com 

o bode para Azazel, o que apontava portanto, para a resolução definitiva do problema do 

pecado. Satanás como inimigo de Deus e de seu povo será punido e executado no juízo  final 

como  originador   e  instigador  do  pecado  –  inteiramente  responsável  pela  rebelião  que 

introduziu no universo.

91 Ibidem.



6. HERMENÊUTICA:  APLICANDO  A MENSAGEM  DE  LEVÍTICO  16  AOS 

DIAS DE HOJE

6.1. A obra Sumo Sacerdotal de Jesus no Santuário Celestial desde 1844

 Considerando o  panorama histórico  dos  acontecimentos,  é  possível  notar  como os 

dados se complementam da perspectiva desse estudo. O ministério sumo sacerdotal de Cristo 

descrito por Daniel, pelo menos no que diz respeito a sua transição, teve sua validação em 

1844.  “E  ele  me  disse:  até  duas  mil  e  trezentas  tardes  e  manhãs;  e  o  santuário  será 

purificado”92 (Dn 8:14). Trata-se do santuário de Deus e de sua atividade ali compreendida em 

função do pecador. A partir de então a representação da atuação do justo Juiz se dará por meio 

da passagem deste, do lugar santo para o lugar santíssimo.

O momento  na  história  em que  muitos  questionaram a  ocorrência  de  um evento 

notadamente esperado, se deu em outra perspectiva e esta de grande esperança para todos os 

cristãos, inclusive daqueles que tiveram sua fé abalada por um equívoco na distinção correta 

do evento. Sabe-se que as datas coincidiram com as predições dos estudiosos de então, no 

entanto, o evento teve seu lugar erroneamente classificado. “O cálculo do período profético 

estava  correto.  Os  2.300  anos  haviam findado  em 1844.  Seu  equívoco  –  e  de  todos  os 

intérpretes  daquela  oportunidade  –  foi  quanto  à  compreensão  de  qual  evento  haveria  de 

ocorrer no fim daquele período profético”93.  

Entretanto, da mesma forma, “quando a profecia dos 2.300 dias foi cumprida em 1844, 

a importância de algo inédito ocorreu no Santuário Celestial: o dia antitípico da expiação 

havia  começado”94.  Disto  sabe-se,  que  Cristo  entrara  no  compartimento  mais  sagrado  do 

Santuário  Celestial  para  interceder  pelos  pecadores  com uma  correspondência  entre  esse 

ambiente e o terrestre referido anteriormente.

92 Bíblia online. Versão Almeida Corrigida e revisada  Fiel; Daniel 8:14.

93 Nisto  Cremos:  27  Ensinos  Bíblicos  dos  Adventistas  do  Sétimo  Dia.  Ed.  Casa  Publicadora  
Brasileira, Tatuí-SP, 2000, 423.

94 Ángel Manuel RODRÍGUES, “Cristo em Su Santuario. 
http://www.adventistbiblicalresearch.org/documentos/SantuarioDan8-9.htm: Acessado em 24/11/11.”

http://www.adventistbiblicalresearch.org/documentos/SantuarioDan8-9.htm


Embora não estabeleça a exata correspondência entre ambos, Holbrook destaca sua 

essência e o por quê das devidas diferenças. Ele assim as identifica

Embora  desejemos  compreender  o  ministério  sacerdotal  de  Cristo  no 
santuário  celestial,  não  devemos  esperar  encontrar  uma  correspondência 
exata entre os santuários terrestre e celestial. A humanidade, por exemplo, 
foi criada a “imagem de Deus” (Gn 3:15), mas, obviamente, não significa 
que o ser  humano seja idêntico a Deus,  ainda que reflita seu criador em 
alguns  aspectos.  Do  mesmo  modo,  o  santuário  celeste  reflete  apenas 
palidamente as glórias da habitação celestial da divindade e o ministério de 
Cristo trata com os aspectos morais e espirituais da salvação e não com a 
aspersão do sangue físico.95

 Essencialmente é destacado que “quando se fala do céu e do santuário celestial, refere-

se a aspectos celestes que estão além da compreensão humana”96.  Assim, considerando a 

possibilidade de limitação do homem, Deus se utilizou de uma representação de realidades 

celestiais em termos humanos, e o santuário terrestre e todos os rituais que apontavam a 

