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CARACTERÍSTICAS DO MELHOR E SUPERIOR SACERDÓCIO 

Hebreus 7.26-28 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 

 
Querido amigo, hoje o nosso propósito é concluirmos o estudo do 

capítulo sete de Hebreus. Vamos estudar o capítulo 7.26-28. Esses versos 
mostram Jesus Cristo como sumo sacerdote, de uma ordem sacerdotal 
diferente.  

 
A ordem de Melquisedeque é superior à dos levitas, pois foi 

fundada pela própria ordem indissolúvel de Deus. Nós vemos nesta descrição, 
quão frágil e pobre era o serviço sacerdotal levítico, em comparação com o 
serviço que é prestado por Cristo. O autor mostra o grande contraste que há 
entre uma ordem e outra.  

 
Ele chega a dizer que por inutilidade e precariedade da ordem 

levítica, foi que surgiu a nova ordem, a de Melquisedeque, que era um símbolo 
da nova ordem que veio por meio de Cristo.  

 
Essa é a ordem da Nova Aliança. Se o serviço levítico tivesse 

satisfeito, não teria sido necessário o surgimento de Cristo. Mas, tendo o 
sacerdócio levítico sido estabelecido pela palavra do homem, tinha seu 
aspecto fraco, frágil, e por ele ninguém foi aperfeiçoado, ou justificado. 

 
Ao estudarmos este texto de Hebreus 7.26-28 ele nos faz refletir 

sobre as características do sacerdócio de Jesus Cristo. Através dessas 
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características constatamos que as virtudes de Jesus Cristo o demonstram 
como a única possibilidade, como o único suficiente para nos fazer chegar a 
Deus. Sugiro como título para este último parágrafo esta expressão: 

 

CARACTERÍSTICAS DO MELHOR E SUPERIOR SACERDOTE 

 
Hebreus 7.26-28 
 

INTRODUÇÃO 

 
Querido amigo, é importante entendermos que apesar de todo o 

Antigo Testamento com suas leis, normas e maneiras de cultuar ter sido dado 
por orientação divina, ou por ordem divina, estava na direção do próprio 
homem, que nunca teve condições de fazer a obra do Senhor como era 
necessário; nunca o ser humano pode se achegar a Deus da maneira correta. 

 
Os próprios sacerdotes eram fracos e necessitados. Muitos deles 

revelaram abertamente a sua incapacidade espiritual e a fragilidade humana. 
O próprio tabernáculo ou templo onde eles trabalhavam, eram frágeis e foram 
muitas vezes destruídos.  

 
Então, não pode haver comparação, ou paralelo entre o serviço 

sacerdotal levítico e o serviço sacerdotal de Cristo. 
 
Por isso, foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de eleger ou 

indicar para nos defender e nos salvar, um advogado, um mediador, e um sumo 
sacerdote especial, alguém que tivesse, de fato, condição para desempenhar 
essa obra.  

 
Que homem serviria para o desempenho de uma missão tão 

elevada de defender-nos diante do próprio Criador? Todos nós conhecemos 
advogados defendendo homens maus diante de um tribunal humano. Temos 
visto grandes pecadores sendo absolvidos diante dos jurados. Mas, quem é que 
pode defender o homem pecador diante de Deus? Um Deus infinitamente justo 
e santo? Nenhum homem, nenhum sacerdote poderiam levar o homem 
justificado diante de Deus.  

 
E diante dessa realidade e tendo esses versos a considerarmos, o 

princípio que extraímos deles é assim colocado: 
 

SOMENTE EM JESUS CRISTO ENCONTRAMOS O MELHOR E 
SUPERIOR SACERDÓCIO QUE NOS CONDUZ A DEUS. 

 
Neste texto encontramos sete características que confirmam que 

o melhor e superior sacerdócio está em Jesus Cristo. Antes, porém, de 
analisarmos essas características, vamos ler o texto bíblico que nos dá a base 
para este estudo: 
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26. Portanto, Ele é exatamente o tipo de Supremo Sacerdote que 
nós necessitamos; pois é santo e irrepreensível; não foi 
manchado pelo pecado, nem pervertido pelos pecadores; e foi-
lhe dado o lugar de honra no céu. 
27. Ele não precisa nunca dos sacrifícios diários de sangue de 
animais, como os outros sacerdotes, para cobrir primeiro os seus 
próprios pecados e depois os pecados do povo; porque Ele acabou 
com todos os sacrifícios, de uma vez por todas, quando Se 
sacrificou a Si próprio na cruz. 
28. No sistema antigo, mesmo os supremos sacerdotes eram 
homens fracos e pecadores que não podiam evitar de praticar o 
mal, porém mais tarde Deus, por seu juramento, nomeou seu 
Filho, que é perfeito para sempre. Hebreus 7.26-28 

 
Querido amigo, essas palavras são muito claras e precisam ser 

destacadas, pois, nelas encontramos uma descrição detalhada da pessoa e da 
obra de Jesus Cristo.  

