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Capítulo 17
Neste capítulo fala do único lugar de sacrifício e da reservação do sangue para Deus.
Todo animal morto em sacrifício era para ser feito na porta do Tabernáculo como oferta a Deus, e o homem que fizesse em outro
lugar, Deus disse que seria eliminado do povo. Lv. 17:8-9
Era a maneira de garantir que o método de matar o animal ficou certo, e que o sangue derramado do animal não podia ser comido
pelo povo. Assim a saúde do povo ficou melhor. A Bíblia proíbe comer sangue, v. 14. At. 15:28-29.
Porque a vida está no sangue, e é o sangue que faz expiação pelo pecado. Assim o povo sempre lembrou que sem derramamento de
sangue não há remissão. Também o sangue simbolizou a vida, e toda a vida é para ser dedicada a Deus. Nós temos a vida eterna
(espiritual) através do sangue de Jesus Cristo. Jesus deu sua vida para que possamos ter a vida eterna. "Porque a vida da carne está
no sangue", v. 11.
Capítulos 18 a 22
Podemos dividir esses próximos capítulos em duas regras:
1. Regras acerca do povo. 18-20.
2. Regras acerca do sacerdócio. 21-22.
1. As regras acerca do povo. 18-20
Regras para governar a vida moral, 18; os deveres pessoais, 19 e aviso contra vários outros pecados 20.
A vida moral, 18. Deus deu sexo ao homem para criar filhos, aumentar a sua alegria e para seu prazer pessoal. Mas, isto não quer
dizer sem limites. Todo tipo de imoralidade é proibido e sexo fora do casamento também. Deus fundou a sociedade em cima da
família. Para manter a família forte, Deus estabeleceu regras para garantir a sua felicidade. Este relacionamento pode ser bem firme só
com pureza e virtude. Deus proíbe vermos a nudez de nossos parentes e também que haja contato sexual com os mesmos, pois se
torna confusão e maldade, e é tido como casamentos ilícitos.
Agora Deus dá orientação a respeito de uniões abomináveis: Lv. 18:19-30. Não podia descobrir a nudez de sua mulher no período em
que estiver menstruada; não podia dar nenhum filho a Moloque*; não o homem não pode deitar-se com outro homem como se fosse
mulher; o homem não pode ter contato sexual com animal.
Vemos claramente Deus dizendo que não podemos fazer como os outros que estão fora da presença de Dele fazem, seus costumes e
obras, devemos fazer conforme o que Deus orienta em seu mandamento. Lv. 18:2-5
*Moloque – era o deus Amonita do fogo muito popular e muito colorido. Seguidores de Moloque muitas vezes pintavam o seu corpo
com chamas (Note que capítulo 19, versículo 28, instrui aos Israelitas não fazerem marcas no corpo). Muitos homens costumavam
fazer suas barbas desenhadas, de maneira que estas representassem chamas de fogo, (Capítulo 19, versículo 27 instrui os homens a
não cortarem os cabelos ou suas barbas de maneira arredondadas). Muito exigente, e uma de suas exigências era o sacrifício de
crianças. A fim de saciar e acalmar Moloque, uma criança tinha que, de tempos em tempos, ser queimada até a morte.
Os amonitas eram os descendentes de Ló. (Gn 19:38) Por que os amonitas ofereciam seus filhos a um tão abominável ídolo?
Inoventemente pensavam que estariam buscando o favor deste e a expiação de suas faltas. Imaginavam que por intermédio do fogo,
MOLOQUE, purificava suas vítimas. Mas que pecados podia ter um recém-nascido?
Quando há prática de iniqüidade a terra é contaminada 18:27.
Os deveres pessoais, 19. Neste capítulo Deus estabeleceu regras para garantir a estabilidade dos deveres que o povo teve com as
seguintes coisas: adoração, os pobres, os deficientes físicos, calúnia e fofoca, rancor, misturar as coisas de Deus com as coisas do
mundo, relacionamento familiar, agricultura, enfeite pessoal, o Sábado, bruxaria, os velhos e comércio. Deus ordenou nos negócios
humanos gentileza, reverência e justiça. Deste capítulo vemos que Deus não aceita o seu povo, nem as suas coisas, nem os seus
ensinos misturados com as coisas do mundo.
Deus adverte o povo sobre as diversas leis, e a primeira é: Sede santos como o Senhor é Santo. Lv. 19:2. E logo após Ele ensina a
Santidade ao povo.
Observação: “Não cortareis o cabelo em redondo…” (versículo 27) e “…nem fareis marca nenhuma sobre vós”(versículo 28). Se você
ler Jeremias 9:26, Jeremias 25:23 e em Ezequiel 5:1, entenderá que esses comportamentos citados eram práticas pagãs, ou seja, de
pessoas ou povos que adoravam a outros deuses.
Aviso contra vários outros pecados, 20. Deus deu neste capítulo avisos especiais contra: adoração idólatra, bruxaria, imoralidade
sexual e perversões semelhantes. Deus autorizou a pena de morte pela violação de muita coisa. A maneira de executar a pena de
morte foi pelo apedrejar. O propósito de Deus em tudo isto é revelado no v. 26.
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2. As regras acerca do sacerdócio. 21-22
Deus exigiu pureza nas vidas dos sacerdotes. Não somente por fora, mas por dentro também. Veja as regras que Deus deu para
garantir a pureza deles: lamentação pelos mortos proibida senão no caso de parentes mais chegados, exemplos no relacionamento de
família e casamento, sem defeito físico, manifestar reverência digna de Deus na adoração divina e manter certo os animais para ser
sacrificados. Podemos aplicar isto para o ministério de hoje em dia, o homem não qualificado pelo ofício pastoral deve ser rejeitado.
Para ser sacerdote tem que andar conforme Deus ordena, deve ser exemplo e testemunho.
http://www.palavraprudente.com.br/estudos/david_z/pentateuco/cap11.html

DEVOCIONAL DA SEMANA
Levítico 23 a 27 - (5 pontos)
Responda as perguntas abaixo. Serão avaliadas as respostas que aproximarem mais do que foi estudado. (10 pontos)
1.
2.
3.

Quais as duas palavras chaves que definem o Livro de Levítico?
Conforme estudado em Levítico, quais eram as formas de Acesso a Deus? Cite elas.
Cite como era formado o Tabernáculo informando os móveis que nele tinham e o que representava cada móvel.
Depois associe após a vinda de Jesus, o que representa para nós agora cada móvel?
4. Deus enche com o Espírito Dele de sabedoria e entendimento àqueles que Ele deseja usar para a sua obra. Em qual
livro, capítulo e versículo temos esse exemplo? Conforme foi estudado.
5. Leia Genesis 6:1-6 – Deus arrependeu de ter criado o homem; Êxodo 32:1-14 – Deus ia eliminar a descendência de
Abraão, mas se arrependeu depois da intercessão de Moisés; Leia Números 23, e especificamente no versículo 19,
explique porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, segundo a passagem de Gênesis, e se arrependeu do que
havia falado a Moises que iria eliminar o povo de Israel sendo que em Números diz: "Deus não é homem, para que
minta; nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará?". Explique o que você
entendeu sobre o arrependimento de Deus, conforme foi estudado.
Medite no versículo: “...se o negamos, ele, por sua vez, nos negará" II. Timóteo 2:12.
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