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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. / 

O nosso estudo de hoje parece fugir do assunto do tabernáculo. 

Mas o que acontece é um interregno entre a doação da lei  e as 

instruções do tabernáculo. Moisés leva bastante tempo no monte 

recebendo as instruções de Deus. Os filhos de Israel ficam 

impacientes e o resultado é a transgressão da lei.  

No capítulo 31 temos os homens que trabalham na confecção do 

tabernáculo. E vamos notar que Deus dá a estes homens 

habilidades e dons especiais para fazerem o seu trabalho.  

Vamos ler os versículos 1 a 6 do capítulo 31: "Disse mais o 

Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo o nome a Bezalel, filho de 

Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de 

Deus, de habilidade, de inteligência, e de conhecimento, em 

todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em 

prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para 

trabalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe 

dei por companheiro Ao-liabe, filho de Ai-samaque, da tribo de 

Dã; e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam 
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tudo o que tenho ordenado." Deus chama e vocaciona e dá dons 

especiais a estes homens para um trabalho realmente importante. 

Bezalel era provavelmente um artífice que já trabalhava com 

ouro e prata. Porém, para fazer esta obra ele precisava de um 

dom especial de Deus. Qualquer coisa que o homem faça para Deus 

deve receber a orientação e dom divino do próprio Deus. Os 

cristão que exercem a sua profissão, seja ela qual for, 

fazendo-o para o Senhor, Deus os abençoa e fez multiplicar a 

obra das suas mãos. Deus dá a cada homem uma capacidade ou um 

talento diferente; Todos eles podem e devem ser usados para a 

glória de Deus. Aqui temos um homem chamado Bezalel que foi 

chamado por Deus e dotado de talentos especiais para se 

encarregar da obra do tabernáculo. Este homem não recusou a 

tarefa que lhe foi confiada, nem quis servir a Deus da mesma 

forma que Arão, como sacerdote. E o trabalho de Bezalel era tão 

importante como o de Arão. O seu dom era de grande importância 

para a construção do tabernáculo. As habilidades e capacidades 

que temos, Deus quer que as usemos para a sua glória e honra. 

Porém, uma coisa é necessária: que entreguemos a Deus a nossa 

habilidade. Podemos ser usados no serviço de Deus, ainda que 

pareça simples, quando deixarmos que o seu Santo Espírito nos 

use.  

É descrito neste capítulo uma questão muito importante: a 

questão do sábado. O descanso no dia de sábado foi dado desde o 

início da criação e era observado universalmente. Porque 
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conforme lemos no livro de Génesis o homem foi formado por 

Deus. Toda humanidade conhece a história da criação do mundo. É 

verdade que o registro histórico foi alterado e modificado aqui 

e ali, porém, a verdade da criação foi mantida e levada ao 

conhecimento de todos. Por ocasião da doação da lei, Deus 

incluiu a guarda do sábado nos mandamentos para os filhos de 

Israel. Vejamos o versículo 12: "Disse mais o Senhor a Moisés: 

Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: 

Certamente guardarás os meus sábados; pois é sinal entre mim e 

vós nas vossas gerações; para que saibais que eu sou o Senhor, 

que vos santifica.” O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo 

Israel através das gerações. Deste modo o sábado foi dado de um 

modo específico para os filhos de Israel. Não creio que como 

igreja estamos obrigados a guardar o sábado. A pergunta surge: 

Quando é que houve a mudança no cumprimento do Sábado? Como 

Cristãos Cremos na ressurreição de Cristo, e isso nos colocou 

sobre uma nova aliança, numa nova dispensação com Deus. Creio 

que continua a ser fundamental respeitarmos um dia de descanso, 

mas não nos sentido do sábado, pois em cristo todos os dias são 

sagrado e todos os dias são bom para adorar a Deus. NO entanto 

o primeiro dia da semana é consagrado pelos cristãos para 

servir ao seu Deus e Senhor, porque neste dia se deu o maior 

milagre do mundo: A vitória de Jesus Cristo sobre a morte. 

Desde então a igreja Cristã guarda o Domingo para se reunir em 

adoração ao seu Deus Todo Poderoso. Foi também no primeiro dia 
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da semana, na altura do Pentecostes, que a igreja foi 

estabelecida. Desta forma a igreja, tal como a conhecemos hoje, 

não guarda o sábado como dia dedicado ao Senhor, como fazem os 

judeus, porque não foi no sábado que Jesus ressuscitou, mas sim 

no Domingo, e também porque foi estabelecida num Domingo, no 

dia de Pentecostes, e não no Sábado. 

Vamos ler a partir do versículo 14: "Porquanto guardareis o 

sábado, porque é santo para vós outros, aquele que o profanar, 

morrerá; pois qualquer que nele fizer alguma obra será 

eliminado do meio do povo. Seis dias se trabalhará, porém, o 

sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor; 

qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo 

que os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando-o por 

aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de 

Israel, é sinal para sempre; porque em seis dias fez o Senhor 

os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E 

tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 

duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas  

pelo dedo de Deus." 

 

O povo de Israel pertence ainda a primeira criação. A igreja é 

uma nova criação, e tem um novo dia de adoração; E este novo 

dia é o Domingo, o primeiro da semana.  