Cristo  fizeram-se  necessários  uma  vez  que  eram  tidos  como  familiares  à  compreensão 

humana.  No  que  concerne  a  sua  existência  e  importância,  Rodrígues  identifica  alguns 

importantes aspectos. Primeiro argumenta que

A doutrina  do  santuário  diz-nos  que  Cristo  está  fazendo  agora  o  último 
aspecto  de  seu  trabalho  sacerdotal  no  santuário  celestial.  Sabemos  onde 
estamos com relação ao que está acontecendo no céu. O Dia da Expiação 
antitípico está em plena atividade, e Deus está julgando o Seu povo. Estamos 
nos aproximando do final da misericórdia de Deus, e prestes a testemunhar o 
confronto  entre  as  forças  de  Deus  e  Satanás.  A consumação  da  nossa 
salvação está prestes a realizar97.

Não há necessidade de repetir o sacrifício. “A morte de Cristo na cruz assegurou a 

destruição daquele que tem o poder da morte e que foi o originador do pecado. 

95 Frank B. HOLBROOK, O sacerdócio expiatório de Jesus Cristo. Casa Publicadora Brasileira; Tatuí  
Sao Paulo, 2002, 14 e 15.

96 Ibidem.

97 Ángel M. RODRÍGUES, “Cristo en Su Santuario. 
http://www.adventistbiblicalresearch.org/documentos/SantuarioDan8-9.htm. Acessado em 24/11/11”.



Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar ao mal. A expiação não 

precisará ser repetida,  e não haverá perigo de outra rebelião no universo de Deus”98.  Em 

segundo lugar, outro aspecto é comentado por Rodrígues em que apresenta outra perspectiva 

da doutrina.

A doutrina do santuário é uma perspectiva única a partir da qual é possível 
estudar o plano da redenção. Ilumina o desenvolvimento do plano dentro da 
história, identificando seus componentes principais em conjunto com outras 
profecias,  mesmo  quando  no  momento  histórico  tiver  lugar  a  oposição 
histórica.  Esta  doutrina é centrada na obra  de Cristo e  nos dá uma visão 
integrada da mesma. Pode-se ver facilmente a progressão na obra de Cristo 
através  do  estudo  da  teologia  do  santuário.  Cristo  é  visto  como  vítima 
sacrificial, Sumo Sacerdote, Mediador, Juiz, Advogado e Rei.99

Cristo entrou em seu santuário para  ministrar em favor de seu povo. A essa obra típica 

deu  Ele  início  desde  que  subiu  ao  céu,  por  ocasião  de  sua  ascensão  e  como  aspectos 

específicos  de  sua  mediação.  Sua  obra  é  toda  abrangente  por  meio  de  Sua  morte  que 

reconciliou consigo toda a humanidade. “Essa reconciliação cósmica será consumada no fim 

do grande conflito, antes da destruição dos poderes malignos, quando toda criatura no céu e 

na terra há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor”100. 

O acesso do ser humano a Deus só é possível por intermédio da morte sacrifical de 

Cristo.  Este “compareceu diante de Deus no santuário celestial  como nosso precursor;  de 

modo que através dEle estamos livres para nos aproximar de Deus em plena confiança”101. 

Mackintosh destaca essa abertura da seguinte maneira

O caminho não estava aberto para que o homem pudesse aproximar-se em 
todo o tempo da presença divina, nem existia um meio em todo o cerimonial 
mosaico, que lhe permitisse ficar ali continuamente. Deus estava encerrado 
dentro, longe do homem; e o homem estava fora,  separado de Deus, e o 
sangue  de  bodes  e  bezerros  não  podia  abrir  caminho  para  um lugar  de 
encontro permanente. Era necessário o sacrifício de um nome mais nobre e 
sangue mais precioso.102

98 George R. KNIGHT, Questões Sobre Doutrina.  Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2009, 483.

99 Ángel M. RODRÍGUES, Tratado de Teologia. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2011, 449.

100 Ibidem, 440.

101 Ibid.

102 Charles H. MACKINTOSH, Estudos sobre o livro de Levítico in http//www. ebooksgospel.com.br,  
acessado em 10/11/2011. Ed. Associação Religiosa Imprensa da Fé; Diadema-SP, 2003, 201.



