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JESUS CRISTO 

Propósito: Provar 

que Jesus Cristo é 

o Filho de Deus 
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Paulo e Pedro. 
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Cristianismo.  
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Nomes dos livros 

Hebraico Transliteração Significado Português 

 Bereshit No princípio Gênesis בראשית

 Shemot Os nomes Êxodo שמות

 Vaikra E chamou Levítico ויקרא

 Bamidbar No deserto Números במדבר

 Devarim Palavras Deuteronômio דברים



Levítico 

• A palavra “Levítico” significa “concernente aos 

levitas”, isto é, o livro contém o sistema de leis 

administrado pelo sacerdócio levítico, sob o qual vivia 

a nação hebraica. Tais leis na maior parte foram dadas 

no Monte Sinai, com adições, repetições e 

interpretações fornecidas através da peregrinação no 

deserto. 



Os Levitas 

• Os levitas, uma das doze tribos, eram separados para o serviço 

divino. Deus os tomou para esse mister em lugar dos 

primogênitos de todo o Israel. Deus reclamou para si os 

primogênitos dos homens e dos rebanhos. Eram sustentados 

com os dízimos e tinham 48 cidades, Nm 35.7; Js 21.19. Uma 

família de levitas, Arão e seus filhos, foram separados para 

serem sacerdotes. Os demais levitas tinham que ser assistentes 

dos sacerdotes. Seu dever era o cuidado e a remoção do 

Tabernáculo e, mais adiante, cuidarem do Templo e 

funcionarem como mestres, escribas, músicos, oficiais e juízes. 

 



Sacrifícios 

1. Ofertas Queimadas (holocaustos) 

• De novilhos, carneiros, cabras, pombas e pombos, eram 

totalmente queimados, significando completa dedicação 

pessoal a Deus. 

2. Ofertas de Manjares 

• De cereais, farinha crua ou cozida, sem fermento. Um 

punhado era queimado, o resto pertencia aos sacerdotes. 

3. Ofertas Pacíficas 

• De gado vacum, do rebanho ou de cabras. A gordura era 

queimada, o resto era comido, em parte pelos sacerdotes, e 

em parte pelos ofertantes. 

 

 



Sacrifícios 

4. Ofertas pelo Pecado e pela Culpa 

• Diferentes ofertas por diferentes pecados. A gordura era 

queimada, o resto, em alguns casos, era queimado fora do 

arraial, e noutros, era comido pelos sacerdotes. No caso de 

alguém defraudar outrem, antes da oferta, teria que fazer a 

restituição, acrescida de um quinto. Significava o 

reconhecimento do pecado e sua expiação.  

 



Festas obrigatórias 









1. os ruminantes de casco fendido como gado bovino, 

ovelhas, veado, bode; 

2. peixes com escamas e nadadeiras (ou 

barbatanas)como bacalhau, carpa, badejo, merluza, 

namorado, linguado; 

3. as aves domésticas como galinha, pato, peru. 



1. nenhum predador é permitido, não aos bifes de 

tubarão, não à carne de carnívoro enlatada, nenhuma 

ave predadora.  

2. O permitido compara-se à tranquilidade, sutileza e 

dignidade, e os não permitidos são sinal de grosseria, 

perversidade, e uma atitude agressiva. 

3. Animais permitidos são aqueles que você come no 

almoço; os não permitidos se pudessem comeriam 

você no almoço.  



1. animais de casco não fendido ou não ruminantes 

como porco, camelo, cavalo; 

2. peixes de couro como enguia, bagre, cação; 

3. aves de caça ou selvagens como gavião, papagaio, 

abutre; 

4. todos os frutos do mar lixeiros do mar como 

camarão, lagosta, polvo, moluscos; 

5. répteis e anfíbios como rãs, cobras, lagartos, 

tartaruga. 

6. roedores como coelho e rato. 



Peitoral do Sacerdote 
Chôshen 
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Peitoral do Sacerdote 
Chôshen 

• O peitoral tinha: 

– 12 pedras preciosas; 

• Nome das tribos de Israel; 

• Frase “Avraham Yitschac Yaacov, Shivtê Yeshurun” 

“Abraão, Isaque e Jacó, tribos de Israel” 

• Cada pedra tinha que ter 6 letras; 

• Com os nomes das tribos + a frase as pedras 
continham as 22 letras do alfabeto hebraico que 
seriam usadas para consultar ao Senhor; 

 

 

 



Peitoral do Sacerdote 
Chôshen 

• O peitoral tinha: 

– 12 pedras preciosas; 

• As 12 pedras lembram as 12 tribos de Israel; 

• 4 colunas simbolizam as 4 matriarcas (Léia, Raquel, 
Zilpa e Bila); 

– A placa peitoral que utilizava era dobrada ao 
meio , formando um bolso onde ficava um 
pergaminho contendo o nome de Deus. 
Segundo os judeus era isso que fazia as letras das 
pedras se acenderem. 

 

 

 



Urim e Tumim 

ותמים אורים  

 אורים 

 ותמים

urim luzes 

vTumim perfeições 

1. Urim - as letras se acendiam (da raiz 'or', luz); 
2. Tumim - sua resposta era final e inalterável 

(derivado de 'tam', perfeito) 



א ןּובאר  

 

ב ןֹועׁשמ םרהלוי     

ייהּודה  צ  יששכר     ח  ןזבּול 

 קעק י ןד

  

בנפתלי   

 
  ׁשבטי גד

יׁשרׁשר א ןו ףיוס   בנימן 

Tribos – Hebraico 
“Avraham Yitschac Yaacov, Shivtê Yeshurun” 



Rúben Simeão Levi 

Judá Issacar Zebulon 

Dan Naftali Gade 

Asser José Benjamin 

Tribos - Português 



Odem Bareket Pitdá 

Nofech Sapir Yahalom 

Leshem Shevó Achlama 

Tarshish Shoham Yahfe 

Pedras - Hebraico 



Sárdio Topázio Carbúnculo 

Esmeralda Safira Diamante 

Jacinto Ágata Ametista 

Turquesa Sardônica Jaspe 

Pedras - Português 



Sárdio Topázio Carbúnculo 

Esmeralda Safira Diamante 

Jacinto Ágata Ametista 

Turquesa Sardônica Jaspe 



Exemplo Urim Tumim 

• O rei diz ao sumo sacerdote: 

– Por favor, consulte os urim vetumim se devo ir à 
guerra.“ 

• Então as letras se iluminavam: 

– a letra Ayin de Shim’on, Lamed de Levi, Hê de 
Avraham e  Tav de Naftali . Juntas, elas 
formavam, Tav, Ayin, Lamed e Hê   Taalê  

 “Vá para a guerra!” 



א ןּובאר  

 

ב ןֹועׁשמ םלוי  רה   

ח   ןזבּול יששכר  צ  יהּודה י  

ק  עק י ןד  נפתלי ב 

 
 גד ׁשבטי 

ׁשר יׁשרא ןו ףיוס   בנימן 

Exemplo Urim Tumim 



א ןּובאר  

 

ב ןֹועׁשמ םהוי  רל   

ח   ןזבּול יששכר  צ  יהּודה י  

ק  עק י ןד לי בתנפ   

 
 גד ׁשבטי 

ׁשר יׁשרא ןו ףיוס   בנימן 

Exemplo Urim Tumim 



Urim Tumim 
Resposta 

להעת  
Vá para a guerra! 
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