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Comentários iniciais: 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

Lv 9.23 

"Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação; depois, saíram e 

abençoaram o povo; e a glória do SENHOR apareceu a todo o povo." 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

Levítico 9.15-24 

15 Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que 

era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado, como o primeiro. 

 

 

16 Fez também chegar o holocausto, e ofereceu-o segundo o rito. 

 

 

17 E fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o 

altar, além do holocausto da manhã. 

 

 

18 Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo; e os 

filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor. 

 

 

19 Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, e o que cobre a fressura, 

e os rins, e o redenho do fígado. 

 

 

20 E puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar; 

 

 

21 Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante o 

SENHOR, como Moisés tinha ordenado. 

 

22 Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou; e desceu, havendo feito 

a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. 

 

mailto:ibcneto@inaciocarvalho.com.br


23 Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação; depois saíram, e 

abençoaram ao povo; e a glória do SENHOR apareceu a todo o povo. 

 

24 Porque o fogo saiu de diante do SENHOR, e consumiu o holocausto e a gordura, 

sobre o altar; o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. 
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