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REFERÊNCIA:  Êxodo 30               Data de Gravação: 05.02.03 

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. / 

Estamos no capítulo 30 de Êxodo. No último programa falamos 

sobre o altar de incenso. Vamos continuar  a ver os versículos 

que nos faltam. Sobre o altar de incenso, vimos que era um 

altar muito pequeno. Não era para fazer sacrifícios, mas apenas 

para colocar o incenso. Aprendemos com este altar que quando 

vamos à presença de Deus, não vamos pelo nosso próprio esforço, 

afim de nos tornar acessíveis ao Senhor, mas vamos em nome de 

Cristo. As nossas orações não têm nenhum mérito pessoal, porque 

são feitas em nome de Cristo. O altar era pequeno, mas muito 

importante. Nenhum sacrifício podia ser oferecido neste altar. 

Diz o versículo 9: "Não oferecereis sobre ele incenso estranho, 

nem holocausto, nem ofertas de manjares; nem tão pouco 

derramareis libações sobre ele." Só o incenso se podia colocar 

neste altar. E agora vamos ler os versículos 34 e 35: "Disse 

mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, 

onica e gálbano; estes arômatas com incenso puro: cada um de 

igual peso; e disto farás incenso, perfume segundo a arte do 

perfumista, temperado com sal, puro e santo." Vemos aqui os 
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tipos de perfumes que eram oferecidos neste altar. Nenhuma 

outro tipo de perfume era permitido. Para o fabrico de alguns 

desses aromas, era usada uma fórmula que é totalmente 

desconhecida em nossos dias. Vejamos o versículo 38: "Quem 

fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu 

povo." Deus não aceitava qualquer outra qualidade de incenso 

feita pelo homem. O que quer dizer isto? Este altar fala de 

oração e de adoração. Refere-se  ao lugar onde oferecemos 

louvor, adoração e acções de graça, e onde apresentamos os 

nossos pedidos e as nossas súplicas. O facto de Deus só aceitar 

os tipos de perfume aqui mencionados quer dizer que nenhuma 

adoração deve ser feita para agradar ao homem natural. Não 

devemos procurar adorar ou agradar-nos a nós mesmos. Devemos 

adorar a Deus em Espírito e em verdade. Infelizmente alguns  

procuram impressionar pessoas para levá-las a igreja por meio 

de CANTICOS BONITOS, as pessoas devem ser atraídas a Deus pela 

genuína adoração que provem de um coração puro e recto, e não 

por artefactos forjados, não estou a dizer que ter cânticos 

bonitos é errado, o que é errado é quando se confunde adoração 

e louvor em espirito e verdade com musica bonita, ou quando o 

louvor é feito para impressionar os homens em vez de para ser 

agradável a Deus isso sim é errado. Aqui era lugar onde Arão, o 

sumo sacerdote, ministrava. Lemos no capítulo 30, versículo 7 a 

8 o seguinte: "Arão queimará sobre ele o incenso aromático; 

cada manhã quando preparar as lâmpadas, o queimará; quando ao 
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crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas o queimará; será 

incenso contínuo perante o senhor pelas vossas gerações." O 

trabalho de Arão fala-nos de Cristo, o nosso grande sumo 

sacerdote, nosso intercessor. No tabernáculo duas coisas falam 

claramente de Cristo, apontando para a obra de Cristo no céu: O 

altar de incenso e a pia de bronze. Falaremos mais tarde sobre 

esta pia de bronze. 

Como vimos anteriormente havia dois altares: Um altar de 

bronze, que ficava do lado de fora, onde os animais eram 

oferecidos como ofertas pelos sacrifícios e o altar de incenso, 

onde nenhum sacrifício podia ser oferecido, nem tão pouco 

oferecer incenso que não fosse exactamente o indicado pelo 

próprio Deus.  Podemos dizer que o tabernáculo tinha dois 

altares, o altar de incenso onde Deus habitava como santo, como 

sacerdote, e o altar de holocausto onde Deus tratava com o 

homem pecador, onde os pecados dos homens eram removidos. O 

altar de bronze, o altar de holocausto fala da terra, fala do 

pecado do homem. O altar de incenso fala do céu, fala de 

santidade. O altar de holocausto é o que Cristo faz por nós na 

terra. E o altar de incenso é o que Cristo está fazendo por nós 

no céu. Este altar de incenso fala também das nossas orações e 

da nossa adoração a Deus. Jesus é aquele que verdadeiramente 

louva e ora por nós. Jesus é aquele que genuinamente adora a 

Deus por nós. Ele é o nosso intercessor. E onde e como podemos 

aprender a adorar a Deus? No altar onde Cristo está. Ele é o 
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nosso Salvador. Podemos entrar no lugar santo porque o pecado 

já foi deixado fora no altar do holocausto. E a base da nossa 

oração é o facto de que Jesus já limpou os nossos pecados. Uma 

vez por ano o sumo sacerdote judeu entrava no lugar santo dos 

santos, com o sangue para consagrar o altar. E hoje nós somos 

aceitos por Deus, não porque tenhamos qualquer mérito ou 

qualidade boa ou agradável a Deus, mas por causa de Cristo, 

nosso sumo sacerdote. Deus nos ouve por causa de Cristo. Nós 

nada merecemos, porém Jesus conquistou na cruz tudo por nós. 

