
PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0135 P-#    

 

1 

 

REFERÊNCIA:  Êxodo 34 – 35          Data de Gravação: 

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. / 

Gostaria de encoraja-lo, a si que escuta com regularidade os 

nossos programas, a continuar a estudar a Bíblia connosco até o 

fim. Começamos no livro de Génesis e vamos até ao Apocalipse, 

estudando livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por 

versículo, para conhecermos a palavra de Deus e a sua vontade 

para nós. Esta nossa jornada pela Bíblia é uma aventura de fé e 

perseverança. Viaje connosco nesta jornada santa. Não se 

esqueça que toda Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, 

como diz o apóstolo Paulo. 

Estamos agora de Êxodo 34:1-4: "Então disse o Senhor a Moisés: 

Lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras; e eu escreverei 

nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que 

quebraste. E prepara-te para amanhã para que subas pela manhã 

ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. 

Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte; nem 

ainda ovelhas nem gado se apascentem defronte dele. Lavrou, 

pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras; e, 

levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, 
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como o Senhor lhe ordenara, levando nas suas mãos, as duas 

tábuas de pedra." Temos aqui as segundas tábuas da lei. Estamos 

lembrados que as primeiras tábuas foram quebradas por Moisés, 

quando viu o bezerro de ouro que os judeus haviam feito para 

adoração. Ele lançou as tábuas da lei ao chão em sinal de 

revolta e protesto pela idolatria do povo. Versículo 5: "Tendo 

o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o 

nome do Senhor." Temos aqui uma comunicação muito importante da 

parte de Deus, tanto para Moisés, como para os filhos de 

Israel. Deus proclamando o seu nome, e esse nome tem um 

significado. E o nome de Deus deveria trazer a mente do povo de 

Israel tudo quanto Deus tinha feito por eles, principalmente a 

libertação da terra do Egipto. Vejamos os versículos 6 e 7: "E, 

passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus 

compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e 

fidelidade; que guarda a misericórdia em mil gerações, que 

perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não 

inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, 

e nos filhos dos filhos até à terceira e quarta geração." Deus 

não estende a sua misericórdia, fechando simplesmente os olhos 

ao pecado. Para Deus o pecado não é algo sem importância e sem 

consequências. Para Deus o pecado deve ser punido. O pecado tem 

consequências eternas, e o homem não tinha nem tem condições 

para resolver esse problema. Por isso, o próprio Deus 

providenciou o meio para o homem espiar o seu pecado. Já 
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anteriormente falamos acerca dos sacrifícios feitos nos cultos 

judaicos. Os animais eram sacrificados para a purificação de 

pecado do homem. Mas, como lemos na epístola aos Hebreus, o 

sangue de animais não pode apagar o pecado definitivamente; 

Apenas apontava para aquele que foi o Cordeiro de Deus que 

tirou o pecado do mundo, de uma vez por todas, Jesus Cristo. O 

nome de Deus revela a sua natureza de amor e mostra o seu plano 

de salvação para o seu povo.  

A segunda parte do versículo 7 diz: "Visita a iniquidade dos 

pais nos filhos e nos filhos nos filhos até a terceira e quarta 

geração." O homem, ao cometer um pecado, tem de Ter em mente 

que esse pecado pode afectar a vida dos seus descendentes, isto 

é, dos seus filhos e de seus netos. alguém um dia visitou um 

hospital para crianças com problemas emocionais e 

psiquiátricos. Havia crianças que sofriam de esquizofrenia, de 

depressão nervosa, psicoses diversas, e outros outras doenças 

mentais. Diante de tanto sofrimento e de um quadro tão 

perturbador, um dos elementos do grupo perguntou ao chefe do 

hospital qual era a principal causa daquelas enfermidades. A 

resposta do clinico foi: "O pecado dos pais, ou o pecado dos 

avós." As acções erradas dos pais provocaram naquelas crianças 

dificuldades psíquicas e emocionais. De Deus não se zomba. 

Aquilo que o homem semear, vai colher mais tarde. A Palavra de 

Deus é muito clara sobre isso. Ninguém escapa às consequências 

do pecado. Ninguém pode quebrar as leis de Deus e pensar que 
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pode sair impune. Deus opera sempre da mesma forma. Deus não 

muda. Mas, Deus é amor e misericórdia; Por isso providenciou-

nos o perdão através do sacrifício de Cristo, quando nos 

voltamos para Ele, arrependidos, é por isso que este mesmo 

texto diz que Deus guarda a misericórdia em mil gerações, que 

perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não 

inocenta o culpado, 

vemos quanto amor Deus tem para connosco, se por um lado ele é 

justo e não fecha os olhos ao pecado por outro lado Deus exerce 

misericórdia e amor por mil gerações daqueles que o buscam. 

