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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. / 

 

Caro amigo, hoje vamos voltar ao Velho Testamento e iniciar o 

estudo de um novo livro: O livro de Levítico. Antes de 

começarmos o estudo propriamente dito, quero fazer uma 

introdução ao contexto do livro e tecer algumas considerações 

importantes sobre Levítico. O nome de Levítico tem a ver com a 

tribo de Levi, que entre os israelitas estava especial e 

exclusivamente encarregue das funções sacerdotais. O livro trata 

de assuntos ligados à vida religiosa e ao culto judaico. Daí que 

o nome Levítico lhe tenha sido atribuído pela tradução grega dos 

Setenta, a Septuaginta, e se tenha tornado universal, mesmo fora 

do ambiente propriamente judaico. 

Como se vê desde o primeiro versículo, é Deus que, da tenda do 

encontro, se dirige a Moisés, para lhe comunicar um grande 

número de normas e de leis, com a promessa de que “elas garantem 

a vida a quem as puser em prática”. Explica-lhes a maneira de 

evitar tudo o que podia dificultar o seu encontro com Deus e 

como deviam fazer para que aquela tenda, e implicitamente o 

futuro templo, fossem realmente um lugar de encontro com Deus. A 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  159  P-#    

 

2 

 

área geográfica da narração começa e termina no monte Sinai, 

onde Deus deu a lei a Moisés. No livro de Êxodo Deus deu 

instruções minuciosas para a construção do tabernáculo. O 

tabernáculo foi construído e a glória de Deus encheu o 

tabernáculo. O livro de Levítico dá as normas de adoração no 

tabernáculo. Podemos assim dizer que Levítico é o livro da 

adoração. O ideal do Levítico está sintetizado no princípio, 

segundo o qual o povo deve ser santo, porque Deus é santo. Esta 

santidade de maneira nenhuma se limita à relação com Deus. O 

amor ao próximo é pedra fundamental neste livro aparentemente 

ritualista. Apesar da estranheza que podem causar algumas destas 

leis, o conjunto do Levítico mostra bem que a comunhão com Deus 

é uma necessidade vital para o homem.  

A autoria do livro é atribuída a Moisés, fazendo parte do 

Pentateuco.  

O livro começa: “1 O Senhor chamou por Moisés, da tenda do 

encontro, e mandou-lhe 2 que fosse comunicar aos israelitas as 

seguintes ordens: “Quando alguém quiser oferecer ao Senhor um 

animal, pode escolher para isso uma cabeça de gado graúdo ou de 

gado miúdo.” Como vemos Deus fala com Moisés e com o povo 

apartir do tabernáculo. Deus chama o seu povo ao tabernáculo e 

dali comunica com o seu povo. A palavra Eclesia significa no 

grego, chamado de fora. Os homens são chamados do mundo para 

Deus. Deus chama o pecador para vir a ele e terem com ele uma 

relação de amor e comunhão. Neste livro temos sacrifícios, 
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cerimónias, ritos, liturgias, instruções, purificação, 

convocação, dias sagrados, observâncias e advertências. Todas 

estas práticas foram dadas para nos ensinar verdades espirituais 

e é isso que iremos tentar transmitir nos próximos programas ao 

estudarmos este livro da bíblia. O apóstolo Paulo diz em 1 

Coríntios 10.11: "Estas coisas aconteceram-lhes a eles para 

servirem de exemplo e foram escritas como aviso para nós, que 

vivemos nestes últimos tempos.” 1 Pedro 1:10-11 diz: "
10 
Foi a 

respeito da salvação que os 
*
profetas procuraram investigar e 

saber, e falaram a propósito do dom que agora Deus vos havia de 

conceder. 
11 
Procuravam descobrir o tempo e as circunstâncias a 

que se referiam as indicações que lhes eram dadas pelo Espírito 

de Cristo. Pois o Espírito que estava neles anunciava os 

sofrimentos que Cristo havia de suportar e a glória que havia de 

receber.  

Em Hebreus 11:13 lemos: "Todas estas pessoas morreram na fé, sem 

terem recebido antes as coisas que Deus tinha prometido. Viram-

nas de longe e alegraram-se com elas. Eles afirmavam que 

pertenciam a outra terra e que estavam só de passagem.” Pelo que 

lemos nestes versos da Bíblia, o livro de Levítico contém 

instruções importantes para os nossos dias, porque faz 

referência a Cristo de uma maneira singular. Os cerimonias que 

encontramos em Levítico são figuras, imagem e exemplos que falam 

sobre Cristo e o seu ministério na terra em favor dos homens. 

