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SUPERIORIDADE DO MINISTÉRIO DE JESUS 

Hebreus 10.1-18 
Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 

 
Querido amigo, iniciamos o estudo do capítulo dez da carta 

escrita aos hebreus e, vamos estudá-lo em mais três oportunidades. Hoje o 
nosso alvo é estudarmos Hebreus 10.1-18.  

 
Ao introduzirmos esse texto, devemos recordar o último verso do 

capítulo nove (9.28), pois ele nos coloca dentro do contexto, na sequência, no 
capítulo dez. 

 
No capítulo nove verificamos que os ritos, ofertas e sacrifícios 

mosaicos eram imperfeitos e ineficazes, e que o sacrifício de Cristo não se 
repete, e é perfeito e eficaz, para sempre. 

 
Neste verso final temos algumas verdades preciosas que nós já 

temos encontrado em outras partes da Bíblia. A primeira grande verdade é 
que Cristo mesmo se ofereceu para morrer por nós. Não foi o governador 
romano, ou o povo judeu, que mataram Jesus.  

 
Cristo ofereceu-se a si mesmo para morrer pelos nossos pecados. 

Depois, o autor diz que Jesus morreu voluntariamente para tirar os pecados 
de muitos. Há uma diferença entre pecado e pecados nas Escrituras. Esta 
verdade é importante e deve ser destacada.  
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João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo. E aqui, o autor diz que Jesus se ofereceu a si mesmo para 
tirar os pecados de muitos.  

 
Pode parecer insignificante a diferença aqui, mas não é. É 

importante. No caso do precursor de Jesus, João Batista, quando disse que 
Jesus tira o pecado do mundo, referia-se ao pecado original, ao pecado 
adâmico, a culpa do pai da raça. Mas, quando o autor aos Hebreus diz aqui 
que Jesus veio para: ... tirar os pecados de muitos ... está se referindo aos 
pecados que todos nós cometemos, no sentido prático.  

 
O pecado original é tirado de nós quando recebemos a Cristo 

como Senhor e Salvador. Mas, os pecados de muitos são tirados sempre que 
nos arrependemos deles e os confessamos a Deus. E, ainda, há outra verdade 
muito importante ainda neste versículo que queremos salientar, e que se 
encontra na última parte deste versículo (9.28).  

 
Aqui temos uma referência à segunda vinda de Cristo. Cristo 

voltará para a sua igreja. A verdade bíblica da segunda vinda de Cristo é muito 
acentuada, de forma que nenhum verdadeiro cristão deve ter a menor dúvida 
quanto a isto.  

 
Os profetas antes de Cristo, no Antigo Testamento falaram sobre 

a volta de Cristo, os anjos anunciaram esta verdade, Cristo disse que voltaria, 
e, os apóstolos pregaram esta mesma mensagem. 

 
Esta mensagem da volta de Jesus sempre vem acompanhada de 

advertência de que devemos estar preparados para o encontro com o Senhor. 
E, nesse preparo devemos estar conscientes de que o sistema antigo de nos 
relacionar com Deus não tem mais valor.  

 
É somente através da graça e, pela fé no sacrifício de Jesus; é 

somente com os valores da nova aliança que podemos nos relacionar 
adequadamente com Deus e sermos aceitos em sua presença. E exatamente 
por isso o autor mais uma vez apresenta o sacerdócio de Jesus Cristo como o 
único que nos capacita a estar na presença de Deus conforme veremos no 
estudo deste capítulo (conf. 10.19-25).  

 
Portanto, ao enfatizar essa verdade, o título mais adequado para 

esse texto inicial de Hebreus, capítulo 10, é: 
 

A SUPERIORIDADE DO MINISTÉRIO SACERDOTAL DE JESUS 
CRISTO 

 
Hebreus 10.1-18 
 

INTRODUÇÃO 
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Querido amigo, ao estudarmos este texto (10.1-18), temos que 
admitir uma vez por todas que a verdade de que a ineficácia dos sacrifícios 
promulgados pela lei mosaica salienta e confirma a superioridade do sacrifício 
de Jesus. 

 
Aqui veremos que a lei era sombra imperfeita, não a realidade. 

Os sacrifícios oferecidos de acordo com a antiga legislação não eram capazes 
de aperfeiçoar os ofertantes (vs.1); se os sacrifícios fossem eficazes, não 
teriam sido repetidos (vs. 2), pois, na verdade, os sacrifícios faziam 
recordação anual dos pecados, mas não os removiam (vs. 3-4). 