Versículo 8: "E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, 

o adorou: e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, 

segue em nosso meio connosco; porque este povo é de dura 

cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, e o nosso pecado, e toma-nos 

por tua herança." Moisés se prostra diante de Deus para adorá-

lo. É para nós um exemplo de fé e devoção. Ao receber aquela 

grande revelação, Moisés não poderia ter tido outra atitude, 

senão de adorar e devoção ao Senhor. Moisés faz uma oração 

sincera ao Senhor. Ele não pretende convencer Deus que o povo é 

inocente, bom ou bem intencionado; Ele reconhece que o povo é 

de dura cerviz; É gente rebelde. Mas mesmo assim pede 

misericórdia pelo povo. O povo de povo de dura cerviz não tem 

em si mesmo nenhum mérito. E Deus não salva o povo de Israel 

baseado em alguma virtude ou mérito seu. O povo é salvo pelo  

amor e misericórdia de Deus. Moisés diz: "Perdoa a nossa 
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iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança." 

Moisés era um homem de oração. Versículo 10: "Então disse: Eis 

que faço uma aliança; diante de todo o teu povo farei 

maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre 

nação alguma: de maneira que todo este povo, em cujo meio tu 

estás, veja a obra do Senhor; porque coisa terrível é o que 

faço contigo." A expressão terrível neste verso não quer dizer 

algo que incita terror, mas sim algo maravilhoso e grande. Deus 

age em defesa do seu povo. Os povo que fossem inimigos do povo 

de Deus  tremeriam de medo diante do que Deus grande que 

actuava em favor do seu povo. O povo seria protegido e essa 

protecção seria notória a todos os povos vizinhos. Mas, tinha 

de haver, da parte do povo, obediência e submissão ao Senhor.  

Versículo 11: "Guarda o que eu te ordeno hoje: Eis que lançarei 

fora na tua presença os amorreus, os cananeus os heteus, os 

ferezeus, os heveus, e os jebuseus." Pela terceira vez Deus 

salienta o facto de que vai destruir os inimigos de Israel. 

Todos aqueles povos seriam expulsos da terra prometida, por 

causa da grande corrupção moral a que chegaram.  

Versículo 12: "Abstém-te de fazer aliança com os moradores da 

terra para onde vais; para que te não sejam por cilada." Deus 

adverte o seu povo para não fazerem nenhum concerto ou aliança 

com os povos daquelas terras, porque isso lhes seria 

prejudicial. Agora o versículo 13: "Mas derrubareis os seus 
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altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes-

ídolos." O povo não só não podia fazer pactos ou alianças com 

esses povos, mas pelo contrário, tinha de destruir os seus 

deuses falsos, numa espécie de julgamento sobre eles, devido ao 

pecado e iniquidade que praticavam. A idolatria era muito 

praticada pelos habitantes daquela terra, e a imoralidade fazia 

parte da própria religião ou culto, ao ponto de as crianças 

serem oferecidas em sacrifício aos ídolos.  

Versículo 14: "Porque não adorarás outro Deus: pois o nome do 

Senhor é zeloso; sim, Deus zeloso é ele." O povo não deve 

adorar nenhum outro Deus. O Deus zeloso, expressão que 

encontramos pela Segunda vez neste texto, mostra que Deus  

cuida do seu povo. É impossível dizermos que amamos alguém se 

não demonstrarmos por esse alguém algum zelo, interesse e 

cuidado. Quando a pessoa ama, revela cuidado e interesse pela 

pessoa amada. 

Vamos agora ler os versículos 15 a 17: "Para que não faças 

aliança com os moradores da terra: não suceda que em se 

prostituindo eles com os deuses, e lhes sacrificado, alguém te 

convide, e comas dos seus sacrifícios, e temos mulheres da suas 

filhas para os teus e suas filhas prostituindo-se com seus 

deuses, façam que também os teus filhos prostituam com seus 

deuses. Não farás para ti deuses fundidos." A ordem aqui dada 

por Deus ao seu povo, em relação aos moradores da palestina não 

é de fácil compreensão. Deus mandou destruí-los ou expulsá-los 
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da terra. Por que? Bem, a questão que se levanta aqui é a mesma 

que se levantou diante da destruição de Sodoma e Gomorra, e 

também diante da destruição do mundo através do dilúvio, no 

tempo de Noé. As razões são as mesmas: O pecado, a corrupção e 

a imoralidade. O ser humano chega a um ponto em que está tão 

enraizado e dominado pelo pecado, que Deus deixa de tolerar 

isso e envia o seu julgamento. Os povos que habitavas a 

palestina estavam completamente corrompidos. Na sua idolatria 

sacrificavam a crianças aos seus deuses e a imoralidade era tal 

que era parte integrante do próprio culto. As doenças venéreas 

assolavam de forma epidémica, resultado dessa imoralidade. O 

estado da corrupção moral e física desses povos era uma ameaça 

a humanidade inteira. Se aqueles povos tivessem sido 

preservados como estavam, seriam uma ameaça a toda humanidade. 

Porém Deus não permitiu, e numa operação cirúrgica, eliminou ao 

redor do seu povo, o perigo da contaminação do pecado. Não nos 

esquecemos contudo que devido ao estado de degradação moral 

extrema em que aqueles povos estavam, se auto destruiriam, mais 

cedo ou mais tarde, pelas suas doenças e vícios. A intervenção 

de Deus foi para impedir que a degradação alcançasse toda a 

humanidade.  

