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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.  

Prezado amigo, o capítulo 12 de Levítico, o qual estudaremos 

agora, é um capitulo bem curto, com apenas 8 versículos. Em 

compensação o capítulo anterior tinha 47 versículos. Apesar de 

pequeno este é importante. De fato, num certo sentido podemos 

considerar este capítulo ainda mais importante. Vimos no 

capítulo 11 que uma pessoa podia se contaminar com o pecado 

pelo contacto com aquilo que era errado ou pecaminoso. isto é, 

foi dada importância à influência constante do pecado. Você e 

eu vivemos num mundo cheio de pecado. Esse o nosso ambiente 

hoje em dia. 

Este capítulo destaca as carácteristicas internas do pecado. 

Nós não somos só pecadores pelo contacto, mas pelo nascimento, 

e o escritor de Levítico fala aqui da lei sobre a maternidade, 

isto é, sobre as coisas relacionadas com o nascimento das 

crianças, sobre a transmissão do pecado pela herança de 

nascimento. Somos pecadores de nascença. E a própria natureza 

que herdamos é uma natureza pecaminosa, decaída. Davi disse, 
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"nasci em iniqüidade, e em pecado me concebeu minha mãe." Essa 

é a realidade de todo o ser humano. Enquanto o capítulo 

anterior tratou da alimentação para o crescimento, este 

capítulo trata do nascimento. os médicos que cuidam do 

nascimento das crianças são chamados de obstetras, e os que 

cuidam da saúde e do crescimento das crianças chamam-se 

pediatras. Pois bem, o grande médico, nosso Senhor, é um 

especialista nas duas coisas. Ele é o maior obstetra e o maior 

pediatra para nós hoje em dia.  

Os povos pagãos da época tinham ideias supersticiosas sobre a 

impureza da mulher que dava à luz. mas não há a menor ideia 

disto no ensino de Levítico, e espero que compreendamos isto 

enquanto estudamos o capítulo. Um outro costume não bíblico foi 

o de colocar a mulher numa posição inferior à do homem. Mas a 

lei de Deus não aprova nada desse costume, pois foi a lei 

mosaica que elevou a posição da mulher e exaltou a maternidade. 

Sendo um dos primeiros povos a adoptar oficialmente uma licença 

de parto. Aí está uma grande diferença em relação ao paganismo 

desses povos. 

Ao mesmo tempo em que ajudava Seu povo, a viver de uma forma 

mais higiénica, Deus ensinava uma grande verdade espiritual que 

é válida para nós hoje; nascemos em pecado.  

Hoje em dia há um ensino que não é muito popular:  é o da queda 

total da humanidade. Mas se nós olharmos para as pessoas em 

nossa volta veremos que elas são: egoístas, vaidosas, 
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orgulhosas, arrogantes, não têm respeito pelos outros. Meu caro 

amigo, essas pessoas demonstram a queda total da humanidade. É 

justamente isso que Romanos 5.12 nos ensina: "Portanto, assim 

como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a 

morte, assim também a morte passou a todos os homens porque 

todos pecaram." Esta é a nossa condição e este capitulo de hoje 

nos mostra o nosso estado natural, que é afastados de Deus. 

Quero ler os versículos 1 e 2:  

1
 O Senhor disse a Moisés 

2
 que comunicasse aos israelitas as seguintes instruções: “Uma 

mulher que ficar grávida e der à luz um menino, ficará 
*
impura durante sete dias, como se 

fosse o tempo da sua menstruação.  na verdade, ela ficava impura por 40 

dias, sendo que depois dos sete primeiros dias de sua impureza, 

o menino era circuncidado. Os 40 dias estão descritos nos 

versículos 3 e 4: 
3

 Ao oitavo dia, faz-se a cerimónia da 
*
circuncisão 

u
 do menino. 

