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).
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[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.

