Sacerdócio real ‘versus’ levitas
Quando o crente em Cristo ensina o evangelho, evangeliza um não crente ou,
entoa uma canção, faz uma oração, etc., na verdade, está exercendo um
sacerdócio, função que não tem relação alguma com o ministério desenvolvido
pelos levitas da Antiga Aliança.

Sacerdócio real ‘versus’ levitas
“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua
maravilhosa luz” (1 Pe 2:9).

Introdução
É comum, nas igrejas (congregações, comunidades) locais, os cantores e músicos
evangélicos se autodenominarem levitas. Esse é um fenômeno recente nas
comunidades evangélicas, daí alguns questionamentos: na Igreja, como corpo de
Cristo, há levitas? O que entender por levitas, na Nova Aliança? Havia, na Antiga
Aliança, a função de cantores e instrumentistas?

O fruto dos lábios
O crente em Cristo é geração escolhida, sacerdócio real, nação separada e povo
comprado por bom preço, com uma missão especifica: anunciar as virtudes de
Deus, que chamou os crentes das trevas para a Sua maravilhosa luz (Cl 1:13; 1 Co
6:20 e 7:23).
Por ter sido gerado de novo, o crente em Cristo é membro de um povo que
pertence (adquirido) a Deus, portanto, separado (santificado) por Deus. Como o
corpo de Cristo é constituído de iguais, o termo grego eκκλησία, traduzido por

igreja, e transliterado ‘ekklesia’ (eclesia), passou a ser utilizado para nomear os
membros do corpo de Cristo: uma assembleia de iguais, visto que todos são filhos
de Deus, pela fé em Cristo!
“E ser-me-eis santos, porque eu, o SENHOR, sou santo e vos separei dos
povos, para serdes meus” (Lv 20:26).
Ser ‘geração’, ‘nação’ e ‘povo’, é condição inerente ao crente, por estar em Cristo,
ou seja, por ser uma nova criatura, gerada, segundo Deus, em verdadeira justiça e
santidade (Ef 4:24; 2 Co 5:17).
Agora, ‘sacerdócio’ aponta para a missão que o crente desempenha, como
membro do corpo de Cristo! O cristão, ao exercer o seu sacerdócio, tem a missão
de anunciar as virtudes de Deus, pois este é o sacrifício que Deus se agrada. O
sacrifício exigido por Deus diz do ‘fruto dos lábios’, ou seja, anunciar ao mundo as
virtudes de Deus!
“Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o
fruto dos lábios que confessam o seu nome” (Hb 13:15).
Quando o crente admite (confessa) com os lábios que Jesus é o Cristo, vez que,
com o coração creu que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos (Rm 10:9-10),
Deus é glorificado. É tão somente na confissão de que Jesus é o Filho de Deus,
que o homem oferece sacrifício de louvor a Deus, ou seja, o fruto dos lábios, pois,
em confessar a Cristo, o crente glorifica a Deus.
“E me disse: Tu és meu servo; és Israel, aquele por quem hei de ser
glorificado“ (Is 49:3).
Admitir que Jesus de Nazaré é o Cristo (Mt 16:16), ou seja, o Filho de Deus que
havia de vir ao mundo, é produzir o fruto pelo qual Deus é glorificado:
“Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus
discípulos” (Jo 15:8).
Por três anos, Deus esperou que Israel (figueira) produzisse o fruto dos lábios,
crendo em Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, e confessando (louvor
nos lábios) que Ele é a paz para os judeus (perto) e os gentios (longe), mas não
produziram e foram cortados (Is 57:19; Lc 13:6-9).

Os cristãos são plantação do Senhor, por terem nascido da semente incorruptível,
que é a palavra de Deus (Is 60:21 e Is 61:3). Ao anunciar a palavra de Deus, o
cristão desempenha o seu sacerdócio, pois, através do fruto (louvor) dos seus
lábios, anuncia a Cristo, um sacrifício santo e agradável!
“Vós, também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e
sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus,
por Jesus Cristo” (1 Pe 2:5).
Os verdadeiros adoradores, que o Pai procura, encontram-se em Cristo (Jo 4:24),
pois adoram a Deus, em espírito e em verdade, uma vez que o evangelho é
espírito e Cristo, a verdade (Jo 6:63; Fp 3:3). Os nascidos da carne, são carne e os
nascidos do espírito, são espírito, portanto, estes, verdadeiros adoradores!

