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Comentários iniciais:

Texto Áureo:
Jo 8.12
“Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue
não andará em trevas, mas terá a luz da vida.”
- Nesta ocasião, sua afirmação de ser a luz do mundo é melhor compreendida quando
lembramos que os grandes candelabros eram acessos no Templo durante a Festa do
Tabernáculo. Isto era feito para lembrar a coluna de fogo que orientou os filhos de Israel
durante a noite em suas peregrinações no deserto (Êx 13.21). Da mesma maneira como
Jeová era o seu Guia Iluminado naquela ocasião, assim também Jesus é o Eu sou, sempre
presente, sempre iluminando dispersando a escuridão.

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Levítico 24.1-4
1 E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao SENHOR.
- Pelo visto, esta oferta era essencialmente uma refeição comum, na qual o sacerdote e o
adorador participavam e da qual as partes mais seletas eram dadas a Deus.

2 Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a
luminária, para acender as lâmpadas continuamente...
- As lâmpadas a óleo tinham que ficar acessas continuamente no Tabernáculo perante o
Senhor. Esta função tem de ser perpetua e só é possível pela capacitação do Espirito
Santo simbolizado pelo azeite de oliva puro.

3 Arão as porá em ordem perante o SENHOR continuamente, desde a tarde até é
manhã, fora do véu do Testemunho, na tenda da congregação; estatuto perpétuo é
pelas vossas gerações.
- Um grande castiçal de ouro com sete lâmpadas proporcionava a iluminação do
Tabernáculo. O trecho de Êxodo 25.31-40 descreve sua construção, enquanto Êxodo
27.20,21 detalha a composição do azeite (ou óleo) e seu abastecimento.

4 Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o SENHOR
continuamente.
- O castiçal foi colocado no lado sul do lugar santo, compartimento desprovido de outra
fonte de luz. Era abastecido com o mais puro azeite de oliva. A significação simbólica
deste candelabro talvez esteja na promessa de que Israel tinha de ser a luz entre as nações
do mundo. A visão registrada em Zacarias 4, apoia esta ideia, como apoia a visão de João
em Apocalipse 1.12-20. Confira também a função dos crentes descrita em Filipenses
2.15. A expressão porá em ordem as lâmpadas significa conservará em ordem as
lâmpadas do candelabro.
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