 
Neste texto, fica claro que Jesus veio para satisfazer a vontade 

do Pai com o seu sacrifício perfeito (5-10; cf. o significado de propiciação – 1 
Jo 2:2; 4:10 e palavras semelhantes em Hb 2:17; 9:5; 8:12 – misericórdia; Rm 
3:25-26 – justo e justificador). 

 
Temos que nos alegrar pelo fato de que Deus queria obediência 

e não os sacrifícios de animais (5-9; cf. Sl 40:6-8; 1 Sm 15:22). E, Jesus, 
diferente dos animais, foi um sacrifício obediente.  

 
Por isso, o próprio Deus removeu a primeira legislação para 

estabelecer a segunda e, assim, Jesus cumprindo a vontade do Pai removeu o 
sistema antigo (lei, sacrifícios, sacerdócio) para estabelecer o novo 
sacerdócio, e, a nova aliança. 

 
Verificamos aqui, que o corpo de Jesus, sacrificado uma única 

vez, é o meio da nossa santificação (conf. vs. 10) e, que, por isso é considerado 
o sacrifício superior da superior aliança (vs. 11-18).  

 
Nestes versículos, o autor conclui e resume os argumentos 

principais do livro e, ele cita alguns temas: 
 
a) A superioridade do sacrifício: comparando que antigamente, 

os sacrifícios eram oferecidos muitas vezes, enquanto, em 
Jesus se ofereceu um único sacrifício; mostrando também que 
os sacrifícios anteriores não removiam os pecados, enquanto 
o sacrifício de Jesus pelos pecados sim; aperfeiçoou-nos para 
sempre; isto é, nos justificou eternamente; 
 

b) A superioridade do sacerdócio: Anteriormente eram feitos 
sacrifícios dia após dia, enquanto, em Jesus Cristo, ele se 
ofereceu, entrou no santo dos santos e assentou-se com Deus; 

 

c) A superioridade do reino: Jesus assentou-se a destra de Deus 
e, por isso, como um brado de vitória o autor declara que 
onde há remissão, já não há mais necessidade de oferta pelo 
pecado (conf. vs. 18). 
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Por isso, diante dessas verdades maravilhosas podemos resumir 
o texto e, ao fazer isso, ele nos mostra o seguinte princípio a ser aplicado por 
todos nós: 

 

DEVEMOS VALORIZAR O MINISTÉRIO SACERDOTAL DE JESUS 
CRISTO COMO SUPERIOR, O ÚNICO QUE NOS PERDOA EM 
DEFINITIVO. 

 
Neste texto encontramos sete evidências da superioridade do 

ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Vamos ler o texto bíblico para descobrir 
essas evidências. Diz assim a Palavra de Deus, em Hebreus 10.1-18: 

 

1. O ANTIGO SISTEMA das leis judaicas deu apenas uma fraca 
amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo 
sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano, 
porém mesmo assim eles nunca puderam salvar aqueles que 
viviam debaixo dos regulamentos deles. 
2. Se tivessem pedido, uma oferta só teria sido suficiente; os 
adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e seu 
sentimento de culpa teria desaparecido. 
3. Mas aconteceu justamente o contrário: aqueles sacrifícios 
anuais lembravam-lhes a desobediência e a culpa deles, ao invés 
de aliviarem suas mentes. 
4. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire 
realmente os pecados. 
5. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: “Ó Deus, 
o sangue de touros e de bodes não pode satisfazê-lo, portanto o 
Senhor me preparou este meu corpo, a fim de que eu o deposite 
como sacrifício sobre o seu altar”. 
6. O Senhor não se satisfaz com o sacrifício dos animais, mortos 
e queimados diante de Si como ofertas pelo pecado. 
7. Então eu disse: “eis que Eu vim para depositar a minha vida, 
justamente como as Escrituras disseram que Eu o faria”. 
8. Depois que Cristo disse isto, a respeito de não ficar satisfeito 
com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, 
9. acrescentou, então: “eis que Eu vim para dar a minha vida”. 
Ele revoga o primeiro sistema em favor de um outro muito 
melhor. 
10. Neste novo plano nós fomos perdoados e purificados por 
Cristo ao morrer por nós uma vez por todas. 
11. Segundo o antigo acordo, os sacerdotes permaneciam diante 
do altar dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais podiam 
tirar os nossos pecados. 
12. Mas Cristo entregou-Se a Si mesmo a Deus pelos nossos 
pecados, como um único sacrifício duma vez para sempre, e 
depois Se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus, 
13. esperando que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus 
pés. 
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14. Pois por meio daquela oferta única Ele tornou perfeitos para 
sempre aos olhos de Deus todos quantos Ele está santificando. 
15. E o Espírito Santo testifica que isto é assim, porque Ele disse: 
16. "Este é o acordo que Eu farei com o povo de Israel, embora 
eles tenham rompido o seu primeiro acordo. Escreverei as minhas 
leis nas mentes deles, para que sempre conheçam a minha 
vontade e porei as minhas leis em seus corações, a fim de que 
eles queiram obedecê-las". 
17. E depois Ele acrescenta: "Nunca mais me lembrarei dos seus 
pecados nem dos seus atos ilícitos". 
18. Ora, quando os pecados já foram perdoados e esquecidos 
uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais 
sacrifícios para nos livrarmos deles. 

