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Levítico era o primeiro livro estudado pelas crianças judias; no
entanto, com frequência, é o último dos livros da Bíblia a ser
estudado pelos cristãos. Todavia, um livro citado por cerca de
quarenta vezes no Novo Testamento deveria revestir-se de grande
signi cado para todo o crente do Novo Pacto. (CHAMPLIN 2001, p.
479)
Chegamos com as misericórdias de Deus a mais um
trimestre em nossa Escola Bíblica Dominical. Neste estudaremos a
cerca da Adoração, Santidade e Serviço que nos ensina o livro de
Levítico.
Neste subsídio, abordaremos os objetivos especí cos de
nossa lição, ofertando a você um aparato a mais para a preparação
de uma magní ca aula a ser ministrada aos nossos alunos. Que
Deus nos abençoes no decorrer desta maravilhosa lição.
O LIVRO DE LEVÍTICO: AUTORIA, GÊNERO LITERÁRIO, DATA E
CANONICIDADE.
Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, que contém em seu
corpo instruções e leis a cerca do ministério sacerdotal e a
adoração conduzida por eles. Em seus 27 capítulos e 829
versículos, trás um conteúdo de rica interpretação, cujo texto
retrata sempre ritos e cerimônias, que guiavam o sacerdote na
condução de seus diversos trabalhos ao Senhor.
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Levítico é o terceiro livro do Pentateuco, chamado em hebraico
Wayyiqra, que é a palavra inicial do livro e signi ca “Ele chamou”. O
título “Levitico” foi derivado da Vulgata Latina ‘Leviticus’, que por
sua vez emprestou o vocábulo da LXX grega (Leuitikon). O nome
Levítico foi atribuído ao livro devido ao fato de que nele está
descrito o sistema de adoração e de conduta levíticas. (CHAMPLIN
2015, p. 794)
Autoria
A autoria do livro é discutida ao decorrer dos séculos.
Eruditos liberais não acreditam na autoria Mosaica do livro,
enquanto do ponto de vista conservantista, ao fazer a comparação
do livro com textos entre Êx. 40.1 – Nm 1.1, atribuem a autoria a
Moisés, onde escreveu após a revelação dada no Sinai.
Contudo, o próprio texto sagrado trás consigo provas
suficientes de foi pelas mãos de Moisés que este livro foi escrito.
Levítico contém as leis que Deus deu a Moisés durante os dois meses
entre o término do Tabernáculo (Êx 40.17) e a partida de Israel do monte
Sinai (Nm 10.11) […] Mais de cinquenta vezes, o livro declara que seu
conteúdo encerra as palavras e a revelação que Deus deu diretamente a
Moisés para Israel, as quais, Moisés, a seguir, reduziu à forma escrita.
Jesus faz referência a um trecho de Levítico e o atribui a Moisés (Mc 1.44).
O apóstolo Paulo refere-se a um trecho deste livro ao a rmar “Moisés
descreve… dizendo…” (Rm 10.5). Os críticos que atribuem Levítico a um
escritor sacerdotal de época muito posterior, rejeitam a autenticidade do
testemunho bíblico.
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(STAMPS 1995, p. 183)

Gênero Literário
Escrita numa das linguagens mais antigas que já existiu, o
livro de Levítico trás em seu conteúdo um texto sinaítico
(proveniente do Sinai; relativo a Códice Sinaítico, um dos textos
mais antigos da Bíblia), e Jurídico na exposição das leis que inicia
no livro de Êxodo.
Levítico contém um registro mais prolongado e desenvolvido da legislação
sinaítica, cujo início se acha em Êxodo. O livro exibe um progresso
histórico da legislação, consequentemente não se deve esperar uma
exposição sistemática da lei nesse material. Há, contudo, certa ordem a
ser observada, que se fundamenta na natureza do assunto em questão. De
modo geral este livro está inteiramente associado ao conteúdo do livro de
Êxodo, que conclui com a descrição do santuário ao qual está associada
toda forma de culto externo descrita em Levítico.

(CHAMPLIN 2015, p. 795)

Data
Em relação a data do livro, encontramos também algumas
controvérsias. A Bíblia em Ordem Cronológica NVI, por exemplo,
data o livro do ano de 1461 a.C. aproximadamente. Contudo:
De acordo com a cronologia bíblica geralmente aceita, o livro de Levítico
foi escrito por Moisés em 1445 a.C.. É claro que essa data não pode ser
considerada exata, mas também não é absurda nem pode ser descartada.

