
Escritura para ser estudada: Levítico 23:1-14; Êxodo 12; to-
dos os versículos citados na lição.

O propósito da lição: Mostrar que Deus ordenou a Israel que 
observasse dias específicos, para que se lembrasse, regular-
mente, de tudo o que Ele fizera pelos israelitas.
O que seus alunos devem saber: Que Deus queria que Seu 

povo fosse grato por Seu cuidado, proteção, provisão e 
direção. 

O que seus alunos devem sentir: Determinar viverem de 
uma maneira que honre ao Senhor.

O que seus alunos devem fazer: Examinar suas vidas e 
corrigir os defeitos que não agradam a Deus.

O esboço da lição (para os cadernos do profesor e dos alu-
nos):

1. O Sábado (Levítico 23:1 –3; Gênesis 2:1-3; Êxodo 20:9-
11; Neemias 13:15-18).

2. A Páscoa (Levítico 23:4-5; Êxodo 12:1-51; Deuteronômio
16:1-8).

3. A Festa dos pães ázimos (Levítico 23:6-8; Êxodo 12:14-
20; 1 Coríntios 5:7-8 ).

4. A Festa das primícias (Levítico 23:9-14; 1 Coríntios
15:20-23).

O versículo para ser memorizado:
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egi-
to. Por isso guardareis todos os meus estatutos, e todos os 
meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. (Levítico 
19:36b-37) 

A LIÇÃO
Todo mundo gosta de dias especiais. Quais são algumas 

ocasiões em que temos celebração?
(Deixe que os alunos sugiram algumas celebrações anuais 

do país. Discuta, brevemente, por que e como cada uma é 
comemorada. Enfatize o fato de que estes dias, geralmente, 
nos ajuda a lembrar de uma pessoa famosa ou um evento que 
aconteceu no passado.) 

Israel era a nação especial de Deus. Moisés foi o líder 
apontado por Deus, para esta nação. Através de Moisés, Deus 
deu leis para o povo obedecer. E Deus também explicou: 

1. Como o povo de Israel podia ir até Ele, através do sangue
de um sacrifício. 

2. Como deviam adorá-lo.
3. Como deviam viver diariamente para agradá-lo.

NOTA AO PROFESOR
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Lição 1

AS FESTAS DO SENHOR (Parte 1)

Estas lições juntas com o volume 11 destas séries formam 
uma unidade. Os dois volumes serão mais significativos se 
ensinados após os cinco volumes de Êxodo. As lições em Êxodo 
fornecerão o cenário histórico para as instruções dadas a Israel 
em Levíticos. Estas lições em Levíticos se referem a incidentes 
em Êxodo, provendo assim uma boa oportunidade para revisão.

Em nosso estudo anterior, aprendemos sobre Deus que é 
Santo, um povo santo e santos lugares. Começando com esta 
lição, estudaremos os dias de festas santas, as quais Deus  
ordenou que seu povo comemorasse.

Festas serviam para dois propósitos:

1. Eram lembretes constantes para Israel de Deus - quem Ele
é, e o que fizera por seu povo.

2. Também davam uma previsão do programa de Deus. Mui-
tos destes eventos já foram cumpridos.  Contudo, alguns
ainda vão acontecer.

As datas específicas mencionadas na Escritura para as festas 
santas são de acordo com o calendário hebreu. Contudo, nestas 
lições, estamos usando só datas aproximadas.

Reveja o volume 11 brevemente. Faça um debate sobre as 
ofertas, os sacerdotes, as leis para o dia-a-dia, o Dia da Expiação 
antes de começar esta lição.

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


