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ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL – IEGI
Lição 27 – LIVROS “PENTATEUCO”
VIII - LEVÍTICO 01 A 10
Produzido por Rebeca Paula Neto
INTRODUÇÃO AO LIVRO DE LEVÍTICO
Palavras Chave: "Santidade e Expiação"
O NOME LEVÍTICO: Derivado do nome da tribo de Levi. No hebráico o nome é: "Vá-yich-rah", e significa: "E Ele chamou". A forma
do nome atual é humana, atendendo ao fato de que o livro traz ordenanças para os levítas, - embora sejam eles mencionados só uma
vez em 25:32,33. A forma original é divina, condiz melhor ao conteúdo que frisa o apelo de Deus aos redimidos para se achegarem a
Ele em comunhão e adoração e para se santificarem no corpo e na alma.
AUTOR: Moisés.
PERSONAGEM CENTRAL: O sumo sacerdote.
PARA QUEM FOI ESCRITO?
Levítico foi escrito para o povo redimido afim de instruí-lo como aproximar-se de Deus e como adorá-Lo. Em Gênesis, vemos o homem
arruinado; em Êxodo, o homem redimido; e em Levítico, o homem adorando. Todas as figuras falam da adoração enquanto as de
Êxodo dizem respeito à redenção. Levítico é, por excelência, o livro da adoração.
A MENSAGEM
(1) O problema é: - Como pode um pecador aproximar-se de um Deus Santo? - Como terá acesso a Deus? - Quem decidirá tal
questão? - Somente Deus. Este livro mostra que os seus remidos terão acesso a Ele, com todos os privilégios que decorrem da
comunhão e adoração, na base do sacrifício, pelo derramamento de sangue.
(2) Outra mensagem do livro, que nos surpreende, é a insistência na santificação do corpo a par da santificação da alma. Levítico,
ensina que os remidos devem ser santos, porque seu Redentor é Santo, 19:2.
(3) Em face da Santidade de Deus, o A C E S S O dos seus redimidos a Ele, é assegurado unicamente na base do sacrifício, pelo
Derramamento de sangue.
CAPÍTULOS DE 1 A 10
Há muitas instruções para o sacrifício ao longo do Pentateuco, mas em Levítico são dedicados os capítulos 1-7 completamente às 5
ofertas de levíticas que eram os principais sacrifícios usados nos rituais. Eles descrevem 5 tipos de sacrifícios: O holocausto, a Oferta
de Manjares, a Oferta Pacífica, a Oferta pelo Pecado, e a Oferta pela Culpa. Cada um dos sacrifícios foi cumprido exclusivamente em
Jesus Cristo.
I. A Vida de Acesso a Deus.
(a) Por meios de sacrifícios e ofertas:

(1) Holocaustos, que significavam expiação e consagração, 1:2-9

O holocausto era um sacrifício que estava completamente queimado. Nada dele era comido, e então o fogo consumia o
sacrifício inteiro. É importante notar que o fogo jamais se apagava: Lev 6:13 O "fogo arderá continuamente sobre o altar; não

se apagará."

O adorador israelita trazia um animal macho (um touro, cordeiro, cabra, pombo, ou rola, que dependem da riqueza do adorador) para
a porta do tabernáculo. Lev 1:3
O animal devia ser sem defeito. O adorador então colocava as mãos dele na cabeça do animal, e em consciência que este animal
inocente estava sendo reputado por pecador, ele buscaria o Senhor para perdão, e então mataria o animal imediatamente. Lev 1:4-9
Os sacerdotes eram responsáveis por lavar as várias partes do animal antes de colocar sobre o altar: Lev 1:6-9
Depois, na história de Israel haviam ofertas queimadas feitas duas vezes por dia, uma pela manhã e uma ao entardecer. Num 28:3-4
A oferta queimada era realizada para reconciliação dos pecados do povo contra o Senhor, que os separavam de Deus, e era uma
oferta de dedicação contínua de suas vidas ao Senhor.

(2) Ofertas de manjares (de cereais), que significavam ação de graças, 2:1-2.

