ESTUDOS SOBRE MORDOMIA

3. AS TRÊS GRANDES FESTAS DE AÇÃO DE GRAÇAS
Duas ordenanças especiais contribuíram para reduzir o apego de Israel às coisas materiais, nos
tempos do Antigo Testamento:
1. A observância do Ano Sabático, de sete em sete anos. Neste ano não se cultivava o solo, e os
pobres podiam colher o que encontrassem nas searas (Ex. 23. 10 – 11).
2. A observância do Ano do Jubileu, de cinqüenta em cinqüenta anos, quando todos os
arrendamentos venciam, o terreno tornava ao seu primeiro dono, e não havia nem semeadura
nem colheita. Com isto Deus queria lembrar ao povo: “... a terra é Minha... “ (Lv. 25. 8 – 12,
23). Além disso, havia as três grandes festas anuais de ação de graças
(Ex. 34. 18, 22,
23). O estudo do que Deus requeria de Israel nestas celebrações é muito instrutivo.
A) A Festa dos Pães Asmos.
Seguia a Páscoa, que se fazia no dia 14 do mês de “abibe” ou “nisan”; começava ao entardecer
deste dia e se prolongava por sete dias, até o dia 21 (Dt 16. 1 – 3; Ex. 14. 21). “Abibe” significa
“trigo recém-amadurecido”. Este mês marcava o começo da seda do trigo. Corresponde aos
nossos meses de março e abril.
1. Que é que o povo deveria lembrar e agradecer durante a festa dos pães asmos? (Dt 16. 3).
De que modo haveria de expressar sua gratidão? (Ex 34.18-20). Grife a última frase do v. 20.
2. Na noite anterior à saída de Israel do Egito, “o Senhor matou todos os primogênitos na terra
do Egito, desde o primogênito do homem até os primogênitos dos animais”. Os primogênitos
de Israel foram poupados mediante a morte substitutória de cordeiros e o sinal do sangue nas
portas (Ex. 12. 1 – 14). Em seguida ao Êxodo, o Senhor disse a Moisés: “Consagra-me todo o
primogênito... assim de homens como de animais” (Ex 13.1-2). O primogênito da jumenta
seria resgatado ou substituído por um cordeiro porque aquele animal fora declarado impuro, e
não podia ser utilizado nos sacrifícios; os primogênitos do homem também seriam resgatados
pela razão óbvia de que Deus não se agrada de sacrifícios humanos (Ex. 13. 11 – 15).
3. Que tipo de animais o povo deveria sacrificar? (Ex. 12. 5; Dt 17. 1. Compare com Ml 1. 8 –
10).
B) A Festa das Semanas ou Pentecostes.
“Pentecostes” porque era celebrado no primeiro dia após o transcurso de sete semanas desde o
dia em que se iniciava a sega do trigo e da cevada, o Dia das Primícias, 16 de abibe.
“Pentecostes” quer dizer cinqüenta dias (7x7 = 49 + 1 = 50). Lv 23. 10, 15, 16; Dt 16. 9 – 10. É
também chamada Festa das Primícias (Ex. 34. 22).
1. Que é que o povo deveria agradecer nesta festa? Dt 26. 1 – 10.
2. Como o povo mostraria sua gratidão? Dt 16. 10; 26. 1 – 2, 10 – 11.
3. Quanto ofereceria cada um? Dt. 16. 16 – 17.
4. Com que sentimento? Dt 16. 10 – 11.
C) A Festa da Colheita ou dos Tabernáculos.

1. Quando se faria esta festa? Por quanto tempo? Lv. 23. 34 – 39.
2. Por que era chamada “Festa da Colheita” ? Dt 16. 13; Ex. 23. 16.
3. Por que era chamada “Festa dos Tabernáculos” ? Lv. 23. 35 – 43.
4. Que é que o povo deveria agradecer nesta festa? Dt 8. 2 – 4; 16. 13, 15; Lv. 23. 42 – 43.
5. Quem dá ao homem boas colheitas e riquezas? Dt8. 18; 16.15.
6. Como o povo mostraria a sua gratidão? Dt. 16. 16 – 17; LV. 23. 35 – 38.
7. Constrangido, com pesar? Dt. 16. 13 – 14; Lv. 23.40.
8. De quem os “donos” da terra, e do cereal deveriam se lembrar durante a colheita e durante a
festa? Lv. 23. 22; Dt. 16. 14.
9. Qual é a experiência espiritual que o crente pode celebrar com igual ou maior alegria e
gratidão? Jo 3. 34, 36.
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