 
Nesses versículos encontramos as sete características desse 

sacerdócio melhor e superior. Vamos analisá-las uma a uma: 
 
1. O sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser santo, 

vs. 26: 
 

26. Portanto, Ele é exatamente o tipo de Supremo Sacerdote que 
nós necessitamos; pois é santo e irrepreensível; não foi 
manchado pelo pecado, nem pervertido pelos pecadores; e foi-
lhe dado o lugar de honra no céu. 

 
O autor sagrado inicia dizendo que não seria qualquer homem 

que serviria para sumo sacerdote. Não podemos eleger alguém do nosso meio 
para nos representar ou defender diante de Deus.  

 
Não podemos nós mesmos contratar um advogado para nos 

defender diante de nosso Deus. Para nos defender, para nos representar 
diante de Deus, tinha que ser um advogado justo. Ainda hoje essa é uma 
verdade, e, ela não mudará.  

 
E só Jesus que é esse advogado santo e justo, no sentido 

evangélico da palavra. Aqui no versículo 26 nós temos as qualificações para 
ser esse sumo sacerdote. Em primeiro lugar Jesus é santo. 

 
Quer dizer, separado de todo pecado, e dedicado e consagrado 

ao serviço de Deus. Somente Cristo, o Filho de Deus, que também é 
infinitamente justo e santo, pode ser o nosso o sumo sacerdote, mediador e 
advogado.  

 
E, foi por isto que o apóstolo João disse: 
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Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. 
Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus 
Cristo, o Justo (1ªJoão 2.1).  

 
Você tem recorrido a esse maravilhoso e santo advogado que 

temos na pessoa de Jesus Cristo? 
 
2. O sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser 

inculpável, vs. 26: 
 

26. Portanto, Ele é exatamente o tipo de Supremo Sacerdote que 
nós necessitamos; pois é santo e irrepreensível; não foi 
manchado pelo pecado, nem pervertido pelos pecadores; e foi-
lhe dado o lugar de honra no céu. 

 
O texto continua e o autor diz também que este advogado, esse 

intercessor, esse sacerdote que nos leva a Deus, deve ser um sumo sacerdote 
inculpável.  

 
Quando olhamos para as páginas dos evangelhos, percebemos 

que as narrativas mostram que Jesus não teve nenhuma culpa.  
 
Quando todos os homens, seus inimigos o enfrentaram, Jesus lhes 

desafiou e perguntou: Quem dentre vós me convence de pecado? (Jo 8.46). E 
ninguém teve ousadia ou atrevimento de apontar-lhe qualquer erro ou 
qualquer pecado.  

 
O próprio juiz, que deveria julgá-lo, que deveria acusá-lo não o 

conseguiu. Inclusive foi Pilatos, que chegou a confessar, dizendo que ele era 
justo e que não via nele crime algum (Jo 18.38).  

 
Portanto, testemunhado por diversas pessoas, nós temos em 

Jesus um sumo sacerdote sem culpa, um sacerdote inculpável. É por isso que 
o texto diz que “convinha” termos um sacerdote, era necessário, 
precisávamos de um sacerdote, para que pudesse nos perdoar os pecados e 
nos livrar de suas consequências. Você tem usufruído dessa preciosa bênção, 
em Jesus? 

 
3. O sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser sem 

mácula, vs. 26: 
 

26. Portanto, Ele é exatamente o tipo de Supremo Sacerdote que 
nós necessitamos; pois é santo e irrepreensível; não foi 
manchado pelo pecado, nem pervertido pelos pecadores; e foi-
lhe dado o lugar de honra no céu. 

 
Esse verso 26 é riquíssimo, pois ele ainda descreve esse sacerdote 

como alguém sem mácula.  
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Um sacerdote sem mácula nos remete aos dias do Antigo 

Testamento quando foram dadas as orientações sobre todo o sistema 
sacrificial, conforme vemos no livro de Levítico 1.3, 10 e 22.17-21. Esse era 
um requisito muito importante nos dias passados, quando o sacerdócio foi 
estabelecido, como nos dias posteriores, inclusive até depois do exílio.  

 
Essa verdade pode ser constatada no livro de Malaquias. Ali Deus 

aponta para o erro do povo e especificamente dos sacerdotes, ao oferecer 
sobre o altar animais cegos, coxos, enfermos (conf. Ml 1.8).  