Os Israelitas ofereciam manjares (cereais) ou legumes além dos animais. Levítico capítulo 2 menciona 4 tipos de ofertas de
cereal, e dá instruções de preparo para cada uma. O pecador poderia oferecer massa de farinha de trigo assada em um forno, cozida
em uma forma, frita em uma panela, ou amassada para fazer pão (como na oferta das primeiras frutas). Todas as ofertas de manjares
eram feitas com óleo e sal e nenhum mel e fermento seria usado (óleo e sal preservaram, enquanto o mel e fermento deteriorariam).
O adorador também traria uma porção de incenso (puro incenso). As ofertas de manjares eram trazidos a um dos sacerdotes que
levaram isto ao altar e lançaram uma "porção memorial" ao fogo e fazia o mesmo com o incenso. O sacerdote comia o restante, a
menos que ele mesmo estivesse trazendo a comida como oferta, e ele queimaria ela por inteiro. O propósito da oferta de manjares era
um oferecimento de presentes, e fala de uma vida que é dedicada a dar, e à generosidade.

(3) Ofertas pelo Pecado, que significavam reconciliação, cap. 4.

As Ofertas pelo pecado expiavam, (liquidavam a dívida por completo) das fraquezas e fracassos não intencionais dos
adoradores e fracassos diante do Senhor. Lev 4:1-4 Cada classe de pessoas tinha várias ordenanças para executar: Os pecados do
sumo sacerdote requeriam o oferecimento de um touro, e o sangue não era vertido no altar, mas aspergido do dedo do sumo
sacerdote 7 vezes no altar. Então a gordura era queimada, e o restante era queimado (nunca comido) fora do arraial "em um lugar
limpo" onde o sacrifício era feito e as cinzas se despejavam. Lev 4:12 Os pecados dos líderes requeriam o oferecimento de um
bode. O sangue era aspergido somente uma vez, e o restante era vertido ao redor do altar como com o oferecimento queimado. Os
pecados do povo requeriam animais fêmeas, cabras, cordeiros, rolas, ou pombos e no caso de ser muito pobre, um oferecimento de
grãos era aceitável só como um oferecimento de manjares. Os pecados não intencionais eram difíceis identificar e poderiam acontecer
a qualquer hora, e então os sacerdotes trabalhavam de perto como mediadores com Deus e o povo, e instruíam as pessoas sobre
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como eles buscariam ao Senhor. No caso de qualquer pecado cuja oferta não foi trazida diante do Senhor, havia ofertas para a nação
e para o sumo sacerdote que os cobriam de um modo coletivo. Lev 5:1-6 No Dia da Expiação (Yom Kippur) o sumo sacerdote
aspergia sangue no propiciatório para os seus próprios pecados e pelos pecados da nação.

(4) Ofertas pela transgressão, que significavam limpeza de culpa, 6:2-7.

A Oferta pela culpa era bem parecida com a oferta pelo pecado, mas a diferença principal era que a oferta pela culpa era uma
oferta em dinheiro para pecados de ignorância relacionados à fraude. Por exemplo, se alguém enganasse sem querer a outro por
dinheiro ou propriedade, o sacrifício dele devia ser igual à quantia levada, mais um quinto para o sacerdote e para o ofendido. Então
ele reembolsou a quantia levada mais 40%. Lev 6:5-7

(5) Ofertas de Paz (ofertas pacíficas), 3:1-17; 6:11-15.

A oferta pacífica era uma comida que foi dada pelo Senhor, aos sacerdotes, e às vezes ao cidadão comum. O adorador trazia
bois ou vacas, ovelhas, ou uma cabra. O ritual foi comparado com o das ofertas queimadas, até ao ponto de queimar, onde o sangue
de animais era vertido ao redor das extremidades do altar. Foram queimadas a gordura e as entranhas, e o restante era comido pelos
sacerdotes, e, (se fosse uma oferta expontânea) pelos adoradores. Este sacrifício de louvor e ação de graças era quase sempre, um
ato voluntário. As ofertas pacíficas incluíram bolos sem levedura. Os sacerdotes comiam tudo, menos a porção comemorativa dos
bolos, e certas partes do animal, no mesmo dia que o sacrifício foi feito, e quando o adorador os levava juntos, como oferta voluntária,
o adorador poderia comer durante 2 dias do animal inteiro, menos o peito e a coxa direita que era comida pelos sacerdotes.
Era exigido fazer estas ofertas quando se fizesse um voto de consagração à Deus, e Lhe agradecendo com louvores enquanto,
espontaneamente, se traziam as ofertas voluntárias.

