
3º. Livro da lei, escrito por Moisés 
no Monte Sinai (peregrinação)
Ano 1.406 a.C

Levítico



Levítico e Levita se derivam de Levi, o

nome de um dos filhos de Jacó. A tribo que

descendia de Levi foi a tribo sacerdotal,

que foi encarregada de cuidar dos ritos,

cerimônias, dos sacrifícios e do ensino da

Lei que Deus deu a Moisés.

O livro nos dá o ritual que se usava nos

serviços do tabernáculo e descreve os

deveres do sacerdote

Levítico



Chama-se “Levítico” pelo fato de ser um 

registro de leis referentes aos levitas e seu 

serviço sacerdotal no tabernáculo;

Refere-se à tribo de Levi, da qual Arão e 

seus descendentes foram escolhidos  como 

sacerdotes, os demais Levitas serviam no 

tabernáculo, oferecendo o sacrifício pelos 

pecados do povo.

Levítico

Resumo 
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O Monte Sinai - Levítico





Levítico
Leuitikon = Pertinente aos levitas

Autor:
Moisés 

Continuidade natural ao final de Êxodo (tabernáculo)

A única sessão histórica (8:1-10:20) segue logicamente 
a cerimônia de consagração de Êxodo 40

Tema:
Santidade

A necessidade da purificação e da santidade para 
aproximar-se de Deus.



Levítico
Propósito:
Se em Gênesis vemos o SENHOR elegendo um povo,

e em Êxodo vemos esse povo sendo redimido, no

livro de Levítico aprendemos como o povo eleito e

redimido pode aproximar-se do SENHOR - pela

adoração; e como esse mesmo povo pode manter-se

em comunhão com Ele.

Tanto o acesso a Deus, como a manutenção da

comunhão com Ele têm que ser pelo sangue.

Isso tudo leva-nos a descobrir que a vida do povo

eleito e redimido tem que ser santa!

É bem possível que Levítico fosse um manual de

instrução para os sacerdotes



Levítico
Fatos Interessantes

Deus “antecipou” ciência/medicina em muitos pontos 
da Lei. (ex: circuncisão, etc.)

De todos os livros do Antigo Testamento, Levítico é o 
que encontra maior correspondência tipológica com o 
Novo testamento.

Deus decretou vários feriados para o povo de Israel: 
três feriados anuais, um ano inteiro de férias a cada 
sete, e, uma vez na vida, o ano de jubileu!



Versículo-Chave do Livro

"Fala a toda a congregação dos filhos
de Israel, e dize-lhes: Santos sereis,
porque eu, o SENHOR vosso Deus, sou
santo" (19.2).



Os sacrifícios eram a 
provisão de Deus pela 
qual o relacionamento 
especial do concerto 
poderia ser mantido. 

Elementos essenciais 
para uma nação existir: 

Pessoas
 Lei
Terra

Levítico



Por que estudar Levítico?
•Os conteúdos do livro, talvez mais do que

qualquer outro livro da Bíblia, parecem tão
removidos da vida diária do cristão contemporâneo
que muitos são tentados a evitá-los.

Levítico



Desde que o livro 
de Levítico está 
grandemente 
interessado com a 
preservação do 
relacionamento da 
aliança.

Os princípios de 
Levítico são aplicáveis 
à vida espiritual 
contemporânea.

Pode-se dizer que é 
uma referencia.

Levítico



Mensagem Messiânica: como não poderia

deixar de ser, Levítico está repleto de tipos e

alusões à Pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo.

Vamos destacar apenas algumas delas:

Levítico



Enquanto Êxodo oferece-nos o relato de uma oferenda

única que redimiu da escravidão, de uma vez para sempre, o

povo eleito ( A Páscoa).

Levítico oferece-nos as diversas facetas dessa oferenda,

mostrando-nos os diferentes aspectos da obra redentora do

Senhor Jesus.

Os cinco tipos de ofertas.



AS OFERTAS

(6:8-13) que significava
inteira consagração ao
SENHOR. Esta oferta aponta
para a entrega total do
Senhor Jesus, em completa
submissão à vontade do Pai.
Veja: Jo 4.34; Mt 26.42

O holocausto



AS OFERTAS

(6:14-18) constituída de farinha, pães ou grãos,
representava o reconhecimento da bondade de Deus para
com o Seu povo, dando-lhe o sustento necessário para viver.
Esta oferta aponta para o fato de que o Senhor Jesus é o Pão
da Vida, em Quem, pela bondade do Pai, vivemos e somos
sustentados. Veja: Jo 6.48-51

A oferta de manjares  



(6:24-30) que significava a 

tristeza e o arrependimento 

pelo pecado cometido, e a 

busca do perdão e 

reconciliação. Esta oferta 

aponta para o Senhor Jesus  

como Aquele que carregou 

sobre Si o nosso pecado, 

comprando com o Seu sangue 

precioso o nosso perdão, e nos 

reconciliando com Deus. Veja: 

1 Pe 2.24; 2 Co 5.21; Hb 10.1-

18.

A oferta pelo pecado 

AS OFERTAS



(7:1-10) que era oferecida no 

caso de ofensas que exigissem 

restituição. Esta oferta aponta 

para o fato de o Senhor Jesus 

ter pago o preço exigido em 

função dos danos que o nosso 

pecado causou. Veja: Cl 2.14.

A oferta pela culpa 

AS OFERTAS



(7:11-210 que era comida em 

parte pelo sacerdote e em 

parte pelo ofertante, 

significava a comunhão do 

povo com o SENHOR. Esta 

oferta aponta para a paz que o 

Senhor Jesus veio estabelecer 

entre Deus e os homens. Veja: 

Mq 5.5; Ef 2.17,18.

A oferta pacífica 
AS OFERTAS



Medite nas bênçãos decorrentes de uma vida de obediência, 

conforme 26.3-13. v.6, o SENHOR chega a comentar detalhes 

incríveis que seguem uma vida de submissão a Ele - "...farei 

cessar os animais nocivos da terra...".

Quão longe estamos dessa vida de obediência que Ele 

espera (e requer) de cada um de nós!...

Todavia, o desafio permanece! Sua Palavra continua sendo: 

"Fala a TODA a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes:

SANTOS SEREIS, porque eu, o SENHOR vosso Deus, sou 

santo"  (19.2).

Conclusão