 
Esse ato era tão desprezível para Deus que ele desafiou os 

israelitas a oferecerem esse tipo de oferta aos seus governadores. Se isso 
ocorresse eles não seriam aceitos.  

 
E foi por isso mesmo que numa palavra dura, porém objetiva, 

Deus disse-lhes:  
 

Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que 
não acendêsseis, debalde, em vão, o fogo do meu altar. Eu não 
tenho prazer em vós ... nem aceitarei da vossa mão a vossa 
oferta (Ml 1.10).  

 
Querido amigo, é por isso que esse advogado, esse intercessor, 

esse sacerdote que deve nos levar a Deus deve ser um sumo sacerdote sem 
mácula. Jesus foi o cordeiro sem mácula, sem defeito e, por isso ainda é o 
nosso sacerdote sem mácula e sem qualquer defeito.  

 
Aproprie-se dessa bênção em Jesus Cristo! 
 
4. O sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser sem 

pecado, vs. 26: 
 

26. Portanto, Ele é exatamente o tipo de Supremo Sacerdote que 
nós necessitamos; pois é santo e irrepreensível; não foi 
manchado pelo pecado, nem pervertido pelos pecadores; e foi-
lhe dado o lugar de honra no céu. 

 
E, ainda no verso 26 o autor diz que esse sacerdote deveria ser: 

... separado dos pecadores ... Quer dizer, deveria ser diferente dos 
pecadores. Jesus viveu com os pecadores e comeu com eles, andou com eles, 
e foi por isto até criticado pelos fariseus. 

 
Mas, Jesus era diferente dos pecados. Ele era separado dos 

pecadores em qualquer prática do pecado ou injustiça.  
 
A Bíblia diz que Jesus veio em carne, isto é, “tabernaculou” (Jo 

1.14), mas também afirma que Deus enviou o seu Filho em semelhança da 
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carne pecaminosa, mas ... no tocante ao pecado; com efeito, condenou 
Deus na carne o pecado ... (Rm 8.3).  

 
Por isso também o autor de Hebreus ainda acrescenta mais aqui: 
 

... feito mais alto do que os céus ... (vs. 26).  

 
Essa é a posição de Jesus. Esse é o lugar em que Jesus se acha. 
 
Essa a sua altura da sua elevação. Jesus não pode se nivelar com 

o pecador, pois ele é Deus, e Deus está muito acima do homem. Não podemos 
encontrar ninguém como Jesus para ser o nosso sumo sacerdote. 

 
Querido amigo, espero que você esteja lembrando que o objetivo 

do autor aos Hebreus é mostrar que Jesus é superior a tudo e a todos. Por isso 
não podemos retornar àquilo que é inferior.  

 
Não há nada nem ninguém que se possa comparar a Ele. Ele está 

mais alto do que os céus, sendo Ele o próprio Criador dos céus. 
 
5. O sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ter valor 

duradouro, vs. 27: 
 

27. Ele não precisa nunca dos sacrifícios diários de sangue de 
animais, como os outros sacerdotes, para cobrir primeiro os seus 
próprios pecados e depois os pecados do povo; porque Ele acabou 
com todos os sacrifícios, de uma vez por todas, quando Se 
sacrificou a Si próprio na cruz. 

 
Ainda descrevendo esse maravilhoso sacerdócio o autor 

prossegue dizendo e nos mostra a diferença entre o sacerdócio de Cristo, e o 
sacerdócio dos levitas, o sacerdócio arônico.  

 
Os levitas todos os dias tinham que oferecer sacrifícios por eles 

e pelo povo. Os sumos sacerdotes tinham, como pecadores que eram, tinham 
que oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por ele próprios, para que 
pudessem se apresentar diante de Deus.  

 
Só assim purificado, posteriormente, aquele mesmo sumo 

sacerdote poderia oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Isto era o que 
faziam os sumos sacerdotes ao cumprirem as leis judaicas. 

 
Os sacrifícios que eles ofereciam para um dia, não serviam para 

o outro dia, e por isto tinham que repetir os mesmos sacrifícios. Os sacrifícios 
de ontem não serviam para o dia de hoje e não serviriam para o dia de amanhã. 
Tinham que ser repetidos.  
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Isto mostra, perfeitamente, a precariedade, e fragilidade do 
sacerdócio levítico. Mas, aqui, neste mesmo versículo vemos que Cristo fez 
esse sacrifício uma vez por todas.  

 
A obra que o Filho de Deus realizou foi perfeita. Aqui vemos uma 

das diferenças entre aquilo que Deus faz, e aquilo que o homem faz. Deus faz 
uma coisa perfeita e o homem quando faz, mesmo que faça para Deus, terá 
que repetir ou melhorar.  