Por isso Ele pode dizer; João 15:16  Não fostes vós que me escolhestes a mim; 

pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o 

vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo 

conceda. 

 Temos de orar no seu nome. Tudo quanto pedirmos no seu nome 

receberemos. Isto é o que entendemos por orar no Espírito. Até 

à uns anos atrás eu não me apresebi a importancia de orar em 

nome de Jesus e penso que muitos Cristão pensam que orar em 

nome de Jesus é usar um chavam no final de uma oração em que se 

diz: “em Nome de Jesus amém.” Orar em nome de Jesus significa 

que só falamos o que Jesus nos autoriza a dizer ao Pai, pois 

dirigimo-nos a Deus Pai em nome de Jesus, o nome de Jesus não é 

a palavra magica para mover o coração de Deus, orar em nome de 

Jesus é estar em conformidade com as suas palavras e vontade, 

para eu orar em nome de Jesus eu tenho que ter passado tempo a 

ouvir o que Jesus pensa sobre o assunto, antes de eu o 
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apresentar a Deus Pai em oração, pois se eu não sei qual é a 

vontade de Deus seria melhor conhece-la primeiro. 

O altar de incenso era separado dos demais. A congregação dos 

sacerdotes era feita diante deste altar. Somente os sacerdotes 

podiam adorar aqui. O rei Uzias ficou leproso porque tentou 

entrar neste lugar reservado somente aos sacerdotes. A Bíblia 

diz que todo o crente faz parte do sacerdócio santo. E por meio 

do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo e pelo seu nome, 

podemos chegar a presença de Deus por meio da oração. Muitos 

pensam que podem ir a presença de Deus de qualquer forma. Dizem 

que Deus é tão bom que aceita a sua prece de qualquer forma. 

Isso não é verdade. Temos de ir a presença de Deus por meio de 

Cristo. “Ninguém vem ao Pai senão por mim.” disse Jesus. “Há um 

só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, 

homem.” Deus nos ouve quando vamos a Ele por meio de Cristo. 

Diz o texto sagrado no versículo 8: "Será incenso contínuo 

perante o Senhor, pelas vossa gerações." Isto mostra que o 

louvor e oração a Deus tem que ser contínuo. Devemos orar sem 

cessar conforme nos exorta o apóstolo Paulo em I 

Tessalonicenses 5:17. Arão tinha de oferecer incenso cada manhã 

e ao crepúsculo da tarde. Quando o sumo sacerdote entrava no 

lugar santo para oferecer incenso e ficava lá muito tempo, sabe 

o que acontecia? O incenso perfumava as suas vestes. Quando ele 

saía o povo sentia o odor de suas vestes. Isto nos fala de um 

tipo de perfume muito precioso. Quando o sumo sacerdote 
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passava, o povo sentia o bom perfume do altar. O problema de 

muitas pessoas hoje é que não conseguem encontrar este perfume. 

O verdadeiro perfume é a oração. O salmista orava desejando que 

a sua oração fosse um incenso suave e doce diante de Deus. E 

quando passamos tempo na presença de Deus por meio da oração, 

sempre saímos com o perfume espiritual, facilmente visível em 

nosso próprio rosto.  

Agora vamos ler os versículos 12 e 13: "Quando fizeres 

recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao 

Senhor resgate de si próprio, quando os contares. Para que não 

haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele 

que passar ao arrolamento dará isto. Metade de um ciclo, 

segundo ciclo do santuário, este ciclo é de 20 geras. A metade 

de um ciclo é a oferta do Senhor." O ciclo era o dinheiro usado 

naquele tempo. Era feito de prata. e este texto fala-nos da 

responsabilidade social de cada um de nós, este dinheiro era 

usado para que nada faltasse na casa de Deus e para servir de 

lembrança do que Deus havia feito perdoando os seus pecados. É 

Deus que purifica o nosso coração, nos lava e nos regenera e 

não o dinheiro, aqui não está a falar de indulgencias ou coisas 

parecidas. Foi referindo-se a esta grande acção de Purificação 

feita por Deus que Jesus disse: "Quem não nascer da água e do 

espírito, não pode entrar no reino de Deus.” Nascer da água é 

nascer para uma nova realidade de obediência à palavra de Deus. 

