
Escritura para ser estudada:  Levítico 1-7; Hebreus 9-10; to-
dos os versículos citados na lição.

Objetivos da lição: Mostrar que o único caminho pelo qual os 
pecadores podem se aproximar de Deus é através de uma 
oferta substituta aceitável.
O que seus alunos devem saber: Que cada uma das cinco 

ofertas ilustra Cristo oferecendo-se a Si mesmo a Deus, 
na cruz, no lugar dos pecadores.

O que seus alunos devem sentir: Completamente impuros e 
indignos de se aproximarem de Deus. 

O que seus alunos devem fazer: Aceitarem Cristo como 
oferta pelo pecado deles. (Jesus morreu no lugar deles, 
providenciando assim uma maneira de se ir a Deus, que 
é Santo 1  

Esboço da lição (para os cadernos dos alunos e do professor):
1. Deus é santo (Levítico 11:44; 19:2; 1 Pedro 1:16).
2. As ofertas voluntárias para adoração (Levítico 1-3; 6:8-23;

7:1-38).
3. As ofertas obrigatórias (de substituição) pelo pecado

(Levítico 4:1-6:7; 24-30; 7:1-10).
4. Cristo, nossa oferta (Hebreus 9-10).

O versículo para ser memorizado:
Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio 
sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma 
eterna redenção. (Hebreus 9:12)

O LIÇÃO 
1. DEUS É SANTO

Levítico 11:44; 19:2; 1 Pedro 1:16

Se pudéssemos abrir uma cortina para dar uma olhada no 
céu e ouvir, ouviríamos um glorioso coro celestial exclamando: 
“Santo, Santo, Santo é o Senhor!” (Veja Isaías 6:3; Apocalipse 
4-8.)

O Senhor Deus é Santo. Deus, O Santo, é simultaneamente
puro. Ele é perfeito. Sem pecado, sem maldade, sem nada ruim. 
E Deus é tão puro que não pode ignorar nada pecaminoso ou 
mal. (Veja Habacuque 1:13.)

Quando Deus criou Adão e Eva, as primeiras pessoas, Ele as 
fez sem pecado. Mas quando desobedeceram a Deus, não eram 
mais puros. Pelo contrário, eram pecadores. E o castigo de Deus 
pelo pecado deles foi a morte. (Veja Romanos 6:23a.) 

Em vez de matar Adão e Eva, Deus condenou à morte um 
animal inocente. (Veja Gênesis 3:21.)   Daquele dia em diante 
Deus exigiu o sacrifício de animais. Ele perdoaria as pessoas 
que se arrependessem de seus pecados, quando oferecessem um 
animal sobre um altar.

Um dia Deus falou a Seu povo, os israelitas, do cume do 
Monte Sinai. Os israelitas ficaram apavorados. Sabiam que por 
causa da Sua santidade, Deus tinha que castigar o pecado. E 
eles eram pecadores. Por isso imploraram a Moisés: “Não deixe 
Deus falar conosco, senão morreremos! Ouça o que Ele diz e 
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Lição 1

AS OFERTAS

Uma pequena revisão de Êxodo é necessária, para a 
compreensão das lições em Levítico. Êxodo registra Deus 
dando a lei no Monte Sinai. Também conta a construção do 
Tabernáculo, de acordo com as instruções de Deus.

Levítico é um livro que diz respeito à adoração de Deus. A 
adoração pertence só a Deus. Ele não gosta quando outro ser 
é adorado. Em Levítico Deus dá ao povo de Israel regras para 
adorá-Lo no Tabernáculo. Também, Deus os ensina a viver de 
uma maneira que O agrade. Como povo especial de Deus, os 
israelitas tinham que ser diferentes de todas as outras nações. E 

nesta diferença estava incluída a adoração.
O tema do livro é a Santidade de Deus. Deus tornava claro 

que havia só um caminho para ir a Ele. Este era através de 
sacrifícios oferecidos à porta do Tabernáculo. 

Na primeira lição, a oferta levítica nos ajuda a entender o 
trabalho de Cristo no Calvário. Desde a Sua morte, o sangue de 
novilhos e bodes não podem mais purificar pecados. O sangue 
precioso de Cristo é a única oferta que Deus aceita hoje. (Veja 
Hebreus 9:25-10:10 1 

NOTA AO PROFESSOR
Mostre cada ilustração onde o texto é mostrado, deixando o próximo volume, quando a história segue para além da imagem.