 
Embora, alguns cristãos acreditam que ainda teremos, aqui na 

terra, um novo templo no qual serão oferecidos sacrifícios de animais, esta 
noção não combina com esse ensino de Hebreus que mostra a ineficácia de 
sacrifícios de animais e a perfeição do único sacrifício de Jesus.  

 
Como adequar esse pensamento com esse texto? Parece-nos que 

não há como conciliar e vamos confirmar isso ao detalharmos as sete 
evidências da superioridade do ministério sacerdotal de Cristo. 

 
A 1ª evidência da superioridade do ministério sacerdotal de 

Jesus Cristo é vista na purificação definitiva dos pecados, vs. 1-2: 
 

1. O ANTIGO SISTEMA das leis judaicas deu apenas uma fraca 
amostra das coisas boas que Cristo faria por nós. Nesse antigo 
sistema, os sacrifícios se repetiam muitas vezes, ano após ano, 
porém mesmo assim eles nunca puderam salvar aqueles que 
viviam debaixo dos regulamentos deles. 
2. Se tivessem pedido, uma oferta só teria sido suficiente; os 
adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e seu 
sentimento de culpa teria desaparecido. 

 
A primeira declaração do verso primeiro mostra mais uma vez 

que Cristo é superior à lei, visto que a lei tem apenas a sombra dos bens 
vindouros. Por quê? Porque a lei não é a imagem real das coisas.  

 
É importante notarmos que, uma sombra não pode ser uma 

imagem real das coisas. Uma sombra não representa com perfeição um objeto. 
A sombra de uma pessoa, por exemplo, não representa uma pessoa.  

 
A sombra não sente, não fala, não ouve, não entende, não vive. 

É apenas uma sombra. E, o autor ainda acrescenta afirmando que a lei, por 
ser sombra, não pôde tornar ninguém perfeito. O autor insiste nesta verdade. 
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Muitos judeus, daquela época, que haviam se convertido estavam 
sendo tentados a voltar ao judaísmo. O autor diz que a lei é apenas sombra, 
uma imagem deformada dos bens vindouros. E, afirma isso, mostrando que os 
sacerdotes e ofertantes apareciam a cada ano fazendo os mesmos sacrifícios 
que nunca tirariam o pecado.  

 
E no verso 2, o autor diz que se aqueles sacrifícios pudessem tirar 

pecados, então eles não precisariam ser repetidos tantas vezes. Mas, como a 
consciência do pecado estava presente em suas vidas, por isto continuavam 
oferecendo sacrifícios sempre.  

 
Na verdade, precisamos entender que todo o sistema sacerdotal 

antigo prefigurava, simbolizava tudo o que teríamos em Cristo, isto é, a 
purificação definitiva dos pecados! 

 
A 2ª evidência da superioridade do ministério sacerdotal de 

Jesus Cristo é vista na impossibilidade do perdão ser obtido com sacrifício 
de animais, vs. 3-4: 

 

3. Mas aconteceu justamente o contrário: aqueles sacrifícios 
anuais lembravam-lhes a desobediência e a culpa deles, ao invés 
de aliviarem suas mentes. 
4. Porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire 
realmente os pecados. 

 
O verso 3 é bem objetivo, pois ao afirmar que todos os anos os 

sumos sacerdotes ao oferecerem os sacrifícios, recordavam e faziam com que 
o povo também confirmasse e provasse que eles tinham pecado, que o pecado 
ainda estava diante deles.  

 
E o versículo 4 é mais objetivo ainda mostrando que não havia 

perdão dos pecados através do sangue dos animais, e por uma simples razão: 
os animais não tinham a mínima possibilidade de serem substitutos aceitáveis 
de qualquer ser humano diante de Deus, que nos criou conforme à sua imagem 
e semelhança.  