Quando Jesus declarou, em conversa com a mulher samaritana: 
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"Acredita no que te digo, mulher! Chegou o tempo em que todos 

podem adorar o Pai sem ser neste monte ou em Jerusalém. 
23 
Porém, 

chegou o tempo, em que todo aquele que adora o Pai como deve 

ser, o deve adorar espiritualmente e com verdade. Assim é que o 

Pai quer que o adorem. 
24 

Deus é espírito e os que o adoram devem 

fazê-lo espiritualmente e com verdade.” João 4:22 – 24 Fazia 

referência a adoração de que fala o livro de Levítico. Por isso 

essa mensagem é para os nossos dias. Levítico ensina que o 

caminho para Deus é o sacrifício, por isso a palavra expiação 

aparece 45 vezes mencionada. Expiação aqui significa cobrir. Não 

quer dizer que hoje temos de fazer sacrifícios para sermos 

salvos. A Bíblia é bastante clara a esse respeito: Cristo fez o 

sacrifício que era necessário para sermos salvos. A expiação e 

os sacrifícios no antigo Testamento tinham o objectivo de cobrir 

o pecado do povo, até que Cristo viesse e os expiasse ou cobri-

se para sempre. O sangue dos animais não eliminava o pecado da 

vida dos homens, mas cobria-os, até a altura em que Jesus veio e 

tirou definitivamente os nossos pecados.  

O apóstolo Paulo fala disso em Romanos 3:23-26: "Todos pecaram e 

ficaram longe de Deus. 
24 

Mas, pela sua 
*
bondade, Deus torna-os 

seus amigos gratuitamente por meio de Jesus Cristo que os 

libertou do poder do pecado. 
25 
Deus fez com que Cristo, pela sua 

morte, se tornasse instrumento de perdão para os que crêem 

nele 
j
. Mostrou assim como é bondoso. Outrora tinha sido paciente 

e não tinha castigado os pecados dos homens. 
26 
Agora mostra como 
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põe as pessoas em boas relações com ele, pois Deus é bom e faz 

com que fiquem de bem com ele os que crêem em Jesus. Os pecados 

de todos aqueles que ofereciam sacrifícios judaicos foram 

apagados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. O derramamento 

do sangue de touros e de bodes era um Símbolo, anunciando aquilo 

que Jesus iria realizar no Calvário. Quando Cristo veio e morreu 

na cruz todos aqueles sacrifícios cessaram, penso que ainda está 

lembrado o que vimos no evangelho de S. Marcos que a cortina do 

templo se rascou de alto a baixo, mostrando assim que agora 

temos acesso a Deus através do sangue de Cristo. Aqueles que 

ainda hoje fazem sacrifícios físicos ou de animais para a sua 

salvação, não alcançaram o seu objectivo ainda que o façam com 

boa intenção, pois o único sacrifício que Deus aceita pelo 

pecado do homem é o sacrifício de Jesus Cristo, já realizado na 

cruz do Calvário. A salvação do pecador já foi realizada na 

cruz. Resta agora ao homem apenas crer neste sacrifício. O 

sacrifício de Cristo na cruz é válido para a salvação de todos 

os homens em todos os tempos, do passado, do presente e do 

futuro. O livro de Levítico ensina-nos que o caminho para Deus é 

pelo sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há 

remissão de pecados, e ensina também que o andar com Deus é um 

andar pela santificação. A palavra santo aparece no livro 87 

vezes. Deus declara que o seu povo deve ser santo diante dele, 

porque ele, o Senhor, é santo. Deus separou o seu povo dentre os 

outros povos, para que ele fosse santo. Por esta razão Deus lhes 
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deu leis restritas, para orientar a vida pessoal, social e 

espiritual do povo. Estas leis todas revelam o desejo e o plano 

de Deus de envolver o homem nas coisas espirituais e aproximar o 

ser humano a Ele em todas as áreas da sua vida. Deus está 

presente em todas as coisas em nossa vida. Os pormenores dos 

seus ensinos e leis mostram o quanto Deus está envolvido em 

nossas vidas, está interessado em nós e se preocupa com a sua 

criação. O nosso problema hoje é que estamos fechados para Deus. 

Não queremos que Deus intervenha ou interfira nas nossas vidas, 

nas nossas famílias, nos nossos negócios. E isso nos afasta de 

Deus.  

De forma resumida, podemos dizer que em Génesis encontramos o 

homem arruinado, em Êxodo o homem é retirado da escravidão, e em 

Levítico o homem adora a Deus em gratidão. No entanto podemos 

observar diversas analogias entre o livro de Êxodo e Levítico: 

No livro de Êxodo temos a oferta do perdão e em Levítico a 

oferta da purificação. Em Êxodo Deus se aproxima do homem, em 

Levítico o homem se aproxima de Deus. Em Êxodo Cristo é o 

Salvador, em Levítico Cristo é o santificador. Em Êxodo o pecado 

do homem é desmascarado, em Levítico o fracasso do homem é 

evidenciado.  