De fato, essa é uma ênfase incontestável que encontra-se estabelecida também no livro 

de Hebreus, na qual Salim Japas ressalta as qualificações referentes ao caráter infalível de 

Cristo, dizendo que

O último e mais  sólido argumento esgrimido pelo autor  de Hebreus para 
estabelecer a superioridade da nova ordem sacerdotal é o caráter de Cristo. O 
novo sacerdócio é melhor que o levítico, porque o novo sacerdote é Jesus, 
que é “santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais  
alto do que os céus.103

 No antigo israel o povo era convocado a se santificar e isso se dava a medida em que 

todos eram mobilizados a “afligir as almas” (Lv 16:29). Igualmente, embora os crentes já 

tenham obtido a  santificação pelo sangue de Cristo,  Este  continua confirmando-lhes essa 

santidade. “São chamados, como o Israel antigo,  a ser santos porque Deus é santo (1Pe 1:15). 

Mas  essa  santidade  só  chega  ao  cristão  mediante  a  obra  de  Cristo  no  santuário 

celestial”104.

Para Japas, “na ordem Levítica, o supremo sacerdote, embora não estivesse livre do 

pecado nem imunizado contra a tentação, era afastado e santificado mediante o elaborado 

ritual de ordenação. Porém, avalia que o mesmo não pode ser dito do Salvador. Em suas 

palavras, atribui ao próprio Deus características de imaculado sumo sacerdote, como aparece 

a seguir

Mas nosso Senhor Jesus Cristo não necessitou de nenhuma cerimônia de 
purificação,  já  que  a  dedicação  de  sua  vida  ao  ministério  sacerdotal  se 
apoiava no juramento divino e na incontestável trajetória de sua vida sem 
pecado. E ali sentado “à destra do trono da Majestade nos céus” (Hb. 8:1) 
Cristo  vem a ser  “ministro do  santuário,  o  verdadeiro tabernáculo  que o 
Senhor erigiu, não o homem” (V. 2),  a quem podemos nos achegar “com 
coração sincero, em plena certeza de fé (Hb 10:22), sabendo que por isso,  
também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo 
sempre para interceder por eles.105

  

103 Salim JAPAS,  Cristo no Santuário:  Sua intercessão pelo homem. Ed. pacific Press Publishing  
Association; Mountain View - California, 1980, 37.

104 RODRÍGUES, Tratado de Teologia. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2011, 457.

105 JAPAS,  Cristo  no  Santuário:  Sua  intercessão  pelo  homem.  Ed.  pacific  Press  Publishing  
Association; Mountain View - California, 1980, 37.



Assim,  da  mesma  forma  como  os  sacerdotes  se  aproximavam  de  Deus  quando 

exprimiam suas ofertas no ritual antigo,  também, na condição de sumo sacerdote,  Cristo, 

Justo mediador perante o pai, oferece o privilégio de receber todo o crente. “Na condição de 

sumo  sacerdote,  Cristo  está  sempre  disposto  a  oferecer  socorro  necessário  aos  que  são 

tentados”106 (Hb 2:18).

 Portanto,  a  obra sumo sacerdotal  de Cristo nem de longe pode ser resumida.  Sua 

complementariedade e abrangência são necessários em todos os aspectos da vida espiritual 

humana. No santuário mosaico “os serviços eram divididos em duas partes: os sacerdotes 

ministravam diariamente no lugar santo, ao passo que, uma vez por ano o sacerdote efetuava 

uma obra especial de expiação no lugar santíssimo para a purificação do santuário”107.

 Diante disso, estava aberta a porta de acesso ao perdão a todos os pecadores penitentes 

ali. À porta do tabernáculo o pecador arrependido se achava com sua oferta e, impondo-lhes 

as mãos sobre a cabeça do animal (vítima), “confessava seus pecados, transferindo-os assim, 

figurativamente, de si para o sacrifício inocente”108, cumprindo, desta maneira, as Sagradas 

Escrituras, quando orientam quanto ao fato indiscutível de que, 'sem derramamento de sangue 

não pode haver remissão de pecados'.