Levitas
Os “levitas” eram “descendentes da Tribo de Levi” e Levi, por sua vez, um dos
doze filhos de Jacó. Os levitas eram ministros de Deus que cuidavam do serviço da
tenda da congregação, auxiliares dos sacerdotes.
Dentre os levitas, alguns desempenhavam a função de sacerdotes, que eram os
descendentes da família de Arão. Embora os sacerdotes fossem levitas e
descendentes de Arão, os levitas cuidavam do tabernáculo e de seus utensílios,
inclusive, eram responsáveis por carregar a tenda e os seus utensílios, durante a
peregrinação pelo deserto, e os descendentes de Arão, que eram da Tribo de Levi,
ofereciam a Deus dons e sacrifícios pelos homens (Hb 5:1).
“DEPOIS tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio
dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber:
Arão, Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão” (Êx 28:1).
Para ser sacerdote, não bastava ser levita, tinha de ser, especificamente, da casa
(descendência) de Arão! (Hb 5:4)
Não havia, na Antiga Aliança, alguém responsável por cânticos, músicas ou
instrumentos musicais e, nem mesmo havia, durante o culto conduzido pelos
sacerdotes, um momento de cânticos.

Encontramos, no Livro de Deuteronômio, Deus ordenando a Moisés que
escrevesse um cântico profético, e que o ensinasse aos filhos de Israel, como
testemunho em desfavor deles.
“Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel;
ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra
os filhos de Israel” (Dt 31:19).
A mensagem do cântico era instrução para os filhos de Israel e o cântico, em si,
um veículo para que a mensagem não fosse esquecida:
“E será que, quando o alcançarem muitos males e angústias, então este
cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da
boca de sua descendência; porquanto, conheço a sua boa imaginação, o que
ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado” (Dt 31:20)
Daí, o cântico magnífico, no Capítulo 32, do Livro de Deuteronômio, denunciando
que os filhos de Israel não eram filhos de Deus (Dt 32:5), sem entendimento das
coisas de Deus (Dt 32:28; Sl 53:3), e a doutrina que ensinavam não passava de
peçonha de víboras (Dt 32:32-33).
Muito tempo depois, o profeta Davi inseriu a música e os instrumentos musicais,
como elemento assessório ao ministério dos profetas (1 Cr 25:1-3). Ora, alguns
levitas eram cantores e instrumentistas, assim como, o rei Davi (2Cr 5:12-13),
porém, o ministério de alguns levitas era o de profetizar, utilizando-se de
instrumentos musicais, diferentemente de outros, que tinham atribuições como
porteiros, guardas, padeiros, perfumistas, etc. (1 Cr 9:14-33).
As profecias de Davi e de alguns levitas, foram anunciadas ao povo, em forma de
cânticos e poesias, poemas acompanhados de instrumentos musicais, o que
facilitava o povo decorar o que ouviam no templo, visto que 98% da população
não sabia ler.
O que é imprescindível no cântico é a mensagem, a doutrina, a profecia, etc., que
deve ser obedecida, não a musicalidade, os instrumentos, os acordes, a voz, o
conjunto, a dança, etc., que são elementos acessórios à mensagem.
Cânticos, canções, composições, etc., que não contém a mensagem do evangelho,
são inócuos para a salvação e quem se aplica aos cânticos, sem obedecer ao

