
DIA 62 

Leia Levítico 27.14 até Números 1.54 

 

ESTUDO DE HOJE: LEVÍTICO 27.33,34 
 

          O livro de Levítico é repleto de comandos que Deus deu a Seu povo, ao pé do monte 

Sinai, quanto a um sistema de sacrifício que havia sido eliminado. Que relevância eles têm 

para nós? 

     À primeira vista, Levítico parece irrelevante para o nosso mundo tecnológico. Mas, 

aprofundando-se um pouco mais, percebemos que o livro ainda fala conosco hoje. A partir 

desses comandos, podemos aprender muito sobre a natureza e o caráter de Deus. Deus não 

mudou, e Seus princípios são para sempre. 

     No entanto, as pessoas e as sociedades mudam, e temos de procurar incansavelmente por 

como as leis de Deus se aplicam às nossas circunstâncias atuais. Muitos dos princípios de 

Levítico quanto a sacrifícios e dízimos eram destinados a moldar as atitudes internas das 

pessoas, mesmo que se concentrassem em ações externas. 

     Jesus nos deu bons conselhos para sabermos como interpretar o livro de Levítico: "Não 

julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça” (Jo 7.24). 

 

PERGUNTAS FREQUENTES  

 
COMO ALGO ERA COMPLETAMENTE DEDICADO A DEUS? 

     A palavra hebraica “kherem" é traduzida de várias formas, incluindo “especialmente 

separado”, "separado para destruição" e "completamente destruído”. “Kherem” é uma palavra 

difícil de ser traduzida, pois representa um conceito que não tem paralelo exato em nosso 

idioma. Na conquista de Canaã, sob o comando de Josué, "kherem" designava algo considerado 

sagrado para um deus pagão e, portanto, hostil ao Senhor. Tais coisas deveriam ser destruídas 

(Lv 27.29). No caso de artigos de metal valioso, eles eram levados para o santuário, onde se 

tornavam santos para o Senhor (Lv 27.28, ver também Js 6.19,24). O conceito de 

"especialmente separados” também se aplicava aos inimigos de Israel quando a nação de seus 

bens eram destruídos (Js 6.17-19; I Sm 15.2,3).  

     Em Levítico 27.21,28, "kherem" indica um voto aceitável em dedicar algo ao Senhor para 

uso no santuário (ver Nm 18.14). Isso tornava o item, as terras ou a pessoa santos. A coisa ou a 

pessoa não podia ser comprada de volta e permanecia a serviço do Senhor de forma 

permanente.  

     O conceito de dedicação completa por meio da destruição total ocorre em diversas passagens 

de autoria do apóstolo Paulo, especialmente em Romanos 9.3 e Gálatas 1.8,9 (ver também I Co 

16.22). Em Romanos 9.3, Paulo estava mesmo disposto a ser declarado anátema (o equivalente 

grego de "kherem") se isso pudesse salvar os judeus. Em Gálatas 1.8,9, a mesma palavra grega 

indica um fim apropriado àqueles que pregam um falso evangelho. 

 

Leia Marcos 11.1-26 

 

ESTUDO DE HOJE: MARCOS 11.12-21 



 
     Figueiras produzem frutos duas vezes por ano. O fruto normalmente cresce com as folhas; a 

árvore [desta história] estava cheia de folhas, mas não tinha figos. Ela parecia promissora, mas 

não oferecia fruta alguma. 

     Ao redor do templo, durante a Páscoa, cambistas e comerciantes faziam grandes negócios. 

Visitantes estrangeiros trocavam dinheiro para pagar o imposto do templo e comprar animais 

para o sacrifício. Taxas inflacionadas e preços exorbitantes tornaram ricos os cambistas e 

mercadores. Ainda mais, eles estabeleceram-se no átrio do templo dos gentios, fazendo com 

que a adoração e a oração fossem quase impossíveis nele (Is 56.6,7). A casa de adoração a Deus 

tornou-se um lugar de extorsão e uma barreira para os gentios que queriam adorar. 

     Como essas duas histórias se relacionam entre si? 

     A maldição da figueira era uma parábola viva relacionada à purificação do templo; este era 

um lugar de culto, mas a adoração havia desaparecido. A figueira prometeu frutos, mas não 

produziu nenhum. Jesus expressou Sua raiva contra as folhas da moralidade que cobriam vidas 

infrutíferas em santidade e boas obras. 

 

ORANDO OS SALMOS 

 
      Deixe o Salmo 46 renovar sua humildade. Alegre-se, pois o temível e poderoso Deus do céu 

e da terra é refúgio e força para o Seu povo. 

Leia Salmos 46.1-11 

 

Leia Provérbios 10.23 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns, você terminou o estudo de hoje! Não se esqueça de orar a respeito do que leu e deixar 

que o Espírito Santo trabalhe em você. 


