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Comentários iniciais: 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

Lc 20.26 

“E ser-me-eis santos, porque eu, o SENHOR, sou santo e separei-vos dos povos, 

para serdes meus.”  

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

Levítico 20.1-10 

1 Falou mais o SENHOR a Moisés, dizendo: 

 

 

2 Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer que, dos filhos de Israel ou dos 

estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente 

morrerá; o povo da terra o apedrejará com pedras. 

 

 

3 E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, 

porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e 

profanar o meu santo nome. 

 

 

4 E, se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que 

houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, 

 

 

5 então, eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o 

extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, 

prostituindo-se após Moloque. 

 

 

6 Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se 

prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio 

do seu povo. 

 

 

7 Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, vosso Deus. 
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8 E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o SENHOR que vos santifica. 

 

 

9 Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá: 

amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe; o seu sangue é sobre ele. 

 

 

10 Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado 

com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. 
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