No capítulo 32 encontramos um acontecimento muito trágico para 
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o povo de Israel, mas temos também um dos ensinos mais 

importantes a respeito de Deus e uma das maiores lições sobre 

oração que encontramos na Bíblia. Vamos ler o versículo 1: "Mas 

vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se 

de Arão, e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante 

de nós; pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do 

Egipto, não sabemos o que lhe terá sucedido." O povo não sabia 

o que tinha acontecido com Moisés. Pensou que Moisés ou se 

tivesse ido embora ou que estivesse morto. Por isso começou a 

fazer ídolos para os liderar na marcha pelo deserto. O povo 

estava preparado para se tornar idólatra. Arão, o sumo 

sacerdote e o líder do povo não escapou desse espirito idolatra 

e muito menos dissuadiu o povo a não cair na idolatria. Arão 

não foi o líder correcto para o povo.  

Vejamos agora o versículo 2: "Disse-lhes Arão: Tirai as argolas 

de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas 

filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as 

argolas e as trouxeram a Arão. Este recebendo-as das suas mãos, 

trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então 

disseram: São estes ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da 

terra do Egipto." Diante de um pequeno problema, a demora no 

retorno do seu líder, o povo volta imediatamente para a 

idolatria vivera no Egipto. Isto mostra um povo politicamente 

liberto, mas não espiritualmente livre e submisso a Deus. O 

mesmo acontece com muitas reformas da sociedade feitas pelos 
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homens. Reforma nas estruturas, nas leis, nos ideais, na 

política e em tantas outras coisas. Porém, por mais reformas 

que se façam, isto não implica necessariamente progresso 

espiritual para o povo, que sempre continuará preso ao seu 

pecado original. A diferença só acontece quando o povo permite 

a intervenção de Deus em sua vida. Quando o indivíduo se deixa 

transformar pelo poder regenerador e renovador do Espírito 

Santo de Deus. Vemos nestes versos a facilidade com que o povo 

passou a praticar a idolatria, deixando de lado todas as ordens 

e ensinamentos de Deus quando saíram do Egipto. Infelizmente, 

nos nossos dias, vivemos tempos em que as igrejas facilmente 

deixam de confiar na Bíblia, para passar a crer nas coisas 

humanas. As pessoas preferem acreditar naquilo que é visível e 

palpável, do que depender e confiar na Palavra eterna de Deus.  

Vejamos o versículo 6: "No dia seguinte madrugaram, e 

ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas; e o povo 

assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se." 

Vemos aqui a grandeza da imoralidade dos filhos de Israel. O 

povo havia abandonado o seu Deus. Eles haviam dito na altura em 

que Deus começou a dar-lhes a lei: "Faremos todo o que Deus 

mandar; Cumpriremos todos os mandamentos do Senhor..." Como 

vemos, o povo não guardou os mandamentos do Senhor.  

Versículo 7 e seguintes: "Então disse o Senhor a Moisés: Vai; 

desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egipto, se 

corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhes havia 
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ordenado; fizeram para si um bezerro fundido, e o adoram, e lhe 

sacrificam, e dizem: São estes, ó Israel, os teus deuses, que 

te tiraram da terra do Egipto. Disse mais o Senhor a Moisés, 

tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura servis.” Como 

vemos Deus não havia redimido o povo porque fosse um povo bom, 

superior, ou virtuoso. Pelo contrário, o povo era de dura 

servis. Versículo 10: "Agora pois, deixa-me para que se acenda 

contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma 

grande nação." Esta é uma grande tentação para Moisés. Deus o 

iria usar, da mesma forma como usou Arão para formar uma grande 

nação. Esta foi a resposta de Moisés: "Porém Moisés suplicou ao 

Senhor seu Deus e disse: Por que se acende Senhor, a tua ira 

contra o teu povo, que tiraste da terra do Egipto, com grande 

fortaleza e poderosa mão?" Que oração poderosa! Quem nos dera a 

muitos de nós termos a ousadia e a coragem de orar com o mesmo 

poder com que orou Moisés, em vez das orações hipócritas e 

egoístas que por vezes fazemos, razão pela qual não são  

respondidas por Deus. Quando se ora verdadeiramente como o fez 

Moisés, então a resposta de Deus vem. Moisés afirmou que o povo 

que estava ali, era o povo que Deus havia liberto do jugo do 

Egipto. E Moisés prosseguiu nos versos 12 a 14: "Por que hão de 

dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los 

nos montes, e para consumi-los da face da terra? Torna-te do 

furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 
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Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos 

quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei 

a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda esta 

terra que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que 

a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor 

do mal que dissera havia de fazer ao povo." Este é o modelo de 

oração que é respondida. Moisés argumenta com Deus apresentando 

factos para as suas reivindicações. Ele orou com o desejo 

sincero de obter aquilo que pedia. Esta é a oração da fé. Esta 

oração move os céus. A esta oração Deus responde. O líder e 

grande intercessor colocou-se entre Deus o povo e a oração 

obteve maravilhas. Deus poupou o povo e salvou a nação. O mundo 

seria bem diferente se tivéssemos mais homens como Moisés que 

se colocassem  diante de Deus em favor do mundo. Os cristãos 

que oram são pessoas que vêem vidas salvas, corações 

transformados, pessoas renovadas. Moisés era firme nas suas 

convicções e na sua obediência a orientação de Deus. Que Deus 

no dê líderes cristãos como Moisés, para liderarem o povo nos 

caminhos de Deus e no rumo certo!  

Hoje ficamos aqui no nosso estudo. Muito obrigado pela vossa 

atenção. Amanhã estaremos de volta.  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. 


