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A Instituição da Festa das Primícias 
08/02/2009 

 

Definições 
 

A Festa das Primícias – Habikurim  Era a festa do início das colheitas da cevada. 

 

Molho  Feixe  Punhado  Uma quantidade unida e amarrada para armazenamento. 

 

 

Introdução 
 

Celebrada em Canaã (Lv. 23)  Deus não pede o que não temos ou que não temos condições de oferecer 

 

Primícias do que? 
 

Neste período era o início da colheita da cevada (1 mês antes da colheita do trigo). 

Época das chuvas serôdia (tardias)  

 

Plantio  

 

Arar a terra (junta de bois) 

 Proibido juntar animais de espécies diferentes (boi e jumento) 

o Jugo desigual (Dt. 22.10; II Co 6.14; Fp. 4.3) 

 

Oração dos judeus agricultores, maioria naquela época. Depois de arar a terra ficava bem vermelha. 

 “Senhor, a minha parte é o vermelho; a tua é o verde. Nós aramos a terra, mas és Tu que nos dá 

a colheita”. 

 

Rute chegou a Israel na época da colheita da cevada. (Rute 1.22) 

O que caísse era do pobre e do estrangeiro (Lv. 23.22) 

 

 

Para quem eram as Primícias?  
 

Entregue ao sacerdote (Levítico 23.9-14 (cf. Dt 16.9-11) faz referência à Festa das Primícias, e 

menciona que um molho das primeiras espigas da colheita deve ser movido diante do Senhor. No Yom 

rishon, o primeiro dia da semana, um cordeiro de um ano sem defeito era oferecido em holocausto, 

ocorrendo, ainda, uma oferta de cereais e uma libação de vinho. As primícias pertenciam ao sacerdote. 

Segundo um doutor judeu a oferta das primícias pertencia à classe das contribuições religiosas e para 

caridade) 

 

Deuteronômio 18.3-5 “Este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que 

sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo: que darão ao sacerdote a espádua, e as queixadas, e o 

bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite e as primícias da tosquia 

das tuas ovelhas. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista a servir 

no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias.” 

 

Deus precisava de cevada, de trigo, de vinho, de carne ou qualquer outra coisa? 

Dando ao sacerdote estavam dando a Deus. Quando dá a um pobre, empresta a Deus  Provérbios 

19:17 “Ao SENHOR empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício.” 

 

Pra que serve a comida ou bebida das encruzilhadas? 

Vejam a diferença, Deus não exige nenhum desperdício ou mandamento sem finalidade. 

 

Oferta para Paulo (estava preso, a oferta não foi para uma Igreja) 

 Fp 4.10.... (agradecimento pela oferta) 
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Importância das Primícias para os israelitas. 
 

Nenhum israelita poderia comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo até o dia em que trouxessem a 

oferta, ou seja, se não trouxessem a oferta não poderiam comer. 

 

 

Por que a Festa das Primícias é num sábado semanal depois da Páscoa e não num 

sábado anual? 
 

Resposta: A festa das primícias caía no dia posterior ao sábado, e, então, eram contadas sete semanas até o  

outro  dia  imediato  ao  sábado,  quando  era  celebrada  a  Festa  de Pentecostes. 

 

Levítico 23.15-16 “Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o 

molho da oferta movida; sete semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 

cinqüenta dias; então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor.” 

 

 

Festa das Primícias no Novo Testamento  
 

É sugestivo verificar que enquanto o povo levava as primícias, Jesus Cristo, primícia dos que dormem na 

expressão de Paulo, ressuscitou! Paulo faz essa referência em 1Coríntios 15.20, "Mas de fato Cristo ressurgiu 

dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem" (cf. Cl 1.18; Ap 1.5, 6; 14.4),  

 

 O primeiro presente que Deus dá aos fiéis – primícias do Espírito – primeiros frutos (Rm 8.23);  

 O primeiro a crer (Rm 16.5);  

 O primeiro na ressurreição da vida (1Co 15.23);  

 O primeiro lugar entre as criaturas (Tg 1.18);  

 Os primeiros a serem apresentados a Deus (Ap 14.4). 

 

 

Calendário Judaico Semana Atual Acontecimento 

14 de Abibe 

Noite 

Quarta-feira 

Começa o dia 14 de abibe – Jesus comeu a páscoa com os 

discípulos 

Manhã 
Jesus cravado na cruz às 9 da manhã 

Às 15 horas diz “Está consumado” e entrega o espírito 

15 de Abibe 
Noite 

Quinta-feira 
Primeira noite na tumba 

Manhã Primeiro dia na tumba 

16 de Abibe 
Noite 

Sexta-feira 
Segunda noite na tumba 

Manhã Segundo dia na tumba 

17 de Abibe 
Noite 

Sábado 
Terceira noite na tumba 

Manhã Terceiro dia na tumba 

18 de Abibe 
Noite 

Domingo Ressurreição foi de madrugada – Festa das primícias 
Manhã 

 

 

Contexto Atual 
 

Devemos dar ao Senhor as nossas primícias: 

 

 Vida 

 Dinheiro 

 Tempo 

 Saber 

 etc 

 

 

 


