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RESUMO 

O ritual Dia da Expiação, descrito no capítulo 16 do livro de Levítico, 

apresenta o cerne de toda a teologia levítica, sendo o ápice do serviço religioso do 

antigo Israel e parte importante para a compreensão da teologia do Pentateuco. 

Apesar disso, existem partes deste rito que são pouco exploradas e alvo de diversas 

interpretações diferentes, o que prejudica consideravelmente o completo 

entendimento da teologia levítica. Uma parte pouco abordada deste ritual são os 

holocaustos de Levítico 16:24. Este trabalho se propõe a verificar qual a relação 

entre tais holocaustos com o restante dos rituais do capítulo e qual a relação deste 

verso com o restante do capítulo. Para isto é feita uma análise estrutural de todo o 

capítulo 16, bem um debate sobre o assunto entre diversos autores concluindo que 

tais holocaustos são parte dos ritos expiatórios especiais ao dia da expiação. 

 

Palavras chave: Levítico; Holocausto; Carneiro; Dia da expiação; ritual; 

estrutura; Pentateuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
The Day of Atonement´s ritual, described in Leviticus 16, presents the core of 

the whole Levitical theology, the culmination of religious service of ancient Israel and 

a important part in the understanding of the Pentateuch´s theology. Nevertheless, 

there are parts of this rite that are unexplored and subject to various different 

interpretations, which significantly hampers the full understanding of the Levitical 

theology. A rarely addressed part of this ritual is the burnt offerings of Leviticus 

16:24. This work proposes to verify the relation between such burnt with the rest of 

the rituals of the chapter and the relationship of this verse with the rest of the chapter. 

To accomplish this it is made a structural analysis of the entire chapter and a debate 

on the subject among many authors concluding that such holocausts are part of the 

special expiatory rites to the Day of Atonement. 

 

Keywords: Leviticus; Holocaust; ram; Day of Atonement; ritual; structure; 

Pentateuch. 
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1  INTRODUÇÃO  

Segundo Paul House (2001, p. 174) o capítulo 16 do livro de Levítico 

apresenta o cerne de toda a teologia do livro. Ele afirma que este capítulo é a 

demonstração mais clara da graça divina em todo o Antigo Testamento e apresenta 

a teologia do perdão e a solução final para o problema do pecado do povo. Já 

Hartley (2002, p. 217 e 224) argumenta que o dia da expiação apresenta não só o 

ápice do serviço religioso de Israel, mas também o centro de todo o Pentateuco. 

Para o autor (HARTLEY, 2002, p. 224) o dia da expiação está posicionado 

estrategicamente no centro do pentateuco e apresenta o clímax do serviço religioso 

israelita, de maneira que é o dia da expiação que permite ao santuário continuar 

operacional e permite ao povo continuar tendo acesso ao altar para pedir perdão dos 

seus pecados. De forma similar, Gane (2005, p. 217) afirma que o dia da expiação 

está no centro do Pentateuco e representa o topo das práticas cúlticas de Israel. Por 

fim, Gerhard Hasel (HASEL, 1989) compartilha o defendido pelos autores acima 

citados e afirma que o ritual descrito em Levítico 16 é o clímax do ano ritual do 

antigo Israel.  

A importância dos ritos destes dia é ainda mais ampliada quando se tem em 

vista a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso porque segundo Timm 

(1995, p. 471), Canale (2006, p. 74) e Douglas (2002, p. 6), o estudo dos rituais do 

santuário é parte importantíssima da teologia adventista sendo o elemento 

interconector de toda a teologia adventista e a base de todo pensamento teológico 

da denominação. Segundo lembram Holbrook (2002, p. 146) e as crenças 

fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia (ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL 

GERAL DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA, 2008, p. 385) para a teologia 

adventista o dia da expiação representa uma prefiguração de uma realidade 

escatológica que aponta para o julgamento de todos os povos da terra. Hasel (2011, 

p. 930) e Rodriguez (2011, p. 477), ao escreverem no Tratado de Teologia 

Adventista do Sétimo Dia, apresentam exemplos claros de como essa realidade 

afeta a teologia adventista. À semelhança de tantos outros autores adventistas, 

estes dois autores, utilizam a figura do dia da expiação como lente tipológica para a 

compreensão de conceitos soteriológicos e escatológicos presentes em Daniel e 

Apocalipse. Em outras palavras, a teologia adventista, exemplificada nestes dois 
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autores, entende que existem conexões entre as profecias destes livros e  o dia da 

expiação, de maneira que para que tais profecias sejam compreendidas os rituais 

deste dia devem ser entendidos.1 

Apesar de tal importância do capítulo para a compreensão da teologia do 

Pentateuco e para a teologia adventista, o texto em questão não é totalmente 

explorado e examinado. É verdade que alguns pontos são amplamente estudados, 

mas outros são quase que totalmente desconsiderados, sendo escassos os 

exemplos na literatura de debates abordando o assunto. Enquanto, por exemplo, o 

estudo do bode emissário é parte sempre presente na literatura, os dois holocaustos 

de Levítico 16:24 são deixados quase que absolutamente de lado. É o caso de 

Hasel (1981), Timm (2007), Andreasen (1948), Gulley ([S.d.]), Holbrook (2002) e 

Amorim (1986) que são autores adventistas de obras de considerável vulto sobre o 

santuário que tratam sobre o dia da expiação, mas que em seus trabalhos não 

chegam a citar tais holocaustos. Outros autores ao escreverem sobre a área como 

Rodriguez (1996), Gane (2004a, a, b, 2005) e Nichol (1978) chegam a citar tais 

holocaustos, mas de maneira breve, pontual.  

Não obstante, no pouco que fala de tais holocaustos a academia apresenta 

considerável divergência. Enquanto autores importantes como Gane (2004a, 2005), 

Leibowitz (1996, p. 222), Hartley (2002) e Milgrom (1991) defendem que tais 

holocaustos fazem parte dos ritos especiais do dia da expiação, outros autores 

igualmente importantes como House (2001), Gelardini (2012) e Gorman (1990) 

afirmam que tais holocaustos nem sequer fazem parte do dia da expiação. Essa 

divergência se torna ainda mais visível quando se percebe que ainda existe 

divergência sobre a exata função de tais holocaustos, mesmo dentre os autores que 

concordam em uma determinada conclusão.  

 

                                                 
1
 O objetivo do presente não é discutir a teologia adventista ou suas implicações, sendo esta citada apenas 

para se demonstrar a importância do texto em estudo dentro de tal perspectiva. Sendo assim, não se incluirá 
aqui o debate adventista propriamente dito. Para tal debate recomenda-se a leitura de  The Sanctuary and 
Atonement: Biblical, Historical and theological Studies organizado pelo Biblical Research Comittee of the 
General Conference of Seventh-Day Adventists  e publicado em 1981 pela The Review and Herald Publishing 
Association, Washington D.C 
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2  PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

Sendo assim, qual seria a relação entre os holocaustos de Levítico 16:24 com 

o serviço do santuário e, principalmente, com o dia da expiação?  

3  OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Verificar qual seria a relação entre os holocaustos de Levítico 16:24 com o 

com o dia da expiação. 

Objetivos específicos: 

a) Realizar uma revisão bibliográfica a respeito do tema, a fim de verificar 

quais os posicionamentos acadêmicos a respeito da questão; 

b) Realizar um estudo em relação à estrutura do capítulo 16 de Levítico para 

poder determinar se os holocaustos em questão se encontram dentro dos 

ritos específicos do dia; 

 

4  JUSTIFICATIVA 

4.1 Relevância Geral 

Como já anteriormente demonstrado, a plena compreensão do livro de 

Levíticos e do Pentateuco é, em parte, diretamente dependente do devido 

entendimento dos rituais do dia da expiação. Quando se associa isto ao fato que 

existe um debate implícito sobre os holocaustos de Levítico 16:24 e sua presença 

dentro dos ritos especiais do dia da expiação, se percebe que a devida 

compreensão da festa, e por conseguinte da teologia levítica, pode estar incompleta. 

Desta forma, compreender a relação dos citados holocaustos com o dia da expiação 

oferece não uma contribuição isolada, mas uma compreensão que pode afetar toda 

teologia do Pentateuco.  

Essa relação fica mais explícita quando se nota que diversos autores 

compreendem que os rituais do dia formam um todo complexo, onde as partes 

influenciam profundamente o todo, como é o caso de Gane (2004a, 2005), Milgrom 

(1991), Andreasen (1948), Bacchiocchi (2002). Sendo assim, a ausência ou 
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presença de tais holocaustos dentro dos ritos especiais do dia da expiação é capaz 

de alterar, em certa medida, a compreensão de todo o ritual deste dia, o que 

demonstra a relevância do assunto para o debate acadêmico. 

Outro fator, já previamente abordado, é a escassez de material sobre os 

holocaustos em questão dentro da literatura. Apesar de estarem presentes dentro de 

uma dos mais importantes textos do Antigo Testamento, estes holocaustos não são 

citados por grande parte dos autores e uma pequena parte, quando o faz, trata de 

uma maneira breve e incidental.  Dentro da pesquisa preliminar, feita em português 

e Inglês, não foi encontrado nenhuma pesquisa com esse tema e nem mesmo uma 

obra que tivesse esse tema como capítulo ou secção de capítulo. 

 

4.2 Relevância para a Igreja Adventista do Sétimo dia 

Por fim, um fator já visto na delimitação, é que o estudo do Santuário é de 

extrema importância, relevância e atualidade dentro da teologia adventista. Timm 

(2004, p. 270) chega a afirmar que o estudo do santuário foi o elemento 

diferenciador do adventismo sabatista nos primórdios da denominação e 

Wallenkampf (1989, p. xiii) lembra que o Biblical research Institute nos anos 70 

decidiu realizar um estudo minucioso a respeito do santuário. Em 1989 o mesmo 

órgão organizaria um estudo sobre expiação (WALLENKAMPF; LESHER, 1989) e, 

mais tarde, em 2013, o simpósio de primavera da Adventist Theological Society  

(“2013 Spring Symposium on Atonement”, 2013) voltaria ao assunto, tratando sobre 

expiação.  Tais pontos apontam para a importância do tema dentro da perspectiva 

teológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde sua fundação até a época 

presente. Apontam, igualmente, para a atualidade do debate em questão, 

demonstrando que o assunto ainda é de interesse da academia adventista. 

 

5  METODOLOGIA E PRESSUPOSIÇÕES 

Esta pesquisa será realizada sob os pressupostos Gramáticos históricos, 

intentando chegar ao correto significado das escrituras conforme intencionado por 

Deus. Este método pressupõe que as escrituras são a palavra inspirada de Deus, 
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autoridade máxima e harmônica entre si (DAVIDSON, 2011, p. 108).  Apesar disto, 

não se pretende apresentar uma obra dogmática e nem irrelevante aos que 

defendem pressupostos diferentes. Isso porque será utilizada uma interpretação 

literária do texto bíblico, com base exclusiva no texto final. Desta forma, ficam 

excluídos os debates sobre contexto histórico, autoria, história do texto e etc. Isto se 

dará semelhantemente ao proposto por Barton (1984, p. 178 e 179), que inspirado 

no novo criticismo analisa o texto como uma obra completa.  

A metodologia utilizada para a análise do texto bíblico será a proposta por 

Stuart e Fee (2008), sendo que trabalho se fará uso da análise da tradução e 

estrutura do texto como ferramentas. Isso será feito com o objetivo de perceber 

melhor as inter-relações e limites do texto, o que é imprescindível para o 

cumprimento dos objetivos propostos para este trabalho. O trabalho segue as 

sugestões dos autores citados (STUART; FEE, 2008, p. 42 a 44)  faz um esboço da 

passagem, a  separando em tópicos e verificando as transições; também procura 

por padrões de pensamento como desdobramentos, recomeços, formas de frases 

peculiares ou palavras centrais; organiza a discussão de estrutura em ordem 

decrescente de tamanho; e verifica a existência de possíveis estruturas poéticas. 

Entretanto, para que a estrutura seja apresentada é necessária uma tradução 

anterior que seja literal e precisa, de maneira que o presente apresentará uma 

tradução do texto antes da estrutura.  

Apesar disso, é importante verificar outros autores que abordaram o assunto, 

mesmo que em uma perspectiva mais crítica. Isso porque, segundo Lakatos e 

Marconi (2003, p. 215 e 225) é essencial que qualquer tema de pesquisa seja 

integrado adequadamente dentro da teoria existente e que contenha uma análise do 

que já foi escrito para que não haja uma duplicação do esforço, falsas “novas 

descobertas” ou ainda a inclusão de “lugares-comuns” no trabalho. Sendo assim, o 

diálogo com os autores se dará em todas as seções. A parte que versa sobre 

revisão de bibliografia faz particular uso da comparação de literatura de maneira que 

o pensamento dos autores sobre os holocaustos em estudo são analisados, 

categorizados e comentados. Na tradução existem breves  comentários de diversas 

obras sobre a tradução de determinados termos, regras gramaticais e crítica textual. 

Por fim, a parte da estrutura faz particular uso de outras obras, sendo que será 

estabelecido um debate entre autores sobre as características da estrutura do texto 

antes que a sugestão de estrutura deste trabalho seja apresentada. 
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6  REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA  

O tema em questão é controverso e pouco explorado. As obras que tratam 

dos holocaustos de Levítico 16:24 muitas vezes tem posições tão divergentes que a 

impressão que se tem é que cada autor elaborou uma proposta particular, sem 

influências diretas de outros. Isso talvez se dê, como Gane (2005, p. 23) afirma, 

porque tais holocaustos se encontram entre as partes do rito da expiação que não 

foram totalmente explicadas no capítulo.  Outra possibilidade é que pelo simples fato 

que tais ritos se encontra após a saída do bode Azazel  e portanto são considerados 

secundários e de menor importância.  

A maioria dos que escrevem sobre o assunto acaba por analisar os ritos em 

questão ao debater outros pontos do ritual do dia da expiação, ou do sistema 

sacrifical de Israel. É o caso de Gane (2005, p. 186 a 189, 218 a 220) que, apesar 

de ser um dos autores que mais comenta sobre o assunto, analisa os holocaustos 

dentro do estudo dos rituais da novilha vermelha (Num. 19) e das ofertas pelo 

pecado (Lev. 16:6 e 9). Outros autores até gastam um tempo considerável analisado 

o verso 24, contudo se debruçam sobre os banhos rituais e deixam os holocaustos 

em segundo plano. Este é o caso de Gorman (1990, p. 90 a 95) e Treiyer (1992, p. 

85 a 94), que defendem uma importância considerável dos banhos rituais e assim 

acabam por analisar os holocaustos do verso. 

Tendo isso em vista e para melhor organizar a revisão das obras, é possível 

estabelecer algumas classificações para os autores estudados: (1) Os que 

defendem que os sacrifícios em estudo fazem parte do rito regular da expiação; (2) 

os que propõem tais ofertas como sendo dos ritos gerais (ritos comuns à mais de 

uma festa); (3) aqueles que acreditam que tais holocaustos fazem parte do rito 

especial, mas não dos rituais expiatórios do dia; (4) Os que defendem que tais 

holocaustos fazem parte dos ritos especiais ao dia da expiação (aqueles específicos 

a este ritual) . É importante lembrar que alguns autores, como é o caso de Gane, 

aparentemente oscilam de posicionamento de uma obra a outra, enquanto outros, 

como é o caso de Treiyer, não se encaixam perfeitamente em nenhuma das 
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categorias estabelecidas por terem posicionamentos bem particulares. Estes 

aspectos, contudo, serão debatidos nas páginas que se seguem. 

 

6.1 Rito regular  

Os autores nesta classificação são aqueles que, de alguma forma, acreditam 

que os holocaustos de Levítico 16:24 se encontram entre os rituais regulares do 

serviço do santuário e não entre os serviços anuais deste. Isto inclui os que 

defendem a identidade destes entre os sacrifícios diários (Num. 28:3 e 4) e os que 

advogam que se trata de um outro ritual regular não específico.  

Curiosamente, dentre todos os autores estudados apenas Nichol (1978, p. 

Lev. 16:24) afirma diretamente que os holocaustos de Levíticos 16:24 fazem parte 

do ritual diário descrito em números 28:3 e 4. O autor argumenta que a troca de 

vestes iniciada no verso 23 é um indício do fim dos rituais próprios do dia da 

expiação e concluí que as ofertas do verso 24 são os sacrifícios da tarde. Apesar de 

não oferecer uma maior explicação, a ideia apresentada pelo escritor é semelhante 

à apresentada por Gorman (1990, p. 90 a 95, 1997, p. 95) e por Baumgarten (1993, 

p. 446). Ambos ensinam que o paralelo entre se vestir (v.4) e se despir (v.24) 

representam um rito de passagem de entrada e a saída de um estado marginal, 

estado esse necessário para executar os rituais do dia da expiação. Segundo eles o 

sumo-sacerdote estaria em imensa santidade ao sair do santíssimo e, portanto, 

deveria se despir dela no banho para não colocar o povo inteiro em perigo. 

