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Símbolos do Sacrifício de Jesus 
 

2005-2014 John (Jack) Rendel 
 
Desânimo!  Seu pequeno barco acabou batendo na grande “iceberg” do desânimo.  Você se sente 
que esta afundando pela última vez.  George Verwer, o fundador de Operação Mobilização, me 
disse uma vez, que sentia desânimo pelo menos 20 vezes por dia! 
 
Eu também sinto desânimo as vezes.  Quando alguém começa a me criticar, sinto o desânimo.  
Quando as coisas não acontecem do jeito que eu esperava,  sinto desânimo.  Também sinto 
desânimo quando estou batalhando contra o pecado na minha vida.  Espero que esta mensagem 
te faca procurar Jesus mais e agradecer a Deus pelo sacrifício Dele.  Quanto mais vemos Jesus 
em nossa visão, mais grande descobrimos que Ele é! 
 
Vejam as histórias em Marcos 14:1-16:8, e verá que há cinco cenas paralelas que representam o 
sacrifício de Jesus através de 5 símbolos, 1) O perfume que a mulher derramou em Jesus, 2) O 
pão e o vinho, 3) O lençol que cobriu o jovem que seguiu por uma distância, 4) Barrabás, o 
prisioneiro que foi livrado, e 5) o véu do templo rasgado de cima pra baixo abrindo o caminho a 
presença Deus. 
 
I. Leitura 14: 3-5 … Jesus É Ungido: O Sacrifício Ideal, Um aroma agradável Para Deus. 
14:3-9 
 
Marcos 14:3-5  3  Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio 
uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro; e, 
quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. 4   Indignaram-se alguns 
entre si e diziam: Para que este desperdício de bálsamo?  5 Porque este perfume poderia ser 
vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela (João 
Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). 
 
Aroma Agradável 
Depois que um dia quente e longo de trabalho duro, ou após uma viagem longa, ou talvez um 
jogo de futebol, é refrescante tomar banho de  chuveiro e depois colocar perfume ou Colónia. 
Outros também serão gratos a você!     
 
Sacrifícios  de Aroma Agradável 
 O livro de Levítico, dado por Deus através de Moisés, diz-nos que os sacrifícios que o senhor 
comandou Israel oferecer eram um de cheiro agradável ao Deus. 
 
Levítico 1:9   Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água; e queimará tudo 
isso sobre o altar; é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao SENHOR (João 
Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). Em pelo menos 14 ou 15 referencias em Levítico 
vemos que os sacrifícios eram de “aroma agradável” ao Senhor.   
 
Não Animais Mas O Filho 
Finalmente, Deus não foi satisfeito com aqueles sacrifícios dos animais, mas foi satisfeito com o 
obediência de seu filho. Observar a ênfase que Jesus fez a vontade de Deus como escrita nas 
cartas aos Hebreus. 
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6 não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. 7 Então, eu disse: Eis aqui estou (no 
rolo do livro está escrito a meu respeito), para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8  Depois de dizer, 
como acima: Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem 
com isto te deleitaste (coisas que se oferecem segundo a lei), 9   então, acrescentou: Eis aqui 
estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo 
(Hebreus 10:6-9  João Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). 
  
Quando Jesus batizava, a voz que veio do céu dizia,  Marcos 1: “Tu és o meu Filho amado, em ti 
me comprazo” (João Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). 
 
Valendo o Salário de Um Ano  
A história diz-nos que o perfume valeu salários de um ano cheio. Quanto você faz em um ano em 
seu trabalho? Imagina isso! Jesus aceitou o ato da mulher porque soube que seu sacrifício valeu 
isso, e muito mais. Valeu mais do que o mundo inteiro para quem quer que o receberia.    
 
Nós Não Somos Dignos  
Oferecer-se a Deus é inválido porque nós não somos dignos. Nós somos contaminados pelo 
pecado. O cheiro não seria muito agradável. 
   
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia; 
todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam 
(Isaías 64:6 João Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). 
 
Caixas de Rapé  
Havia um período de tempo na história quando o ato de tomar um banho não era bom para a 
saúde. Tomaram poucos banhos e assim cheirava muito o mal! Mas tiveram uma maneira de 
superar o problema. Carregaram o rapé em uma caixa. O rapé é tabaco moído, permitido a 
fermentar por muito tempo, a qual um o jasmim ou os cravos-da-índia foi adicionado (Microsoft 
Encarta, “tabaco”, ©®1993-2003 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.). 
enquanto se encontraram e conversaram com outros cheiravam sua caixa para bloquear o cheiro 
mal da outra pessoa. Espiritualmente nós somos como a pessoa que não teve um banho. Nós não 
somos aceitáveis a Deus!      
 
Sacrifício Perfumado de Cristo 
No contraste a nosso “cheiro terrível” o apóstolo Paulo descreveu o sacrifício de Cristo como um 
aroma perfumado:  
 
...e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como 
oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave (Efésios 5:2 João Ferreira de Almeira Revista e 
Atualizada). 
 