mandamento de Deus (crer em Cristo, conforme as Escrituras) é manancial roto,
sem vida, e não é aceito por Deus:
“Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me
exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de
alimentos, não me agradarei delas; nem atentarei para as ofertas pacíficas
de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos;
porque não ouvirei as melodias das tuas violas” (Am 5:21-23).
Na Nova Aliança, não temos a figura dos levitas à semelhança dos homens que
serviam na Antiga Aliança, que tinham a incumbência de conduzir a glória do
Senhor sobre os ombros, com auxilio de varas, representada através da arca do
Senhor (1 Cr 15:2).
“Porque havia sempre, naquele ofício, quatro porteiros principais, que eram
levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da Casa de Deus” (1
Cr 9:26);
“Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto,
porque era perito nisso” (1 Cr 15:22)
Na igreja não temos levitas, porque a Igreja não possui paralelo com o Templo de
Salomão, visto que o Templo de Salomão foi erguido com mãos humanas, no qual
Deus não habita (At 17:24), e a Igreja está sendo erguida pelo descendente de
Davi, sem auxilio de mãos humanas, no qual Deus habita.
A Igreja é o corpo de Cristo, templo santo ao Senhor, onde o Espírito Santo de
Deus habita (1 Co 3:16). Os levitas eram ministros que cuidavam do templo
auxiliando os sacerdotes, o crente, por sua vez, é ministro de Cristo e templo de
Deus.
Os levitas tinham a incumbência de cuidar e de transportar os utensílios da tenda
da congregação ou, prestavam serviço no templo (Nm 4:3-4), mas a glória do
Senhor não estava sobre eles. Os levitas iam ao templo para adorar, os crentes
em Cristo, por sua vez, são o templo, habitação do Altíssimo e adoram em todo
tempo e em qualquer lugar.
Os levitas eram descendentes da tribo de Levi, separados por Deus para o serviço
do culto na Antiga Aliança, e acabaram por não ter herança com os filhos de

Israel (Dt 18:1-2). No corpo de Cristo não há subdivisão, pois todos são coerdeiros
com Cristo e herdarão com Ele todas as coisas. Um levita não possui herança
entre as onze tribos de Israel, já os membros do corpo de Cristo são herdeiros de
Deus, vez que são filhos e coerdeiros de Cristo (Hb 9:15).
“E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e
co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também
com ele sejamos glorificados” (Rm 8:17).
No exercício do seu sacerdócio, os cristãos são ministros do espírito, despenseiros
dos mistérios de Deus, administrando aos outros a verdade do evangelho: o dom
de Deus.
“Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros
dos mistérios de Deus” (1 Co 4:1);
“Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus” (1 Pe 4:10).
O apóstolo Paulo não queria ser considerado levita, e sim, ministro de Cristo,
segundo a medida (padrão) do espirito (dom), segundo o que Deus repartiu a cada
um:
“Pois, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e
conforme o que o SENHOR deu a cada um?” (1 Co 3:5; Rm 12:3 e 6).
Na qualidade de ministro de Jesus a serviço dos gentios, ministrando o evangelho,
o apóstolo Paulo exercia o seu sacerdócio real, de modo que, assim era santificado
pelo Espírito Santo, o que era ofertado pelos gentios.
“Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho
de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo
Espírito Santo” (Rm 15:16).
Ministro[1] diz de quem serve no templo, ou de alguém ocupado com o serviço do
templo, um sacerdote ou dos servos de um rei. Quando é dito que o crente é
sacerdócio real, é porque exerce o ministério do espírito, pelo dom do evangelho,
que contém a virtude de Deus.
“O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento,

não da letra, mas do espírito; porque a letra mata e o espírito vivifica” (2Co
3:6);
“Do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado
segundo a operação do seu poder” (Ef 3:7).

Levita e a Igreja
Quando é feita a seguinte pergunta: – ‘Qual a verdadeira função dos levitas na
Casa do Senhor?’, há um erro no questionamento, que induz a um equívoco, por
causa de uma premissa errada.
Na casa do Senhor não há a função para levitas, considerando que a casa do
Senhor diz do corpo de Cristo – a Igreja – e não de uma denominação, ou de uma
igreja local.
“Porém vós sereis chamados sacerdotes do SENHOR e vos chamarão
ministros de nosso Deus; comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos
gloriareis” (Is 61:6);
“Mas, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor
Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu, para o
mundo” (Gl 6:14).
Não se pode confundir a função dos levitas da Antiga Aliança com a função dos
diáconos na Nova Aliança.
O termo grego antigo διάκονος, traduzido por diácono, significa “ministro”,
“servo”, “ajudante”, que é aplicado aos cristãos qualificados e selecionados para
servir aos demais cristãos. Os diáconos são servos de Cristo, assim como os
demais cristãos, e, em sujeição a Cristo, cuidam do interesse dos membros da
igreja local.
Na igreja primitiva os diáconos foram comissionados para cuidar de questões
materiais, como o sustento das viúvas (At 6:1). Em linhas gerais era uma espécie
de tesoureiro da comunidade local, com a incumbência de tratar das necessidades
dos mais pobres, visto que o estado não cuidava dessas questões (At 6:3).