 
Creio que este versículo aqui é muito importante, pois nega 

completamente a necessidade de uma cerimônia, ou liturgia, ou sacramento, 
ou seja, o que for que seja feita com o propósito de repetir o sacrifício de 
Cristo na cruz do Calvário.  

 
Simplesmente, não se repete, porque o que o autor divinamente 

inspirado diz claramente que não se repete. Jesus fez isto uma vez por todas. 
A bênção que temos é que esse sacrifício feito há mais de dois mil anos ainda 
tem valor, esse sacrifício que foi feito antes da fundação do mundo ainda tem 
valor, pois é eterno, tem valor duradouro!  

 
O convite para nós é valorizarmos e recebermos essa oferta 

maravilhosa! 
 
6. O sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por ser auto 

oferecido, vs. 27: 
 

27. Ele não precisa nunca dos sacrifícios diários de sangue de 
animais, como os outros sacerdotes, para cobrir primeiro os seus 
próprios pecados e depois os pecados do povo; porque Ele acabou 
com todos os sacrifícios, de uma vez por todas, quando Se 
sacrificou a Si próprio na cruz. 

 
Ainda nesse verso temos uma prova do amor de Jesus.  
 
Querido amigo, tudo quanto você precisa para ser salvo é crer 

em Jesus recebendo-o como o seu Salvador e Senhor! É claro que para o 
crescimento da fé, para gozar dos privilégios espirituais, você precisa viver 
dignamente (conf. Ef 4.1).  

 
É importante ler a Bíblia, participar das atividades da igreja, 

desenvolver a vida de oração e tantas outras disciplinas espirituais. Mas, o que 
salva mesmo e salva perfeitamente, e eternamente é a fé em Cristo que se 
ofereceu espontaneamente por nós.  

 
Não há necessidade de ninguém estar se sacrificando ou tentando 

fazer penitência ou sacrifício para merecer a salvação. Tudo isto é inútil! Por 
quê? Porque Cristo já se deu por nós! Enquanto os sacerdotes levíticos 
ofereciam animais que não podiam justificar (conf. 10.4), pois o homem foi 
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feito à imagem e semelhança de Deus, Cristo, verdadeiro homem (conf. 1Tm 
2.5) ofereceu-se a si mesmo, perfeito, para todo o sempre. 

 
7. O sacerdócio de Jesus Cristo caracteriza-se por sacerdócio 

do Filho, vs. 28: 
 

28. No sistema antigo, mesmo os supremos sacerdotes eram 
homens fracos e pecadores que não podiam evitar de praticar o 
mal, porém mais tarde Deus, por seu juramento, nomeou seu 
Filho, que é perfeito para sempre. 

 
Finalmente, aqui o autor mostra dois tipos de sacerdotes: um é 

o tipo do sacerdote que é constituído pela lei mosaica. Esse sacerdote é 
humano, falho, sujeito a fraqueza e a erros. 

 
Mas, encontramos também outro tipo de sacerdote que é aquele 

que é constituído pela palavra de juramento, que veio posterior à lei, que é o 
Filho de Deus, que é perfeito para sempre.  

 
O contraste é grande entre um sacerdote e outro. Um é 

constituído pela lei, e o outro pela palavra de juramento de Deus. Um é falho, 
o outro é perfeito. Um é humano, o outro é divino. O escritor sagrado está 
mostrando quão superior é o sacerdócio de Cristo, contrastando-o com o 
sacerdócio levítico.  

 
E nós podemos dizer quão distante está o sacerdócio de Cristo do 

pretenso sacerdócio dos homens em nossos dias. Nós não cremos que haja um 
sacerdócio organizado, sistemático na igreja de Cristo hoje, quer dizer, uma 
classe de sacerdotes, a semelhança do que havia no sistema judaico.  

 
Todos os verdadeiros cristãos fazem parte do sacerdócio em 

nossos dias. Nós somos reino de sacerdotes! Mas, o mais importante, o mais 
importante, é termos um sacerdote como Jesus, que é o Filho de Deus, 
perfeito para sempre. 

 

CONCLUSÃO 

 
O propósito redentor de Deus não alcançara o seu objetivo, pela 

ineficiência da lei e dos seus representantes.  
 
Por isso a lei foi mudada e mudado o seu representante.  
 
Em Jesus temos o que necessitamos.  
 
Foi ele quem rasgou o véu possibilitando-nos entrar na presença 

de Deus.  
 
Minha oração é que você possa usufruir dessa maravilhosa 

intercessão! 
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Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo programa. 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-do-melhor-e-superior-
sacerdocio/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-do-melhor-e-superior-sacerdocio/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicas-do-melhor-e-superior-sacerdocio/