(ANDRADE 2018, p. 17)
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Canonicidade

Se por um lado encontramos controvérsias em muitos
eruditos a cerca da autoria e da data do livro de Levítico, por outro
a sua canonicidade não é contestável. Do início ao m do livro,
vemos claramente que o seu conteúdo nada mais é do que a
orientação Divina dada ao seu povo em relação às suas cerimonias.

Do primeiro ao último versículo de Levítico, sente-se claramente
que Deus é o seu autor (Lv 1.1) […] Do início ao nal de Levítico, o
Senhor dirige-se a Moisés em 38 ocasiões diferentes. Patenteia-se,
dessa forma, a origem divina da terceira seção do Pentateuco. Não
há dúvida: é a palavra inspirada, inerrante e completa de Deus.
(ANDRADE 2018, p. 13-14)
A RAZÃO DO LIVRO DE LEVÍTICO

Levítico foi escrito para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais
acerca do seu acesso a Deus por meio do sangue expiador e para expor o
padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus.

(STAMPS 1995, p. 184)
O propósito do livro de Levítico foi fundamentar no meio do
Seu povo, um conjunto de leis que regulavam os israelitas e que os
deixavam - se as seguissem - com condições de obterem a
Presença do Senhor no meio deles.
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O livro apresenta uma compilação de leis civis, cultuais e
morais, como também assuntos concernentes a relacionamentos
sociais, higiene e medicina, que em seu cumprimento assegurava a
Presença de Deus no meio do arraial.
Sabemos que aquele que vivem sem regras está entregue às
suas concupciências, do mesmo modo Deus desejava livrar Israel
do afastamento da santidade, que os puri cavam das coisas
passadas e que muitos tinham ainda como costume (trazidos do
cativeiro Egípcio), prepara-los para não se contaminarem com os
povos que terão contato no prosseguir de suas peregrinações e
leva-los à uma vida santa perante Ele.
Este terceiro livro de Moisés é um compêndio para a instrução ética e
moral do povo escolhido. Como tal, contém regulamentações civis,
sanitárias, cerimoniais, morais e religiosas para a nação de Israel. Todas as
ofertas, bem como as cerimônias e leis, serviam para lembrar
constantemente Israel de que Deus era eminentemente Santo. Somente
podiam aproximar-se de Deus os sacerdotes, e somente em estrita
obediência às detalhadas instruções para a purificação.

(Bíblia de Estudo Palavras Chave 2010, p. 119)
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LEVÍTICO: O MANUAL DO SACERDOTE

Levítico está muito mais associado a este grupo do que aos levitas
propriamente ditos. Na Mishnah, o livro é também chamado de “lei
dos sacerdotes”, “livro dos sacerdotes” e “lei das oferendas”; no
Talmude, de “lei dos sacerdotes”, e na Pesh, de “o livro dos
sacerdotes”. (CHAMPLIN 2015, p. 794)
Levítico é basicamente um manual para os sacerdotes. Se
analisarmos exegeticamente o seu conteúdo perceberemos que o
livro direciona o serviço sacerdotal, de modo que eles possam
conduzir o povo a santificação.
Ele era o primeiro livro estudado pelas crianças judias, que
desde cedo aprendiam os ritos, cultos, cerimônias e regimentos da
Lei Mosaica, para se obter uma vida de santidade com Deus.
Nele os sacerdotes encontravam direcionamento para: Os
sacrifícios, a consagração de sacerdotes, a puri cação dos
sacerdotes, o Dia da Expiação, O caminho para Deus, instruções a
cerca da santidade e de sua preservação, leis morais, sociais e
cívicas.
Não podemos deixar de lado também que em seu conteúdo,
o livro de Levítico aponta diretamente para Cristo, como prenúncio
de Sua obra redentora que nos encaminha hoje para uma vida de
santidade e como único caminho para que o homem chegue até
Deus e receba a vida eterna com Ele.
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Levítico é um livro valioso como fonte informativa dos costumes
nacionais, sagrados e seculares, e abrange boa parte da história
hebraica. Como documento religioso Levítico é um livro
indispensável para o judaísmo pós-exílico. Mesmo atualmente, os
judeus ortodoxos aí encontram suas regulamentações. Levítico,
segundo Harford-Battersby, é o monumento literário do sacerdócio
hebreu. (CHAMPLIN 2015, p. 796)
Esperando Jesus voltar hoje.
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EBD em Foco
EBD em Foco O EBD em Foco é uma plataforma de slides e
cursos para professores da EBD que querem ministrar
uma aula diferenciada. Faça agora seu cadastro e tenha
acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios extras, comentários das lições,
cursos bíblicos e cursos de educação cristã.
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