O serviço do diácono, na igreja primitiva, devia primar pela equidade, de modo a
não haver acepção de pessoas no momento da distribuição dos gêneros
alimentícios. Para isso, os diáconos precisavam ser instruídos na palavra do
evangelho, conscientes de que, no corpo de Cristo, não há melhor e nem pior,
pois, todos são filhos de Deus, pela fé em Cristo.
Mas, apesar de um diácono ter a incumbência do serviço na comunidade local,
com relação ao evangelho, exerce sacerdócio real como os demais, pois, também,
é um despenseiro da graça de Deus.
Os levitas não podiam oferecer a gordura dos animais como os sacerdotes e nem
podiam entrar no Santo dos Santos. Já os diáconos, com ousadia, têm acesso total
a Deus, pelo novo e vivo caminho, consagrado através da carne de Cristo (Hb
10:19-20).
Quando o crente em Cristo ensina o evangelho, evangeliza um não crente ou,
entoa uma canção, faz uma oração, etc., na verdade, está exercendo um
sacerdócio, função que não tem relação alguma com o ministério desenvolvido
pelos levitas da Antiga Aliança.
Arrogar para si a função de levita em uma igreja local é descabido, pois o
sacerdócio araônico foi transitório, de modo que foi necessária a instituição de
uma nova ordem: a ordem de Melquisedeque, rei de Salém (Hb 7:11). O Salmista
Davi, muito depois da instituição do sacerdócio levítico, por intermédio de Arão,
profetizou, acerca de Cristo, que Ele seria sacerdote, segundo a ordem de
Melquisedeque (Sl 110:4; Hb 7:21).
O crente serve como membro do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça e,
porque permanece eternamente, o seu sacerdócio é perpétuo: “Mas este, porque
permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo” (Hb 7:24).
Um crente em Cristo é, acima de tudo, verdadeiro adorador, pois adora a Deus
em espírito e em verdade. Em Cristo é santo e fiel, em qualquer lugar e em todo o
tempo! Por crer em Cristo, realizou a obra de Deus, conforme Jesus asseverou aos
seus ouvintes (Jo 6:29).
O crente não adora através de cânticos, danças, orações, jejuns, etc., pois
esses recursos não são essenciais ao culto e, muitas das vezes somente
refletem emoções da alma;

O crente não precisa de templo, pois é o templo;
O crente não precisa de sacrifício, pois apresenta o seu corpo e o fruto
dos seus lábios, em sacrifício;
O crente não precisa de intermediário (sacerdote), pois tem amplo acesso
ao trono da graça;
O crente não precisa de tempo ou de lugar para adorar a Deus, pois adora
segundo o evangelho (espírito) e não na velhice da lei;
O crente goza de plena comunhão com Deus, pois tem comunhão com
Cristo e os apóstolos em um mesmo espírito;
O crente goza de um nome e de uma posição superior à dos levitas: a de
filhos e filhas.
Não queira se auto intitular levita, pois, foi honra concedida por Deus, somente
aos descendentes da Tribo de Levi, da mesma forma que foi concedido à casa de
Arão o sacerdócio. Assim como Cristo não se glorificou a si mesmo, antes foi Deus
quem o honrou, ao estabelecê-Lo sumo sacerdote, segundo a ordem de
Melquisedeque, contente-se com a posição superior que Deus te concedeu em
Cristo: a condição de filho!
“E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus,
como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer
sumo sacerdote” (Hb 5:4-5).
Correção ortográfica: Pr. Carlos Gasparotto

[1] “3011 λειτουργος leitourgos de um derivado de 2992 e 2041; TDNT –
4:229,526; n m 1) ministério público, empregado do estado 2) ministro,
empregado 2a) assim de trabalhadores militares 2b) do templo 2b1) de alguém
ocupado com coisas santas 2b2) de um sacerdote 2c) dos servos de um rei”,
Dicionário Bíblico Strong.

Salmo 133 – A união verdadeira
‘Viver em união’ transcende a ideia do convívio social amistoso, pois o apóstolo
Paulo contendeu com Barnabé, mas ambos estavam unidos em Cristo.

Salmo 133 – A união verdadeira
1 OH! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
2 É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba
de Arão, e que desce à orla das suas vestes.
3 Como o orvalho de Hermom, e como o que desce sobre os montes de Sião,
porque ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre.