Vamos ler o versículo 18: "Guardarás a festa dos pães asmos; 

sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo 

indicado no mês de Abibe; porque no mês de Abibe saíste do 

Egipto." A festa dos pães asmos é celebrada novamente, pois o 
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povo se prepara para entrar na terra da promessa.  

Versículo 23: "Três vezes no ano todo homem entre ti aparecerá 

perante o Senhor Deus, Deus de Israel." Depois deste episódio 

Deus fala de diversos assuntos: Versículos 25 e 26: "Não 

oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem 

ficará o sacrifício da páscoa da noite para a manhã. As 

primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do 

Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria 

mãe." As primícias dos frutos da terra falam do dever de se 

colocar Deus em primeiro lugar.  

Passamos agora para o Êxodo 35. Vamos ler os três primeiros 

versículos: "Tendo Moisés convocado toda a congregação dos 

filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o 

Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalharás seis dias, mas o 

sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso, solene ao 

Senhor; quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em 

nenhuma das vossas moradas no dia de sábado." Vemos novamente 

referência aqui a questão do descanso. Recordo que esta questão 

surge pela primeira vez na altura em que Deus criou o mundo; 

Deus também descansou no final da sua criação. Este mesmo 

mandamento, agora referente a guarda do Sábado, foi dado ao 

homem, para seu próprio beneficio, se muitos de nós descansemos 

pelo menos um dia por semana certamente haveria menos problemas 

familiares e sociais, quantas vezes os pais não tem tempo para 
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os filhos porque estão atarefados com trabalho, marido não tem 

tempo para a sua esposa e vise versa, por estar demasiado 

ocupado, como o mundo seria diferente se as pessoas investissem 

mais no seu descanso e no bem estar dos que os rodeiam, vários 

estudos recentes feitos por grandes multinacionais afirmam que 

um empregado que tem tempo para o seu lazer e vida familiar 

sadia é mais produtivo do que aqueles que gastam muito tempo na 

sua empresa.  

Versículo 4 a 9: "Disse mais Moisés a toda congregação dos 

filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, 

dizendo: "Tomai, do que tendes, uma oferta para o Senhor; cada 

um, de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao 

Senhor: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, 

linho fino, peles de cabras, peles de carneiros, tintas de 

vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite 

para a iluminação, especiarias, para o óleo da unção e para o 

incenso aromático, pedras de ónix e pedras de engaste para a 

estola sacerdotal e para o peitoral." Todo o povo tinha prazer 

em dar para Deus; E podemos ver quantas coisas eles deram. O 

povo estava interessado em dar, em sinal de gratidão a tudo 

quanto Deus havia feito por eles, como tivemos oportunidade de 

ver na altura da construção do tabernáculo. Todos levaram em  

abundância, a ponto de ser necessário avisar ao povo que já não 

era preciso trazer mais nada. Havia mais que o suficiente. Onde 

os israelitas foram buscar tanta riqueza? Também já tivemos 
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oportunidade de ver que quando eles saíram do Egipto, 

despojaram os egípcios das sua riquezas, fazendo assim justiça, 

pelo facto de terem trabalhando como escravos durante séculos. 

O povo agora tinha para dar sempre e quando fosse necessário 

para as coisas de Deus.  

Vejamos os versículos 30 a 35: "Disse Moisés aos filhos de 

Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de 

Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o 

encheu de habilidade, inteligência e conhecimento, em todo 

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

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

entalhe de madeira, para toda a sorte de lavores. Também lhe 

dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aoliabe, 

filho de Aisamaque, da tribo de Dã. Encheu-os de habilidade, 

para fazerem toda a obra de mestre até a mais engenhosa, e a do 

bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, e em linho 

fino, e a do tecelão; sim, toda sorte de obra e a elaborar 

desenhos." Estes versos mostram-nos que o tabernáculo foi uma 

obra muito cara, avaliada em cerca de cinco milhões de Euros, 

só a construção. Para o serviço de Deus precisamos de algo 

precioso. Não pensemos que qualquer coisa serve para o trabalho 

de Deus. Aquilo que fazemos para Deus deve ser o mais valioso 

que temos. Deve ter a melhor qualidade. Deus é o dono dos 

nossos bens e das nossas riquezas. Quando temos isto em mente, 
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então não temos dificuldades em entregar para o trabalho do 

Senhor, numa atitude de gratidão e amor pelo que ele fez por 

nós, o melhor que temos, porque tudo pertence ao Senhor. "Meu é 

o ouro, minha é a prata" diz o Senhor. Tudo pertence ao Senhor. 

Somos apenas meros e simples administradores seus. Que Deus 

encontre em cada um de nós um fiel administrador da sua 

riqueza. Ficamos por aqui no estudo de hoje. Amanhã 

continuaremos com o povo de Israel na sua longa caminhada. 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.  


