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EVANG. GIUVAN & JULIANA

AS PRIMÍCIAS

Hoje é o Dia das Primícias, primeiro
domingo do mês, quando consagramos
nossas primícias ao SENHOR. Mas, convém
que saibamos biblicamente os que são as
primícias. A palavra “primícias” significa
“os primeiros frutos da terra, os primeiros
animais de um rebanho, as primeiras
produções ou os primeiros efeitos de algo
contínuo, os primeiros sentimentos, felicidades, emoções e os começos,...”.
Ela se referia a uma festa celebrada
anualmente na primeira colheita, conforme o SENHOR ordenou a Moisés: “Fala
aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando
houverdes entrado na terra que eu vos
dou, e segardes a sua sega, então trareis
ao sacerdote um molho das primícias da
vossa sega; e ele moverá o molho perante
o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado o sacerdote o moverá...”
(Levítico 23:10-11).
Note-se, então, que era no dia após
o sábado, o primeiro dia da semana, o
nosso domingo.
E sete semanas depois, portanto
noutro domingo, o SENHOR ordenou que
fosse feita nova oferta de cereais ao Senhor
(Levítico 23:15,16). Ficou sendo conhecido
como o Dia de Pentecoste (cinquenta dias).
Estes dois domingos são proféticos,
e seu cumprimento se deu como segue:
1 - O primeiro domingo, o das primícias, era símbolo do domingo da ressurreição do Senhor Jesus: “na realidade Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos, sendo
ele as primícias dos que dormem” (1 Coríntios 15:20). Ele deu a Sua vida na cruz no
dia da Páscoa, data fixada como o décimo
quinto dia do primeiro mês do calendário
israelita (Nisan), e, portanto, podia ocorrer

em qualquer dia da semana. Não havia
data fixa para a festa das primícias, apenas
devia ser celebrada em um domingo na
primeira colheita, a da primavera. Naquela
ocasião aconteceu no domingo depois da
semana em que se deu a páscoa, e foi neste
dia que Cristo ressuscitou, sendo assim, “as
primícias” dos que dormem. Esse termo
“as primícias dos que dormem” determina
que haverá mais ressurreições da mesma
série depois do inicial, que é o prelúdio.
Como diz 1 Coríntios 15: 23: “Cada um,
porém, na sua ordem: Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo, na sua vinda”.
2 - O segundo domingo era símbolo
do Dia de Pentecoste. Sete semanas depois do domingo da Ressurreição; o Espírito
Santo veio sobre a primeira igreja formada
pelos discípulos do Senhor Jesus, reunida
em Jerusalém naquele dia. Semelhantemente aos cereais ofertados pelos judeus
nesse dia, este foi o primeiro tributo que
Cristo ofertou ao Pai, ou seja, vidas resgatadas após a Sua morte e ressurreição. Por
isso, naquele mesmo dia houve milhares
de conversões, dando um poderoso início
à amada igreja de Jesus Cristo.
Por isso, hoje, que é o primeiro Dia do
SENHOR do mês, nós celebramos a Ceia do
Senhor e consagramos a Ele os primeiros
frutos e o melhor do que Ele mesmo nos
tem dado. Preparemo-nos para honrar ao
SENHOR, como diz e promete Provérbios
3:9-10 (“Honra ao Senhor com os teus
bens, e com a primeira parte de todos
os teus ganhos; E se encherão os teus
celeiros, e transbordarão de vinho os teus
lagares”).
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA DAS
ESCRITURAS - LEVÍTICO 13:1-39

AGENDA DE FEVEREIRO

07 (terça-feira) – Primeira terça do mês: Encontro dos Amigos de Sião
11 e 12 – Congresso da EBD – Treinamento para Professores da Bíblia.
25 a 28 (sábado a terça) – Celebrando a Família 2017 – Semi-Retiro de Carnaval

Leitura para Consagração - Culto Vespertino

AILTON & EDISLÂNDIA

LEVÍTICO: O LIVRO DA SANTIDADE

Talvez Levítico seja um dos livros mais
difíceis de ler de toda a Bíblia. Nele há
poucas narrativas e quase não descreve
personagens. Não há poesia. Mas está
repleto de regulamentações, estatutos
e rituais de purificação. Tais sacrifícios
apontavam para o Senhor Jesus Cristo,
Seu sacrifício eficaz – Isaías 53 e Hebreus
9:12-14.
Desse modo, o Livro de Levítico tem
uma grande importância para nós. Nele
Deus ensinava aos israelitas que queria
que eles fossem um povo diferente, um
povo santo, e que, quando pecassem,
voltassem para Deus em arrependimento e seguindo as instruções de Deus.
Em Levítico não há lugar para cada
um fazer como bem quisesse, há uma seriedade de Deus, como o SENHOR, para
que o Seu povo vivesse bem e Lhe agradasse de coração, pensamento e atos.
Deus conhece Seu povo e sabe
que somos dados à rebeldia, a querer
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as coisas do nosso próprio jeito, a não
nos submetermos. O pecado é rebelião
contra Deus, e o pecar nos faz cada vez
mais rebeldes. Como consequência, a rebelião nos afasta de Deus, estraga a nossa
comunhão, impede o nosso crescimento
espiritual e mata nossa vida com Deus.
Por isso Levítico é um livro seríssimo,
meticuloso em suas normas e exigente
em requerer as coisas do jeito de Deus.
Mesmo sabendo que muitos regulamentos eram para a Dispensação da Lei,
o Livro de Levítico não deve ser descuidado. Não deve ser lido nos detalhes, mas
olhando de forma panorâmica, vendo
como o SENHOR Deus queria que Seus
filhos fossem fiéis e obedientes, desfrutando das bênçãos da Sabedoria de Deus
e tendo a vida abundante e eterna que há
somente na presença de Deus.
LEITURA ANUAL E SISTEMÁTICA
DAS ESCRITURAS - LEVÍTICO 13:40-59

UM TREINAMENTO PARA PROFESSORES
DA BÍBLIA DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS!
Dias 11 e 12 de Fevereiro (sábado e domingo)
A equipe vem da C.L.C (Centro de Literatura Cristã – de
São Paulo). E vão apresentar o material desenvolvido
pela CLC, repassar o método e dar aulas práticas.
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