Leia também: Salmo 91 – Aquele que habita no esconderijo
do Altíssimo

Parte I
O Salmista Davi faz referência à união fraterna. O verso 1 expressa o desejo do
salmista para com o seu povo.
Ele faz referência a um ‘viver em união’, diferente de estar unidos ou reunidos.
Ele qualifica esta ‘vida’ em união de boa e suave.
No verso 2 o salmista compara a união ao óleo precioso “É Com o óleo
precioso…”. A qual óleo precioso o salmista faz referência?
É sabido que os orientais costumeiramente se perfumavam, ungindo-se, em
tempos de festas e alegria. Não estar ‘ungido’ representava tristeza profunda
“Enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher e disse-lhe: Ora, finge que estás
de luto; veste roupas de luto, e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que
há já muitos dias está de luto por algum morto” ( 2Sm 14:2 ).
O ‘óleo de alegria’ era um bem precioso no passado “E, estando ele em Betânia,
assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, que trazia um
vaso de alabastro, com ungüento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o

vaso, lho derramou sobre a cabeça” ( Mc 14:3 ), com um significado especial “Não
me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com ungüento” ( Lc 7:46
).
A comparação que o salmista estabelece não é com o ‘óleo da alegria’, antes ele
compara a união ao óleo da unção que era de uso exclusivo dos sacerdotes “É
como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e
que desce à orla das suas vestes” (v. 2).
O óleo da unção após ser derramado sobre a fronte do sacerdote, escorria sobre a
barba até atingir a orla do manto sacerdotal.
A união fraternal é comparável ao óleo ‘sagrado da unção’ que era utilizado na
unção dos sacerdotes e dos utensílios da tenda da congregação ( Ex 30:31). O
óleo era composto das principais especiarias da época ( Ex 30:23), feito por um
artista perfumista ( Ex 30:25 ).
Enquanto o óleo da unção era proibido ao povo ( Ex 30:33 ), a união fraternal não
é vetada. Embora a união tenha o mesmo valor que o óleo da unção, dela todos
deviam e podiam utilizarem sem restrição alguma.
O salmista compara a união ao orvalho do monte Hermon, que descia sobre os
montes da preciosa Sião ( Dt 3:8 ; Js 12:1 ). O monte Hermon atinge uma altitude
de 2.814 metros, tendo o cume coberto de neve, enquanto as terras ao redor são
causticantes em decorrência do sol de verão, nomeado também de monte sagrado
ou monte nevado.
O orvalho proveneiente do monte Hermon acabava por contemplar todos os
montes em redor, caracteristica que tornou possível o salmista utilizá-lo como
comparativo a união.
Temos dois elementos: o óleo da unção que, após derramado sobre o sacerdote,
abrangia o seu corpo e vestes, e o orvalho do monte Hermon, que se expandia
sobre os montes em redor (v. 2 e 3 a).

Parte II
“… porque ali o SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre”
A chave para interpretação deste salmo encontra-se na última afirmação do
salmista. Somente após respondermos: ‘onde o Senhor ordena a bênção? De qual
bênção o salmista trata? O que é bênção e vida para sempre? Que tipo de união é
preciosa?’, compreenderemos a proposta deste salmo.

Bênção
Após a queda Deus determinou que a mulher tivesse filhos com dores, e o homem,
por sua vez, obtivesse o seu sustento com dores “E a Adão disse: Porquanto deste
ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não
comerás dela, maldita é a terra por causa de ti; com dor comerás dela todos os
dias da tua vida“ ( Gn 3:17 ).
A determinação divina vinculou o trabalho como meio de obtenção de seu
sustento diário e bens deste mundo “No suor do teu rosto comerás o teu pão, até
que te tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te
tornarás” ( Gn 3:19 ). O homem precisamente comerá e viverá daquilo que
trabalhar a terra, pois a terra por si só produzirá cardos e espinhos. O sustento do
homem é a retribuição pelo seu trabalho.
Enquanto que o sustento diário e os bens materiais que o homem adquire nesta
vida são concedidos como retribuição pelo seu labor, a bênção de Deus é de graça
e concedida a todos que O busca “A bênção do SENHOR é que enriquece; e não
traz consigo dores” ( Pv 10:22 ).
Somente a bênção do Senhor torna o homem pleno. As riquezas deste mundo são
adquiridas pelo homem através do labor e dores, no entanto, a riqueza que o
homem adquire de Deus não resulta do seu trabalho, antes graciosamente Deus
lhe concede.
Deus estipulou que o homem haveria de comer do fruto do seu trabalho. O
apóstolo Paulo alertou que, aqueles que buscam riquezas deste mundo
traspassariam suas almas com muitas dores “Porque o amor ao dinheiro é a raiz