 Essencialmente, esse  tipo representa o  antítipo em todas as suas esferas. A obra de 

Cristo haveria de trazer a luz todos esses símbolos terrestres em uma esfera completamente 

celeste. Uma vez que os serviços do santuário  eram claramente simbólicos e temporários, 

muitos estudiosos consideram que não havia uma relação efetiva entre o sangue de touros e 

bodes e o perdão de pecados109. Tais comentaristas tem considerado o caráter dos sacrifícios 

da seguinte maneira

Os sacrifícios eram típicos e tinham pouca virtude em si mesmos; porém eles 
prenunciavam  as  boas  novas  que  viriam  e,  desse  modo,  serviam  a  um 
propósito vital.  Compreendidos corretamente, eles conduziam à pessoa de 
Deus. Ensinavam lições a respeito da realidade do pecado, da necessidade de 
confissão, da majestade da lei, da santidade de Deus, do seu grande amor 
pelo  homem  caído  e  da  preparação  necessária  para  permanecer  em  sua 
presença.110

106 RODRÍGUES, Tratado de Teologia. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2011, 457.

107 Ibidem.

108 Ibid.

109 Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia. Vol. I, Ed. Casa Publicadora Brasileira; Tatuí-SP,  
2011, 748.

110 Ibid.



Nos  moldes  alusivos,  Cristo  igualmente,  assume  seu  ministério  sumo  sacerdotal 

cumprindo aqueles tipos para os quais apontavam todos emblemas de ritos levíticos, tanto em 

tempo quanto em espaço. Ora, dia após dia, ano após ano, havia um período dedicado ao 

simbolismo de purificação em Israel.

 Agora, em Sua misericórdia, Cristo ocupa-se de exercer no período de tempo atual e 

tendo lugar distinto  no santuário celestial, como fora por Ele mesmo ordenado, que o tipo se 

cumprisse no antítipo, em função do penitente. “Jesus está em pé no santo dos santos, para 

comparecer  agora  na  presença  de  Deus  por  nós.  Ali,  não  cessa  de  apresentar  Seu povo, 

momento após momento, perfeito nEle”.111

6.2. Fechamento da Porta da Graça e o Encerramento da Mediação de Cristo no 

Santuário Celestial

 Embora o Grande intercessor tenha grandioso interesse pela humanidade - a ponto de 

se entregar à morte - o ápice de Seus serviços como mediador, no santuário celeste, diante do 

Pai, chegará o dia em que há de cessar sua ministração intercessora, encerrando assim, o 

juízo investigativo. “A obra desse dia especial era uma figura ou ilustração do último aspecto 

da grandiosa obra de Deus em favor do homem. No antigo Israel, tal ocasião era um dia de 

juízo”.112

A instrução bíblica descrita a seguir torna claramente óbvia declaração da seguinte 

forma: “Porque toda a alma, que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu 

povo. Também toda a alma, que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do 

meio do seu povo” (Lv 23:29, 30).

Na  mesma  linha,  o  argumento  levantado  por  Paul  Isaac  Hershon,  representa  a 

veracidade dos fatos referentes ao dia do juízo: “Até os anjos, conforme é mencionado no 

Ritual são acometidos de temor e tremor; eles se apressam de uma parte para outra, dizendo: - 

Eis que é chegado o dia do juízo – o Dia da Expiação é o dia do juízo”.113

111 Ángel M. RODRÍGUES, Tratado de Teologia. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2011, 457.

112 KNIGHT,  Treasures  of  the Talmud,  1882,  97 in  Questões Sobre Doutrina.   Casa Publicadora  
Brasileira, Tatuí-SP, 2009, 264.

113 Ibidem.



 As sombras descritas nos rituais levíticos apontam para o fato de que “a purificação 

do  santuário  era  o  último  serviço  realizado  pelo  sumo  sacerdote  no  conjunto  anual  das 

cerimônias ministradas” 114. Detalhadamente, a respeito do juízo o comentário explicita que

Era  a  obra  encerradora  da  expiação  –  uma  remoção  ou  afastamento  do 
pecado  de  Israel.  Prefigurava  a  obra  final  no  ministério  de  nosso  sumo 
sacerdote no Céu, pela remoção ou obliteração dos pecados de Seu povo que 
se achavam registrados nos relatórios celestiais. Este trabalho envolve uma 
investigação  e  um julgamento;  e  isto  precede  imediatamente  a  vinda  de 
Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória.115

 É por esse processo investigativo que, finalmente, todas as nações deverão receber seu 

veredito  de acordo com o que se achar registrado nos altos celestiais. “Sentado no Seu trono 

para julgar o mundo, sendo ao mesmo tempo Juiz, Advogado, Perito e Testemunha, Deus 

abre o livro de registros. […] Soa a grande trombeta; ouve-se uma voz branda e suave, […] 

dizendo:  Este  é  o  Dia  do  Juízo”116.  Indiscutivelmente,  para  todos  os  seres  humanos,  “o 

ministério  de  Cristo  culminará  em Juízo  e  este  se  dará  pouco  antes  de  seu  retorno  em 

glória”117.

