A Bíblia Inteira num Ano
Lição 4 – O Livro de Levítico
Onde há espaços para preencher, por favor escreva a Escritura mencionada nas suas próprias palavras.
1. O Livro
Este livro foi nomeado para os Levitas – os sacerdotes – e é o plano detalhado para o andar, a adoração, e o
serviço do povo. Em Êxodo Deus falou do Monte onde o povo não era permitido estar. Em Levítico, ele fala do
Tabernáculo onde Ele habita no meio do seu povo.
2. É Uma Transição
Em Gênesis vimos a ruina do homem através da sua queda no pecado. Em Êxodo vimos a sua redenção e
libertação pelo sangue e pelo poder de Deus. Em Levítico veremos a adoração e a comunhão na base da
expiação. Levítico é chamado o Livro de Expiação (Levítico 16:30-34). ___________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. O Seu Propósito Princípal
Levítico foi escrito para mostrar a Israel como viver em comunhão com Deus. Sobre tudo, Israel necessitava
aprender da santidade de Deus e Levítico revela a sua santidade de três maneiras:
(1) O sistema sacrificial – Levítico 17:11 – Hebreus 9:22.
(2) Os preceitos da lei – Levítico 18:5.
(3) As penalidades pelas infrações – Levítico 26:1-46.
Os Israelitas eram para ser um povo separado, tal como nós devemos ser separados hoje em dia.
4. O Seu Valor Permanece
PRIMEIRO – Levítico é uma revelação do caráter divino e santo de Deus. Deus não tem mudado.
SEGUNDO – Levítico enfatiza a pecaminosidade do homem e a sua alienação de Deus.
TERCEIRO – É uma figura do futuro ministério redentor de Jesus Cristo e como podemos ser restaurados à
comunhão com Deus.
QUARTO – Fornece a lei civil para uma teocracia que é fundamental para a lei civil hoje em dia (como a posse da
propriedade, casamento, divórcio, e outros assuntos).
5. O Seu Autor
Moisés é o autor. É afirmado 56 vezes no próprio livro que Deus deu as leis ao seu povo através de Moises.
Jesus atribui o Pentateuco inteiro a Moises em Lucas 24:44 (compara com Levítico 14:1-4).
6. O Tema
Vendo os 5 livros de Moisés, percebemos que o tema de Levítico é “Comunhão”.
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7. A Estrutura de Levítico
Levítico pode ser dividido em duas categorias gerais:
(1) O Caminho para Deus – Sacrifício – capítulos 1-17.
(2) A Caminhada com Deus – Separação – capítulos 18-27.
O TEMA PRINCIPAL É “COMUNHÃO”. Na primeira divisão, encontra-se a fundação para esta comunhão e na
segunda divisão encontra-se a condição do homem na comunhão. Levítico torna-se, então, uma ilustração no
Velho Testamento da verdade do Novo Testamento encontrada em 1 João 1:7. A primeira divisão de Levítico

ensina que “o sangue nos purifica”. A segunda divisão ensina “anda na luz”. Quando somos purificados com o
sangue de Jesus e andamos na luz, temos comunhão com Ele e uns com os outros.
8. O Caminho para Deus – Sacríficio – capítulos 1-17
(1) AS OFERTAS – capítulos 1-7.
O Holocausto
A Oferta de Manjares (ou Alimento)
Sacrifício Pacífico
Expiação do Pecado
Expiação da Culpa

capítulo 1
capítulo 2
capítulo 3
capítulo 4
Capítulo 5

um cheiro suave / ofertas voluntárias
não são um cheiro suave
sacrifícios obrigatórios