Em Êxodo Deus fala no monte, em Levítico Deus fala no 

tabernáculo. Em Êxodo o homem é levado a comunhão com Deus, em 

Levítico o homem fortalece a comunhão com Deus.  

Por tudo aquilo que já dissemos podemos dizer que este livro é 
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precioso para todos, sejamos cristãos ou não, porque se o livro 

tem uma mensagem de santidade para o cristão, tem igualmente uma 

palavra de salvação para aqueles que não têm ainda uma relação 

pessoal com Deus. O livro mostra-nos que somos pecadores, que 

estamos fora da comunhão com Deus por causa do nosso pecado, e 

que por isso precisamos de um sacrifício para a nossa remissão; 

esse sacrifício é Cristo!  

Em Levítico encontramos as boas novas de salvação, porque todo 

ele fala da expiação e da redenção feita por Cristo na cruz em 

nosso favor. Levítico é ao mesmo tempo um livro de redenção e de 

santificação. O Deus infinitamente santo, só pode ter comunhão 

com o homem, se o pecado do homem for coberto ou apagado. O 

livro de Levítico mostrar-nos que Cristo crucificado é o centro 

do cristianismo e aponta o caminho para o céu, como ele mesmo 

diz em João 14.6: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 

pode chegar ao Pai sem ser por mim." A mensagem do evangelho é 

que em Cristo foram satisfeitas todas as exigências da justiça 

de Deus, quanto ao pecado do homem.  

Os 7 primeiros capítulos do livro de Levítico falam de 5 ofertas 

e das suas leis. Todas estas ofertas são figuras de Cristo; umas 

falam da sua pessoa e outras falam da sua obra.  

Terminadas as considerações gerais sobre o livro, vamos entrar 

no estudo propriamente dito. Os dois primeiros versículos do 

primeiro capítulo de Levítico dizem: "O Senhor chamou por 

Moisés, da tenda do encontro, e mandou-lhe 2 que fosse comunicar 
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aos israelitas as seguintes ordens: 

“Quando alguém quiser oferecer ao Senhor um animal, pode 

escolher para isso uma cabeça de gado graúdo ou de gado miúdo.” 

Por estes versículos podemos ver que esta oferta fazia parte dos 

rituais religiosos dos filhos de Israel desde o princípio. 

Trata-se de uma oferta que o povo já oferecia a Deus. Agora Deus 

dá novas instruções sobre o assunto e convida todo o povo a 

participar neste culto. Ninguém é excluído a não ser que se auto 

exclua. A única condição que a Bíblia apresenta para que o homem 

receba a salvação é quer receber ou nas palavras de Jesus ter 

fome e sede. Jesus diz: “Quem tem sede venha a mim e beba.” O 

convite de Deus para a salvação é feito a todos os homens: 

"Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu 

vos darei descanso. 
29 
Juntem-se a mim e aprendam comigo, que sou 

manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará 

descanso.", disse Jesus Cristo no livro de Mateus 11:28. Jesus 

convida todos os homens. Ninguém é excluído. O sacrifício de 

Cristo foi suficiente para perdoar e purificar os pecados de 

todos os homens. Nos sacrifícios judaicos, os animais oferecidos 

eram animais domésticos limpos, sem máculas e sem defeitos. Não 

servia qualquer animal para o sacrifício. Isto lembra-nos que 

Cristo, o filho amado do pai, é o Cordeiro de Deus, perfeito, 

sem mácula e sem defeito, que tira o pecado do mundo. Quando 

Jesus foi baptizado ouviu-se a voz de Deus dizendo: “Este é o 

meu Filho querido. Tenho nele a maior satisfação".  No monte da 
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transfiguração novamente Deus afirma que Jesus Cristo é o seu 

filho amado. Jesus foi, por nós, a oferta perfeita entregue na 

cruz do Calvário. Enquanto o filho sofria na cruz, o pai também 

sofria no céu. 

Agora, caro amigo, tudo quanto o homem precisa fazer, é aceitar, 

pela fé, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A única 

condição é o homem querer, desejar, ter fome espiritual, ter 

sede de Deus e vir a Ele. Deus oferece ao homem salvação 

completa, perfeita e inteiramente de graça. Jesus Cristo é o dom 

gratuito de Deus. No próximo programa continuaremos e entraremos 

no estudo pormenorizado deste livro que certamente nos conduzirá 

a uma maior adoração. 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. 