 É importante citar que tanto Gorman quanto Baumgarten não são 

explícitos sobre sua posição quanto aos holocaustos (Baumgarten nem se detém no 

assunto), mas este posicionamento os colocam ou nesta seção ou, pelo menos, na 

seção dos que identificam tais ofertas como sendo do rito geral. Isso porque a 

conclusão que Nichol dá a esse raciocínio é lógica, apesar de levantar problemas 

que provavelmente Gorman e Baumgarten não quiseram aceitar.  

Já House (2001, p. 175) e Nahmanides (CARASIK, 2009, p. 124 e 125), 

apesar de estarem na mesma categoria, se mantém em uma posição menos 

evidente, o que acaba por inviabilizar uma argumentação mais apropriada. House 

afirma que estando o povo e o sumo-sacerdote purificados dos pecados, os 

holocaustos são feitos como um novo começo, uma continuidade da vida. Isso 
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parece indicar que os holocaustos são o recomeço do serviço diário ou dos rituais 

regulares do santuário. Já Nahmanides defende que o incensário teria sido deixado 

no propiciatório para cumprir o propósito do verso 13 (fazer uma cortina de fumaça) 

e que no verso 23 o sumo-sacerdote voltaria ao santíssimo para buscar o incensário. 

Ocorre que em seguida, no comentário dos versos 23 e 24, ele afirma que o 

incensário só seria recuperado em um ato não ritual nos holocaustos da tarde e que 

tais versos tratam desta saída do santuário, o que dá indícios que ele identifica os 

holocaustos de Levíticos 16:24 como sendo parte do ritual diário. 

A identificação dos holocaustos de Levítico 16:24 com o serviço diário 

apresenta alguns problemas por conta de um número considerável de diferenças. A 

primeira e mais evidente diferença é notada quando se vê os animais de cada rito. O 

serviço diário, descrito em Números 28, de fato exigia holocaustos, contudo, o 

animal requerido para tais holocaustos era o cordeiro (ֶבׂש  enquanto os ,(ֶכֶּ֫

holocaustos de Levítico 16:24 exigiam um carneiro (יִל  Apesar de  .(Lev. 16: 3 e 5) (א ֶּ֫

serem dois animais da mesma espécie, é necessário lembrar que a palavra para 

carneiro tem origem etimológica que dá indícios que se tratam de dois animais bem 

diferentes. A raiz da palavra tem a ver com “estar na frente” ou ainda “liderar” 

(BROWN; DRIVER; BRIGGS, 2000a, p. לִיַא; DAVIDSON, BENJAMIN, 2011, p. 12 e 

22; HARRIS et al., 1999, p. לִיַא; LUDWIG; BAUMGARTEN, 1994, p. 40) o que indica 

que este era um animal macho, adulto e líder do rebanho, ao contrário dos cordeiros 

de um ano de idade exigidos para os rituais diários (Num 28:3 e 32). Gane (1999) 

parece concordar com essa diferenciação e apresenta uma perspectiva econômica, 

já que afirma que quando Deus exigia um carneiro Ele estaria aumentando peso do 

sacrifício, uma vez que este era o animal mais caro do rebanho.  

A segunda diferença é em relação aos ofertantes estabelecidos no texto para 

cada um dos rituais em comparação. Isso porque em Levítico 16:24 se percebe que 

havia um holocausto para quem entrava no santíssimo (Lev. 16:3) e para a 

congregação (Lev. 16:5), enquanto os rituais diários eram ambos trazidos pela 

congregação (Num. 28:1). Essa diferenciação parece mais evidente quando se 

coloca em perspectiva que, segundo Gane (2004a, p. 304), o carneiro apresentado 

no verso 3 de Levítico 16 e sacrificado no verso 24 está na lista de animais 

necessários para Arão entrar no santuário. Sendo assim, é possível inferir que caso 

houvesse desobediência a Deus e o carneiro fosse trazido pela congregação a 
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entrada de Arão no Santíssimo estaria prejudicada e, consequentemente, todo o 

ritual do dia da expiação.  

Outro ponto muito importante a ser considerado, e talvez a maior evidência 

que se trata de rituais distintos, é que os holocaustos do rito diário e os holocaustos 

do dia da expiação têm designações diferentes. Enquanto que os holocaustos de 

Levítico 16 são para o povo e o sacerdócio (Lev. 16: 3, 5, 24) os holocaustos do 

ritual diário são para manhã e tarde (Num. 28:4). Este ponto acentua as diferenças 

desses rituais ainda mais, uma vez que fica claro que em Levítico 16 os dois animais 

são oferecidos em conjunto, ao passo que no rito diário são oferecidos em dois 

momentos distintos nos extremos do dia.  

Sendo assim, quando se considera que  que os animais eram diferentes; que 

os ofertantes eram diferentes; que as designações eram diferentes; que as formas 

eram diferentes; que os momentos eram diferentes parece apropriado considerar 

que os holocaustos de Levítico 16:24 e os holocaustos do rito diário eram rituais 

distintos. 

Finalmente, outro ritual regular que não o rito diário apresenta maiores 

semelhanças com os holocausto:  Os sacrifícios próprios para o dia de sábado. 

Apresentados em Números 28:9 e 10, este holocausto é composto de dois cordeiros 

de um ano oferecidos no dia. Apesar de maior semelhança que os demais, os 

mesmos argumentos são cabíveis para diferencia-los, uma vez que são cordeiros e 

não carneiros oferecidos, e são ofertados pela congregação. Fora estas diferenças, 

ainda existe a questão da estrutura do texto e da correlação entre estes holocaustos 

e o restante dos rituais do dia da expiação, pontos que serão avaliados em momento 

mais oportuno. 

 

6.2  Rituais gerais do dia da Expiação 

Dentre os autores pesquisados, apenas três, Spence-Jones (2004, p. 242), 

Gabriella Gelardini (2012, p. 242) e IBN Ezra (CARASIK, 2009, p. 124 e 125), 

defendem que holocaustos de Levítico 16:24 se encontram explicitamente nos ritos 

gerais de números 29. Spence-Jones (2004, p. 242) apresenta essa posição, mas 

cria alguma confusão já que afirma que haveria uma identidade entre os holocaustos 

em estudo com Números 29:16, que nem sequer trata a respeito do dia da expiação. 
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Como é explícito em Números 29:12, os holocaustos do verso 16 se aplicam à festa 

do dia quinze do décimo mês, tabernáculos, e não ao dia da expiação , que ocorria 

no dia dez do sétimo mês. Já Gelardini não se delonga em explicações, mas 

apresenta o texto de Números 29: 7 a 11 como explicação para Levítico 16:24, 

afirmando que os demais animais da lista de Números são deduzíveis em Levítico. 

Por sua vez, Ibn Ezra, comentando Levítico 16:24, apresenta os dois carneiros em 

conjunto com os sete cordeiros e o novilho de números 29:8, indicando que para ele 

as duas listas tratam da mesma coisa. 

A pouca referência a este ponto de vista parece ter motivos evidentes. A 

começar porque nenhum dos rituais de Números para o dia da expiação contém dois 

carneiros. Em Números 20:8-11, como Treiyer (1992, p. 32) apresenta, apenas um 

carneiro é apresentado em contraste com os dois exigidos em Levítico 16:3 e 5. 

Outro ponto é que os versos 3 e 5 de Levítico apresentam os dois carneiros 

diretamente ligados com outros animais importantes para o rito especial como é o 

caso dos dois bodes e do novilho para o sacerdócio. Esse aspecto leva a pergunta: 

Se na lista de animais os carneiros estão interligados com os demais animais 

tradicionalmente alocados dentro do rito especial, qual seria o motivo de aponta-los 

como sendo parte do rito geral? Apesar de simplória, esta pergunta aponta para um 

fato importante que é a ligação textual existente entre o ritual dos dois carneiros e os 

rituais essenciais para o dia da expiação, como é o caso das ofertas pelo pecado e 

do bode Azazel. Esta ligação exigiria uma explicação do porquê os carneiros e não 

todos os animais dos versos 3 e 5 são considerados parte dos ritos gerais, o que 

não ocorre. Esta ligação também pode ser percebida quando se nota que nos versos 

seguintes aos que os holocaustos aparecem existe a conclusão de grande parte dos 

rituais do dia (a queima das ofertas de purificação e o banho de quem levou o bode 

para Azazel), conclusões estas que vêm antes da conclusão textual dos rituais do 

dia, presente nos veros 29 a 34.  

6.3  Rito especial fora da parte expiatória 

Outros autores podem ser classificados como aqueles para quem as ofertas 

em questão fazem parte do rito do dia da expiação, contudo não fazem parte da 

expiação em si. É o caso de Levine (1990, p. 108) que apresenta os holocaustos do 

verso 24 como não sendo parte do rito expiatório do dia da expiação, senão um 
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momento de invocação à Deus para demonstrar que o povo já estava puro e esperar 

pela aceitação divina. Semelhantemente Bacchiocchi (2002, p. 193) afirma que o 

sumo-sacerdote saía do santuário depois de ter terminado a purificação e nada mais 

tem a fazer com o pecado para então abençoar o povo com os holocaustos, 

segundo ele esta realidade seria um tipo para o retorno de Cristo quando saindo do 

santuário celestial Jesus voltará sem ter de lidar com o pecado para abençoar seu 

povo. Essa posição é semelhante à de Bonar, embora o autor defenda que tais 

sacrifícios, realizados com as vestes completas, eram uma demonstração da 

aceitação do sumo-sacerdote como mediador e caminho livre entre Deus e o povo.   

Treiyer tem uma posição também similar. Ele (TREIYER, 1992, p. 63 e 94) 

aponta para o fim dos rituais expiatórios no momento do banho ritual e afirma que a 

troca das vestes simbolizaria o fim dos rituais expiatórios. Apesar disso, ele não 

concorda com o que Gorman sugere e afirma que os ritos do verso 24 fazem parte 

do rito do dia da expiação, mas com um novo propósito: o recomeço dos rituais do 

ano. Treiyer (1992, p. 89, 94 e 486) faz essa afirmação baseado em uma notável 

semelhança entre o ritual do verso 24 de Levíticos com os rituais de inauguração e 

dedicação do templo e sacerdócio (Lev. 8:2-12,30,33-36). Isso porque nos ritos de 

inauguração existe o banho ritual, as vestes sacerdotais completas e os dois 

carneiros, semelhanças que tornam este, de fato, um dos rituais mais semelhantes 

aos do verso 24 de Levítico 16. Para o autor os holocaustos em estudo representam 

recomeço, uma espécie de reinauguração do santuário e dos seus serviços para o 

ano que viria.  

Apesar disso, o autor não é suficientemente claro em sua posição. Isso 

porque mesmo tendo afirmado que a troca de vestes representa o fim do momento 

expiatório e que os holocaustos de Levítico 24 tenham uma ligação direta com a 

dedicação do templo e dos sacerdotes, ele apresenta argumentos que parecem ser 

contraditórios. É o caso quando ele (TREIYER, 1992, p. 64) afirma que as ofertas de 

Levítico 16:24 eram as únicas em todo o serviço do santuário a serem sacrificadas 

com as vestes sumo-sacerdotais completas e quando (TREIYER, 1992, p. 63) afirma 

que tais carneiros são um claro exemplo de holocaustos expiatórios.  

A argumentação de Treiyer parece levar a questões deixadas em aberto pelo 

autor, uma vez que sendo os holocaustos em estudo os únicos a serem oferecidos 

com as vestes sumo-sacerdotais completas como seria possível identifica-los com o 

momento da reinauguração? Ou ainda, como a parte expiatória da festa já teria 
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acabado se os holocaustos ainda tem uma dimensão expiatória? Em outro momento 

(TREIYER, 1992, p. 171) ele afirma que o banho ritual seria para a retirada de 

impurezas adquiridas no contato com o bode Azazel, contudo, se este é o motivo do 

banho ritual porque ele considera este como sendo o fim da parte expiatória do dia? 

O fato é que Treiyer não tenta em momento algum estabelecer uma teologia de 

Levítico 16:24 e em grande parte do tempo lida com os holocaustos de maneira 

incidental ao tratar sobre o banho ritual ou outro momento específico, o que acaba 

por deixar algumas perguntas sem respostas. 

Uma posição bem semelhante a de Treiyer é a defendida por Douglas (2004, 

p. 47 e 48). Para a autora a expiação terminaria em si em Levítico 16:20, mas a 

troca das vestes representariam o fim dos rituais do dia da expiação sendo que os 

holocaustos do verso 24 seriam a reinauguração de Arão. A diferença está que a 

autora defende que a reinauguração de Arão está tanto fora dos procedimentos 

expiatórios como do dia da expiação, contudo o ritual de reinauguração do 

sacerdócio araônico, como defendido pela autora, parece ser singular o bastante 

para ser classificado como sendo um rito próprio do décimo dia do sétimo mês, 

justificando a presença desta na presente classificação.  

Outros autores a serem encaixados nesta classificação são Keil e Deliztzsch 

(1864, p. 405), Stemberger (2012, p. 125) e Wright (1994, p. Lev. 16:24). Os três 

primeiros tem uma posição semelhante (não igual) a dos já analisados. Para eles as 

vestes de linho eram utilizadas apenas nos rituais expiatórios e, portanto, eram 

retiradas antes das ofertas de Levítico 16:24, o que leva a crer que os holocaustos 

em questão faziam parte do rito do dia da expiação, mas não dos rituais expiatórios. 

Já Wright tem uma posição um pouco diferente e afirma que os rituais do verso 24 

seriam apenas rituais de fechamento, não fazendo parte dos rituais expiatórios.  

Sendo assim, parece que dos autores classificados nesta secção tem dois 

posicionamentos básicos com algumas variações. O primeiro posicionamento básico 

é que os rituais expiatórios teriam terminado no momento da troca de vestes, ao 

passo que os holocaustos feitos a seguir seriam para mostrar a pureza do povo ou o 

do sumo-sacerdote, tornando estes aptos para os serviços do restante do ano. O 

segundo posicionamento básico é que estes seriam apenas ritos de fechamento, 

não fazendo parte do corpo principal dos rituais do dia.  

Ambas posições apresentam problemas quando se considera aspectos já 

abordados. É o caso do fato de um dos carneiros de Levítico 16:24 ser necessário 
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para a entrada de Arão no Santíssimo e da ligação dos ritos de Levítico 16:25, que 

ocorrem depois do banho ritual, com o restante do ritual do dia da expiação. Parece 

ser relevante também considerar que a hipótese dos holocaustos em estudo serem 

para demonstrar aceitação do mediador por Deus como sendo aparentemente 

desolocada, isso porque o Sumo-sacerdote já era declarado aceito diante de Deus 

quando entrava no Santo dos Santos por meio do sangue do novilho. 

Um ponto a ser analisado e que é relativamente complicado separar 

determinados rituais para serem expiatórios e determinados rituais para serem 

secundários. Gane (2005, p. 218 e 219) chega a afirmar que todos os rituais do dia 

da expiação estão interligados em uma unidade e o verso 34 estabelece que todos 

os rituais deveriam ser considerados estatutos perpétuos formando o todo das 

cerimônias do dia da expiação. Em outras palavras, não seria satisfatório se apenas 

parte das estipulações divinas fossem realizadas, afinal todos rituais tem seu 

propósito no todo do rito, que por sua vez faz expiação.  

Outro aspecto se percebe ao ler o verso 33 de Levítico 16. Ali se estabelece o 

que deveria ser expiado no dia da expiação: O santuário, a tenda da congregação, o 

altar, os sacerdotes e toda a congregação. No verso 20 se percebe que até ali a 

expiação havia sido realizada pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo 

altar, mas ainda restam a expiação pelo sacerdócio e por toda a congregação, o que 

o texto indica acontecer no verso 24 com os holocaustos. A palavra utilizada nos 

versos 20 e 34 é a mesma que demonstram a função dos holocaustos do verso 24: 

 ,indicando que não somente os holocaustos fazem parte dos rituais expiatórios  כפר

como que sem eles a expiação do dia estaria incompleta. 

Outras observações cabem em respeito ao trabalho de Treiyer. A primeira 

delas é em relação à ligação entre o ato inaugural e dedicação do sacerdócio com 

os rituais dos carneiros do dia da expiação. O autor apresenta as reais e notáveis 

semelhanças entre os dois rituais, mas não chega a comentar as diferenças entre 

ambos, que se verão adiante.  

