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Comentários iniciais:

Texto Áureo:
Nm 3.45
“Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais
dos levitas em lugar dos seus animais; porquanto os levitas serão meus. Eu sou o
Senhor.”

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Levítico 8.1-13
1 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo:

2 Toma a Arão, e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também
o novilho da expiação do pecado, e os dois carneiros, e o cesto dos pães asmos
3 e ajunta toda a congregação ŕ porta da tenda da congregação.

4 Fez, pois, Moisés como o SENHOR lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à
porta da tenda da congregação.

5 Então, disse Moisés à congregação: Isto é o que o SENHOR ordenou que se fizesse.

6 E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água,

7 e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto; também pôs
sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele.

8 Depois, pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim;

9 e pôs a mitra sobre a sua cabeça e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de
ouro, a coroa da santidade, como o SENHOR ordenara a Moisés.

10 Então, Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia
nele, e o santificou;
11 e dele espargiu sete vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como
também a pia e a sua base, para santificá-los.

12 Depois, derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o, para
santificá-lo.

13 Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os
com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o SENHOR ordenara a Moisés.
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