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Comentários iniciais: 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

Lc 5.14 

“E [Jesus] ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao 

sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes 

sirva de testemunho.” 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

Levítico 13.1-6 

1 Falou mais o SENHOR a Moisés e a Arão, dizendo: 

 

 

2 O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola 

branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então, será levado a 

Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. 

 

 

3 E o sacerdote examinará a praga na pele da carne; se o pelo na praga se tornou 

branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra 

é; o sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. 

 

 

4 Mas, se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do 

que a pele, e o pelo não se tornou branco, então, o sacerdote encerrará o que tem a 

praga por sete dias. 

 

 

5 E, ao sétimo dia, o sacerdote o examinará; e eis que, se a praga, ao seu parecer, 

parou, e a praga na pele se não estendeu, então, o sacerdote o encerrará por outros 

sete dias. 

 

 

6 E o sacerdote, ao sétimo dia, o examinará outra vez; e eis que, se a praga se 

recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então, o sacerdote o declarará limpo: 

apostema é; e lavará as suas vestes e será limpo. 
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