 

Como Senhor supremo e não habitando em “santuário feito por mãos” (Hb 9: 24), Seu 

serviço expiatório se dá em dois momentos; “um, o de reconciliação, no lugar santo, e o 

segundo,  o  de  julgamento  no  lugar  santíssimo  –  ilustram vividamente  as  duas  fases  do 

ministério de nosso Senhor como Sumo Sacerdote”118.

 Tal sacerdócio é considerado perfeito em todas as suas esferas, uma vez que, em Jesus 

e  Sua  morte  na  cruz,  se  realizaram  completamente  os  benefícios  que  os  sacrifícios  de 

animais, por si mesmos, jamais poderiam realizar.

114 Ángel M. RODRÍGUES, Tratado de Teologia. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2011, 459.
115 Ibidem.

116 George R.  KNIGHT,  The Jewish Encyclopedia,  V.  II,  286 in  Questões Sobre Doutrina.   Casa  
Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2009, 264.

117 Ibidem.

118 Ibid.



Jesus, na verdade, aperfeiçoou o pecador lavado no seu sangue e tornou o 
pecador santo diante dos seus olhos. Não há necessidade de repetição de 
sacrifícios, pois por seu único sacrifício no calvário, Jesus já nos supriu em 
nossa necessidade, libertando-nos completamente do pecado, da culpa e da 
vergonha.119

 Embora, todo esse processo esteja se passando no Céu diante de Deus, a realidade da 

vida humana não está imune às decisões tomadas pelo Tribunal de Juízo de Deus, ainda que a 

aparente distância dê essa impressão. “Esse julgamento, obviamente, terá lugar enquanto os 

homens  estiverem na  terra.  Eles  podem estar  inteiramente  despercebidos  do  que  está  se 

processando  nos   Céu.  Mas  é  difícil  supor  que  Deus  deixe  de  advertir  os  homens  de 

semelhante juízo impendente e seus resultados.”120

6.3. Azazel e Seu Envio para o Deserto: Prisão de Satanás por Mil Anos (Ap 20)

Mil anos ou Milênio será o período em que os santos reinarão com Cristo no Céu. 

Enquanto isso, Satanás terá um período de completa inutilidade, sem qualquer atividade com 

a  qual  possa  se  ocupar.  Assim,  “de  que  modo  extinguirá  Deus  finalmente  o  mal?  Que 

acontecerá com Satanás? 

O  que  impedirá  que  o  mal  torne  algum  dia  a  erguer  sua  horrorosa  feição”121? 

Apocalipse capítulo 20, versos 1-4, esclarece que durante período do Milênio, “a influência de 

Satanás sobre a terra será restrita, enquanto Cristo estará reinando com os santos”122.

 Por ocasião do segundo advento, Deus estabelecerá Seu reino de glória sobre a terra 

onde,  de  acordo  com Daniel,  “será  um reino  que  persistirá  para  sempre”  (Dn  2:44).  É, 

portanto, por ocasião desse retorno, que têm parte na primeira ressurreição os justos mortos, 

enquanto os justos são  transformados. Falando dos justos mortos ressuscitados, João diz que 

“sobre esses a segunda morte não tem autoridade; pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e 

de Cristo e reinarão com Ele os mil anos” (Ap 20:6).

119 Lawrence RICHARDS, Comentário Bíblico do Professor. Ed. Vida; São Paulo-SP, 1987, 1171.

120 George R. KNIGHT, Questões Sobre Doutrina.  Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2009, 304.

121 Nisto  Cremos:  27  Ensinos  Bíblicos  dos  Adventistas  do  Sétimo  Dia.  Ed.  Casa  Publicadora  
Brasileira, Tatuí-SP, 2000, 470.

122 Ibidem.



 Esse  momento  será  marcado  por  alegria  e  ao  mesmo tempo de  profunda  tristeza. 