A primeira diferença existe na origem dos animais. Isso porque no dia da 

expiação haviam dois carneiros, um pelo sacerdote e outro pelo povo, ao passo que 

os dois carneiros apresentados em Levítico 8:2 eram, ambos, trazidos pelo oficiante, 

no caso Moisés. Ainda no que diz respeito aos animais, é de se notar que no 

capítulo 8 de Levítico um dos espécimes era para holocausto (v. 18), enquanto o 
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outro era para a consagração do sacerdote, ao passo que no capítulo 16 um 

carneiro era para expiação do povo e o outro para expiação do sacerdote (v.24).  

Já a segunda diferença está na presença/ ausência do óleo de unção. A 

consagração do sacerdócio exigia que este e todo o templo fossem ungidos com 

óleo (Lev. 8:10 a 12) , um ritual que não está presente em Levíticos 16. Caso o 

propósito dos holocaustos de Levítico 16:24 fosse a reconsagração do sacerdócio e 

do santuário era de se esperar que o óleo que representa esta consagração 

estivesse presente nos rituais, sendo uma parte importante destes, contudo não é o 

que ocorre. A única menção do texto a unção em Levítico 16 é interligada com as 

vestes de linho no verso 32.  

Uma terceira diferença está na ausência da aspersão do sangue do 

holocausto sobre os sacerdotes. Presente no capítulo 8 de Levítico, após a morte de 

um dos carneiros ela não é mencionada em momento nenhum do capítulo 16, alias 

nenhum dos procedimentos realizados com as partes do carneiro é mencionada no 

capítulo 16. Claro que a omissão poderia ser considerada como intencional, como 

Gane (2005, p. 23) argumenta que ocorre com a imposição das mãos, contudo esta 

era uma parte essencial para a consagração e sua ausência pode ser considerada 

significativa. Estas e outras diferenças estão presentes entre os dois rituais e 

evidenciam que a consagração e os holocaustos de Levítico 16:24, apesar de 

possuírem semelhanças, são ritos distintos. 

 

6.4  Parte expiatória do rito especial 

Por fim, existem os autores que defendem que os dois carneiros de Levítico 

16 fazem parte dos rituais próprios do dia da expiação e da expiação em si. Tais 

autores podem ser organizados em três subcategorias diferentes: (1) Os que 

defendem uma alteração da ordem do texto; (2) os que apenas citam os holocaustos 

dentro dos rituais do dia sem maiores explicações; e (3) os que defendem a ordem 

do texto e a presença dos holocaustos dentro do ritual expiatório do dia. 

O primeiro grupo, que defendem que a ordem do texto não corresponde à 

ordem dos acontecimentos do dia, parece seguir uma linha hermenêutica mais 

propícia a influência de tradição extra-bíblica. Isso porque Rashi  (CARASIK, 2009, 

p. 124 e 125), Leibowitz (1996, p. 222 e 223) e Balentine (2002, p. 133) parecem 
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seguir uma linha judaica que dá mais autoridade aos relatos da Mishná que os 

demais autores. Assim sendo, em conformidade com a MIshná, eles defendem uma 

ordem diferente para o ritual, além de argumentarem em favor de  uma série de 

banhos e trocas de vestes que são inexistentes no texto bíblico. 

Rashi (CARASIK, 2009, p. 124 e 125) e Leibowitz (1996, p. 222 e 223), por 

exemplo, afirmam que a ordem do texto está diferente do ocorrido, sendo que os 

holocaustos ocorreriam antes do banho ritual. Rashi defende que após os 

holocaustos , feitos com as roupas de ouro do sacerdote, ele tomaria o banho para 

reentrar no santíssimo afim de pegar o incensário que estaria lá. Já Leibowitz cita 

Rashi e defende que o texto não estaria na ordem cronológica, mas sim separando 

os ritos feitos com as vestes de linho e os feitos com as vestes de ouro.  

Curiosamente, Balentine (2002, p. 133) afirma que alguns dos 

acontecimentos dos versos 26 e 28 seriam concomitantes ao banho ritual do sumo-

sacerdote. Para ele os banhos e o queimar dos restos e das roupas nos versos 

citados se dão antes dos holocaustos (junto com o banho do sumo-sacerdote). 

Estranhamente, porém, ele parece mesclar as ofertas pelo pecado com os 

holocaustos do verso 24 ao afirmar que eles seriam de um novilho e de um bode. O 

autor segue com este pensamento no comentário do verso 25 e afirma que a 

gordura dos sacrifícios do verso 24 seria queimada. Apesar disso, nenhum 

comentário adicional é feito sobre este posicionamento ou sobre qual seria a função 

dos dois carneiros apresentados nos versos 3 e 5. 

Evidentemente estas abordagens são passíveis de objeção, uma vez que se 

questiona o texto bíblico em favor da tradição, sendo que a segunda é 

evidentemente tardia e de menor autoridade. Mesmo Leibowitz que defende a 

integridade do texto Levítico, mas afirma que este não é cronológico, o faz dentro de 

uma perspectiva circular. Isso proque só se chega à tal conclusão depois de se ter  

rearranjado o texto em torno da Mishná, afinal a bíblia não dá indício nenhum a esta 

conclusão. Sobre essa postura, Milgrom (1991, p. Lev. 16:23) e Stemberger (2012, 

p. 132) são unânimes em afirmar que o texto da Mishná está comprometido com a 

tradição judaica e com as práticas do templo de Herodes, apresentando uma 

tentativa de harmonização destes com as Escrituras e trazendo  tantos problemas 

quanto soluções. 

O segundo grupo - que citam os holocaustos como dentro dos ritos 

expiatórios, mas sem dar explicações – é um grupo aparentemente pequeno. Isso 
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porque tais autores parecem ser um eco de muitos outros estudiosos que nem 

sequer chegam a mencionar o verso 24 em seus comentários.  

É o caso de Rodriguez (1996, p. 280 a 282) que afirma que os holocaustos 

fazem parte do dia da expiação, argumenta em favor da sua importância na 

estrutura do texto, mas não passa disso. O autor não comenta sobre tais ofertas em 

sua outra obra de maior vulto (RODRIGUEZ, 1979). Outro autor que parece tomar o 

mesmo caminho que Rodriguez é Hartley (2002, p. 224, 232 e 241). Este autor 

apresenta em sua estrutura do capítulo as ofertas do verso 24, defende sua 

presença ali, e não passa disso. Ele chega a comentar sobre a função do banho 

ritual, para ele serviria para retirar o excesso de santidade, mas não comenta mais 

sobre os holocaustos. Milgrom em seu comentário sobre Levítico (1991, p. Lev. 

16:23 a 24) parece seguir a mesma linha. O autor gasta um tempo considerável 

lidando com a questão do banho ritual e da troca de vestes, que para ele são para 

retirar um excesso de santidade, mas apenas afirma que os holocaustos do verso 24 

fazem parte dos rituais expiatórios da festa, apesar de não serem parte da 

purificação. O autor chega a citar as possíveis interpretações para os holocaustos 

em estudo, mas nem as comenta, nem apresenta uma posição própria. Em seu 

comentário de Números (MILGROM, 1990) nenhum comentário é feito em relação a 

Levítico 16:24.  Nesta mesma categoria se encontra Lindsey (1985, p. 198) que 

apenas cita que após tais holocaustos as oferendas de Números 29 tomariam lugar. 

  Aliás, um problema desta sub-categoria é que a ausência de informações 

pode acabar por deixar em dúvidas onde o autor realmente se encaixaria, já que, por 

exemplo, eles poderiam ser encaixados como defendendo a não participação das 

ofertas de carneiro nos rituais expiatórios. Este não é o caso de Hartley (2002, p. 

241) ou Milgrom (1991, p. Lev. 16:23 a 24) , que afirmam que os holocaustos faziam 

parte dos ritos expiatórios, mas é o caso dos demais.  Apesar disso, este trabalho 

tomou como pressuposto que os autores que colocam os holocaustos como parte do 

dia da expiação entendem que eles fazem parte da expiação, a menos que fossem 

explícitos em manifestar o contrário.  

 Antes de seguir adiante existe ainda um ponto, que não é exclusivo a esta 

categoria, mas que pede alguma explicação. Trata-se da proposta de super-

santidade das vestes defendida por Gorman (1990, p. 90 a 95, 1997, p. 95), 

Baumgarten (1993, p. 446), Milgrom (1991, p. Lev. 16:23) e Hartley (2002, p. 241). 

Apesar de não ser diretamente relacionada com os holocaustos em estudo, a visão 
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das trocas de vestes e do banho ritual de Levítico 16:23 e 24 tem uma pesada 

influência sobre a interpretação  dos holocaustos do verso 24. Isso porque alguns 

dos pontos singulares a estas ofertas são justamente o fato delas se darem após a 

saída do santíssimo e serem oferecidas com as chamadas vestes douradas, vestes 

sumo-sacerdotais completas, o que é considerado pelos autores acima como um 

mero desdobramento da visão de super-santidade proposta. A correlação existe 

porque, como já visto, muitos autores veem a troca das vestes simples como indício 

do fim de uma etapa ou mesmo de todo o ritual do dia da expiação. Em 

consequência, é atribuída uma importância maior aos rituais efetivados com as 

vestes simples que aos demais. 

Ao que tudo indica, o desenvolvimento da ideia da super-santidade é de 

Milgrom. O autor apresenta (MILGROM, 1991, p. Lev. 16:13 e 24) uma linha de 

raciocínio onde afirma, com base em Levítico 14:4 a 8 e 49 a 53, que o sumo-

sacerdote é imune a contaminação e portanto, por eliminação, tal banho não poderia 

ser para retirar impurezas. Sendo assim, o autor defende que o banho pós ritual se 

daria por um exposição excessiva à santidade do átrio interior do santuário, não 

sendo apropriado expor essa santidade a locais menos sagrados. Posteriormente 

Baumgarten (1993, p. 444 a 446) adiciona a este conceito a ideia de Mary Douglas 

(1984, p. 8) que o excesso de santidade poderia ser considerado impureza. Para 

Douglas (1984, p. 8) a impureza seria uma via de mão dupla onde o profano 

contaminaria o sacro e o sacro contaminaria o profano, desta forma Baumgarten 

(1993, p. 444 a 446) argumenta que ao sair do Átrio interior o Sumo-sacerdote 

estaria criando um estado de anormalidade ao contaminar o profano (povo e o lado 

de fora do tabernáculo) com o sagrado (presença de Deus). Por fim, Gorman (1990, 

p. 90 a 95, 1997, p. 95) acrescenta a ideia do rito de passagem, onde o sacerdote 

trocaria as vestes como um rito de passagem de um estado de super-santidade para 

um estado comum.  

A primeira observação é que aparentemente o raciocínio de Baumgarten é 

contraditório com o de Milgrom. Milgrom defende a ideia de super-santidade como 

sendo uma alternativa à contaminação do sumo-sacerdote, já que ele seria imune a 

impurezas, contudo, Baumgarten justifica o banho ritual utilizando Mary Douglas e 

afirma que o excesso de santidade é um tipo de impureza. Os dois conceitos são 

auto excludentes, já que o primeiro implica na eliminação do segundo.  
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Gane traz também algumas observações a esta ideia. A primeira (GANE, 

2005, p. 188) é que caso houvesse essa super-santidade e fosse necessário o 

banho para impedir que ela entrasse em contato com o não sagrado, porque tal 

banho se daria apenas após o ritual do bode Azazel que ocorria no pátio? Isso 

porque a linha lógica desta corrente implicaria que o povo não poderia ter contato 

com o excesso de santidade, mas no ritual do bode emissário era justamente o que 

acontecia. Outro problema apresentado por Gane (2005, p. 189) é que, segundo 

Baumgarten (1993, p. 447), esse excesso de santidade estaria também presente 

nos restos dos animais sacrificados no dia (justificando o banho da pessoa que os 

queimasse fora do arraial), mas a gordura destes animais é queimada no altar diante 

de toda a congregação após este banho.  Gorman (1990, p. 90 a 95) ainda tenta 

trazer uma explicação à estes questionamentos afirmando que o ritual do bode 

emissário deveria ser realizado dentro do estado marginal de santidade superior, 

mas Gane (2005, p. 189 e 190) afirma que  para isso ele se utiliza de conceitos 

antropológicos estranhos às escrituras.  

Mesmo Milgrom (1991, p. Lev. 16:24)  afirma que esta troca de vestes é o 

único caso em toda a bíblia de um banho pós-ritual e que a sua tese de super-

santidade está baseada na eliminação, já que contaminação não está em questão.  

Sendo assim, o autor utilizou dois conceitos incomuns para a interpretação do verso 

(super-santidade e banho pós-ritual). Gane, como mais adiante será apresentado, 

por sua vez parece indicar uma abordagem mais comum ao contexto bíblico e 

Levítico ao defender o banho ritual como sendo pré-ritual (anterior aos holocaustos) 

e utilizar um conceito de ritual interrompido, que apesar de também ser incomum, 

parece ser mais provável.   

Por fim, a última subcategoria é aquela em que os autores defendem que os 

holocaustos dos carneiros fazem parte do dia da expiação e explicam, mesmo que 

um pouco, sobre qual seria sua função ou teologia. Dos autores pesquisados 

apenas Gane se encaixa nesta subcategoria. Sendo um dos autores estudados que 

mais tratou sobre o assunto, juntamente com Treiyer, Gane (2005, p. 219) defende 

que estes holocaustos são na verdade um suplemento às ofertas de purificação. 

Segundo o autor, o fato delas aparecerem juntas para os mesmos ofertantes faziam 

com que os holocaustos servissem para um aumento quantitativo e de eficácia do 

“pagamento da dívida” de pecado (cf. Lev 5:6-7; Num 15: 24-28). 
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Ao falar sobre as ofertas pelo pecado Gane defende (2004a, p. 293) que o 

ritual do bode Azazel, o banho ritual e os dois holocaustos são os únicos casos de 

interrupção entre um sacrifício e a manipulação do sangue das vítimas que ocorre 

em toda a bíblia. Para ele (GANE, 2004a, p. 317) essa interrupção aponta para um 

complexo sacrifical, onde os holocaustos intercalariam os rituais de sangue e a 

queima das ofertas pelo pecado a fim de potencializa-las. Apesar de serem de 

caráter secundário, por conta da sua função junto às ofertas pelo pecado, ele 

(GANE, 2005, p. 220) ainda defende que as ofertas dos carneiros são parte integral 

dos rituais do dia e explica (GANE, 2004a, p. 311) que o procedimento do bode 

Azazel apenas aparece intercalado por ser necessário que os pecados, as falhas 

morais, fossem removidos imediatamente, já que o restante poderia ser feito depois.  

Essa afirmação parece indicar que para ele os holocaustos não seriam da 

parte expiatória do dia, contudo ao contra argumentar com Levine e Geller, que 

defendem exatamente essa perspectiva, ele se mostra contrário a essa afirmação. O 

autor afirma (GANE, 2005, p. 220) que no verso seguinte a gordura dos sacrifícios 

do santíssimo era queimada, o que mostraria que o culto diário e os serviços 

costumeiros ainda não haviam sido retomados. 

Ainda no tocante à intercalação dos procedimentos do bode Azazel, Gane 

afirma que este é o motivo do banho ritual acontecer. Segundo ele (GANE, 2004a, p. 

190–191, 2005, p. 189) o banho ritual seria pré-sacrifical e não pós-sacrifical, em 

outras palavras, serviria para a retomada do serviço sacrifical interrompido pelo ritual 

do bode emissário. Em uma analogia feita pelo autor, seria algo semelhante a um 

cirurgião que interrompe um procedimento e tem que trocar as luvas e lavar as mãos 

antes de retomar a cirurgia.  

Essa posição é interessante e parece ser plausível, mas também contém 

alguns pontos relativamente dúbios. Isso porque, como o próprio autor afirma 

(GANE, 2005, p. 23), estes holocaustos estão entre as partes do dia da expiação 

que ficam sem uma explicação mais detalhada, deixando espaços para inferências. 

Além que o conceito de um ritual com interrupções não é encontrado em outros 

relatos bíblicos, o que pode talvez indicar uma fragilidade do argumento. Apesar 

disso, dentre as demais propostas esta aparenta se encaixar melhor com texto 

bíblico que as demais apresentadas. Isto porquê Milgrom utiliza dois conceitos 

incomuns e Treiyer propõe um ritual que não se encaixa na descrição. Desta forma, 

parte do que é construído está dentro de inferências prováveis, mas não absolutas. 
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Contudo, há de se considerar que tal probabilidade está em um nível aceitável para 

a elaboração de um conceito, no mínimo, plausível.   

