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Comentários iniciais:
Introdução:

Texto áureo:
HEBREUS 9.22
22 E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento de
sangue não há remissão.

Texto da leitura bíblica em classe:
ÊXODO 29.1-12
1

Isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio:

Toma um novilho, e dois carneiros sem mácula,

2

e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite;

com flor de farinha de trigo os farás.

3

E os porás num cesto e os trarás no cesto, com o novilho e os dois carneiros.

4

Então, farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com

água;

1

5

depois, tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode

mesmo, e do peitoral; e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode.

6

E a mitra porás sobre a sua cabeça; a coroa da santidade porás sobre a mitra;

7

e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça; assim, o ungirás.

8

Depois, farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas,

9

e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o

sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos.

10

E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as

mãos sobre a cabeça do novilho;

11

e degolarás o novilho perante o SENHOR, à porta da tenda da congregação.

12

Depois, tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar,

e todo o sangue restante derramarás à base do altar.
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