de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se
traspassaram a si mesmos com muitas dores” ( 1Tm 6:10 ).
Diante do exposto, é certo que a bênção que o Senhor ordena não diz do sustento
diário ou bens materiais, pois se assim fosse Deus invalidaria a Sua própria
palavra. Até mesmo o Cristo não se furtou à determinação divina, pois ao ser
encarnado, o Verbo de Deus se sujeito as mesmas fraquezas e obrigações “Era
desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e
experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto,
era desprezado, e não fizemos dele caso algum” ( Is 53:3 ).
Digo isto porque em nossos dias é comum propagarem a ideia de que tudo é
bênção de Deus. Muitos prometem e profetizam bênçãos como emprego, casa,
carro, casamento, etc. É comum apresentarem um veículo como ‘bênção’ de Deus,
mas esquecem que a bênção de Deus não acrescenta dores tais como um carnê,
impostos, combustível, pedágios, assaltos, etc. Esquecem que o vizinho, que não
serve a Deus, também adquire casa, carro, emprego, etc., e nem por isso é
participante da bênção que verdadeiramente enriquece.
Observe o que diz o apóstolo Paulo: “O meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus” ( Fp 4:19 ).
Todas as necessidades dos cristãos serão supridas por Deus, segundo as suas
riquezas, EM GLÓRIA, por intermédio de Cristo Jesus. Ele não prometeu riquezas,
antes suprirá as necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele
não invalidará a sua palavra, visto que o homem comerá todos os dias da sua vida
o que a terra produzir segundo o trabalho de quem a lavrar com dores.
De qual bênção trata o salmista Davi?

Ali? Onde?
Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre! Ali, onde? O “ali” do
salmista aponta especificamente para Sião!
O salmista faz referência à cidade de Sião, Jerusalém, a cidade do grande Deus
“GRANDE é o SENHOR e mui digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu
monte santo” ( Sl 48:1 ). Sião pertence ao grande Senhor. Ela é a cidade de Deus,

estabelecida sobre um dos montes que recebem do orvalho que vem do monte
Hermon.
Por que Sião é o lugar que o Senhor ordena a bênção? Por que de Sião haveria de
vir o salvador “E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o
Libertador, E desviará de Jacó as impiedades” ( Rm 11:26 ).
Quando apontou para Sião como sendo o lugar que o Senhor ordena a bênção, o
salmista não tinha em mente carros, cavaleiros, mulheres e reinos, antes visava a
bênção da salvação. De Sião viria o Libertador. De lá viria redenção que desviará
de Jacó as impiedades. De Sião veio o Senhor Jesus que tira o pecado do mundo!
Carros, cavaleiros, reinos e mulheres são conquistados através da força do seu
trabalho, porém, a salvação somente através d’Aquele que viria de Sião.
O homem se sustém de pão adquirido com dores, porém, a bênção da vida eterna
só é possível através das palavras que saem da boca de Deus ( Mt 4:4 ). Somente
em tais palavras se adquire a bênção e a vida para sempre ( Jo 4:14 ). É o Senhor
que concede a bênção e a vida eterna. A salvação do Senhor é a verdadeira
riqueza, pois diz de bens eternos que não acrescenta dores.
O Senhor ordena a sua bênção somente sobre os que obedecem a sua palavra. E,
qual bênção o homem espera alcançar de Deus? A bênção da salvação “A salvação
vem do SENHOR; sobre o teu povo seja a tua bênção” ( Sl 3:8 ).
Basta esperar em Deus porque é Ele quem trabalha para prover o homem de
bênçãos eternas “Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se
percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele
que nele espera” ( Is 64:4 ). Com relação ao labor diário é da alçada do homem
prover o seu próprio sustento, mas com relação à salvação o homem deve esperar
n’Aquele que trabalha em seu favor.
Em nossos dias muitos querem inverter os papéis. Com relação ao sustento diário
querem que Deus lhes dê o sustento, o que contraria a determinação divina dada
no Éden ( Gn 3:19 ), e dizem ‘viver da fé’. Quanto à salvação, querem fazer a ‘obra
do Senhor’, sendo que expressamente Deus diz: “Por que gastais o dinheiro
naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode
satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite
com a gordura” ( Is 55:2 ).

