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Jesus, o sacerdote que não é da tribo de levi!
Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque

Hebreus 7:1-28
O autor de Hebreus identificou Jesus como sumo sacerdote de acordo com a ordem de
Melquisedeque, tanto no capítulo 5 como no 6. Mas quem é Melquisedeque? Por que Jesus é um
sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem levítica?
No capítulo 7, o autor responde a ambas as questões. Melquisedeque aparece na história bíblica
durante apenas um curto período (veja Gênesis 14:18-20). Porque a Bíblia não registra seu
nascimento, morte nem mesmo sua genealogia, Melquisedeque parece ser de natureza eterna,
como o Filho de Deus. Ele é identificado como sendo tanto o rei de Salém como sacerdote do
Deus Altíssimo.
O autor deseja demonstrar a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o de Arão e, assim, ele
afirma a superioridade de Melquisedeque sobre Levi. Ele o faz, em parte, observando que
Melquisedeque abençoou Abraão (o menor é abençoado pelo maior) e que Abraão, que tinha as
promessas, pagou dízimo a Melquisedeque. Num sentido figurado, Levi, descendente de Abraão,
também pagou dízimo a Melquisedeque, através de Abraão.
Mas por que uma outra ordem de sacerdócio, segundo Melquisedeque era necessária? A resposta
é que o sacerdócio levítico não era adequado (7:11,27). Nem a Jesus era permitido ser sacerdote
segundo a ordem de Levi. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá
(7:13-14). A lei de Moisés nada dizia sobre homens de Judá se tornarem sacerdotes e, assim, isso
era proibido. O homem não deve ir além do que Deus autorizou.
Para que Jesus fosse um sacerdote, o sacerdócio tinha que ser mudado. Desde que o sacerdócio
e a lei de Moisés estavam intimamente ligados, se o sacerdócio for mudado, então a lei também
precisa ser mudada (7:12,18-19). Aqueles que querem viver sob a lei de Moisés, hoje em dia,
desligam-se do sacerdócio de Jesus porque ele não pode ser sacerdote sob essa lei! O sacerdócio
de Jesus é, então, uma garantia de que uma lei (ou aliança) melhor foi estabelecida (7:20-22).
Por que alguém haveria de querer voltar à Velha Lei e ao sacerdócio levítico? Jesus é um Sumo
Sacerdote superior. Ele foi feito sacerdote pelo poder de uma vida infindável, e não através de um
mandamento carnal (a Lei de Moisés). Diferente dos sacerdotes levíticos, que eram incapazes de
continuar a servir por causa da morte, Jesus vive sempre para fazer intercessão por nós. Jesus foi
feito sacerdote através do imutável juramento de Deus.
Os sacerdotes levíticos eram fracos porque pecavam assim como os homens pelos quais eles
faziam intercessão. Jesus, contudo, sem pecado intercede pelos pecadores. Ele não tem que fazer
oferenda por si mesmo, como os sacerdotes levíticos tinham que fazer. De muitas maneiras, Jesus
é verdadeiramente o sumo sacerdote superior!
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Leia a Hermenêutica analítica dos textos relacionado à Melquisedeque/Sacerdócio.
Gen 14:18 - E Melquisedeque, rei de Salém, (Raiz de Jerusalém), trouxe pão e vinho; e era
este sacerdote do Deus Altíssimo.
Sal 110:4 - Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, (a terminologia
eterno denota: antes da fundação do mundo), segundo a ordem de Melquisedeque.
Heb 5:6 - Como também diz, noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, Segundo a ordem
de Melquisedeque.
Heb 5:10 - Chamado por Deus sumo sacerdote, (aquele que intercederia por nós. De que
modo? A resposta está na interpretação dos elementos PÃO e VINHO), segundo a
ordem de Melquisedeque.
Heb 6:20 - Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo
sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Heb 7:1 - PORQUE este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus
Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança
dos reis, e o abençoou; (o maior abençoa o menor: Heb.7.7 “Ora, sem contradição
alguma, o menor é abençoado pelo maior”)

Heb 7:10 - Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao
encontro. (Preciência: Fato acontecido, revelado no seu devido tempo)
Heb 7:11 - De sorte que, se a perfeição (esta expressão invalida o sacerdócio Araônico e confirma
o sacerdócio de Cristo), fosse pelo sacerdócio levítico (porque sob ele o povo recebeu
a lei), que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a
ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão?
Heb 7:15 - E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar
outro sacerdote, (a semelhança confirmada no sacerdócio de Cristo)
Heb 7:17 - Porque dele assim se testifica: Tu és sacerdote eternamente, Segundo a
ordem de Melquisedeque.
Heb 7:21 - Mas este com juramento por aquele que lhe disse: Jurou o Senhor, e não se
arrependerá; Tu és sacerdote eternamente, Segundo a ordem de Melquisedeque,
(este versículo é mencionado por alguns teólogos como o selo da promessa de uma
redenção revelada na plenitude dos tempos).

