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REFERÊNCIA:  Êxodo 28                  Data de Gravação: 30.01.03 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro               Locução: Paulo Chaveiro                           

Olá! Caro amigo/ eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa “ O 

SOM DO LIVRO” que trás até si o livro mais lido em todo o 

mundo. / o nosso desejo que a som deste livro continue a falar 

consigo/ mesmo depois de desligar o seu rádio. /  

 

Prezado amigo, estamos agora entrando no capítulo 28 de Êxodo. 

Temos falado já sobre os diversos objectos e partes do 

tabernáculo, os seus detalhes, e temos notado que tudo no 

tabernáculo fala de Cristo, da sua obra, do Santo Espírito. 

Fala também do pecador e da sua necessidade espiritual, da 

redenção que temos em Cristo, e da nossa adoração a Deus. Porém 

o grande destaque é a pessoa de Jesus. Entramos agora naquela 

parte que fala sobre o serviço do tabernáculo. Os levitas 

servirão aos sacerdotes. E os sacerdotes servirão a Deus. Arão 

foi o primeiro sumo sacerdote. Ele recebeu as vestimentas 

sacerdotais para poder servir como sumo sacerdote. Aqui neste 

capítulo vemos as instruções para a confecção das vestes 

sacerdotais. Elas nos falam de Cristo como sendo o nosso grande 

sumo sacerdote. Não há mistério nessas vestimentas, porque elas 

nos falam de Cristo. Se Cristo não está aqui simbolizado, 

porque então Deus deu tantas instruções para estas vestimentas? 

Nós temos de lembrar sempre que a Bíblia é um livro de quadros. 
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Nós sabemos que as criança começa a aprender por meio de 

objectos e de coisas. Por exemplo os meus filhos começaram a 

aprendender a ler em livros que mostravam grandes figuras a 

associadas às palavra, por exemplo, árvore, havia um A de lado 

de uma árvore. Para a palavra bola havia um B ao lado de uma 

bola. Gato com um G ao lado. Dedo com um D de lado e assim 

havia o alfabeto todo. É assim que a criança aprende a ler, 

usando coisas, objectos, figuras, quadros. E Deus nos ensina 

também por meio de figuras, de quadros, de coisas, de objectos. 

Este sistema Deus usa para as crianças em Cristo, para aqueles 

que então começando. Muitos de nós continuamos a usar estas 

figuras como se fôssemos ainda crianças em Cristo. E muitos 

nunca passam de crianças, nunca chegam a se desenvolver na fé e 

no conhecimento da Palavra de Deus. E por isso essas crianças 

precisam sempre de um livro de quadros, de figuras e a Bíblia é 

um livro de figuras, de quadros, com estes ensinos por meio do 

tabernáculo e de outras figuras importantes. Precisamos deste 

grande livro de figuras, de simbolismos, para conhecermos a 

grande verdade de Deus por meio de Cristo. Agora vejamos os 

Êxodo 28: 1 e 2: "Faz também vir para junto de ti, Arão teu 

irmão e seus filhos com ele. Dentre os filhos de Israel para me 

oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadabe, 

Abiú, Eliazar e Tamar. Farás vestes sagradas para Arão teu 

irmão, para glória e ornamento." Agora não devemos pensar que 

há qualquer coisa realmente sagrada nestas vestes no mesmo 
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sentido em que pensamos hoje. Estas vestes não são lenços sobre 

os quais se possa orar. Isto é superstição. Não é isto o que 

temos aqui. O sentido de santidade aqui é no sentido de ser 

separado para um serviço especial, para o serviço a Deus. Quer 

dizer que estas vestes devem ser separadas, postas a parte para 

Deus. Tudo aquilo que separamos para Deus é santo. Vamos dizer 

assim, você separa uma parte do seu tempo para o trabalho de 

Deus e no momento em que você o separa, esse tempo é santo, é 

separado para Deus, No momento em que ele é separado para o 

serviço de Deus ele é sagrado, então é neste sentido que as 

vestes sacerdotais são sagradas, são santas. Alguns pastores 

usam um fato, uma roupa exclusivamente para o trabalho de Deus. 