É ela que lava o coração do homem. O Espírito de Deus regenera 
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o coração do pecador por meio da palavra. O apóstolo Paulo fala 

sobre este assunto em várias das suas epístolas. Por exemplo na 

sua epístola aos Efésios 5:26 ele diz: "Para que a 

santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água 

pela palavra.” Em Tito 3:4 e 6: "Quando porém se manifestou a 

benignidade de Deus nosso Salvador, e o seu amor para com os 

homens, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas 

segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar 

regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou 

sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, 

afim de que, justificados por graça, nos tornemos seus 

herdeiros, segundo a esperança da vida eterna." A lavagem de 

água pela palavra é o lavar regenerador e renovador do Espírito 

Santo. É a purificação que acontece no coração do homem pelo 

poder do Espírito Santo. O cristão tem que ser um homem de 

coração limpo, de mente transformada e de vida santa. Não 

podemos servir a Deus com a mente suja, com o coração manchado  

pelo pecado. Não podemos adorar a Deus com impurezas no 

coração. Por esta razão Jesus fala aos seus discípulos sobre a 

necessidade de santificação. Quando Jesus lavou os pés aos seus 

discípulos, falava sobre esta verdade; Ensinava uma lição muito 

importante sobre vida santificada. Jesus deseja para nós, seus 

seguidores, a mesma pureza de vida que ele demonstrou aqui na 

terra. Nós já temos os nossos pecados perdoados e lavados por 

Jesus Cristo, cujo sacrifício foi eterno. Não temos mais 
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necessidade de novos sacrifícios. Porém necessitamos de buscar 

a Deus através de Cristo, para confessar os pecados que 

cometemos no dia a dia. Era costume dos sacerdote, e faziam 

muita questão nisso, lavar as mãos várias vezes ao dia e 

principalmente quando entravam no lugar santo. O lavar as mãos 

era tão importante para eles, da mesma forma que é importante 

para nós também ter o coração sempre limpo. Não devemos nunca 

pensar que pelo facto de já termos sido salvos por Jesus 

podemos viver no pecado. O crente não pode viver uma vida de  

pecado. A salvação que Jesus dá não é só um salvação eterna, é 

também salvação do poder do pecado. Qualquer coisa que façamos 

e que ofenda ao Espírito de Deus, deve ser confessada. A pia do 

tabernáculo fala exactamente acerca da purificação e 

santificação. Temos de vir a Deus numa atitude de 

arrependimento e confissão: “Se confessarmos os nossos pecados, 

ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar 

de toda a injustiça." O crente tem de ter uma vida santificada. 

Não somente precisamos de uma vestimenta limpa, mas precisamos 

também de pureza e santidade de coração. “Bem-aventurados os 

limpos de coração, porque verão a Deus.” disse Jesus. Esta 

limpeza só se pode obter pela Palavra de Deus, e pelo lavar 

regenerador e santificador do Espírito Santo.  

Vamos ler os versículos 17 a 21: "Disse mais o Senhor a Moisés: 

Farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze 

para lavar. Po-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e 
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deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e 

os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão 

com água para que não morram. Ou quando chegarem ao altar para 

ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão 

pois as mãos e os pés para que não morram, e isto lhes será por 

estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através das suas 

gerações." Sabemos que a pia era feita de bronze finamente 

polido. E uma das finalidades do bronze era servir de espelho, 

para a pessoa ver o seu rosto. Naquele tempo não havia espelhos 

como hoje conhecemos. Então o bronze era bem polido e 

funcionava como espelho. No tabernáculo, o homem diante da pia 

de bronze, não só via reflectido nela como também se lavava.  

Só conhecemos profundamente o lado espiritual do homem, quando 

ele se contempla na Palavra de Deus e vê exactamente como ele é 

vê reflectida toda a sua moral, os seus valores, as suas 

motivações. Ao nos contemplarmos tomamos consciência de que 

somos e como precisamos de Cristo. Porém isso não acontece num 

passo de magica. É necessário que haja da nossa parte uma 

verdadeira atitude de avaliação pois só assim podemos 

reconhecer o nosso pecado. Quando confessamos o pecado não tem 

necessariamente de ser feito publicamente. Não temos de ir a 

alguém para confessar os nossos pecados e receber o perdão. 

Temos de buscar Deus, através da fé em Cristo. Devemos 

confessar os nossos pecados com a nossa boca a Deus e em nosso 

coração crer que Cristo é Senhor. Aquele que acha que não tem 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0132 P-#                                          18-01-

2014 

 

10 

 

pecado, que está limpo, engana-se pensando ser auto suficiente. 

O pecado nasce com o homem e está alojado no seu coração.  

Vamos terminar aqui o nosso estudo de hoje. Na próxima sessão 

continuaremos a ver na palavra de Deus o que Ele nos quer 

ensinar. 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 DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 