O Holocausto retrata Jesus Cristo, que “se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus” na cruz – Hebreus 9:14.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
A Oferta de Manjares retrata a humanidade de Cristo e a tentação que Ele enfrentou. Hebreus 2:17-18.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
O Sacrifício Pacífico fala da comunhão restaurada com Deus através do sacrifício de Cristo. Ele é a nossa paz
– Efésios 2:14. É uma oferta de louvor – Levítico 7:11-12.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
O sacrifício da Expiação do Pecado mostra como Cristo foi feito pecado por nós – 2 Coríntios 5:21.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
O sacrifício da Expiação da Culpa trata dos pecados contra outros e do ferimento do pecado – (Levítico 5:16
– restituição e reconciliação são ensinadas). Este sacrifício retrata Cristo na reparação dos danos do pecado
– 2 Coríntios 5:19 e Efésios 2:1.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Capítulos 6 e 7 são as Leis das Ofertas.)
(2) OS SACERDOTES – capítulos 8-10.
(a) A Consagração dos Sacerdotes – capítulo 8.
O SUMO SACERDOTE (AARÃO)
OS OUTROS SACERDOTES (FILHOS DE AARÃO)
Lavado – versículo 6
Lavados – versículo 6
Vestido – versículos 7 e 8
Vestidos – versículo 13
Coroado – versículo 9
Ordenados – versículo 35
Ungido – versículo 12
Ungidos – versículo 30
Note: O Aarão foi ungido antes do sacríficio de sangue (versículo 12) e os seus filhos foram ungidos
depois (versículo 30). Leia Hebreus 2:11. Veja as ofertas e o sangue da consagração em Levítico 8:14-24.
Leia Hebreus 9:11-15. O que repara?
(b) O Ministério dos Sacerdotes – capítulo 9.
Veja versículos 22-24. Deus abençoa através de líderes.
(c) A Violação por Dois Sacerdotes – capítulo 10.
Quais são os seus nomes? (versículo 1) _____________________________________________________
O seu pecado foi oferecer “fogo __________________” – o pecado de presunção.
O castigo de Deus (versículo 2) - __________________.
(3) O POVO – capítulos 11-16.
O povo de Deus tem de ser um povo limpo:
Alimento limpo – capítulo 11