Enquanto os justos vão para o Céu “para o encontro com o Senhor nos ares” (1Ts 4:17), os 

inimigos de Cristo lamentarão uma condição de horror e tristeza irremediável. A terra estará 

desolada, e permanecerá nesse estado, livre da habitação humana até que findem por completo 

os mil anos. O profeta Jeremias descreve uma cena muito próxima do estado caótico da terra 

durante o Milênio

Olhei para a Terra, e ei-la sem forma e vazia; para os Céus, e não tinham luz. 
Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. 
Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam 
fugido.  Jeremias  utiliza  a terminologia  encontrada em Gênesis 1:  2,  'sem 
forma e vazia', indicando que a Terra se tornará tão caótica como o era ao 
começo da Criação.123

 Satanás,  então  será  preso.  “Os  eventos  que  ocorrem  nessa  oportunidade  foram 

prefigurados no ritual do bode emissário, no Dia da Expiação, nos serviços do santuário de 

Israel”124. No Dia da Expiação, o sumo sacerdote purificava o santuário mediante o sangue 

expiatório do bode para o Senhor. Somente depois que a expiação se achava completa é que o 

ritual envolvia Azazel, o bode que simbolizava Satanás. 

Colocando as mãos sobre a cabeça desse bode, o sumo sacerdote confessava “todas as 

iniquidades  dos  filhos  de  Israel,  todas  as  suas  transgressões  e  todos  os  seus  pecados”, 

colocando-os sobre a cabeça do bode (Lv 16:21). Depois, o bode era enviado para o deserto, 

para a “terra solitária” (v. 22). Os procedimentos com o bode emissário tinham a ver com o 

serviço típico anual da santuário do antigo israel. “Esses tipos eram simplesmente símbolos 

dramatizados, ou alegorias proféticas, das grandiosas realidades do evangelho a ocorrerem 

nesta dispensação. Consequentemente,  o antigo cordeiro pascal representava Cristo,  nosso 

cordeiro pascal morto em nosso favor”125.

De igual modo, “Cristo, no santuário celestial, tem ministrado os benefícios de Sua 

completa expiação ao Seu povo; em Seu retorno Ele os redimirá e lhes dará a vida eterna. 

Quando Ele houver completado Sua obra de redenção e purificação do santuário celestial, 
123 Ibidem.

124 Ibid.

125 George R. KNIGHT, Questões Sobre Doutrina.  Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2009, 288.



colocará  os  pecados  de  Seu  povo  sobre  Satanás,  o  originador  e  instigador  do  mal”126. 

Conforme afirmado anteriormente, “de nenhuma forma pode-se dizer que é Satanás quem 

efetua  a  expiação  redentiva  pelos  pecados  dos  crentes  –  Cristo  realizou  essa  obra  por 

completo”127. Mas Satanás deve ser responsabilizado por todos os pecados que ele levou os 

salvos a praticarem. Assim como o bode emissário era conduzido ao deserto por um “homem 

à disposição para isso”, assim Deus banirá Satanás para a Terra desolada e desabitada, e com 

ele se fará a “expiação punitiva”.

A visão que João teve do milênio, descreve em traços vívidos o banimento de 
Satanás. Ele viu que no começo dos mil anos, 'o dragão, a antiga serpente,  
que é o diabo, Satanás',  foi posto em cadeias e confinado ao abismo (Ap 
20:2, 3). Isso retrata simbolicamente a cessação temporária das atividades de 
perseguição e engano de Satanás; 'para que não mais enganasse as nações até 
se completarem os mil anos'128 (Ap 20:3).

“Confinado a Terra, Satanás estará preso por meio de uma cadeia de circunstâncias. 

Uma vez que sobre a Terra não existe qualquer vida humana, Satanás não tem a quem tentar 

ou perseguir. Ele está preso no sentido de não ter nada para fazer”129.

126 Nisto  Cremos:  27  Ensinos  Bíblicos  dos  Adventistas  do  Sétimo  Dia.  Ed.  Casa  Publicadora  
Brasileira, Tatuí-SP, 2000, 470.

127 Ibidem.

128 Ibid.

129 Ibid.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nota-se, que o capítulo 16 de Levítico apresenta um dos grandes temas da Bíblia. 

Nele se revela,  de forma impressionante,  o maravilhoso plano da Salvação. “Em seus 34 

versículos estão escondidas preciosas maravilhas a respeito de Deus.  A profundidade dos 

significados que se revelam nas cerimônias descritas revela também um autor divino”130. 

