


“Em todo tempo sejam alvas 

as tuas vestes, e nunca falte 

óleo sobre a tua cabeça”. 

(Eclesiastes 9:8)
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“Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca 
falte óleo sobre a tua cabeça”. (Eclesiastes 9:8)

Aroma de Cabeça é o óleo de unção que 
consagra os sacerdotes. Esse óleo perfumado 
simboliza a bênção dada por HaShem a 
seus ministrantes, e indica separação para o 
Serviço Divino.

“Toma das principais especiarias, da mais pura 
mirra quinhentos siclos, de canela aromática a 
metade, a saber, duzentos e cinquenta siclos, 
de cálamo aromático duzentos e cinquenta 
siclos, e de cássia quinhentos siclos, segundo 
o siclo do santuário, e de azeite de oliveira 

um him”. 

(Êxodo 30:23-24)



O ÓLEO E SUAS VIRTUDES

PRODUÇÃO DE ALEGRIA

“Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a alóes 

e a cássia; dos palácios de marfim a música 

dos instrumentos de corda te alegra. Filhas 

de reis estão entre as tuas ilustres donzelas; à 

tua direita está a rainha, ornada de finíssimo 

ouro de Ofir”. (Salmo 45:8-9)

“Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por 

isso, Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo 

de alegria mais do que a teus companheiros”. 

(Hebreus 1:9)

 

“... para alegrar os que choram por Sião, 

dando-lhes uma coroa no lugar de cinzas, 



óleo de alegria no lugar de pranto, veste 

de louvor no lugar de espírito angustiado; a 

fim de que se chamem carvalhos de justiça 

plantados por Adonai para a sua glória”. 

(Isaías 61:3)

FONTE DE LUZ

A Bíblia Sagrada afirma no Livro de 

Eclesiastes: “Em todo tempo sejam alvas as 

tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua 

cabeça”. (Eclesiastes 9:8), porque o óleo 

é fonte de luz que irradia e se propaga no 

interior do santuário cuja sede no homem é a 

cabeça: “... azeite para a luz, especiarias para 

o óleo da unção e para o incenso aromático... 

(Êxodo 25:6)



REVOGAÇÃO DE DECRETOS

A oração, a confissão de pecados e a unção 

com óleo revogam qualquer decreto: “Eles 

saem para clamar retorno a , à sua Torah. 

Expulsavam inúmeros demônios e ungiam 

inúmeros enfermos com óleo e os curavam”. 

(Marcos 6:12-13)

“Está alguém entre vós aflito? Ore. Está 

alguém contente? Cante cânticos de louvor. 

Está alguém entre vós doente? Chame os 

anciãos da congregação e orem sobre ele, 

ungindo-o com óleo em Nome do Senhor. E 

a oração oferecida com fé curará o doente. O 

Senhor restaurará sua saúde; se essa houver 



cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 

Portanto, confessai os vossos pecados uns 

aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes 

curados. A oração de um justo é poderosa 

e eficaz. Elias era homem semelhante a nós, 

sujeito aos mesmos sentimentos, e orou 

fervorosamente para que não chovesse 

sobre a Terra, e, por três anos e seis meses, 

não choveu. Então, ele orou novamente, os 

céus deram chuva, e a Terra produziu frutos. 

Meus irmãos, se algum entre vós se desviar 

da verdade, e alguém o trouxer de volta do 

seu caminho errado, saibam que quem faz 

um pecador retornar do seu caminho errado 

o salvará da morte e cobrirá muitos pecados”. 

(Tiago 5:13-18)



HOSPITALIDADE

O dono da casa recebia seus convidados 

lavando-lhes os pés e perfumando-os para 

que se refizessem das fadigas da estrada: 

Diz: “Adonai! Se acaso encontrei graça a teus 

olhos, não passarás à parte de teu servidor. 

Um pouco de água: lavai os vossos pés. 

Recostai-vos sob a árvore”. (Gênesis 18:3-4) 

“Tu não ungiste minha cabeça com óleo. Mas 

ela, de perfume, ungiu meus pés”. (Lucas 

7:46)

Davi canta, descrevendo-se como um 
hóspede da casa de . “Preparas uma 
mesa perante mim na presença dos meus 
inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e 
o meu cálice transborda”. (Salmo 23:5)



UNIDADE

O óleo de unção perfumado que consagrava 

os sacerdotes consagra, agora, a unidade. O 

povo liberto que concorda sentimentos de 

vontade, paz, harmonia e entendimento está 

unido ao Rei Messias e aos seus sacerdotes 

na unidade de : “Eis, que bom, que 

agradável, habitar, irmãos, unidos assim! 

Como o bom óleo sobre a cabeça desce até 

a barba, a barba de Arão, desce até a boca 

de sua capa, como o orvalho do Hermôn 

desce sobre os montes de Sião... Sim, lá,  

ordena a bênção, a vida, em perenidade”. 

(Salmo 133)

Baruch HaShem!

Bendito seja O Nome!



ORIENTAÇÕES PARA O USO DO 
ÓLEO AROMA DE CABEÇA



O Aroma de Cabeça é um óleo com o intuito 

simbólico de ungir pessoas que estejam 

sob enfermidades físicas e espirituais. 

Fica claro que esse produto não apresenta 

propriedades farmacológicas curativas. 

Cremos que o ato de ungir pessoas é uma 

expressão de fé, de obediência a Elohim 

(Único D’us) e à Sua Palavra.

Esse produto deve ser utilizado em 

pequenas quantidades, sendo aplicado na 

pele e em locais que não sejam passíveis de 

reações indesejadas, conforme advertência 

abaixo. 



ADVERTÊNCIA

Não é aconselhável a ingestão e aplicação 

desse produto em locais como: condutos 

auditivos internos e externos, cavidade 

oral, órgãos genitais e ânus, cavidade nasal 

e olhos.
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