II. Leitura 14:22 - 24… o pão e o vinho, símbolos do convénio novo: Símbolos da base 
Sacrificial do convénio novo 14:22-26 
 
22 E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: 
Tomai, isto é o meu corpo. 23 A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos 
seus discípulos; e todos beberam dele. 24 Então, lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da 
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[nova] aliança, derramado em favor de muitos (Marcos 14:22-24 João Ferreira de Almeira 
Revista e Atualizada). 
 
Constituições   
Quando os países novos vêm a existência, os povos que vivem neles escrevem convénios 
novos chamaram constituições. Mas para este convénio, ou acordo, tornar-se uma realidade, 
às vezes os cidadãos tem que derramar seu sangue e dar seus corpos nas guerras para 
independência.      
 
Sinais dos acordos   
Nas fazendas onde nós vivemos ouvir pessoas lembrando e lamentando os dias em que um 
acordo ou uma venda poderia ser selado com um simples aperto de mão. Agora você tem que 
preencher vários papéis legais. Jesus foi muito mais além. Os sinais de seu convénio eram 
pão e vinho, representando seu corpo e sangue.  Observa que Jesus não disse, estes símbolos 
são seu corpo e sangue, mas meu corpo e sangue! Ia se Sacrificar para nós … não nós para 
ele!     
 
Sinais do convénio   
O pão e o vinho são os sinais do corpo e o sangue de Jesus do convénio novo. O convénio 
velho foi selado com sangue mas este com um sacrifício melhor, aquele de Cristo, um 
sacrifício que fosse oferecido uma vez para sempre (Hebreus 9:28 e 10:10). 
 
III. Leitura 14:51-52… um discípulo jovem escapa deixando para traz um pano de linho: O 
sacrifício que cobre – o pano que cobriu a jovem 14:51-52    
   
51 Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. 52   Mas ele, 
largando o lençol, fugiu desnudo (Marcos 14:51-52 João Ferreira de Almeira Revista e 
Atualizada). 
 
O Primeiro para Escapar Desnudo 
O discípulo novo que seguiu Jesus não era primeiro para encontrar-se desnudo. Adam e o Eva 
foram descobertos. Quando pecaram esconderam de Deus. Não quiseram ser descobridos 
desnudo. Deus fez uma coisa maravilhosa para eles. Fez-lhes a roupa das peles dos animais 
(Genesis 3). O homem novo perdeu duas coisas naquela noite, o pano com que se cobriu 
fisicamente e seu Mestre, o Senhor Jesus. Necessitou aquelas duas coisas, material para se cobrir 
fisicamente o e o Senhor Jesus para cobri-lo espiritualmente.     
 
As Vestes de Salvação   
Em Gálatas 3:26 e 27 Paulo escreve, 26 Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em 
Cristo Jesus;  27   porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes 
(João Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). 
   
No capítulo 61 e o verso 10 de Isaias ele diz:  “ Regozijar-me-ei muito no SENHOR, a minha 
alma se alegra no meu Deus; porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o 
manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas 
joias (João Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). 
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Um Vestido de Casamento   
Este verso em Isaias menciona os noivos e as noivas. Quando um par de jovens  missionários 
estavam prontos para casar nos 1960s não tinham um vestido de casamento para a noiva então 
começaram a orar que o Senhor lhes daria um vestido. Estando com Operação Mobilização como 
missionários novos de estagiário, nos anos atrás quando as finanças estavam muito apertadas, 
tinham muito cuidados com despesas. Em uma das conferências de OM, alguém, que também 
estava se casando, disse a noiva que outra pessoa a tinha emprestado um vestido. Se gostasse da 
ideia poderia emprestá-la o vestido também. Era emprestada somente o vestido porque depois 
que dela tinha mais  uma outra mulher que necessitasse o usar. Quatro mulheres novas usaram 
esse vestido em seus casamentos. O Senhor forneceu para suas.  A coisa maravilhosa é que no 
caso da roupa de salvação, há suficiente para que cada um tenha seu próprio.     
 
IV. Leitura 15:6-11… Barrabás ou Jesus: Um sacrifício Substituto - um morre para um 
outro 15:6–15 
 
6 Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles 
pedissem.  7  Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto 
haviam cometido homicídio. 8 Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de 
costume. 9 E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? 10 Pois 
ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lho haviam entregado. 11 Mas estes 
incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás.   12 Mas Pilatos 
lhes perguntou: Que farei, então, deste a quem chamais o rei dos judeus? 13 Eles, porém, 
clamavam: Crucifica-o! 14 Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez 
mais: Crucifica-o! 15  Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás; e, 
após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado (Marcos 15:6-15 João Ferreira de 
Almeira Revista e Atualizada). 
   