Muitos conceitos estão implícitos dentro dos símbolos do santuário.

Um deles  é  sugerido  claramente  pela  natureza  geral  da  declaração  e  o  contexto 

imediato da epístola aos Hebreus. Ao mostrar que Cristo entrou no Santuário imediatamente 

após  sua  ascensão,  para  cumprir  o  significado  tipológico  do  Dia  da  expiação,  estava 

sugerindo  um item vital  à  perpetuidade  da  vida  humana.  Trata-se  da  bendita  esperança. 

Rodrígues  ressalta  que,  o  livro  de  Hebreus  contém  claramente  uma  ênfase  entre  duas 

esperanças  e  que  “se  comparados  os  capítulos  6:19  com 7:19  encontrar-se-á  a  sugestão 

expressiva da frase 'no interior do véu' de que ela não se refere ao lugar santíssimo”. 

Aqui a antiga lei sacerdotal, com suas restrições, é eliminada pela introdução de uma 

'esperança  superior,  […]  pela  qual  nos  achegamos  a  Deus'.  O conceito  de  'esperança'  é 

seguido aqui, como em 6:19 por um conceito de culto”131, como aparece a seguir132:

6:19 7:19
“uma esperança” “uma esperança superior”

“que penetra além do véu” “pela qual nos achegamos a Deus”

130 Milian L. ANDREASEN, Comentario Biblico Adventista del Septimo Dia. Mountain View, California  
– EUA, 1978, 793.

131 Ángel M. RODRÍGUES, Tratado de Teologia. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2011, 466.

132 Ibidem.



Vê-se que “Hebreus 7:19 esclarece o significado de 6:19”133. Rodrígues enfatiza que 

“entrar no interior do véu é 'chegar-se a Deus', uma expressão usada no Antigo Testamento 

para descrever o serviço dos sacerdotes no santuário (Lv 21:21, 23), mas nunca se refere ao 

ministério do Sumo Sacerdote no lugar santíssimo”134. Contudo, a expressão deve se aplicar 

“ao indivíduo que se aproxima de Deus em atitude de adoração e oração (Is  29:13).  De 

acordo com Hebreus, a esperança em Cristo dá acesso ao santuário celestial.  O texto não 

discute  o lugar específico dentro do santuário, no qual Cristo entrou depois de Sua ascensão. 

O fato de haver Cristo entrado no santuário significa que Ele tem pleno acesso a Deus”135.

Um aspecto relevante considerado por Mackintosh, do ponto de vista típico da obra 

expiatória de Cristo, “é o meio pela qual é mantida perfeitamente a glória divina e quem são 

supridas as maiores necessidades do homem. A vida perfeita humana deve considerar dois 

aspectos  do  grande objetivo  da  expiação,  a  saber:  (1)  satisfazer  os  direitos  de  Deus,  os 

direitos de Sua natureza, do Seu caráter e do Seu trono; (2) expiar perfeitamente a culpa do 

homem, respondendo todas as suas necessidades”136.

 Rodrígues  prossegue  em sua  consideração  e  destaca  que  “elementos  contextuais 

excluem a  discussão  do  dia  antitípico  da  expiação  de  Hebreus  6:19”137.  E  destaca  que 

“Levítico, por sua vez, no capítulo 16:2, trata claramente do Dia da Expiação. Já em Hebreus 

6: 13-20 a discussão tem a ver com a certeza das promessas de Deus a Abraão”138. Portanto, 

tendo Deus cumprido fielmente suas promessas ao Patriarca, todos os cristãos são levados, 

por estímulo, a confiar plenamente na certeza da esperança, concluindo que são dignas de 

total  credibilidade.  “Essa esperança traz certeza porque se ancora na própria presença de 

Deus, no santuário celestial, onde Cristo entrou como nosso Precursor”139.

133 Ibidem.

134 Ibid.

135 Ibid.

136 Charles H. MACKINTOSH,  Estudos Sobre o Livro de Levíticos. Ed. Buenas Nuevas  St. Louis,  
Missouri – EUA, 202.

137 Ángel M. RODRÍGUES, Tratado de Teologia. Ed. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí-SP, 2011, 466.

138 Ibid.

139 Ibid.
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