 
Temos, então, uma verdade importante. Os judeus ofereciam 

aqueles sacrifícios de animais, porém, a eficácia espiritual não estava 
naqueles sacrifícios mesmos, mas na fé que eles deveriam depositar em Cristo, 
que ainda estava para vir, a respeito do qual os profetas tanto falaram.  

 
Na primeira epístola de Pedro lemos que nós não fomos 

comprados com sangue de animais, nem por ouro, nem por prata, mas pelo 
precioso sangue de Jesus (1Pd 1.18-19). Sempre foi e ainda é através do 
sacrifício de Jesus que obtemos real perdão dos pecados! 

 
A 3ª evidência da superioridade do ministério sacerdotal de 

Jesus Cristo é vista na disponibilidade dele fazer a vontade de Deus, vs. 5-
7: 
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 5. Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: “Ó Deus, 

o sangue de touros e de bodes não pode satisfazê-lo, portanto o 
Senhor me preparou este meu corpo, a fim de que eu o deposite 
como sacrifício sobre o seu altar”. 
6. O Senhor não se satisfaz com o sacrifício dos animais, mortos 
e queimados diante de Si como ofertas pelo pecado. 
7. Então eu disse: “eis que Eu vim para depositar a minha vida, 
justamente como as Escrituras disseram que Eu o faria”. 

 
Temos aqui, nesses versos, uma citação do Salmo 40.6-8. Uma 

profecia feita séculos antes de Cristo, que se cumpriu em Cristo. Deus foi 
quem disse que não aceitaria mais sacrifício nem oferta, mas corpo me 
formaste. E o corpo de Cristo foi formado aqui no mundo, no ventre de Maria, 
para que pudesse ser oferecido como único sacrifício aceitável a Deus para a 
remissão de todo aquele que crê.  

 
O verso 6 afirma que Deus não estava se agradando daquelas 

ofertas e sacrifícios dos cultos dos judeus. Os holocaustos e ofertas pelo 
pecado, não eram aceitos por Deus. Mas, enfim, chegou o tempo quando Cristo 
surgiu.  

 
E, no verso 7, lemos que Cristo se prontificou diante do Senhor 

para realizar aquilo que eles mesmos já haviam determinado e escrito no seu 
livro, sobre a sua morte expiatória na cruz.  

 
Cristo veio para cumprir o propósito eterno, a vontade do Pai e 

para cumprir, a profecia que estava escrita no livro de Deus. 
 
A 4ª evidência da superioridade do ministério sacerdotal de 

Jesus Cristo é vista no oferecimento do próprio corpo uma vez por todas, 
vs. 8-10: 

 

8. Depois que Cristo disse isto, a respeito de não ficar satisfeito 
com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, 
9. acrescentou, então: “eis que Eu vim para dar a minha vida”. 
Ele revoga o primeiro sistema em favor de um outro muito 
melhor. 
10. Neste novo plano nós fomos perdoados e purificados por 
Cristo ao morrer por nós uma vez por todas. 

 
Devemos dar graças a Deus por um livro tão precioso como a 

Bíblia que nos revela os planos da economia divina. Nesses versos encontramos 
a declaração sobre o plano da salvação muito antes de Cristo ter nascido no 
mundo.  

 
Quando Deus deixou de aceitar aqueles sacrifícios judeus, Cristo 

veio, porque somente Ele poderia realizar um sacrifício que de fato agradava 
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a Deus. Esta grande prontidão de Jesus de obedecer ao Pai nos ensina a grande 
lição da obediência.  

 
Deus também nos chama para uma vida de trabalho, de 

dedicação, de serviço, e até de sacrifício. Não para sacrificarmos animais. 
Mas, para oferecermos a nós mesmos como sacrifício puro e santo a Deus. Nós 
conhecemos pelos evangelhos a grande preocupação que Jesus teve em fazer 
a vontade do pai. Será esse também o nosso alvo? 

 
O verso 10, afirma que foi por meio do sacrifício obediente de 

Cristo na cruz que nos tornamos santificados e salvos. Não temos de estar no 
tabernáculo levando animais para sacrificar. Então, adoraremos a Deus e 
louvemos o Cordeiro de Deus que morreu por nós e nos tirou o pecado. 

 
A 5ª evidência da superioridade do ministério sacerdotal de 

Jesus Cristo é vista no aperfeiçoamento definitivo concedido aos que estão 
sendo santificados, vs. 11-14: 

 

11. Segundo o antigo acordo, os sacerdotes permaneciam diante 
do altar dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais podiam 
tirar os nossos pecados. 
12. Mas Cristo entregou-Se a Si mesmo a Deus pelos nossos 
pecados, como um único sacrifício duma vez para sempre, e 
depois Se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus, 
13. esperando que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus 
pés. 
14. Pois por meio daquela oferta única Ele tornou perfeitos para 
sempre aos olhos de Deus todos quantos Ele está santificando. 