 

7  TRADUÇÃO DE LEVÍTICO 16 E COMENTÁRIOS. 

7.1  Introdução e Parâmetros  

A tradução que se segue é feita com base no texto Bíblia Hebraica 

Stuttgartensia (Biblia Hebraica Stuttgartensia : with Westminster Hebrew 

Morphology, 1996), sendo que eventuais variantes textuais serão apresentadas nas 

notas que serão apresentadas em seguida. Por fim, após a tradução e as notas virão 

comentários a respeito do impacto da tradução sobre o presente estudo. 

Outro ponto a ser estabelecido é que a seguinte tradução do texto irá ser bem 

literalista, isso porque o objetivo de tal tradução não é a leitura meditativa ou o 

acesso à sociedade do texto bíblico, senão possibilitar uma melhor análise do texto 

para alcançar os objetivos propostos.  Apesar disso, existem momentos em que a 

tradução necessitou de certa liberdade, assim sendo foram feitas raras inserções e 

exclusões sendo apresentadas entre chaves e riscadas (respectivamente). Tendo 

também em vista que o objetivo aqui não é beleza ou riqueza literária, mas sim um 

vislumbre mais fiel ao texto, a presente tradução irá sempre que possível repetir as 

traduções para as mesmas palavras, evitando o uso de sinônimos. 

7.2  Tradução 

 

1. E falou Yahweh a Moisés depois [da] morte de dois filhos de Arão, quando se 

aproximaram1 deles para as faces2 de Yahweh e morreram3. 

2. E disse Yahweh a Moisés: Fale para Arão, teu irmão  e  não entre em todo o 

tempo no Santo interior4 para dentro do véu, nas faces5 do expiatório6 que 

[está] sobre a arca e não morrerá, mas7 na nuvem me tornarei visível no 

expiatório. 

3. Neste entrará Arão no santo por meio de8 um novilho filho de gado para oferta 

pelo pecado e um carneiro para holocausto.9 
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4. Túnica10 santa de linho colocará e calções de linho serão sobre a carne e no 

cinto de linho se cingirá e no turbante de linho se enrolará, vestes santas elas 

[são], e [será] lavado em agua sua carne11 e eles vestirão. 

5. E da12 congregação dos filhos de Israel pegará dois bodes13 de cabras para 

oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. 

6. E trará Arão o novilho da oferta pelo pecado que [é] para ele. Expiará em 

favor dele [e] sua casa. 

7. E trará os dois bodes e os porá para as faces de Yahweh , entrada da tenda 

do encontro. 

8. E dará Arão sobre os dois bodes sortes, sorte um para Yahweh e sorte um 

para Azazel14. 

9.  E trará Arão o bode que [foi] levantado sobre ele sorte para Yahweh e se fará 

[d]ele oferta pelo pecado. 

10. E o bode que [foi] levantado sobre ele sorte para Azazel15 será apresentado16 

vivo para as faces de Yahweh para expiar sobre ele, para envia-lo para 

Azazel no deserto17. 

11. E trará Arão o novilho da oferta pelo pecado que [é] para ele18 e expiará em 

favor dele e em favor de sua casa, matará o novilho19 da oferta pelo pecado 

que [é] para ele. 

12.  E Pegará o incensário cheio, brasas de fogo, de sobre o altar de [e] para as 

faces de Yahweh e palmas das sua mãos cheias [de] incenso de aroma fino, 

e trará para dentro do véu. 

13. E Porá o incenso sobre o fogo para as faces de Yahweh e cobrirá nuvem de 

incenso o expiatório que [é] sobre o testemunho20 e não morrerá. 

14. E pegará do sangue do novilho e aspergirá com o seu dedo sobre as faces do 

expiatório no oriente21 e para as faces do expiatório aspergirá sete vezes do 

sangue com seu dedo. 

15. E matará o bode da oferta pelo pecado que [é] para o povo22 e trará o sangue 

dele23 para dentro do véu e fará [com] o sangue dele como o que fez para o 

sangue do novilho e o aspergirá sobre o expiatório e sobre as faces do 

expiatório. 

16. E fará expiação sobre o santo das impurezas do povo de Israel e dos seus 

crimes em favor de todos seus pecados, e assim fará para a tenda do 

encontro instalada com seus no meio de sua impureza. 
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17. E [o] todo da humanidade não estará na tenda da congregação quando 

chegar24 ele para quando expiar25 no santo até quando ele sair, e expiará em 

favor dele e em favor de sua casa e em favor de toda a congregação de 

Israel26. 

18. E sairá para o altar que [é] para as faces de Yahweh e expiará sobre ele e 

pegará do sangue do novilho e do sangue do bode e colocará sobre os 

chifres do altar [em] todos os lados. 

19. E aspergirá sobre ele do sangue com seu dedo sete vezes, e o purificará, e o 

santificará das impurezas dos filhos de Israel27. 

20. E terminará28 de expiar o Santo e a Tenda do Encontro e o altar, e trará o 

bode vivo. 

21. E apoiará Arão29 suas duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará 

sobre todas as iniquidades30 dos filhos de Israel e todos seus crimes para 

todos seus pecados, e porá ele sobre a cabeça do bode e soltará pela mão 

do homem [de] prontidão para31 o deserto. 

22. E levará o bode sobre ele toda iniquidade para terra de Gazara32 e soltará o 

bode no deserto. 

23. E chegará Arão a Tenda do Encontro tirará as vestes de linho que colocou 

quando ele entrou33 no Santo, e as deixará ali. 

24. E banhará sua carne na agua no Lugar Santo e colocará a suas vestes, e 

sairá e fará o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação em favor 

dele34 e do povo35. 

25. E a gordura36 da oferta pelo pecado queimará uma oferta de fumaça no altar. 

26. E o que soltou o bode para Azazel37 lavará suas vestes e banhará sua carne 

na água e deste modo entrará [no] acampamento. 

27. E o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado38 que39 

foram oferecidos o sangue para expiar40 no Santo sairá para de fora do para o 

acampamento e queimarão41 no fogo [a] pele dele e [a] carne dele e [os] 

miúdos dele. 

28. E o que queimou eles lavará sua vestes e banhará sua carne em água, e 

assim entrará no acampamento. 

29. E será42 para vós estatuto eterno, 43 no mês sétimo44 no décimo para o mês 

afligirás o vossos espíritos e todo trabalho não fareis o nativo e o estrangeiro 

que vive como estrangeiro no vosso meio. 
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30. Assim, neste dia fará expiação45 sobre vós para vos purificar de todos vossos 

pecados diante das faces de Yahweh vos purificará. 

31. Sábado de Sabados46 ela47 [é] para vós e afligireis vossos espíritos, estatuto 

eterno48 [será]. 

32. E fará expiação49 o sacerdote que ungirá50 a ele e encherá51 sua mão para 

ministração no lugar52 de seu pai e vestirá vestes de linho, vestes de 

santidade. 

33. E expiará o Santuário do Santo e a Tenda do Encontro e o altar expiará e 

sobre53 os sacerdotes e sobre todo o povo da assembleia expiará. 

34. E será este para vós para estatuto de eternidade para expiação de sobre os 

filhos de Israel de todos seus pecados. Um no ano e fará54 como ordenou 

Yahweh a Moisés. 

 

7.3  Notas à tradução 

1 Quando o verbo no infinitivo construto possuí o prefixo “ב ְּ” seu sentido pode ser 

traduzido por uma oração temporal (indicando quando ocorreu uma ação) ou 

causal (porque ocorreu a ação) (KELLEY, 1998, p. 217).     

2 Interessante o fato que o texto indica um plural e uma ligação direta com o 

Yahweh (ל ְפִ הְי־י ל  não dando margem para interpretar que as faces eram dos (הָ֖  

filhos de Arão. 

3 A LXX utilizada pela Biblia Hebraica Stuttgmtensia, edição de Göttingen, traz a 

expressão “ἐνב τῷ προσάγεινב αὐτοὺςב πῦρב ἀλλότριον”, contudo esta variante 

parece ser um eco de outro texto, como sugerido por Hartley (2002, p. 221). 

4 O termo aqui seria “ימ ְְִּ  que seria mais literalmente traduzido por “da casa” ou ”תָ֖

“do quarto”, mas em uma grande quantidade de vezes é traduzido por “interior”. 

Ao comentar o texto Baumgarten e Ludwig (1994, p. 124) apresentam que o 

termo “ימ ְְּב רַָּפמ תָ֖  deve ser interpretado como “dentro do véu” ou “interior do ”ֶהכפ 

véu” sendo uma alusão ao santo dos santos.  

5 O Targum omite o trecho “י ְֶ ה ַ מ ַיה־כ  רַּ  "ֶלֶרכ

6 Aqui o termo mais conhecido seria “propiciatório” que faz menção à tampa de 

ouro da arca da aliança, contudo o termo utilizado parece mais adequado ao 

contexto expiatório do texto e do livro.  
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7 Aqui a preposição pode ser corretamente traduzida por “Pois”, contudo quando 

ela aparece seguida de uma cláusula negativa é mais comumente traduzida 

como apresentada aqui   (LUDWIG; BAUMGARTEN, 1994, p. 470). 

8 Ou em uma tradução alternativa “com”. 

9 Ou “para oferta totalmente queimada”. 

10 A LXX, Peshitta e Pentateuco Samaritano trazem um “Wav”, “E túnica”, antes da 

primeira palavra. 

11 O Pentateuco Samaritano e a LXX adicionam  "ֹּל  .”antes de, “Toda carne “כ

12 Uma tradução mais literal seria “e no com”, contudo Swanson (1997, p. S.DBLH 

907 ) afirma que quando a preposição “ְימ” aparece após a preposição “מ  ela dá ”תָ֖

um sentido de origem. 

13 Ou dois cabritos. 

14 A LXX traz “τῷ ἀποπομπαίῳ”. O termo significa “o que carrega o mal embora” ou 

“abominável” (LIDDELL et al., 1996, p. S.213). Ao que tudo indica parece ser 

uma versão grega do nome de Azazel. A Peshitta traz “I’zz’jl”. 

15 Ver nota 14.  

16 A LXX traz “στήσειב αὐτόν”, que segundo Hartley (2002, p. S. 222) pode ser 

traduzido para “é para ser levantado, apresentado”.  

17 No caso a palavra traduzida por deserto possui um prefixo He direcional que 

indica a direção que uma ação é tomada (WALTKE; O’CONNOR, 1990, p. 185). 

18 Tanto o Codex Alexandrino, quanto o Codex Vaticanus apresentam ao invés de 

 αὐτοῦ μόνον” (Para ele e paraבαὐτοῦ καὶ τοῦ οἴκουבτὸν“ (que é para ele) "֔יַל ־ֲהא“

sua casa somente).   

19 O Targum omite esta palavra. 

20 Ao que tudo indica a arca do testemunho. 

21 Aqui existe um He direcional, ver nota 17.  

22 A LXX adiciona “ἔναντιבκυρίου” (diante do Senhor). 

23 A LXX traz “ἀπὸ τοῦ αἵματοςב αὐτοῦ” (do sangue dele) no lugar de “ַימ־דפֲתא" (o 

sangue dele).  

24 Ver nota 2. 

25 Ver nota 2 

26 A LXX (textus Graecus originalis) traz “υἱῶν” (filhos de) antes de Israel. 

27 O verso 19 é omitido no Targum. 
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28 Talvez uma tradução mais literal fosse “E completará”. Isso porque o verbo 

comumente traz consigo a ideia de completar uma obra, processo (HARRIS; 

ARCHER, 1999, p. S. 439). 

29 Omitido no Targum. 

30 Também pode ser traduzido por culpas. 

31 Ver nota 17. 

32 A maioria dos dicionários consultados para o verbete  (BROWN; DRIVER; 

BRIGGS, 2000b, p. S. 160; HARRIS; ARCHER, 1999, p. S. 158; LUDWIG; 

BAUMGARTEN, 1994, p. S. 187; SWANSON, 1997, p. S. DBLH 1620) 

apresentam a possibilidade do termo “ה רְ פל” ser traduzido por “lugar infértil”, “lugar 

desolado” ou algo semelhante, contudo a palavra anterior, “א ַ  é uma ,”ַיר

construção comum que indica uma determinada província ou cidade (Gen. 47:13; 

Am. 7:12; I Sam. 13:19 e etc.). Assim sendo, a escolha reflete a possibilidade 

levantada por Harris e Archer (1999, p. S.158) que Gazara seria uma cidade na 

fronteira de Efraim, além de que o próprio verso termina utilizando outro termo 

para indicar o deserto. 

33 Ver nota 2. 

34 A LXX adiciona “καὶ περὶ τοῦ οἴκουבαὐτοῦ” (E pela sua casa).  

35 A LXX adiciona “ὡςבπερὶ τῶνבἱερέων” (Assim como pelo sacerdote). 

36 Ou as melhores partes. 

37 A LXX traz “τὸνבδιεσταλμένονבεἰςבἄφεσιν” (O separado para soltar) e a Peshitta 

traz o mesmo levantado na nota 13 do verso 8. 

38 O Targum não possuí a seguinte parte “מו י  ְ ְיר ר ִָ֖֣ ימ ר  ַפַֽ  ."ֶלֶָּ 

39 O Targum possuí o acréscimo de “ל ִ֣פֲ  .(para o povo) "הפ

40 O infinitivo construto antecedido pela preposição “ה ב" pode ser usada para 

introduzir orações finais consecutivas ou temporais (KELLEY, 1998, p. 218). 

41 O Pentateuco Samaritano traz o verbo no singular. 

42 Aqui a LXX adiciona “τοῦτο” (este). 

43 Literalmente: Estatuto de eternidade. 

44 Literalmente: Na sétima lua nova 

45 A Peshitta traz “nths’” (talvez um equivalente de “ רֶַּ֣כר" que é a mesma palavra, 

mas agora no Pual, significando “Deve expiar”, uma leitura próxima da Vulgata).  
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46 Uma tradução mais literal seria “Sábado de sabatismo”, contudo Ludwig e 

Baumgartem (1994, p. S. 1412) comentam que a construção “מ אמ ֶלְֶֶּ  indica ”ֶלְּפמב

um sábado de celebração especial, um sábado de grande solenidade. 

47 O Targum, o Pentateuco Samaritano e o Targum Pseudo-Jonathae trazem “הוא" 

(ele ou isso) aqui. 

48 Ver nota 43. 

49 O Pentateuco Samaritano e a LXX trazem “  יפ" e significaria “ele é para fazer 

expiação” (HARTLEY, 2002, p. S. 223). 

50 A LXX traz o verbo no plural (ungirão). Enquanto a Peshitta e a Vulgata trazem 

na passiva (será ungido). 

51 A LXX traz o verbo no plural (encherão). 

52 Ou abaixo. 

53 Alguns poucos manuscritos hebreus e do Pentateuco Samaritano não possuem o 

“wav” antes da palavra. 

54 A LXX apresenta “(ἅπαξבτοῦ ἐνιαυτοῦ)בποιηθήσεται” (uma vez por ano será feito), 

dando uma ideia passiva, enquanto a Peshitta traz o verbo no plural. 

 

7.4  Comentários à tradução 

Os únicos elementos da tradução que trazem alguma relevância ao estudo 

são duas variantes textuais (ver notas 34 e 35) que buscam dar alguma maior 

explicação ao que o verso 24 apresenta. Nestas duas variantes a Septuaginta, 

edição de Göttingen, traz um elemento faltante no resumo do verso 33: Os outros 

sacerdotes. A primeira variante traz “καὶ περὶ τοῦ οἴκουבαὐτοῦ”, “e pela sua casa”, e 

acrescenta o restante do sacerdócio ao primeiro holocausto. Já a segunda variante 

apresenta “ὡςבπερὶ τῶνבἱερέων”, “assim como pelo sacerdote”, que parece incluir os 

sacerdotes no segundo holocausto.  

O verso 3 parece dar algum indício a este respeito quando se observa que o 

novilho é para a entrada de Arão no Santo interior, contudo os versos 6 e 11 

acrescentam que este animal também serviria para o restante do sacerdócio. Isto 

pode indicar que os sacrifícios oferecidos por Arão serviam para toda sua casa. 

Todavia, Milgrom (1991, p. 1049) indica uma solução mais provável ao sugerir que a 

LXX faz um uso do termo presente no verso 17, onde é explícito que ninguém 
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poderia entrar até quando Arão Sair e expiar em favor de si mesmo, de sua casa e 

em favor de toda a congregação de Israel. Apesar de não agregar isoladamente à 

resolução do problema, o restante da tradução servirá de auxílio para a análise da 

estrutura do texto. 