Aquele que ouve atentamente a voz do Senhor, que diz: “Crede naquele que Ele
enviou” ( Jo 5:38), se deleitará com alegria com a obra que o Senhor realizará.
Muitos desejam e outros dizem que realizam a ‘obra de Deus’. Fazem como os
ouvintes de Jesus, ficam se perguntando como realizar a obra de Deus “Disseramlhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de Deus?” ( Jo 6:28 ).
A obra que Deus é fazer com que os homens creiam no enviado por ele “Jesus
respondeu, e disse-lhes: A obra de Deus é esta: Que creiais naquele que ele
enviou” ( Jo 6:29 ). Ora, é impossível o homem realizar a obra de Deus, visto que a
sua obra consiste em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
A multidão que foi atrás de Jesus queria saber como realizar a obra de Deus,
porém, esperavam Deus realizasse o que foi determinado a todos os homens
fazerem “Jesus respondeu-lhes, e disse: Na verdade, na verdade vos digo que me
buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes”
( Jo 6:26 ).
Jesus demonstra saber qual a intenção da multidão que o seguia: buscavam ser
saciados com pão, e não porque creram em sua palavra. Jesus alerta para que
qualquer que queira segui-lo, que o buscasse (trabalho) pela comida que
permanece para a vida eterna, e não pelo pão diário “Trabalhai, não pela comida
que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do
homem vos dará; porque a este o Pai, Deus, o selou” ( Jo 6:27 ).

O que o Senhor ordena como bênção?
Que bênção o Senhor prometeu a Davi, seu servo? Prometeu abençoar a casa de
Davi dando um Filho proveniente das suas entranhas, e o reinado do Seu Filho
será para sempre “Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para
permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor DEUS, o disseste; e com a
tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo” ( 2Sm 7:29 ).
Por que a casa do salmista seria bendita? Porque a salvação do Senhor, que viria
de Sião, surgiria como um renovo através de sua descendência “Quando teus dias
forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti
um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o
seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu

reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho; e, se vier a
transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens.
Mas a minha benignidade não se apartará dele; como a tirei de Saul, a quem tirei
de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante
de ti; teu trono será firme para sempre” ( 2Sm 7:12 -16).
Do mesmo modo que o orvalho do monte Hermon alcança os montes em redor, a
mesma bênção ( Gn 22:18 ), estabelecida no monte denominado de ‘O Senhor
proverá’ ( Gn 22:14 ), propagou-se até chegar ao monte Sião na linhagem de Davi
( Rm 11:26 ), e dali a bem-aventurança alcançou os confins da terra através do
Descendente prometido.
Abraão alcançou a bênção do Senhor porque obedeceu “E em tua descendência
serão benditas todas as nações da terra; porquanto obedeceste à minha voz” ( Gn
22:18 ); “A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do SENHOR vosso Deus,
que hoje vos mando” ( Dt 11:27 ). Qualquer que queira ser participante da bênção
que Abraão alcançou necessita obedecer a voz do Senhor, pois é dela que advém
a bênção a todas as nações da terra, ou seja, através do Descendente, que é
Cristo, o Filho de Davi.
A palavra que ordena a bênção é clara: “Ó VÓS, todos os que tendes sede, vinde
às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde,
comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro
naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode
satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite
com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma
viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes
beneficências de Davi” ( Is 55:1 -3).
Basta ‘obedecer’ como fez o crente Abraão que todos os homens será
participantes da mesma bênção prometida a Davi, proveniente do Descendente,
que é Cristo. Basta ouvir atentamente que receberá vida eterna. Fará parte de
uma aliança perpétua, pois adquirirá da mesma firme bênção concedida a Davi:
co-herdeiro com o Descendente.