Fonte: http://www.jesusnet.org.br/tabernaculo/5ofertas.htm

(b) Através da mediação sacerdotal. O sacerdócio humano: seu chamado, 8:1-15; sua limpeza(purificação) 6; seus
ornamentos(vestuários) 7-13; sua expiação, 14-29; unção, 30; alimento, 31-36.
Exemplos de sua vida pecaminosa, cap. 10.
Fogo estranho: A morte de NADABE E ABIÚ – Eles puseram nos incensários carvões em brasa de fonte estranha (Ex.
30:7-9). Além disso, oferecer incenso no altar tinha que ser feito pelo sumo sacerdote (Arão) Lv 16:11-13. Verificamos
também que Deus advertiu Arão (VV. 9-10) para não entrar na tenda quando beber bebida forte, isso nos mostra que
Nadabe e Abiu estavam sob efeito de álcool.

Significados:
Redimir: significa readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que se havia perdido. Palavras relacionadas: libertação salvação
Expiação: Castigo ou sofrimento de pena, imposto ao delinqüente, como uma compensação do delito praticado;
reparação. No hebraico significa cobrir. Idéia de cobrir um pecado mediante um resgate.

DEVOCIONAL DA SEMANA
Levítico 11 a 16 - (5 pontos)
Perguntas- MOISÉS E SUA CHAMADA
Explique suas respostas (cada componente do grupo deverá responder) – 10 PONTOS
1. Moisés desejava governar o Egito?
Não.
2. Moisés poderia ter governado o Egito, humanamente falando?
Sim. Pois ele foi criado como herdeiro do trono de Faraó. Ex. 2:10
3. Os israelitas no Egito foram bons com Moisés?
Não, eles rejeitaram Moisés. Ex.:2:14
4. O que fez que Moisés deixasse o Egito?
Ele matou um egípcio, defendendo um israelita e ficou com medo de Faraó o matar. Ex. 2:11-15
5. Moisés era um homem ambicioso?
Não, pois ele preferiu defender o povo de Israel do que ficar no trono de Faraó.
6. O homem cuja vida Moisés salvou ficou grato por isso?
Não, pois deixou que o povo rejeitasse Moisés.
7. Moisés estava disposto a ser um exilado para a segurança do seu povo?
Sim, ele quis defender o povo de Israel e enfrentou Faraó.

penitência;

3
8. Para onde Moisés foi quando deixou o Egito?
Deserto de Midiã. Ex. 2:15
9. Quem foi o homem que Moisés encontrou lá?
Jetro Ex. 2:18-21
10. Jetro tinha quantas filhas?
Sete Filhas. Ex. 2:16
11. Com qual delas Moisés se casou?
Jípora Ex.: 2:21
12. Como Moisés fez para ganhar o pão depois disso?
Apascentando o rebanho do seu sogro. Ex.: 3:1
13. Qual o nome do filho mais velho de Moisés?
Gérson Ex.: 2:22
14. Deus falou a Moisés através de qual coisa estranha?
Numa sarça que queimava no fogo mais não se consumia. Ex.: 3:2
15. O que Deus disse a Moisés que fizesse com relação a seus pés?
Que tirasse as sandálias de seus pés pois o lugar em que estava era terra santa. Ex: 3:5
16. Qual o plano que Deus disse ter para Moisés?
Enviá-lo para Faraó no Egito e libertar o povo de Israel de lá para a terra que mana leite e mel. Ex.: 3:10
17. Moisés ficou ansioso para fazer essa obra para Deus?
Não, ele não queria ir. Relutou muito para aceitar o chamado de Deus. Ex.: 3:13
18. Quem Moisés deveria dizer que o havia enviado para Israel?
O EU SOU me enviou a vós. Ex.: 3:14
19. Qual era o problema de comunicação de Moisés e como Deus o solucionou?
Ele era gago e Deus chamou Arão para falar por ele. Ex.: 4:10-15
20. Qual a idade de Moisés quando voltou para o Egito? E a de Arão?

Moisés tinha 80 e Arão 83. Ex. 7:7
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