 

8  ANÁLISE DAS ESTRUTURAS 

Na tarefa de identificar a relação entre os holocaustos de Levítico 16:24 com 

o restante do capítulo a análise da estrutura é essencial. Isto porque, como afirma 

Patte (1990, p. 10), para se melhor compreender um texto é necessário analisar o 

todo pelas partes e as partes pelo todo, além de que, como defendem Stuart e Fee 

(2008, p. 71) , compreender a estrutura da passagem é compreender o fluxo de 

conteúdo projetado pela mente do autor , já que existe significado na forma com as 

palavras se relacionam. Em outras palavras, na busca por uma compreensão de 

relação entre o verso em estudo e o todo do capítulo 16 nada melhor que utilizar a 

relação apresentada pelo autor do texto em si. 

Sendo assim, o presente capítulo se propõe a fazer uma análise das 

estruturas de três autores principais: Rodriguez, Hartley e Milgrom. Estas três foram 

escolhidas por serem as mais completas estruturas literárias encontradas dentre as 

que analisam todo o texto. Apresentam também características diferentes que 

representam grande parte dos questionamentos e propostas sobre a estrutura de 

Levítico 16. Com base no texto bíblico, a análise verificará a probabilidade de cada 

estrutura levantando objeções e sugestões quando necessário. Ao final, uma nova 

estrutura será proposta com base nas conclusões levantadas durante o debate com 

as fontes e se concluirá com as implicações desta para o presente estudo. 

 

8.1  Proposta de Rodriguez 

A estrutura proposta por Rodriguez certamente é complexa e tem dois 

diferenciais em relação as demais. O primeiro diferencial é que ela pressupõe uma 

unidade textual e apresenta uma análise literária do texto como um todo. Este ponto 

se demonstra interessante quando, como será visto, se percebe que a grande 
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maioria dos autores está mais interessado em comentar a história do texto que em 

fazer uma análise literária. O segundo diferencial de Rodriguez é que o autor propõe 

estruturas quiasmáticas e paralelismos diversos para o texto e suas partes. 

Finalmente, por ser a mais complexa das estruturas, por apresentar blocos 

conectados e por ser uma das poucas estruturas que analisam todo o texto, esta 

será a análise mais longa de todas. 

 

8.1.1 Estrutura proposta  

Segue a estrutura2 proposta por Rodriguez (1996, p. 270 a 272): 

 

Lev 16:1-2: CENÁRIO HISTORICO  
"O SENHOR disse a Moisés. . . 'Diga a Araão. . . ou ele irá morrer.'"  

Lev 16:3-5: INTRODUÇÃO  
A Novilho de Arão para oferta pelo pecado 16:3  

B Carneiro de Araão para holocausto 16:3  
C Vestes sacerdotais e Banho Ritual 16:4  

A' Bode do povo para oferta pelo pecado 16:5  
B Carneiro do povo para holocausto 16:5  

Lev 16:6-10: PRIMEIRO DESENVOLVIMENTO 
A Araão traz seu novilho para oferta pelo pecado16:6  

B Faz expiação por si mesmo e por sua cassa 16:6  
C Apresenta os dois bodes diante de Yahweh 16:7  

D Lança sortes para Yahweh 16:8  
E Lança sortes por Azazel 16:8  

D' Sorteado para Yahweh – Oferta pelo pecado 16:9 
E' Sorteado para Azazel 16:10  

C' Apresenta o bode perante Yahweh 16:10  
B' Faz expiação por/em ele 16:10  

A' O envia para o deserto 16:10  
Lev 16:11-22: SEGUNDO DESENVOLVIMENTO  
A Novilho de Arão: oferta pelo pecado dele e de sua casa 16:11-14  

A1 Imolado 16:11  
A2 Incenso colocado atrás do véu: Para não morrer 16:12-13  

A3 Manipulação do sangue 16:14  
B O bode do povo para Yahweh: Uma oferta pelo pecado 16:15  

B1 Imolado 16:15  
B2 Levar o sangue para atrás do véu 16:15  

B3 Manipulação do sangue 16:15  
C Expiação pelo Santuário, Tenda do Encontro, sacerdócio, congregação de 

Israel e altar 16:16-19  
C1 Expiação pelo Santuário e Tenda do Encontro  16:16  

                                                 
2
 Uma pequena observação se faz necessária neste momento no que diz respeito à formatação e 

tradução das estruturas. Como elas trabalham com níveis e são amplas, optou-se por reduzir seu 
espaçamento e sua fonte para simplificar a leitura. Todas as estruturas, com exceção à proposta por 
este trabalho, estão originalmente na língua inglesa, contudo se optou por fazer uma tradução livre 
para a língua portuguesa.  
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C2 Expiação pelo sacerdócio e Assembleia 16:17  
C3 Expiação pelo altar 16:18-19  

C' Expiação pelo Santuário, Tenda do Encontro e altar terminados 16:20  
B' O Bode da comunidade para Azazel 16:20-22  

B1 O bode vivo é apresentado 16:20  
B2 Colocadas as duas mãos sobre a cabeça do bode 16:21  

B3 Confissão de todas iniquidades, rebeliões e pecados 16:21  
B2' Colocar os pecados sobre a cabeça do bode 16:21  

B1' O bode é levado para o deserto 16:21  
 B2'1 O bode carrega todas as iniquidades sobre si para uma terra 
seca e estéril   16:22  
B1" Libertado no deserto 16:22  

A' ________________________  
Lev 16:23-28: ATOS CONCLUSIVOS  
A Vestes sacerdotais e Banho ritual 16:23-24  

B Expiação feita pelas ofertas pelo pecado 16:24  
C Disposição da gordura da oferta pelo pecado 16:25  

A' Vestes e Banho ritual: Pessoa que lidou com o bode vivo 16:26  
B' Expiação e sangue da oferta pelo pecado 16:27  

C' Disposição da carne, pele e excrementos da oferta pelo pecado 16:27  
A" Vestimentas e banho ritual: Pessoa que lidou com a carne da oferta pelo pecado 16:28  
Lev 16:29-34: INSTITUIÇÃO DO RITUAL  
A Estatuto perpétuo: décimo dia do sétimo mês 16:29  

B Negar a si mesmos 16:29  
C Não trabalhar 16:29  

D Expiação e purificação de todos pecados 16:30 
C' Descanso sabático 16:31  

B' Negar a si mesmos 16:31  
A' Estatuto perpétuo 16:31  

D Sacerdote ungido faz expiação 16:32  
E Usa vestes de linho 16:32  
E' Vestes santas 16:32  

D' Faz expiação pelo Santuário, Tenda do Encontro, altar e toda 
Assembleia 16:33  

A”בEstatuto perpétuo 16:34  
D Para fazer expiação pelo povo de Israel de todos seus pecados 
16:34  

A’”בUmaבvezבporבanoב16:34ב 
Lev 16:34: OBSERVAÇÃO CONCLUSIVA  
"Moisés fez como o Senhor lhe havia comandado."  

 

 

8.1.2 Comentários à estrutura de Rodriguez 

Tanto a primeira parte apresentada por Rodriguez (1996, p. 270) – Cenário 

histórico – quanto a última – Observação conclusiva - parecem seguir a lógica do 

inclusio. Este seria um paralelismo presente no começo e no final de um segmento 

poético, como afirma Roberts (2001, p. 84), ou um padrão retórico hebraico para 

indicar o começo e o final de um texto (RYKEN et al., 2000, p. 721). Apesar do 
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Paralelismo apontado pelo autor não ser de palavras exatamente iguais ele pode ser 

percebido pela pelas expressões sinônimas “Falou Yahweh a Moisés” e “como 

Yahweh ordenou a Moisés” que traz os dois verbos no piel e as palavras Moisés e 

Yahweh em conjunto, o que segundo Roberts (2001, p. 85) seria um paralelismo 

considerável. 

Já no que diz respeito à segunda parte da estrutura que vai do verso 3 ao 5 ( 

introdução) o autor estabelece um quiasmo que tem como elemento central as 

vestimentas e o banho ritual.  Nesta parte os termos apontados por Rodriguez como 

sendo elementos do paralelismo quiasmático são “holocaustos” e “ofertas pelo 

pecado” e ambos os termos de fato se encontram em posições paralelas. Apesar 

disso, não parece existir uma relação temática clara ou progressão para o centro da 

estrutura, o que poderia criar uma objeção ao quiasmo.   

A explicação do autor (RODRIGUEZ, 1996, p. 273) é que todo o restante do 

texto se dá sob a regulamentação dos banhos e trocas de vestes.. Rodriguez (1996, 

p. 273) continua afirmando que a falta de balanço entre os elementos serve 

justamente para enfatizar a importância da troca de vestes e banho ritual, já que 

esta parte serviria para mostrar como Arão deveria entrar no santuário e a troca das 

vestes seria o mais importante destes pontos.  

Apesar disso, quando comenta o texto de Levítico 16:23 a 25 o autor 

(RODRIGUEZ, 1996, p. 281) chega a afirmar que este formaria um quiasmo com os 

versos 3 a 4, mas neste quiasmo proposto a troca de vestes não seria um elemento 

tão central quanto ele propõe no começo. Isso se torna particularmente interessante 

quando se considera que o próprio autor afirma que toda a introdução (v.3 a 5) é 

resumida nos versos 23 a 25. Contudo, neste resumo proposto não existe uma 

centralidade da troca das vestes ou dos banhos rituais. Evidentemente, Rodriguez 

está trabalhando com a estrutura do texto e não com o significado do texto 

propriamente dito, todavia se existe uma estrutura que intencionalmente centraliza 

em um elemento é esperado que este elemento seja considerado central em outros 

pontos da estrutura, principalmente em uma outra cessão correlata.  

 Watson (1984, p. 205) afirma, é verdade, que é bem comum um quiasmo 

abrir ou fechar uma estrofe ou um texto poético, o que parece ser o sugerido por 

Rodriguez. Apesar disso, dois pontos precisam ser analisados. O primeiro é que 

Rodriguez apresenta não apenas um quiasmo introdutório, mas vários outros 

quiasmos no texto, como será visto. O segundo ponto é que, como relembra Nunes 
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(2012, p. 86 a 90), alguns autores, como Watson, questionam a usualidade de 

quiasmos em grandes textos. 

A respeito dos versos 6 a 10, “primeiro desenvolvimento”, o autor 

(RODRIGUEZ, 1996, p. 273 a 275) apresenta um quiasmo dentro de outro quiasmo.  

Para ele as duas seções A//A` (v.6 e 10)  formam um paralelismo antitético, onde no 

verso 6 Arão traz o novilho e no verso 10 o bode é enviado. Para ele enquanto um 

se aproxima de Deus o outro se distância, se separando do Senhor. As linhas Β//B’ 

teriam um paralelismo pelo verbo expiar (ִכֶפר), apesar do autor (RODRIGUEZ, 1996, 

p. 274) reconhecer que o significado do verbo aplicado ao Bode para Azazel é 

incerto. As linhas C//C` seriam paralelas pelo verbo “ficar diante” (ד  ,Apesar disso .(ָמע 

o paralelo subsequente é entre as linhas D//E e gira em torno das sortes tiradas para 

os bodes criando uma espécie de quiasmo dentro do quiasmo, indicando (segundo o 

autor) que a separação dos dois bodes é o elemento central do quiasmo maior. 

O primeiro ponto a ser observado é que tanto nas sugestões de formações 

quiasmáticas de O’Connor (1980, p. 393 a 395) quanto nas de Watson (1984, p. 203 

a 205) não se encontra um quiasmo correspondente ao proposto por Rodriguez. 

Nem mesmo nas proposições de paralelismos ou estruturas de pentacólon de 

Watson (1984, p. 118, 119 e 187) um padrão similar é encontrado. Evidentemente 

isso não representa uma palavra final na validade da forma proposta, contudo, pode 

ser um indício razoável que tal construção não seja tão precisa. 

 Outro ponto ser relevado é que o paralelismo de verbos apresentado pelo 

autor pode ser considerado um tanto impreciso. Isso pode ser notado ao analisar as 

palavras apresentadas como paralelas. Quando se nota as linhas Β//B’ se vê que na 

primeira ocorrência (v.6) o verbo expiar (ִכֶפר) aparece no piel perfeito, enquanto na 

ocorrência paralela ele ocorre no piel infinitivo construto. Evidentemente esta 

construção pode apresentar um paralelismo, contudo este estaria no limite de um 

paralelismo mais fraco como sugere Roberts (2001, p. 56). Isso porque apesar de 

ser da mesma raiz as duas palavras não compartilham nem a função gramatical 

morfológica, já que verbo no infinitivo indica uma função substantiva; nem a função 

sintética, já que uma é o verbo da oração e a outra é predicado (ANDERSEN; 

FORBES, 2006); nem a fonética; e talvez, como concorda o autor (RODRIGUEZ, 

1996, p. 274), nem o significado.  

No que diz respeito ao paralelismo das linhas C//C`, tal paralelismo é 

apresentado com base no verbo “ficar diante” (ד  Ocorre que o verbo aparece na.(ָעמ 
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primeira linha (v.7) na forma Hifil perfeita consecutiva com final de terceira pessoa 

masculina do singular e na segunda linha (v.10) no Hofal imperfeito com final de 

terceira pessoa do singular, mas conectado com um adjetivo. Aqui existe uma 

repetição do verbo, contudo se os outros elementos são considerados parece pouco 

provável que houvesse uma intencionalidade do autor em estabelecer aqui um 

paralelismo. Isso porque O’Connor (1980, p. 109) apresenta que nas línguas em 

geral a repetição é proibida a menos que ela tenha uma intencionalidade de 

transmitir um significado específico, entretanto o autor reconhece que eventuais 

repetições de termos são inevitáveis na produção textual quando se analisa um texto 

maior. Desta forma, a repetição das linhas C//C` não parece indicar um paralelismo, 

senão apenas uma repetição eventual. 

No que diz respeito ao que Rodriguez chama de quiasmo interno (linhas 

DE//D’E’) ele parece estabelecer um paralelismo mais provável. Isso porque a 

repetição de “sorte um para” (  ל ֶאָח֙ד ל  é evidente no verso 8, assim como a (ּגֹוָרָ֤

repetição de “o bode que foi levantado para” (  ל ל ּגֹוָרָ֖ יו ה  ה ָעָלָ֛  .nos versos 9 e 10 (ָעָלָ֥

Apesar disso, Watson (1984, p. 118) apresenta este tipo de paralelismo (ab//ab) 

como não sendo um quiasmo, mas sim um paralelismo stricto sensu, contudo em 

outro momento ele admite (WATSON, 1984, p. 203) a possibilidade de existir um 

tipo raro de quiasmo que ele chama de quiasmo espelho. Todavia, os elementos 

apresentados como paralelos parecem ser melhor explicados dentro de dois 

paralelismos, um para o verso 8 e outro pra uma seção dos versos 9 e 10, ambos 

indicando uma antítese entre os “possuidores” dos dois bodes.  

Rodriguez apresenta também um “segundo desenvolvimento” que vai dos 

versos 11 a 22 do capítulo. Mais uma vez a proposta do autor (RODRIGUEZ, 1996, 

p. 275) é um quiasmo, segundo ele este texto tem um padrão ABC//C`B` onde o 

elemento A` (o paralelo da oferta pelo pecado para Arão e sua casa dos versos 11 a 

14) estaria ausente. Rodriguez ainda esclarece (1996, p. 276) que dentro de cada 

elemento existiriam uma série de outros elementos, apresentados por ele como 

atividades.  

Dentre os elementos da linha A Rodriguez apresenta o primeiro como sendo o 

ritual do incenso. Segundo ele (1996, p. 276), este ritual parece ser inesperado, 

contudo seria explicado como sendo parte dos ritos de entrada. O autor prossegue 

defendendo um paralelismo sintético entre os elementos dos versos 12 e 13 com o 

formato abcd//a’b’d’c’d’e’. Para Rodriguez a linha a/a’ teria como elemento de 
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paralelismo a menção ao fogo (ֵאׁש); a linha b/b’ teria o “diante do Senhor” (ִלְפֵנֵ֣י), ou 

faces como traduzido neste trabalho; a linha c/c’ teria “incenso” (ֶרת ָֹּ֥  como (ְקט

elemento paralelo; a linha d/d’ teria um paralelismo mais sinônimo entre “dentro do 

véu” no verso 12 ( ית  ֶכתִמֵבָ֥ ֹֹּֽ ָפר ל   ) e “propiciatório” do verso 13 já que o propiciatório se 

encontra dentro do véu. A linha e’ seria um elemento extra remetendo ao verso 2 

quando o rito de entrada foi apresentado na primeira vez. 