União fraternal
De qual união o salmista fez referência?
É comum à maioria das religiões apregoarem união na família, na nação, na igreja
(como instituição) e no mundo. Para tanto apontam o altruísmo, a tolerância, a
simpatia e o acordo. Sabemos que a harmonia é imprescindível para o convívio em
qualquer seguimento social, porém, a união que o salmista fez referência neste
salmo diz de bons relacionamentos humanos?
Antes de responder, observe o que o apóstolo Paulo destaca: “Não que a palavra
de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas” ( Rm
9:6 ). Ou seja, nem todos os que pertenciam ao povo de Israel eram de fato
irmãos. Todos de Israel eram descendentes de Abraão, porém, nem todos eram de
fato filhos de Abraão “Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos;
mas: Em Isaque será chamada a tua descendência” ( Rm 9:7 ).
De que união o salmo 133 trata: da união dos descendentes da carne de Abraão,
ou da união pertinente aos filhos de Deus? O que é bom e suave? Bom e suave é
ter fardo e jugo de filho!
O Cristo recomendou que aprendessem d’Ele, porque Ele era manso e humilde de
coração “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e
humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu
jugo é suave e o meu fardo é leve” ( Mt 11:29 -30). Todos aqueles que tomam o
jugo de Cristo e aprendem d’Ele, recebem de Deus poder para ser feito filho de
Deus ( Jo 1:12 -13). O salmo 133 fala especificamente da união pertinente aos
filhos de Deus!
‘Quão bom’ levar o fardo de filho! Quão ‘suave’ é ter o jugo de filho! Tudo isto é
proporcionado aos que receberam a bênção e a vida eterna do Senhor (v. 3b),
todos quantos se unem ao Descendente.
Ora, o salmista nos informa através do verso 3, parte ‘b’ que ‘em Sião’ o Senhor
ordena a bênção, concedendo-lhes vida para sempre. Ora, a bênção de Sião é
concedida aos filhos, e os filhos são aqueles que compartilham da vida para
sempre, ou seja, que ‘vivem em união’, que ‘vivem em Deus’.
O apóstolo João fala desta união: “O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,

para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai, e
com seu Filho Jesus Cristo” ( 1Jo 1:3 ).
O apóstolo Paulo contendeu com Barnabé “E tal contenda houve entre eles, que
se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para
Chipre” ( At 15:39 ), e, apesar de se apartarem um do outro, contudo ‘viviam’ em
união. Como pode ser isto? ‘Viver em união’ transcende a ideia do convívio social
amistoso. Quando Paulo e Barnabé aceitaram a Cristo, tornaram-se nova criatura,
por estarem em Cristo ( 2Co 5:17 ).
O fato de estarem ‘em Cristo’ é o que determina o ‘viver em união’. Ambos, Paulo
e Barnabé, eram filhos de Deus pela fé em Cristo, e a contenda que houve entre
eles não desfez a união perfeita em Cristo.
A Paz que Cristo concede não é conforme a paz do mundo ( Jo 16:33 ), pois a paz
de Cristo só é possível n’Ele ( Jo 16:33 ). Cristo não veio resolver a falta de paz
que há no mundo, antes veio estabelecer a paz entre Deus e os homens. Quanto
ao mundo é pertinente a aflição, e, portanto, resta aos que tem paz com Deus não
se atemorizar.
Do mesmo modo, a união que Cristo promove não é conforme a união que o
mundo busca estabelecer. Enquanto o mundo busca promover um bom convívio
social através de valores tais como: religiosidade, altruísmo, tolerância, simpatia e
o acordo, a mensagem de Cristo é: “Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não
vim trazer paz, mas espada” ( Mt 10:34 ).
Como o cristão sabe que não possui neste mundo possessão permanente ( Hb
10:34 ), no que depender dele, se possível, que tenha paz com todos os homens (
Rm 12:18 ). Tendo a certeza que Deus cerca os seus filhos de todos os bens “Ora,
o mesmo SENHOR da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja
com todos vós” ( 2Ts 3:16 ), àqueles que temem o Senhor têm possessão
permanente “Para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu
encha os seus tesouros” ( Pv 8:21).
A Sabedoria que vem do alto é que enriquece! ( Pv 8:20 ; Pv 10:22 ).
Após compreender a que se refere o Salmo 133, fica o aviso da Sabedoria: “Agora,
pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus
caminhos. Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o

homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às
ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o
favor do SENHOR. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma;
todos os que me odeiam amam a morte” ( Pv 8:32 -36).
Aqueles que receberam a bênção e a vida para sempre do Senhor que veio de
Sião são os que vivem em união ( Sl 133:1 e 3).