Corpos limpos – capítulo 12
Roupas limpas – capítulo 13
Casas limpas – capítulo 14
Contacto físico limpo – capítulo 15
Uma nação limpa através do sangue da expiação – capítulo 16
Este é o grande capítulo da expiação quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Foi um
grande dia de perdão pelo sangue sacrificado no altar. Como é que isto se interpreta hoje em dia?
Quem são os sacerdotes? 1 Pedro 2:5 e 9. _______________________________________________
Quem é o SUMO sacerdote? Hebreus 2:17 e 10:12 ________________________________________
A palavra “expiação” encontrada no Velho Testamento tem o significado “cobrir”. Os sacríficios
Levíticos cobriram o pecado até ao dia da verdadeira expiação que Cristo efectuou na cruz do
Calvário. Romanos 3:25 ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(4) O ALTAR – capítulo 17.
O único sítio de oferta é mencionado cinco vezes nos versículos 3 a 9. O significado é claro. Há só
um sítio onde o santo Deus se encontra com o homem pecaminoso – na cruz, do qual o altar à porta
da tenda foi uma figura. Romanos 3:23-25 _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Veja a santidade e o significado de um sacrifício de sangue – versículo 11.
Hebreus 9:14 _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Então, na primeira divisão do livro vemos este facto – só pelo sangue do Cordeiro no Calvário, e por nada menos,
encontramos o nosso caminho para Deus.
9. A Caminhada com Deus – Separação – capítulos 18-27
(1) UM POVO SANTO – capítulos 18-20.
Um povo separado na área do sexo (capítulo 18) e todas as outras formas de pecado (capítulos 19 e 20).
(2) SACERDOTES SANTOS – capítulos 21-22 – os Levítas.
(3) FESTAS SANTAS – capítulo 23.
(a) A FESTA DA PÁSCOA – versículos 5-14.
Lembra-te de um estudo prévio – de onde vem a palavra páscoa?________________________________
_____________________________________________________________________________________
Esta festa celebrou a redenção de Israel da morte e da escravidão no Egipto.
1 Coríntios 5:7 Hoje em dia deve ter um significado diferente. Qual é?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(b) A FESTA DOS PÃES ASMOS – versículos 6-8.
Esta festa começou logo a seguir à páscoa e é geralmente considerada parte da páscoa (que durou um
dia) enquanto esta festa durou 7 dias. Esta festa celebrou a comunhão que há com Cristo na bênção da
nossa redenção. 1 Coríntios 5:8. 1 Coríntios 11:23-26.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
João 6:51 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(c) A FESTA DAS PRIMÍCIAS – versículos 9-14.
Esta festa marcava o início da colheita “ao seguinte dia do Sábado” que é o primeiro dia da semana.
Cristo, “as primícias dos que dormem”, ressuscitou dos mortos no dia a seguir ao Sábado, o primeiro dia
da semana. 1 Coríntios 15:20-23 __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Tiago 1:18 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(d) A FESTA DE PENTECOSTES – versículos 15-22.
Repare que esta festa começou 50 dias (a palavra Pentecostes vem da palavra grega que quer dizer
cinquenta) depois da Festa das Primícias.
Depois da sua ressurreição, Jesus esteve na terra durante 40 dias (Actos 1:3). Os discípulos esperaram
até ao dia de Pentecostes – mais 10 dias – e no aniversário desta festa, o Espírito Santo desceu sobre a
multidão enquanto eles pregavam. Actos 2:1 ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1 Coríntios 10:16-17 ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1 Coríntios 12:13 e 20 ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(e) A FESTA DAS TROMBETAS – versículos 23-25.
Este foi o dia do Ano Novo em Israel. Foi um Sábado especial no sétimo mês. Foi uma chamada a uma
reunião santa. Aponta ao futuro de Israel – Isaías 18:3-7, 27:12-13, 58:1-14.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(f) O DIA DA EXPIAÇÃO – versículos 26-32.
O melhor dia em Israel porque neste dia os seus pecados foram confessados. Esta festa segue-se
imediatamente à bênção das Trombetas. Levítico 16.
Hebreus 9:11-14 _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(g) A FESTA DOS TABERNÁCULOS – versículos 33-34.
Esta foi o finalizar da colheita e o “feriado” final do ano. Lembraram-se do Êxodo (a saída do Egipto – v
42 e 43) e da sua dependência de Deus. Zacarias 14:16-20.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(4) UMA TERRA SANTA – capítulos 25-27.
30 vezes vemos uma referência à “terra” nesta porção das Escrituras.
(a) A palavra chave do Sábado do sétimo ano é “descanso” – 25:4.
Descanso para a terra – versículo 4.
Descanso do trabalho – versículos 5-6.
Hebreus 4:9 ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(b) A palavra chave do Ano do Jubileu (ano quinquagésimo) é “liberdade” – 25:10.
O Ano do Jubileu trouxe liberdade a propriedade, à terra, e aos servos – capítulo 25.
(c) As Leis da Nação – capítulo 26.
Condições da Bênção – versículos 1-13.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Avisos de Deus – versículos 14-31.
O povo de Israel foi disperso por vários locais por causa da desobediência (previsto) – versículos 32-39.
Gálatas 6:7 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(d) A terra e todos os seus recursos pertencem a Deus – capítulo 27.

Nesta capítulo vemos consagrações e dízimos como uma expressão de amor a Deus.

O QUE VOCÊ CONSEGUE LEMBRAR AGORA MESMO?
Qual é o tema ou verdade central de Levítico? _______________________________________________
Consegue explicar o significado da palavra “expiação” em Levítico? O que significa para nós?
Qual é o significado de “Pentecostes”? _______________________________________________
Nomeia cinco das “ofertas” de Levítico 22.
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
TRABALHOS PARA CASA:
1. Leia o livro de Números (6 capítulos por dia) OU capítulos chaves 1-5, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 27 e 35.
2. Reveja esta lição de Levítico ao menos duas vezes esta semana.
3. Marca divisões e informações importantes na sua Bíblia.
4. Esteja presente no próximo Domingo com a sua Bíblia pronto para estudar Números.