A princípio, a construção de Rodriguez para esta primeira parte da linha A 

parece estar de acordo com o padrão apresentado por Watson (1984, p. 118 e 203) 

do paralelismo stricto sensu ou do quiasmo de espelho. Contudo, alguns pontos 

podem ser questionados, sendo o primeiro destes o paralelo da linha a/a’. Nesta 

linha Rodriguez argumenta a existência de um paralelismo que pode ser notado pela 

repetição da palavra fogo (ֵאׁש). Ocorre aqui um problema parecido com o 

apresentado anteriormente para as propostas de paralelos dos versos 7 e 10, onde 

existe um paralelo da palavra, mas este não parece ser intencional. Isso porque no 

verso 12 existe a ocorrência de “Brasas de fogo” (ׁש ֲֹֽחֵלי־ֵאֵ֞  ,como objeto direto (ּג 

enquanto no verso 13 existe o termo “sobre o fogo” ( ל־ָהֵאָ֖  ׁשע  ) como locativo 

(ANDERSEN; FORBES, 2006). O’Connor (1980, p. 109) comenta que repetição 

ocorre quando existe uma mesma raiz ocupando uma mesma função sintática 

independente da flexão de número, dos sufixos e da relação do construto. Isso 

descartaria esta como sendo uma repetição e a classificaria como sendo uma 

figurae etymologicae. Comentando sobre este tipo de uso, Watson (1984, p. 239) 

parece indicar que este de fato é um tipo de recurso da língua, mas teria a intenção 

de criar uma semelhança de som, sendo exigidas ocorrências mais próximas e em 

maior quantidade que o caso apresentado por Rodriguez. 

Já na linha b/b` Rodriguez utiliza um termo que aparece cerca de dez vezes 

no capítulo para estabelecer aqui um paralelismo entre apenas duas destas 

ocorrências. É verdade que este termo ocorre em diferentes flexões e com 

diferentes prefixos, contudo se o autor reconhece a possibilidade para a linha a/a’ de 

um paralelismo mais flexível por que não a consideraria para outros trechos? Mesmo 

os versos 14 e 15 que são imediatamente seguintes possuem esta mesma palavra 

prefixionada da mesma preposição, mas são desconsiderados. Evidentemente o 

autor percebeu uma estrutura diferente nesta parte do texto, contudo, isto parece ser 

um indício que ele se utilizou de estruturas para explicar os paralelismos e não do 

contrário.  
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A linha d/d’, segundo o autor apresenta um paralelismo temático. A correlação 

de lugar apresentada pelo autor é evidente, contudo se este mesmo critério (lugar) 

fosse adotado os versos 14 e 15 teriam um paralelo. Diga-se de passagem, se o 

autor adotasse o paralelo do verso 13 com o verso 14 este seria bem mais provável 

que o sugerido, uma vez que existe a repetição do mesmo termo.  O fato é que 

como defende Roberts (2001, p. 86) e Nunes (2012, p. 88 a 90) estruturas 

quiasmáticas que dependem de correlações temáticas podem ser um indício da 

inexistência desta, sendo que o mesmo pode ser inferido em relação a estrutura de 

paralelismos. 

Na seção que Rodriguez (1996, p. 276 e 277) chama de A3 (verso 14) ele 

mais uma vez invoca o quiasmo dentro do quiasmo. Os elementos para o quiasmo 

apresentados são “sangue do novilho” (ר ָפָּ֔ ם ה  ֵ֣ ֹו) ”aspergir com o dedo“ ;(ִמד  ה ְבֶאְצָבעָ֛  (וְִהָזָּ֧

e “aspergir sete vezes” (ים ע־ְפָעִמָ֛ ב  ה ֶׁשֹֽ ֶרת) ”Sobre o propiciatório“ ;(י ֶזָּ֧ ָֹּ֖ כ פ ל־ְפֵנָ֥י ה   e “diante (ע 

do propiciatório” (ֶרת ֹֹּּ֗ כ פ  De fato os paralelismos apontados por Rodriguez .( וְִלְפֵנֵ֣י ה 

parecem ser legítimos, contudo o mesmo problema da linha d/d’ da parte anterior 

surge aqui. O verso 15 possuí todos os elementos apresentados por Rodriguez 

como sendo parte do quiasmo do verso 14, levantando a pergunta do porque a 

estrutura desta parte não considera estes termos que, segundo os critérios do autor, 

são indicativos de paralelismo.  

Ao comentar a linha B Rodriguez parece dar uma resposta parcial ao que foi 

perguntado nos parágrafos anteriores. Para ele (RODRIGUEZ, 1996, p. 277) a linha 

B tem a mesma estrutura de A, mas com o sacrifício do bode. O autor chega a 

estabelecer uma linha de semelhanças entre a linha A e seus derivados com a linha 

B e seus derivados, chegando inclusive a citar um padrão entre B1 e A3, como 

questionado anteriormente. Apesar disso, a resposta é parcial porque o autor 

reconhece as semelhanças e padrões, chega até a propor um padrão diferente, 

contudo não explica o porquê da escolha que fez, ou o que justificaria um quiasmo 

ali.  

Na Linha C e suas derivadas o autor (RODRIGUEZ, 1996, p. 278) apresenta 

uma série de paralelismos do tipo ab//a’b’.  Aqui certamente existe uma repetição do 

o verbo com conjunção (ר  nos versos 16 a 18. Entretanto, o autor estranhamente ,(וְִכֶפֵ֣

preferiu em C1 (v.16) estabelecer um paralelo com uma forma implícita do verbo ao 

invés do verbo repetido de forma idêntica no verso seguinte. É necessário afirmar 

que a escolha do autor parece mais acertada desta forma que na questionada, já 
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que se tem também o termo impurezas (ֻטְמָאה) repetido, contudo mais uma vez o 

autor parece alterar seus critérios.  A Linha C2 (v17) parece ocorrer de forma 

semelhante. 

Ainda sobre C, Rodriguez afirma(1996, p. 278) que ela é o centro de todo o 

quiasmo geral, onde a contagem de palavras chega ao meio . Sobre a linha C3 mais 

uma vez é apresentado um quiasmo interno em um formato abc//c’b’a’ e mais uma 

vez o arranjo é temático em grande parte. Apenas a linha b/b’ tem uma repetição 

 e mesmo assim esta se encontra com definição diferente, sendo que uma das (ָדם)

ocorrências possuí o artigo definido. Considerando a existência deste artigo, aqui se 

tem, no máximo, uma figurae etymologicae, como já citado. Por fim, o autor defende 

que C’ (v.20) seria um resumo de tudo o que ocorreu, não necessitando de 

desenvolvimentos. 

No que diz respeito a linha B’ Rodriguez  mais uma vez apresenta um 

quiasmo dentro outro quiasmo e argumenta que esta linha tem a mesma estrutura 

do “primeiro desenvolvimento”, o que remete as dificuldades desta seção. No que 

diz respeito à repetição notada pelo autor, ela ocorre nas linhas B1//B1’, já que aqui 

existe exatamente a mesma palavra ocupando exatamente a mesma função, 

contudo a linha B1//B1’’ torna confusa a sugestão do autor, já que um mesmo trecho 

serve de base para dois quiasmos diferentes utilizando dois elementos repetidos 

diferentes.  

Por fim, Rodriguez encerra o “segundo desenvolvimento” explicando o porquê 

da ausência de A’. Segundo o autor (RODRIGUEZ, 1996, p. 280), o motivo da 

ausência de A’ é que ainda faltam ritos para o encerramento da expiação do povo, 

deixando uma incompletude. O quiasmo incompleto de fato é reconhecido por 

Watson (1984, p. 203 e 204) e por O’Connor (1980, p. 393) (apesar de O’Connor 

não reconhecê-lo necessariamente como um quiasmo), contudo esta estrutura não 

parece ser a melhor solução aqui.  Isso porque O’Connor reconhece tal estrutura 

apenas com a elipse do verbo e Watson seria relutante em verificar tamanha 

distância do elemento paralelo. Ao que parece, depois de consideradas as outras 

linhas, a conclusão mais simples é que o “segundo desenvolvimento” não possuí um 

quiasmo, motivo da linha A//A’ não estar completa. 

Na seção dos atos conclusivos (versos 23 a 28), Rodriguez (1996, p. 280) 

apresenta um paralelismo do tipo ABC//A’B’C’//A’’ que a princípio é similar ao 

paralelismo stricto sensu já visto, porém com um elemento sobressalente no final. 
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Este padrão não parece ter correspondência na literatura analisada e por si só pode 

apresentar uma dificuldade, já que os elementos do paralelismo extrapolam sua 

estrutura. Apesar desta dificuldade, os termos parecerem ser legitimamente 

paralelos.  

No que diz respeito a linha A//Α’//Α’’, o termo “vestes” (ֶגד  em suas variações (ֶבֶּ֫

e a expressão “banhará sua carne na água” (יִם ֙ מ  ֹו ב  ץ ֶאת־ְבָׂשרָ֤  são os indicativos de (וְָרח ַ֨

paralelismos escolhidos pelo autor, sendo este último repetido de forma idêntica nos 

versos 4, 24, 26 e 28. Apesar disso, paralelos igualmente claros são encontrados 

entre os versos 26 e 28 e parcialmente ignorados pelo autor. Parcialmente, porque o 

autor considera para fins de paralelismos “vestes” (ֶגד  mas ignora que o verbo ,(ֶבֶּ֫

antecedente, lavar, é repetido nos versos 26 e 28 tornando a expressão “lavará suas 

vestes” (יו ס ְבָגָדָּ֔ ֵבֵ֣  paralela. Outro ponto ignorado pelo autor é que a expressão (יְכ 

“entrará no acampamento” (ֹֽה ֲחֶנ ֹֽמ  ֹוא ֶאל־ה   ,é repetida ipsis litteris nos versos 26 e 28 (יָבָ֥

mas não nos versos 23 e 24. Sendo assim, se as expressões idênticas forem 

consideradas se obteria um possível paralelismo entre os versos 26 e 28, mas 

menos provável com os versos 23 e 24, apesar das semelhanças.  Tal arranjo 

adequaria a estrutura deste texto com os padrões apresentados por Watson (1984, 

p. 118 e 203) aqui debatidos. 

Já no que diz respeito à linha B//B’ (versos 24 e 27), o autor apresenta um 

paralelo com o termo “expiar” (ִכֶפר). Contudo, o mesmo problema do “primeiro 

desenvolvimento” ocorre, uma vez que apesar de serem a mesma palavra elas 

estão em funções sintáticas e morfológicas diferentes. Isso porque no verso 24 o 

termo aparece na função verbal e no verso 27 ocorre uma substantivação do verbo 

exercendo função de predicativo (ANDERSEN; FORBES, 2006).  

Segundo o autor (RODRIGUEZ, 1996, p. 281), a linha C//C’ (versos 25 e 27) 

apresentaria um paralelo temático, já que seriam dadas instruções sobre o descarte 

da gordura dos holocaustos (v.25) e da oferta pelo pecado (v.27). Todavia, a 

diferença temática não poderia ser mais evidente, uma vez que a gordura do 

holocausto (v.25) não é descartada, ela é queimada no altar como oferta, um destino 

diametralmente oposto ao dos restos e excrementos do verso 27. No primeiro as 

partes mais nobres são ofertadas a Deus e no outro as fezes são destruídas para 

impedir a contaminação.  

Sobre a seção “Institucionalização do ritual“ (versos 29 a 34) o autor defende 

a existência de três quiasmos, sendo que haveria uma linha A//A’//A’’//A’”. Para 
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Rodriguez (1996, p. 282) esta linha seria formada tematicamente por informações de 

calendário. De fato, pode ser percebida uma repetição do conceito, principalmente 

quando se nota nos versos 29 e 34 uma repetição do conceito da ocorrência anual. 

Apesar disso, nos versos 29 e 34 existe uma repetição idêntica do termo “estatuto 

eterno” (ם ת עֹוָלָ֑ ֵ֣  sendo que, a exceção de uma preposição, o verso 31 seria ,(ֻחק 

incluso. Reconhecendo-se tal repetição se faria desnecessário o elemento temático 

e, consequentemente, A’”.  

A repetição da linha B//B’ parece autêntica já que o termo “vosso espírito” (ֶאת־

ם ֵֹּתיֶכָ֑  com (ָענָה) ”aparece nos versos 29 e 31 antecedidos pelo verbo “aflingir (נ ְפׁש

diferentes sufixos. Contudo, se esta repetição indica um paralelismo ou uma 

confirmação do quiasmo, está é outra questão. Isto se dá porque os outros 

elementos apontados por Rodriguez podem ser questionados.  

No que diz respeito a linha C//C` ( versos 29 e 31 ) a repetição é temática, já 

que em um se afirma que não se fará obra alguma e o outro afirma que o dia da 

expiação será um sábado de sábados. Esta repetição pode ser considerada válida, 

contudo pode ser atestada como menos provável, já que é mais dependente do 

paralelismo temático. Já no que diz respeito a linha D//D’//D , esta envolve o 

problema tantas vezes já aqui citado da proposta de se apresentar um termo – mais 

uma vez o termo “expiar” (ִכֶפר)- como sendo paralelo independente de suas funções 

morfológicas e sintáticas serem diferentes. Existe na linha também o problema que o 

verbo pode ser considerado, utilizando os padrões do autor, como sendo paralelo a 

várias outras situações. Uma dos exemplos que pode ser apontado é a repetição 

idêntica do termo “e a tenda do encontro e o altar” (  ח ִמְזֵבָ֖ ד וְֶאת־ה  ֶהל מֹוֵעָ֛ ָֹּּ֧  no verso (וְֶאת־א

33 da expressão do verso 20, além de diversas outras palavras repetidas de forma 

não idêntica. Estes exemplos citados seriam repetições muito mais fortes e 

consideráveis que a apontada por Rodriguez. Por fim, a linha E//E’ parece 

apresentar uma afirmação seguida de um aposto, sendo assim uma repetição 

gramatical e não estrutural propriamente dita.  

 

8.1.3 Conclusão  

Rodriguez faz um uso abundante de quiasmos, chegando inclusive a 

apresentar estruturas que sugerem um quiasmo de quiasmos ou um paralelismo de 

quiasmos. Dentro destes quiasmos, vários dos que são apresentados tem um 
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padrão de identificação de paralelos e estruturas que é questionado pelos autores 

utilizados como base para a avaliação (NUNES, 2012; O’CONNOR, 1980; 

ROBERTS, 2001; WATSON, 1984). Apesar disto, Como Nunes (2012, p. 89) 

relembra, existem autores que defendem uma abordagem mais aberta para 

paralelismos e quiasmos. Aliás, esta abordagem parece ser o caso do autor da 

estrutura avaliada e de muitos outros já que, como aponta Klingbeil (2007, p. 156) 

citando Rodriguez, vários outros autores defendem grandes estruturas quiasmáticas 

com quiasmos menores inclusos para o texto. Contudo, Roberts defende (2001, p. 

85) que esta liberdade agregada a grande quantidade de repetições do texto 

hebraico pode facilitar a imposição de estruturas quiasmátícas ao texto. 

A complexidade da estrutura proposta e o caráter questionável de parte dos 

elementos apontados como sendo sustentadores parece ser um indício da falta de 

intencionalidade do texto em apresentar tal estrutura. Sendo assim, parece correto 

concluir que parte das repetições apontadas por Rodriguez são factuais, mas que a 

estrutura sugerida contém um número considerável de objeções. 

 

8.2  Proposta de Hartley 

A estrutura de Hartley é uma estrutura “profunda” com vários blocos menores 

e várias seções interiores. Em parte, isto se dá porque Hartley, como será 

demonstrado, defende uma série de documentos que aglutinados formariam o texto 

final de Levítico. Sendo assim, o autor parece separar os supostos documentos de 

maneira que cada um destes tenha elementos internos coerentes, sendo que o todo 

é analisado pelas relações destas partes agregadas. 