Algemado!   
Com 9 anos de idade uma pessoa que nós conhecemos foi algemado por um policial. Um 
evangelista que tinha sido um policial veio a sua igreja. Pediu um voluntário para vir até a frente. 
Seu pai era um policial também então ela ofereceu a participar. Pôs algemas sobre as mãos dela 
para ilustrar como o pecado nos tem limitados. Então pegou a chave e abriu as algemas e 
explicou que Jesus é a “chave” quem nos libera do pecado e da sua punição. Essa menina aceitou 
o senhor naquela noite (João 1:12)    . 
 
Para Barrabás   
Jesus morreu no lugar de Barrabás. Simbolicamente Jesus morreu para todos nós. Pois também 
Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; 
morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito .... (I Pedro 3:18 João Ferreira de Almeira 
Revista e Atualizada). 
   
Quem é o Responsável?   
Como uma criança, nós podemos ter lutas com nossos irmãos e irmãs, e achamos que a outra 
criança era mais a responsabilizar pela luta do que nós. Quando nossos pais chegaram na cena e 
começaram a pedir “quem” “o que”, nós responsabilizamos os outros pela luta. Nesta cena na 
Bíblia nós vemos como esse quem era responsável foi liberado! Esse quem era inocente foi 
entregado para uma das mortes as mais cruéis inventadas na história da humanidade, e morreu 
nesta maneira para nossos pecados.      
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V. Leitura 15:37-38… a morte de Jesus: O Sacrifício que Abre O Caminho - O Véu do 
Templo Rasgado 15:33–41 
 
37 Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. 38E o véu do santuário rasgou-se em duas 
partes, de alto a baixo (Marcos 15:37-38 João Ferreira de Almeira Revista e Atualizada). 
   
“Shi ya bude kofa”  
Em fevereiro de 2006 quando estava de viagem na Níger e a Nigéria, eu estava estudando meu 
Hausa, a língua que eu aprendi como uma criança em África, e uma frase eu estava relembrando 
era de “Shi ya bude kofa”, significando de “ele abriu a porta”. Isso é o que Jesus fez para nós. 
Abriu a porta ao céu para nós.     
 
Sua noiva Acompanha 
Quando alguém faz sacrifícios grandes em uma guerra às vezes estão reconhecidos e decorados 
com uma medalha. Isto pode abrir caminhos de reconhecimento ao rei, ao ministro, ou ao 
presidente do país. Nós conhecemos um casal cujo o marido fosse um piloto na segunda guerra 
mundial. Estavam sendo reconhecidos pelo pais. Sua esposa o acompanhou porque era a pessoa 
mais importante e mais chegado a ele. Bem, no exemplo de Jesus fez o mesmo para sua noiva. 
Seu sacrifício abriu o caminho para Deus e Ele nos aceita, sua noiva, com Ele, ao pai.     
 
O Véu que é Seu Corpo 
Hebreus 10:20 diz que nós podemos agora entrar no lugar o mais sagrado por uma maneira nova 
e viva aberta para nós pelo véu, ou à cortina, que é Seu corpo.     
 
Trazendo nos a  Deus 
Na 4a  cena, onde nós “nos encontramos com” Barrabás, nós mencionamos uma parcela da 
Escritura que nós encontramos na primeira carta de Pedro. 1 Pedro 3:18 diz, “Pois também 
Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus; 
morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito” (João Ferreira de Almeira Revista e 
Atualizada). Aqui nós temos essa frase, “para conduzir-vos a Deus”. Jesus abriu o caminho para 
trazer-nos a Deus.     
 
Conclusão:   
Que alegria, que prazer, que memória pra saber e pensar sobre estas coisas. Vamos ser gratos 
pelas bênçãos espirituais e maravilhosos. Deus foi incrivelmente bom a nós!   Não é isto uma 
mensagem maravilhosa para dar aos outros? Vamos contar ao mundo sobre Ele.   Vamos 
continuar a  testemunhar como uma igreja. Vamos ser a luz  a outros. Vamos traduzir a Bíblia em 
outras línguas. Vamos mandar  missionários. Vamos orar para eles. Vamos sustentar-los 
financeiramente! 
 
Lembrem-se:   
1. Jesus nos fez aceitáveis a Deus através do Seu sacrifício de aroma agradável.   
2. Fez-nos participantes em um acordo ou um convénio novo, baseado em Seu sacrifício e não 
nossos sacrifícios ou na pratica de sacrificar animais.   
3. Cobriu-nos com Sua pessoa, uma veste de salvação e a santificação.   
4. Liberou-nos como prisioneiros do julgamento justo de Deus que transforma-se num sacrifício 
substituto em nosso lugar.   



MARCOS: NOSSO MANUAL DE PREGAÇÃO 

Filename: 057_Marcos_MANUAL_PREGAÇÃO_símbolos_do_sacrificio_6a_divisão_2a_fila.doc 
2005-2014 John (Jack) Rendel 

6 

5. E finalmente, nos levou na presença de Deus, o criador e Senhor do universo.      
 
Não há palavras bastante para expressar tudo que Jesus fez para nós com seu sacrifício! 