Podemos dizer que o seu fato é santo, é sagrado, porque é usado 

somente para a realização do trabalho de Deus, não é que esse 

fato ou tempo tenham alguma benção especial, no sentido de que 

se eu tocar no fato do pastor isto ou aquilo me vai acontecer, 

não, ele é santo porque é separado para Deus. Farás vestes 

sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento." Diz 

o versículo 2. Vemos aqui, esta veste bonita é para a glória de 

Deus. Isto é maravilhoso, é um texto belo. Podemos usar as 

coisas bonitas para a glória de Deus. As coisas não tem que ser 

feias e miseraveis para serem usadas no serviço de Deus. Não 

sei onde fomos buscar essa ideia de que as coisas para Deus 

devem ser feias e miseraveis. Será que Deus não pode usar as 

coisas bonitas? Foi Deus quem fez as coisas bonitas. É Deus 
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quem faz com que o pôr-do-sol seja tão bonito, fazendo o céu 

ficar tão colorido. Nós conhecemos as flores, as folhas e 

tantas coisas lindas que Deus criou. Tudo é para a sua glória e 

para a sua honra. Vejamos agora o versículo 3: "Falarás também 

a todos os homens hábeis a quem enchi do Espírito de sabedoria, 

que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me 

ministre o ofício sacerdotal”. é muito interessante ver que os 

homens hábeis deveriam ser cheios do Espirito santo para fazer 

um trabalho bem prático, que lição tremenda para nós, não era 

só Arão que deveria ser cheio do Espirito, mas até aqueles que 

fazem tarefas bem simples deve estar cheios do Espirito. Arão 

era para ser separado para o ministério de sumo sacerdote. 

Vemos no versículo seguinte Ex.28:4 "As vestes pois que farão 

são estas: Um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobre-peles, 

uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para 

Arão teu irmão e para os seus filhos, para me oficiarem como 

sacerdotes." Aqui então as vestes para serem usadas no serviço 

do Senhor. Naturalmente Arão teria de passar aquela veste ao 

seu sucessor. As vestes eram para ser feitas do melhor 

material. Vemos no versículo 5: "Tomarão ouro, estofo azul, 

púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Obra esmerada." Como 

vemos tudo era material muito bom. Mediante isto podemos dizer 

que Deus quer que as coisas boas, as melhores coisas sejam 

usadas no seu serviço. No entanto muitos tem uma mentalidade 
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misabirilista, e dizem o “trabalho evangélico ou missionário 

nunca deve usar as melhores coisas” mas essas pessoas que dizem 

isso muitas vezes o fazem para que não se sintam com a 

responsabilidade de ter de apoiar os trabalhos importantes que 

muitas dessas organizações estão a desenvolver. Reparem que as 

vestes de Arão que eram muito importantes, feitas de material 

muito bom, como o ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho 

fino. Bem, isto aqui é para o trabalho de Deus, para o uso no 

trabalho de Deus. E é isto o que devemos reconhecer agora, que 

Deus usa as melhores coisas no seu serviço. Isto não quer dizer 

que os lideres religiosos devemos usar os recursos do trabalho 

de Deus em beneficio próprio, mas que devemos ter o melhor 

equipamento para o serviço do Senhor. Tudo devemos fazer para 

que prestemos ao Senhor o melhor que podemos. Infelizmente 

estamos sempre a querer o melhor para nós, porém nem sempre 

queremos o melhor para Deus. Estamos muitas vezes roubando ao 

Senhor. O povo perguntou se de facto estavam roubando a Deus e 

a resposta de Deus foi exactamente esta: "Sim." procuremos na 

nossa vida dar sempre o nosso melhor a Deus, fazendo-o de 

coração sincero, pois Deus nos recompensará. 

 

Estamos de volta ao nosso tema de hoje, e continuamos a ver 

Ex.28: 6 a 9 Terá duas ombreiras que se unam às duas 

extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que 

estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma 
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obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino 

retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes 

dos filhos de Israel." Aqui está a vestimenta do sacerdote. 