8.2.1 Estrutura Proposta 

I. Introdução (vv 1-2aα) 
A. Primeira fórmula introdutória com referência à morte de filhos de Arão (v 1) 
B.בSegundaבfórmulaבintrodutóriaב(v2בaα) 

  II. Discurso (vv-2aβ 34a) 
A.בOrdemבdeבfalarב(v2בaβ) 
B.בDiscursoבpropriamenteבditoב(vv2בaγ-34a) 

1. Avisos (v 2aγ-b) 
2. Regulamentos para o Dia da Expiação (vv 3-28) 

a. Instruções de preparação e ordem litúrgica (vv 3-10) 
1) As instruções de preparação (vv 3-5) 
  a) A preparação necessária do sumo sacerdote (vv 3-4) 

        (1) Ofertas exigidas do sumo sacerdote (v 3) 



46 

 

 (2) Roupas para o sumo sacerdote e banho ritual (v4) 
       b) As ofertas exigidas da congregação (v 5) 

2) Ordem litúrgica (vv 6-10) 
       a) Oferta de purificação do sumo sacerdote (v 6) 
      b) Os dois bodes da congregação (vv 7-10) 

(1) Determinar o destino dos dois bodes (vv 7-8) 
(2) Liturgia com cada bode (vv 9-10) 

        (a) A oferta de purificação (v 9) 
         (b) Liturgia com o bode para Azazel (v 10) 

b. Ritual do Dia da Expiação (vv 11-28) 
1) Rituais com as ofertas de purificação (vv 11-19) 

  a) Apresentação da oferta de purificação do sumo sacerdote 
(vv 11-14) 

         (1) Apresentação e abate do novilho (v 11) 
        (2) Rituais do Santo dos Santos (vv 12-14) 
        (a) Ritual com o incenso (vv 12-13) 

(b) Ritual da aspersão de sangue no 
propiciatório (v 14) 

b) Apresentação da oferta de purificação da congregação 
(vv 15-16) 
c) A proibição de entrar no Lugar Santo e uma declaração 
sumária (v 17) 
d) Ritos no altar com o sangue das ofertas de purificação 
(vv 18-19) 

2) Ritual com o bode para Azazel (vv 20-22) 
 a) A confissão de todos os pecados sobre o bode (vv 20-

21bα) 
       b)בSolturaבdoבbodeבparaבoבdesertoב(vv21בbβ-22) 

3) Ritual com holocaustos(vv 23-25) 
a) Instruções para o sumo sacerdote para mudar as suas 

vestes (vv 23-24a) 
b) O sacrifício dos holocaustos (vv 24b-25) 

4) Instruções sobre assuntos que acontecem fora do acampamento 
(vv 26-28) 

a) Procedimento para a readmissão de quem libera o bode 
para Azazel (v 26) 

b) A descarte do resíduo da oferta de purificação e processo 
de readmissão de quem faz o descarte (vv 27-28) 

3. Instruções de calendário (vv 29-34a) 
a. Decretos (vv 29-33) 

1) Definição deste dia como um dia solene de auto-aflição (vv 29-31) 
2) A extensão da expiação alcançada (vv 32-33) 

b. Declaração Resumida (v 34a) 
  III. Relatório de Conformidade (v 34b) 

 

8.2.2 Comentários à estrutura de Hartley 

A princípio, a estrutura de Hartley é uma estrutura intuitiva e que segue a 

linha geral do texto. O autor (2002, p. 224) apresenta basicamente três seções 

principais (Introduções, Discurso e Relatório de conformidade) sendo que a principal 

seria um discurso (da primeira metade do verso 2 até o verso 34)  contendo as 

regulamentações para o ritual do dia da expiação.   
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Apesar disso, algumas observações podem ser feitas em relação a estrutura 

proposta por Hartley. A principal observação é que, apesar de considerar o texto 

como um todo para verificar sua estrutura, o autor procura reconstruir a origem do 

texto para analisar sua forma. Isso fica evidente em diversos momentos como 

quando o autor analisa o verso 1 (HARTLEY, 2002, p. 227) e afirma que a 

explicação para uma dupla introdução seria que um editor tardio posicionou este 

trecho para uma inclusão dos rituais do dia para a ordem de Jejum sagrado. Outro 

exemplo ocorre quando ao explicar os versos 6 e 11 o autor (HARTLEY, 2002, p. 

228)  invoca a atitude de um escriba que teria escolhido repetir as palavras do verso 

6 no verso 11 como sendo um conector entre os versos.   

Caso semelhante ocorre quando o autor (HARTLEY, 2002, p. 228) explica o 

porquê do verso 20. Segundo ele, o foco é retirado do aspergir do sangue (verso 18 

e 19) e da expiação pelo povo, para o ritual do bode vivo (versos 21 a 22). Ele 

complementa afirmando que teria surgido a necessidade de um sumário explicativo, 

que teria sido suprido por uma tradição mais tardia, tendo a semelhança com o 

verso 16 como evidência disto. Pouco mais a frente ao tratar sobre os diferentes 

nomes dados ao emissário o Hartley (2002, p. 229) mais uma vez apela a um editor 

tardio para a explicação, afirmando que os diferentes nomes seriam evidências de 

diferentes tradições que foram anexadas ao texto. Finalmente, ao explicar a seção 

que vai do verso 29 a 34 o autor (HARTLEY, 2002, p. 229) apresenta um acréscimo 

tardio de um texto de autor semelhante ao do capítulo 23 de Levíticos.  Esta postura 

adotada fica clara quando Hartley (2002, p. 230) afirma que o texto apresenta vários 

tipos diferentes de palavras e tensões teológicas, o que seria indício de uma edição 

pós-exílica que aglomerou vários textos diferentes. 

Hartley é consistente com seus pressupostos e metodologia ao apresentar 

tais propostas, contudo a reconstrução do texto pode ser um entrave para 

compreensão do texto. James Dunn (2003, p. 102 e 103) apresenta uma das razões 

ao explicar que toda reconstrução histórica é uma interpretação de dados históricos 

que busca reconstruir um passado inatingível. De forma semelhante, Karl Popper 

(1974, p. 274 e 275) reconhece que as reconstruções históricas são plurais e 

incapazes de se chegar a um consenso, já que inúmeras teorias e reconstruções 

seriam capazes de explicar um determinado grupo de dados históricos. Em outras 

palavras, ao tentar reconstruir o texto Hartley apela a um passado que não pode ser 

provado ou contestado tornando sua proposição inconclusiva, já que uma explicação 
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literária a estrutura do texto não é dada. Sendo assim, corre-se o risco que a cada 

dificuldade encontrada no texto se busque uma explicação de como este foi alterado 

tardiamente ao invés de explica-la.  Afinal, parece apropriada a sugestão feita por 

Barton (1984, p. 146 e 147) baseado na Nova Crítica literária, onde afirma que o 

texto deva ser analisado como uma obra final, desconsiderando possíveis 

implicações externas a ele.  

Outro tipo de questionamento que pode ser feito à estrutura de Hartley é no 

que diz respeito  a sua defesa de diversos parênteses no texto. Evidente que esta é 

uma proposta aceitável e recorrente no texto bíblico, contudo o autor utiliza esta 

forma como meio de isolar determinado trecho do restante do texto. Possivelmente 

sua crença no caráter fragmentário do texto tenha influenciado a perceber tais 

formas. A pergunta contudo é: Seriam estes parênteses realmente estruturas mais 

isoladas, ou seriam parte do todo? 

A primeira parte do verso considerada como um parêntese são os versos 12 e 

13. Hartley (2002, p. 228) defende que este parêntese explicaria como a nuvem de 

proteção para Arão seria criada. O autor defende que apesar de parentético este 

trecho provavelmente não teria sido inserido já que, segundo o Hartley, o autor 

antigo não teria a habilidade de usar notas de rodapé para apresentar informação 

essencial. Desta forma fica evidente que Hartley considera tais informações como 

sendo essenciais, contudo que elas seriam o equivalente a notas de rodapé da 

antiguidade. 

 Uma evidência que este trecho faz parte de uma seção maior é que o verbo 

que inicia o verso, “pegará” (ָלַקח), inicia outros dois versos (7 e 14) além de iniciar a 

metade do verso 18, todos com a mesma forma (ח  iniciada com a conjunção (וְָלַקַ֞

Waw, conjunção esta que está presente no início de todos os versos da descrição 

do ritual (versos 5 a 30). Isto indica uma continuidade do discurso de instrução sobre 

o ritual, o que indica que este trecho não está deslocado, mas encaixado dentro da 

descrição dos rituais para a entrada de Arão no Santíssimo.  

Outro ponto é a referência de outras partes do texto a este trecho, como é o 

caso do verso 2 que cita a nuvem (ָענָן) do verso 13; da referência a “não morrerá” 

א יָֽמּות)  também presente no verso 2 e no verso 13; da referência às mãos cheias (וְלֹ֥

presente no verso 12 e no verso 32, que representam uma clara alusão, já que usam 

termos sinônimos – Cheio (ְמלא)   e encher (ָמֵלא), palmas das mãos (יו  e  mão  (ָחְפנָָ֔

ֹו)  apesar de não estarem em paralelismo por não compartilharem a mesma ,(יָדָ֔
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função sintática ou morfológica. Um detalhe interessante é que todas as referências 

de outros versos aos versos 12 e 13 se encontram nas partes inicias e finais que 

serviriam como uma espécie de resumo. O primeiro resumo é sobre como não 

morrer ao entrar no véu interior (parte inicial) e o seguinte seria um resumo do ritual 

do dia (parte final). Em outras palavras, quando o texto intenciona resumir os rituais 

do dia os versos 12 e 13 se encontram marcantemente presentes, o que por si só é 

um indício que trecho não é um parênteses explicativo, mas uma continuidade da 

descrição do ritual. 

O segundo trecho apresentado por Hartley como sendo parentético se 

encontra nos versos 16 e 17, onde Hartley (2002, p. 228) defende um parêntese 

para explicar o propósito do rito com o sangue. Hartley se demonstra consistente ao 

considerar o verso 20 como sendo igualmente parentético, contudo o verso 33 que 

apresenta a mesma construção o autor não considera. Ao comentar o verso 17, 

Hartley (2002, p. 228) demonstra sua teoria: o verso 20 teria sido acrescido 

tardiamente por uma tradição que discordava dos autores do verso 17, uma resposta 

plausível segundo os pressupostos do autor, mas que não resolve o problema no 

nível textual. O parêntese proposto aqui parece não isolar o trecho do todo do texto, 

contudo é interessante notar que o verso 16 parece realizar a mesma função do final 

do verso 18, do verso 20, do final do verso 24 e do verso 33, indicando uma 

progressão do que se era esperado expiar: O Santíssimo, a Tenda do Encontro, o 

Altar, os sacerdotes e toda a assembleia.  

Todavia, o verso 17 de fato ocupa uma posição intrigante no texto. Este é o 

único verso na sequência que não contém informações sobre como Arão deveria 

agir, senão como o restante do povo deveria agir, sendo possivelmente parentético.  

Apesar disso, é igualmente possível que o verso 17 seja interpretado como sendo 

uma das regras para o rito de sangue e expiação da Tenda do Encontro, de maneira 

que a regra não seria para o povo em si, mas para o correto modo do ritual. Esta 

segunda possibilidade tornaria desnecessário o apelo ao parêntese, por mais que 

este possa ser defendido. 

O último parêntese defendido pelo autor se encontra nos versos 26 a 28.  

Segundo Hartley (2002, p. 229), este trecho seria um parêntese explicativo para 

demonstrar como os rituais de purificação poderiam ser executados e mesmo assim 

manter-se de acordo com ordenanças de pureza presentes diariamente na vida do 

povo. Mais uma vez se faz oportuno o comentário feito sobre os versos 12 e 13, uma 
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vez que os versos 26 a 27 estão em uma sequência de conjunções conectivas que 

indicam que não houve uma interrupção até o verso 30. Existe também o elemento 

comum aos versos 26 e 28 – “Entrar no acampamento” (ֹוא ֶאל־ַהַֽמֲחֶנֽה  que parece – (יָבֹ֥

indicar que estes eram parte do ritual do dia e tinha como objetivo evitar que o 

recém-purificado acampamento fosse novamente contaminado, extirpando todas 

impurezas do meio do povo. 

Por fim, uma última observação pode ser feita no que diz respeito ao verso 

29. O autor (HARTLEY, 2002, p. 229) defende que o verso 29 se encontre sob uma 

unidade que vai deste verso até o verso 34. Segundo ele, esta porção inteira seria 

parte de uma ordem de calendário instituindo a data para observância do povo. O 

verso 29, como já observado anteriormente, inicia com um elemento conector que é 

quebrado apenas no verso 20, além de que é também uma instrução acerca do que 

se deve fazer no dia. Entretanto, a explicação do autor justifica sua escolha, mas 

não resolve o problema literário, já que ele defende que este verso seria uma 

inclusão tardia de um trecho que teve coautoria com o Levítico 23. Sendo assim, 

parece mais apropriado manter este verso no bloco que descreve os procedimentos 

do dia. 

 

8.2.3 Conclusão 

 

Hartley tenta, na medida do possível, seguir uma linha mais intuitiva e 

evidente da estrutura do texto. Contudo, sua tentativa de contar a história da 

construção do documento acaba por eclipsar a análise do texto em si, já que em 

diversos momentos não é a estrutura do texto que é analisada, senão a sua possível 

história e tradições. Mesmo os parênteses apontados pelo autor talvez sejam ecos 

de sua reconstrução, já que trechos parentéticos são mais plausíveis em textos 

reconstruídos.   

 

8.3  Proposta de Milgrom 

A proposta de Milgrom certamente é uma das mais interessantes. O autor traz 

uma estrutura bem simples que apresenta uma progressão do que é 
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expiado/purificado. Apesar disso o autor, a semelhança de Hartley, também faz uma 

análise de um texto hipotético, fruto da sua teoria sobre a história do texto. 

 

8.3.1 Estrutura Proposta 

A. Introdução, v 1 
-Na Sequência da morte de Nadabe e Abiú (1) 
B. Materiais necessários, vv 2-5 

1. Sumo sacerdote (2b) 
2. Seus animais para o sacrifício (3) 
3. Suas vestes especiais (4) 
4. Animais de sacrifício do povo (5) 

C. Preliminares, vv 6-10 
1. Traz seu novilho para casa sacerdotal (6) 
2. Apresentação das duas cabras (7) 
3. Sorte entre os bodes (8) 
4. Trazer o bode para oferta de purificação (9) 
5. Bode Azazel retido (10)  

D. Procedimento I: Purificação do Santuário, vv 11-19 
1. Repetição resumida do v. 6 (11a) 
2. Novilho abatido (11b) 
3. O Lugar Santo 

a. incenso (12-13) 
b. sangue de boi (14) 
c. sangue de cabra (15) 
d. propósito (16) 

4. O santuário 
a. sua purgação (16b) 
b. ninguém mais no santuário (17) 
c. finalidade (17b) 

5. O altar sacrificial 
a. rebocaram (18) 
b. polvilhado (19a) 
c. finalidade (19b) 

E. Procedimento II: Purificação do Povo, vv 20-22 
1. Trazer bode Azazel (20) 
2. Confissão e expedição para Azazel (21-22) 

F. Altar Sacrifícios, vv 23-25 
1. Tomar banho, trocar de roupa (23-24a) 
2. Holocaustos (24b) 
3. Gordura das ofertas de purificação (25) 

G. Purificação de assistentes, vv 26-28 
1. Despachante do bode para Azazel (26) 
2. Queimador de carcaças oferta de purificação (27-28) 

H. Apêndice: de Israel auto-purificação, vv 29-34a 
 (bαב,29a)בDataב.1
 (29bβγ)בtrabalhoבdeבcessaçãoבeבAbnegaçãoב.2
3. Finalidade (30) 
4. sábado completa e abnegação (31) 
5. purga de santuário por sucessores de Arão (32-33) 
6. propósito (34) 
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I. Execução, v 34b 
por Aarão 

 

8.3.2 Comentários à estrutura de Milgrom 

A estrutura sugerida por Milgrom (1991, p. 1059) parece ser uma das mais 

simples, contudo, uma das mais plausíveis. Ao que tudo indica, o autor tem como 

base a progressão já analisada dos elementos presentes nos versos 16, 18, 20, 24 e 

33 (expiação pelo Santíssimo, pela Tenda do Encontro, pelo Altar, pelos sacerdotes 

e por toda a assembleia). Outro ponto interessante é que Milgrom divide esta 

progressão em dois blocos de procedimentos principais, dividindo o restante do 

capítulo em seções menores. 

Apesar de consideravelmente interessante, a estrutura de Milgrom apresenta 

alguns pontos passíveis de questionamento. O primeiro dos pontos diz respeito ao 

verso 2. Milgrom (1991, p. 1012) coloca o verso 2 juntamente com os materiais 

requeridos para o dia da expiação e argumenta pela existência anterior e 

independente do trecho que vai de 2 a 28 em relação ao verso 1, uma vez que o 

verso 2 começa com quase as mesmas palavras do verso 1. Segundo o autor, se 

ambas fizessem parte da mesma unidade o verso 2 se iniciaria com a expressão “e 

falou a ele” (יו   .como ocorre em Êxodo 7:26, 8:16, 9:13 e etc (וְָאַמְרָתָּ֣ ֵאָלָ֗

Mais uma vez aqui se fazem oportunas as observações já feitas (ver nos 

comentários à estrutura de Hartley) quanto às interferências dos pressupostos 

utilizados para uma reconstrução do texto na análise do texto em si. Milgrom em 

alguns momentos prefere explicar uma teoria de origem para um texto a explicar o 

texto em si. Apesar deste tipo de explicação ser relevante aos que buscam 

reconstruir a história do documento, não acrescenta muito à análise literária do texto 

em si. Aparentemente o que se têm nestes versos é um prefácio contextual (v.1), 

seguido de uma introdução ao discurso da descrição do ritual (v.2), onde no primeiro 

verso o narrador afirma que Yahweh falou algo a Moisés e no verso seguinte é 

descrito o que Yahweh disse.  

