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Comentários iniciais: 

 

 

Texto Áureo: 

 

Jo 6.47,48 

Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu 

sou o pão da vida. 

 

- Tão perfeita e adequada é a revelação de Deus no Filho, que ele podia dizer: Na 

verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 

 

- Os judeus haviam apelados para a sua religião como se esta fosse mais adequada que a 

promessa de Jesus. Agora Jesus, declarando-se como o pão da vida. 

  

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

Levítico 24.5-9 

 

5 E Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás doze bolos; cada bolo será de 

duas dízimas. 

 

- Nesta subdivisão temos instruções relativa sobre os pães da preposição. A passagem de 

Êxodo 25,23-30 descreve a mesa para os pães.  

 

 

6 E os porás em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o 

SENHOR. 

 

- Aqui os sacerdotes ficam sabendo para que serve a mesa pura. Eles tinham de fazer 

doze bolos para serem mantidos perante ao senhor o tempo inteiro.  

 

 

7 E sobre cada fileira porás incenso puro, que será, para o pão, por oferta 

memorial; oferta queimada é ao SENHOR. 

 

- Sobre os pães iam porções de incenso puro. De acordo com a tradição judaica, o incenso 

era queimado no altar do holocausto junto com as ofertas de óleo e vinho.  
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8 Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o SENHOR 

continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. 

 

- A cada semana os pães velhos eram substituídos por novos. 

 

 

9 E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma 

coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao SENHOR, por estatuto 

perpétuo. 

 

- Os pães velhos serviam de alimento para os sacerdotes. Os pães simbolizariam o fato de 

que o pão diário do homem é um presente de Deus. 
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