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Comentários iniciais:

Texto Áureo:
Hb 10.10
“Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo,
feita uma vez.”
- Basicamente, isso quer dizer que o sacrifício de uma vez por todas de Cristo como a
base e o meio da nossa santificação encontra sua eficiência na vontade de Deus, o Pai. A
vontade de Deus é o motivo máximo de sua santificação. A soberania de Deus sustenta
tudo. Procuramos aqui pela fonte original e iniciadora. É a “graça de Deus” que traz
salvação (Tt 2.11).

Texto da Leitura Bíblica em classe:
Levítico 1.1-9
1 E chamou o SENHOR a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo:
- Moisés não tem permissão para entrar no Tabernáculo (Êx 40.35), por isso Deus, de
dentro, fala com Moisés, de fora. S.R. Hirsch sugere que a intenção é estabelecer o fato
de que a palavra de Deus veio a Moisés em vez de sugerir em seu interior como produto
de sua consciência religiosa. A palavra falada é de origem sobrenatural.

2 Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao
SENHOR, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas.
- Esta introdução geral estipula que quando uma oferta de animais de criação é ofertada
ao Senhor, ela deve ser escolhida seja do gado ou do rebanho.

3 Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha; à porta da
tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o SENHOR.
- A primeira oferenda detalhada no livro do Levítico é a do holocausto. Essa oferta é
caracterizada por ser inteiramente consumida sobre o altar, exceção feita à pele, que é
propriedade dos sacerdotes (Lv 7.8). Por isso, ela é às vezes referida como holocausto
inteiro.

4 E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para
a sua expiação.
- O ofertante é instruído a por a mão sobre a cabeça da oferenda. A mesma instrução –
colocar as mãos sobre a cabeça do sacrifício – é dada no caso das oferendas de comunhão
retiradas do gado (Lv 3.1, 2) ou do rebanho (carneiro, Lv 3.7, 8; cabrito, Lv 3.12,13) e
nos diversos tipos de ofertas de purificação.

5 Depois, degolará o bezerro perante o SENHOR; e os filhos de Arão, os sacerdotes,
oferecerão o sangue e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da
porta da tenda da congregação.
- A oferenda deve ser apresentada perante o Senhor. Isso já fora estipulado em relação à
recepção do ofertante por parte de Deus no v.3, onde se lê literalmente “para sua
aceitação diante do Senhor”, a frase perante o Senhor geralmente se referia à área do
pátio na entrada da tenda do encontro. “Perante o Senhor” pode, contudo, referir-se mais
especificamente a áreas mais próximas à presença de Deus no Santo dos Santos; por
exemplo, o Santo Lugar dentro da tenda do encontro (Lv4.6,7,18) ou o próprio Santo dos
Santos (Lv16.13).

6 Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços.
- Os ritos envolvidos nas oferendas em holocausto são partilhados pelo leigo e pelo
sacerdote.

7 E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a
lenha sobre o fogo.
- O palavreado do texto faz a ação do sacrifício alternar entre o ofertante e o ordenado. O
primeiro designa a oferenda impondo a mão sobre sua cabeça e então mata.

8 Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o
redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar.
- O sacerdote borrifa o sangue sobre o altar. Depois o ofertante tira a pele do animal e o
corta em pedaços (a pele é dada ao sacerdote, Lv 7.8). O oficiante então coloca as partes
do sacrifício sobre a madeira e o fogo do altar. O ofertante lava as vísceras e as pernas.
- Por fim, o sacerdote queima todo o animal.

9 Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo
isto queimará sobre o altar; holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao
SENHOR.

- O rito de sangue para a oferenda em holocausto demanda que o sacerdote lance ou
jogue / borrife o sangue do sacrifício em todos os lados do altar.
- A antiga Israel acreditava que o sangue representava a vida (Gn 9.4; Lv 17.11) e que a
vida pertencia ao Criador que a concedeu.
- O ofertante deve limpar as vísceras e as pernas de modo que nenhum excremento ou
sujeira corrompa o altar.
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