Outra observação à estrutura de Milgrom é a proposta do autor para os 

versos 25 a 27. Isso porque para o autor apresenta a seção citada como sendo uma 

espécie de adendo à seção anterior ao verso 20. Segundo Milgrom (1991, p. 1064), 

os versos 25 a 27 estariam cronologicamente deslocados, já que o verso 20 serviria 
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para deixar evidente a necessidade de se terminar todo o ritual de purificação antes 

do rito do bode vivo e o verso 25 faz uma clara alusão ao novilho pelo sacerdócio. 

Apesar de ser explícito sobre o suposto deslocamento do versos 25 a 27, o autor 

parece deixar implícito este deslocamento nos versos 23 e 24, já que ele os 

desassocia da purificação do povo.  

Apesar da argumentação dada, o verso 33 é claro em apresentar cinco 

elementos que deveriam ser expiados (Santo; pela Tenda do Encontro; Pelo Altar; 

pelos sacerdotes; por todo o povo da assembleia) e o verso 20 apresenta apenas 

três elementos até então expiados (Santo; Tenda do Encontro; Altar), de maneira 

que apenas os três elementos citados no verso deveriam ser concluídos antes do 

ritual do bode vivo.  Milgrom ainda apresenta a expiação pelo povo por meio do ritual 

do bode para Azazel e por meio do jejum sagrado, contudo ignora que o verso 24 

apresenta explicitamente os outros dois elementos faltantes (sacerdotes e povo). 

Sendo assim, a queima da gordura do novilho no verso 25 se daria imediatamente 

após os holocaustos, sendo, como proposto por Gane (2005, p. 219), um único ritual 

com estes tornando desnecessário o argumento do deslocamento.  

Evidentemente, Milgrom tem argumentos contrários a este posicionamento.  

O autor parece desconsiderar o verso 33 como tendo uma relação com o verso 20 

exatamente porque ele considera o trecho de 29 a 34 como sendo um apêndice 

tardio. Segundo Milgrom  (1991, p. 1064 e 1065), estes versos seriam uma nova 

perícope tardiamente anexada ao capítulo. Seus argumentos são (1) que Israel é 

referido em segunda pessoa ao contrario do restante do texto onde Israel é referido 

em terceira pessoa; (2) que Arão e seus descendentes estão oficiando, o que 

indicaria uma autoria tardia; (3) a terminologia para Santíssimo é diferente do 

restante do texto; (4) A expiação aqui seria para todo o povo e não apenas para o 

santuário;(5) apenas aqui a data é explícita; (6) a referência ao estrangeiro (ֵגר) que 

seria comum apenas aos códigos de santidade (H) e não às fontes sacerdotais (P). 

Mais uma vez, Milgrom prefere apresentar uma teoria histórica para a formação do 

documento como explicação a analisar a estrutura do texto em si. Contudo algumas 

observações podem ser feitas.  

Quanto ao uso da segunda pessoa é interessante notar que Yahweh fala a 

Moisés (versos 1, 2 e 34) sobre o que Arão deveria fazer, contudo nos versos 29 em 

diante as recomendações são para todo o povo e não apenas para Arão, sendo que 

agora Moisés está incluso no ritual, explicando assim o uso de segunda pessoa para 
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o trecho. Isso explicaria também a ausência da introdução exigida por Milgrom 

(1991, p. 1064) onde Yahweh diria para Moisés falar ao povo como em Levítico 12:1.  

Além disso, o verso 34 também possuí um momento em que o povo é referenciado 

em terceira pessoa, “sobre os filhos de Israel de todos seus pecados” ( ֙י יְִשָרֵאל ַעל־ְבֵנֵ֤

ם ֹּאָתָ֔  Se a lógica de Milgrom for seguida ao pé da letra este seria um indício .(ִמָכל־ַחט

que o texto faz parte da seção anterior.  

  Já no que diz respeito à terminologia para o Santíssimo é interessante notar 

que outros termos são utilizados em todo o texto, é o caso de “Para dentro do véu” 

ֶכת) ֹּֽ ית ַלָפר ֶרת) ou de alusões ao propiciatório (ִמֵבֹ֥ ֹֹּּ֖  Isto demonstra que uma nova .(ַהַכפ

forma de se citar o Santo dos Santos não deve ser vista como algo exclusivo deste 

verso, além de que a forma apresentada no verso 33 (ֶדׁש ָֹּ֔ ׁש ַהק  parece ser uma (ִמְקַדָּ֣

variação da forma apontada por Milgrom como sendo característica do restante do 

capítulo. Além disto, como anteriormente já foi comentado, existem dentro deste 

trecho diversos elementos paralelos com o restante do texto como é o caso das 

mãos cheias, das vestes de santidade, da fala de Yahweh a Moisés, do incenso e 

etc.  

Por fim, Milgrom (1991, p. 1064) afirma que a purificação no restante do 

capítulo é apenas do santuário e que o verso 30 apresenta a purificação do povo. 

Entretanto, o autor não explica o verso 24 em que é explicitamente citada a 

purificação do povo. É importante citar que Milgrom traduz o mesmo verbo (ִכֶפר) 

como sendo “purificar” e “expiar”, todavia ele defende (MILGROM, 1991, p. 1079) 

que algumas vezes o mesmo verbo tem traduções diferentes e excludentes. Como o 

objetivo aqui é analisar a estrutura do texto e não necessariamente seu significado, 

a palavra foi estudada em toda sua gama. Contudo, fica evidente que Milgrom não 

faz apenas uma análise do texto do capítulo, mas mescla esta com sua análise da 

história do documento preferindo esta àquela em alguns momentos.  

 

8.3.3 Conclusão  

 

Conclui-se que a análise da estrutura de Levítico 16 feita por Milgrom é 

apurada e interessante, contudo em alguns momentos esta se confunde com a 

teoria do autor sobre as origens do texto. Nestes pontos o autor sempre tende a 

analisar uma estrutura hipotética proposta por ele, fruto da sua teoria da formação 
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do texto, ao invés do texto em sua forma final, o que deixa alguns pontos em aberto 

e questões sem resolução.   

 

8.4  Conclusão e proposta de estrutura 

Apesar de poucas estruturas terem sido analisadas, estas representam uma 

realidade maior. Grande parte dos autores, a semelhança de Hartley e Milgrom, 

analisa a estrutura de um texto hipotético reconstruído ao invés do texto final. Por 

outro lado alguns autores reconhecem o texto como uma unidade ou analisam o 

texto final, contudo propõem uma estrutura quiasmática. 

Gane (2005, p. 27 a 42) comenta sobre isso e afirma que a grande maioria 

dos autores reconhece o texto de Levíticos 16 como sendo fragmentado e sem 

unidade. Contudo o autor (GANE, 2005, p. 37) aponta que mesmo que tais 

reconstruções sejam provadas, o que não é o caso, elas não afetariam o fato que o 

ritual do Dia da Expiação é um rito que faz parte do sistema de rituais do povo de 

Israel. Ele ainda argumenta que um número crescente de estudiosos reconhece a 

importância de se estudar o texto final, independente de quem tenha sido o autor, o 

editor ou o coletor. Desta forma, o presente propõe a seguinte estrutura para o texto 

final, mas que não envolve um quiasmo ou estrutura de paralelos. 3 

8.4.1 Proposta  

Segue-se a proposta de estrutura: 

I. Prefácio (1) 
II. Discurso (2 a 30) 

A. Regras Gerais para a entrada no Santíssimo (2 a 5) 
a) Proibição de entrar no Santuário de qualquer forma (2) 
b) Descrição de como entrar no santíssimo (3 a 5) 

b1) Ofertas pelas quais Arão entrará (3) 
b2) Vestes que Arão deverá usar e banho (4) 

1. Vestes (4a) 
2. Banho (4b) 

b3) Ofertas do povo que Arão deve apresentar (5) 
B. Descrição do Ritual (6 a 29) 

a)Rituais da Parte expiatória (6 a 25) 

                                                 
3
 Aqui o uso de cores foi adotado em conjunto com a tradicional formatação para auxiliar na 

compreensão e leitura da estrutura. Assim sendo, os partes em azul escuro estão em um mesmo 
nível do texto que as demais partes em azul escuro e as azul claro no mesmo nível das demais 
partes em azul claro. 
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a1) Abertura do ciclo expiatório e Expiação Pelo Santo, pela Tenda e pelo 
Altar (6 a 20a) 

1. Expiação pelo Santo e pela Tenda (6 a 17) 
I) Apresentação dos Animais (6 a 10) 

Ia) Novilho por Arão e sua casa (6) 
Ib) Os dois bodes (7 a 10) 

i.   Sorte para os bodes (7 e 8) 
ii. O Bode para Yahweh (9) 
iii. Bode para Azazel (10) 

II) Entrada no Santíssimo e rituais de Sangue (11 a 15) 
IIa) Imolação do novilho (11) 
IIb) Ritual do incenso e entrada no véu (12 e 13) 
IIc) Ritual do sangue do novilho (14) 
IId) Imolação do bode para Yahweh (15a) 
IIe) Ritual de sangue do bode para Yahweh (15b) 

III) Conclusão da expiação pelo Santo e pela Tenda (16) 
IV) Regulamentação para a congregação durante a expiação pelo 

Santo e pela tenda. (17) 
2. Expiação Pelo Altar (18 e 19) 
3. Conclusão da seção (20a) 

a2)Expiação pelo povo e sacerdócio (20b a 24) 
1. Ritual do bode vivo (20b a 22) 

I) Apresentação do bode vivo (20b) 
II) Imposição de mãos e confissão sobre o bode vivo (21a) 
III) Soltura do bode vivo no deserto (21b a 22) 

2. Troca das vestes e banho cerimonial (23 a 24a) 
I) Retirada das vestes de linho (23) 
II) Banho ritual 24aα 
III) Novas vestes colocadas (24aβ) 

3. Holocaustos pelo povo e pelo sacerdócio (24b) 
a3) Fechamento do ciclo expiatório com a queima da gordura do novilho (25) 

b)Rituais não expiatórios (26 a 29) 
 b1)Regras para fora do acampamento (26 a 28) 

1. Readmissão de quem libertou o bode vivo (26) 
2. Descarte dos restos do novilho e do bode para Yahweh (27) 
3. Regras para readmissão de quem queimou os restos (28) 

 b2) Regulamentação para todo o povo (29) 
1. Data (29a) 
2. Afligir o espírito (29bα) 
3. Não trabalhar (29bβ) 

C. Conclusão do Discurso e recapitulação (30 a 33) 
a) Conclusão do discurso (30) 
b) Recapitulação das ordens para a congregação (31) 
c) Recapitulação das ordens para Arão (32 a 33) 

III. Epílogo (34) 
 

8.4.2 Comentários e Conclusão da análise das estruturas 

À semelhança de Hartley o presente propõe uma divisão de 3 blocos 

principais, um introdutório, um de discurso e outro de epílogo. A parte do discurso é 
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dividida em outros três blocos sendo que o primeiro contém as regras gerais para a 

entrada no Santíssimo, o segundo a descrição dos rituais e o terceiro é uma 

recapitulação e encerramento. No que diz respeito a descrição dos rituais eles são 

separados entre ritos expiatórios, que são os rituais que implicam em expiação 

sobre ou para um objeto ou grupo, e ritos não expiatórios, que são os rituais que não 

implicam em expiação. É importante citar que todos os rituais seriam, em última 

instância, expiatórios uma vez que eram exigidos para a completa expiação do dia, e 

que alguns dos rituais da parte expiatória se analisados isoladamente não 

representarão uma expiação. Apesar disso, a divisão dos ritos não expiatórios são 

para aqueles ritos que não fazem parte dos rituais.  

Dentro dos rituais expiatórios os blocos se dividirão de maneira semelhante à 

proposta por Milgrom, seguindo a progressão das expiações. Contudo, a progressão 

das expiações difere das de Milgrom, uma vez que o verso 33 é considerado como 

parte da unidade e, portanto são consideradas as expiações pelo povo e pelo 

sacerdócio nele destacadas e presentes no verso 24. Esta seção se inicia no verso 6 

com a imolação do novilho e se encerra no verso 25 com a queima da gordura deste 

mesmo ritual.  

Dentro dos rituais não expiatórios estão todos os rituais exigidos para o dia da 

expiação e para a completude do ritual, mas que não implicam isoladamente em 

expiação. É o caso do jejum sagrado e da data do dia.  

É importante citar que esta estrutura não se propõe a ser uma palavra final na 

questão, mas apenas uma proposta de solução para as várias objeções das 

estruturas analisadas, até porque existem vários outros autores a serem verificados 

cujas limitações desta pesquisa não permitiram acesso. Isso implica também que 

grande parte da argumentação sobre desta estrutura se encontra no diálogo com as 

outras propostas. 

Por fim, é importante notar que em todas as estruturas verificadas, 

independentes dos seus pressupostos ou metodologias, os holocaustos do verso 24 

se encontram dentro dos rituais expiatórios do dia da expiação. Isto é um forte 

indício que tais holocaustos fazem parte dos ritos expiatórios do dia da expiação.  

Este indício de probabilidade somado outras evidências, deixam claro que 

existe uma unidade textual em levítico 16 e que o verso 24 se encontra entre os 

rituais do dia da expiação. É o caso das evidências da progressão dos versos 16, 

18, 20 e 24 que descreve a sequência dos elementos a serem expiados; da 
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descrição dos elementos que deveriam ser expiados do verso 33, que incluí o povo 

e o sacerdócio descritos no verso 24; do inclusio que estabelece um marco para o 

inicio e o final do texto; do indício de sequencia demonstrado pelo uso da conjunção 

wav nos versos de 5 a 30, dos diversos paralelismos presentes no texto e etc.  

 

9  CONCLUSÃO 

O presente trabalho termina por concluir que os holocaustos de Levítico 16:24 

constituem parte integrante do ritual expiatório do dia da expiação, sendo parte de 

um complexo sacrifical que tem como objetivo a expiação do povo e do sacerdócio e 

a entrada de Arão no santíssimo. Estes holocaustos não se adequam aos ritos 

diários porque (1) os animais exigidos para os rituais diários não eram os mesmos 

para os holocaustos; (2) os ofertantes eram diferentes dos do serviço regular; (3) o 

propósito era parcialmente diferente dos do rito regular.  

Tais holocaustos também não poderiam ser parte dos ritos gerais. Isso se dá  

porque (1) eles não se encaixarem com nenhuma das listas apresentadas em 

Números 29; (2) os dois carneiros ofertados possuem ligação textual com os demais 

animais do rito especial do dia da expiação. 

Semelhantemente, não é possível encaixar tais ritos como sendo uma 

reinauguração dos serviços do próximo ano porque (1) um dos holocaustos era 

necessário para a entrada de Arão no Santíssimo; (2) Porque o banho ritual não 

representa o fim dos ritos expiatórios, caso contrário a oferta do novilho ficaria 

incompleta; (3) Porque não faz sentido os sacerdotes se apresentarem prontos para 

a aceitação diante de Deus quando o texto deixa claro que eles já estavam prontos 

quando entraram no Santíssimo; (4) Porque todos os ritos apresentados no capítulo 

eram parte de um ritual complexo e único que permitia a eliminação do pecado; (5) 

Porque a expiação ficaria incompleta, já que Levítico 16:33 mostra o que deveria ser 

expiado; (6) por causa das diversas diferenças dos holocaustos e mudança de 

vestes com os ritos inaugurais do sacerdócio, presentes em Levítico 8. 

A tradução e análise da estrutura do texto corroboram com esta conclusão. 

Isso porque dentro da estrutura do texto, o verso 24 se encontra em de uma 

progressão expiatória, onde se deveria expiar o Santíssimo, a Tenda do Encontro, o 

altar, o sacerdócio e todo o povo (verso 33). Tal análise também demonstrou que 
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todos os elementos apresentados no verso 16 formam uma unidade textual e uma 

unidade ritual, sendo que não somente os elementos do verso 24 seriam 

necessários para que o ritual da purificação do santuário se completasse, mas todos 

os ritos descritos no capítulo. 

As implicações desta conclusão se estenderiam caso compartilhadas por 

outros autores, sobre os estudos do dia da expiação e dos rituais do santuário. Isto 

porque, como parte integrante dos rituais expiatórios, estes rituais necessitariam de 

maior presença nos estudos sobre o dia da expiação e sobre o serviço de adoração 

judaica no santuário. Outras implicações se dariam em particular sobre os 

estudiosos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto porque, como comentado no 

início do trabalho, o estudo do dia da expiação é de forte impacto sobre sua 

soteriologia e escatologia. 
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