Entre outras havia a estola sacerdotal. Era uma das seis peças 

descritas do sacerdote oficiante. Havia 2 pedras nesta 

vestimenta que ficaram na altura dos ombros do sacerdote. 6 dos 

nomes das tribos de Israel se achavam em cada pedra, 6 numa, 6 

noutra. Isto fala a respeito de poder. O sumo sacerdote 

revelava poder porque de alguma forma ele era o representante 

de toda a nação de Israel, e essa autoridade estava simbolizada 

nos nomes que ele carregava nos seus ombros inscritas nestas 

pedras. Nós temos um sumo sacerdote poderoso no céu que 

intercede por nós. Ele é poderoso para nos salvar, esse sumo 

sacerdote tem grande poder, as marcas do seu poder é o nosso 

nome incrito não em pedras preciosas, mas o nosso nome inscrito 

com o seu proprio sangue, mas suas proprias mãos e pés, esse 

sumo sacerdote é Cristo que está a mão direita do Pai, 

intercedendo por nós. Nós estamos lembrados da parábola que 

Jesus contou da ovelha perdida. E que o pastor saiu a procura 

dela até achá-la, e quando ele a achou, colocou-a nos seus 

ombros e a trouxe de volta. E é o que Jesus está dizendo aqui, 

prezado amigo. Ele carrega nos ombros a suas ovelhas. Ele é 

como o bom pastor que nos põe nos ombros e nos carrega. Agora 

vejamos o versículo Ex.28:15: "Farás também o peitoral de juízo 

de obra esmerada conforme a obra da estola sacerdotal farás. De 
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ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido o 

farás." Aqui temos uma menção ao peitoral do juízo. É uma parte 

muito interessante esta. Para que este peitoral de juízo? 

Perguntamos. Para julgar os pecados. É preciso que os nossos 

pecados sejam julgados. A justiça de Cristo foi feita por nós, 

e hoje o Espirito Santo nos auxilia a avaliarmos as nossas 

acções convencendo-nos dos nossos pecados juízo e justiça.  

Vamos ler os versículos 16 a 20: "A quarta ordem será de 

berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus 

engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de 

Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas com sinetes. 

Cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Voltando um pouco 

atrás no versículo 16 lemos: "Quadrado e duplo será de um palmo 

o seu comprimento e de um palmo a sua largura. Colocarás nele 

engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de Sardio, 

topázio, carbúnculo será a primeira ordem; A segunda ordem será 

a esmeralda, safira e diamante; A terceira ordem será de 

jacinto, ágata e ametista." Como é fácil de ver, prezado amigo, 

trata-se de uma coisa realmente maravilhosa. No peitoral da 

veste do sumo sacerdote vemos que havia 12 pedras. As pedras 

serão conforme os nomes das tribos de Israel. 12 segundo os 

seus nomes. Serão esculpidas com sinetes, cada uma com o seu 

nome para as 12 tribos. Nós vamos encontrar estas pedras 

preciosas no livro de Apocalipse, quando descreve a nova 
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Jerusalém. Essas pedras aqui mencionadas são também encontradas 

lá. Cada uma tem uma cor diferente. O mundo de Deus é cheio de 

cores. Nós não vemos toda a beleza do mundo por causa do 

pecado. O nosso estado espiritual não nos dá condição de 

apreciarmos toda a beleza do universo, do lindo universo que 

Deus criou. Quando o homem viajou para a lua, disse depois que 

olhando para toda a direcção, o único lugar realmente bonito 

era a terra. Só aqui havia cor e beleza. Não havia nada bonito 

a não ser na terra. Imagine você, prezado amigo, se não fosse o 

pecado. Se com os estragos e com os males causados pelo pecado, 

o mundo é ainda assim bonito, quanto mais se não tivesse 

pecado. O mundo antes do pecado deveria ser maravilhoso. Eu 

creio que quando o mundo for libertado do pecado então voltará 

novamente a ser belo e ainda mais encantador!! Estas 12 pedras 

referidas aqui são muito interessantes. Estas pedras nos falam 

da intercessão, Jesus que se acha a mão direita de Deus  Pai 

intercedendo Hoje por nós Juntamente com o Espirito Santo. 

Jesus carrega essas pedras nas suas vestes, na altura dos seus 

ombros, porém tem por nós profundo amor no coração. Estamos 

todos escritos no seu coração.  

Vejamos agora o versículo 30: "Também porás no peitoral do 

juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o seu coração, 

quando entrar no santuário para memória diante do Senhor 

continuamente." Você não se espante no que eu vou dizer, amigo, 

mas o que eu quero dizer é exactamente isto. Que não sei o que 
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significam Urim e Tumim. Eu consultei 25 diferentes autores 

sobre o assunto e eles não sabem também. O que geralmente se 

pensa é que se trata de algo por meio do qual a vontade de Deus 

é revelada. Como isto se dava é o que não se sabe. Alguns já 

disseram que se tratava de dados, mas não creio que tenham 

sido, porém era algo que determinava qual era a vontade de 

Deus. Muitos gostam de dizer muito sobre este assunto, porém eu 

gosto de dizer muito pouco, porque sei pouco a este respeito. 