 
Parece um pouco enfadonha a repetição ou ênfase dada pelo 

autor sobre a ineficácia dos sacrifícios antigos que não podiam tirar pecados. 
Mas, o objetivo dele nesta epístola era exatamente este, de dizer que os 
sacrifícios judaicos não tinham valor nenhum para a purificação dos pecados. 
E, por outro lado, ele quer mostrar o poder do sangue de Cristo.  

 
E, no verso 12 ele mostra que Jesus, com sua morte, apenas com 

um sacrifício, resolveu tudo. Foi um único sacrifício pelos nossos pecados. 
 
Jesus foi exaltado à direita da majestade divina. E, depois de 

vencer o pecado na cruz, a morte, após ressuscitar, Jesus agora aguarda 
quando todos os seus inimigos forem vencidos, quando todos os poderes de 
Satanás estiverem derrotados.  

 
Por este versículo vemos que o inimigo ainda está lutando, ainda 

está agindo, ainda está tentando. A igreja de Cristo participa desta grande 
batalha. Mas, Jesus está aguardando aquele dia quando todos os seus inimigos 
estiverem como estrado dos seus pés. A vitória final é de Cristo!  
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Mas, ele continua trabalhando para que nós, os crentes sejamos 
santificados e continuemos sendo santificados por meio do seu sangue. 

 
A 6ª evidência da superioridade do ministério sacerdotal de 

Jesus Cristo é vista na aliança gravada no interior do ser humano, vs. 15-
16: 

15. E o Espírito Santo testifica que isto é assim, porque Ele disse: 
16. "Este é o acordo que Eu farei com o povo de Israel, embora 
eles tenham rompido o seu primeiro acordo. Escreverei as minhas 
leis nas mentes deles, para que sempre conheçam a minha 
vontade e porei as minhas leis em seus corações, a fim de que 
eles queiram obedecê-las". 

 
No verso 15, o testemunho do Espírito Santo, através de Jeremias 

é evocado pelo autor. Nós temos assim, muito claramente, a atuação do 
Espírito de Deus, ao lado de Deus o Pai e de Deus o Filho, confirmando.  

 
A Trindade operando na obra da redenção do homem. E a igreja 

também trabalhando no mundo, levando esta mensagem de salvação ao 
mundo. 

 
A 7ª evidência da superioridade do ministério sacerdotal de 

Jesus Cristo é vista na completa remissão dos pecados, vs. 17-18: 
 

17. E depois Ele acrescenta: "Nunca mais me lembrarei dos seus 
pecados nem dos seus atos ilícitos". 
18. Ora, quando os pecados já foram perdoados e esquecidos 
uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais 
sacrifícios para nos livrarmos deles. 

 
Ainda citando o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, 

no verso 17 temos uma palavra de grande conforto e consolo para todos nós. 
Deus não se lembra mais dos nossos pecados perdoados.  

 
Não é que Ele não tenha capacidade de se lembrar dos nossos 

pecados. O caso é que Ele decidiu esquecer os nossos pecados. Quando somos 
perdoados vivemos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado.  

 
Deus não leva mais em consideração o nosso pecado. Fomos 

perdoados completamente e, isso só acontece por causa do sangue de Jesus 
Cristo. Será que aqui temos apenas um amontoado de palavras? Não. Essa é a 
verdade de Deus para todos os seus filhos. Para todos os que já receberam 
Jesus como Senhor e foram perdoados e redimidos pelo seu sangue.  

 
E o verso 18, é contundente e declara firmemente que quando 

somos perdoados, não precisamos jamais de qualquer tipo de sacrifício, ou de 
oferta em favor dos seus pecados. Onde há remissão de pecados, já não há 
oferta pelo pecado. Quando Deus perdoa, o pecador está perdoado. 
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CONCLUSÃO 

 
Você já se apropriou desse sacrifício perfeito e definitivo? Tome 

essa decisão e usufrua do maravilhoso perdão divino! Só em Jesus temos o 
completo perdão dos nossos pecados. Não perca esta oportunidade ímpar! 

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

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/superioridade-do-ministerio-sacerdotal-
de-jesus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/superioridade-do-ministerio-sacerdotal-de-jesus/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/superioridade-do-ministerio-sacerdotal-de-jesus/