Creio que não devo fazer especulações sobre um assunto que não 

é claro na bíblia. Eis porque vamos ficar por aqui, sem maiores 

comentários sobre este assunto, sabendo só que o Urim e o Tumim 

serviam para revelar a vontade de Deus aos sacerdotes. Vamos 

encontrar nos versículos 33 e 34, instruções sobre a estola 

sacerdotal. Vejamos estes versículos: "Em toda a orla, de 

sobre-peles, farás romãs, de estofa azul, púrpura e carmesim e 

campainhas de ouro por meio delas. Haverá em toda a orla das 

sobre-peles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha 

de ouro e outra romã." Estas romãs aqui do tabernáculo quer 

dizer que as nossas vidas tem que produzir frutos. A campainha 

fala sobre o testemunho. E nós precisamos tanto do testemunho 

como de produzir frutos. As duas coisas são necessárias para a 

nossa vida. O cristão deve falar da bíblia mas como cristão, 

também devem viver de acordo com os ensinos dessa mesma bíblia. 

E temos Muitos cristão que dão um óptimo testemunho, vivendo e 

falando da bíblia aos seus vizinhos e amigos. Isto é 
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simplesmente maravilhoso.  

Agora temos o versículo 36: "Farás também uma lâmina de ouro 

puro e nela gravarás à maneira de gravuras de sinetes, 

santidade ao Senhor." Temos aqui a marca do sacerdote: 

Santidade ao Senhor. Isto mostra que o sacerdote era um homem 

separado para Deus. Ele usava uma mitra e com esta lâmina de 

ouro e com esta gravura de sinetes. Santidade ao Senhor. A 

epístola de Paulo aos Efésios diz que devemos usar o capacete 

da salvação. Isto fala a respeito do nosso testemunho. O crente 

é também uma pessoa separada do mundo para Deus. Muitas vezes 

na Bíblia encontramos referência aos crentes, aos salvos por 

Cristo, como sendo santos, especialmente nas epístolas. Vamos 

encontrar muitas vezes a palavra santo para aqueles que já tem 

Jesus Cristo como Salvador. Isto não quer dizer que aquela 

pessoa já tenha alcançado um nível espiritual onde não haja 

mais possibilidade de pecar, mas trata-se de uma pessoa 

separada por Deus para o seu serviço e para a sua glória. E por 

isso essa pessoa salva pelo sangue de Cristo, é de fato um 

verdadeiro santo. Aquele que é nascido de Deus não vive na 

prática do pecado, é o que nos diz o apóstolo João. Ele não 

está isento da possibilidade de pecar. Quer dizer, o crente, o 

crente não está isento da possibilidade de pecar, porém não 

vive na prática do pecado. O pecado não é hábito de sua vida. 

Vejamos agora nos versículos seguintes: "Atá-la-ás com um 

cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na 



PROGRAMA   “ O SOM DO LIVRO”                   130 P-#                                         18-01-

2014 

 

11 

 

frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para 

que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os 

filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas 

santas. Sempre estará sobre a testa de Arão para que eles sejam 

aceitos perante o Senhor. Descerás quadriculada túnicas de 

linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra 

de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e 

Tiaras. Fá-lo-ás para glória ornamento. E com isto vestirás 

Arão, teu irmão bem como a seus filhos e os ungirás, 

consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. 

Faz-lhe também calções de linho, para cobrirem a pele nua; irão 

da cintura às cochas." Vemos aqui a preocupação com as vestes 

do sacerdote. Um homem separado para o serviço do Senhor. 

Sabemos que estas vestes falam da necessidade que o sacerdote 

tem  para servir ao Senhor, revestido de santidade e não de 

carne. Deus nos chama, prezado amigo, para uma vida de 

santidade. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Jesus é o 

nosso sumo sacerdote que pode nos perdoar e nos trazer a 

santidade por meio do seu Santo Espírito.  No próximo programa 

continuaremos a ver a importância do trabalho de Deus e de dar 

sempre o melhor para Deus. 

 

ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E 

GUARDE!  E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO 
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DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO.  

 