4
 Depois, espera mais trinta e três dias, até ficar 

*
purificada do sangue perdido; entretanto, não 

deve tocar em nada de sagrado nem ir ao 
*
santuário, até estar terminado este período de 

*
purificação.  Vemos por este texto a preocupação de 1º proteger a 

mãe de qualquer responsabilidade durante os primeiro 40 dias, e 

2º mostrar a nossa natureza tal qual ela é. 

o 1º aspecto referido aqui é esse de uma licença de parto para 

as mulheres, e para que ela se tornasse efectiva ela teria de 

aparecer em forma de lei ou decreto de lei, o livro de levito 

acima de tudo é a palavra de Deus, mas também era o livro das 

leis da nação de Israel era por assim dizer o código civil do 
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pais. Então o texto aqui não vem rebaixar a mulher mas dar-lhe 

alguns direitos que só agora nos dois últimos séculos é que se 

começou a abordar, hoje já se reconhece tal importância ao 

facto da mãe estar em casa com a criança nos primeiros tempos 

que em alguns países já se estendeu esse período de licença de 

parto até aos pais, permitindo que os dois estejam a cuidar da 

criança. Sabemos hoje como é fundamental o apoio dos pais aos 

filhos nos primeiros anos de vida e como a educação nessa fase 

se torna tão estruturante para o desenvolvimento do caracter e 

valores desse ser. 

Um outro aspecto a verificar é o salientar que um parto que é 

algo tão natural num ser humano é apresentado como sendo algo 

impuro, isto revela-nos a nossa natureza pecadora desde que 

nascemos até que morremos, mas alguém pode perguntar, "mas se 

aquele bebezinho é um pecador que veio ao mundo, que acontecerá 

se ele morrer na infância? Está perdido porque é um pecador?" 

Não. Em Adão todos morrem, e por essa razão até mesmo pequenas 

crianças morrem, mesmo sem cometer um único pecado. mas espere 

só um minuto. Jesus Cristo disse, "deixai vir a mim os 

pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos 

céus." Além disto, Jesus também disse: "os seus anjos estão na 

presença de meu Pai." Se o próprio Jesus Cristo falou que as 

criancinha têm anjos para sua protecção, por que Deus iria 

cuidar delas se elas fossem para o inferno antes de atingirem, 

a idade da razão? E por que Jesus afirmou que o reino dos céus 
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pertence aos pequeninos! mas qual é a razão das criancinhas não 

irem para o céu quando morrem? Ora, Jesus disse é necssário que 

o recebamos como uma das criançias, mas no momento em que 

atinge a idade da consciencia, deve então fazer uma decisão de  

seguir a Cristo. Ao estudarmos o capítulo anterior também 

tratamos de decisões. Aqui o capítulo trata daqueles que não 

são capazes de tomarem uma decisão. Robert Robertson pôs no 

túmulo de quatro de seus filhos que faleceram ainda pequenos o 

seguinte epitáfio: "Debaixo desta pedra jazem quatro 

criancinhas. Diga então: elas estão salvas ou perdidas? Se a 

morte vem por causa do pecado, elas pecaram porque jazem aqui. 

Se o céu é alcançado pelas obras, elas não podem estar nesse 

lugar. Oh, como a razão é depravada! prestem atenção às páginas 

sagradas da Bíblia. O problema está resolvido: Elas morreram 

por causa do pecado de Adão e vivem porque Jesus morreu." Caro 

amigo, como está é uma verdade maravilhosa!  

De acordo com a lei levítica, a mãe ficou impura porque pôs um 

pecador no mundo. Mas veja só, Eva pensou que havia trazido o 

Salvador ao mundo. Ela disse: "Vou pôr o nome de Caim em meu 

filho, pois eu adquiri o homem do Senhor." É verdade, ela teve 

um filho homem. mas esse filho mais tarde se tornou um 

assassino, e não o Salvador que ela esperava. Quero lhe dizer 

que esta lei do ritual Levítico lembrava as mulheres de que 

elas continuavam a dar à luz o mesmo tipo de bebês que Eva 

trouxe ao mundo. Todas as crianças são pecadoras de nascença, 
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por causa do pecado de Adão. Mas ao mesmo tempo podemos ver que 

delas é o reino dos céus. Quem já teve que cuidar de crianças 

pequenas mesmo bebés recém nascidos sabe como ele em poucos 

dias já sabem com chamar os pais à atenção e se os pais com o 

devido cuidado e equilíbrio não forem logo marcando a sua 

autoridade e posição dentro em breve é o bebé que manda lá em 

casa. Há uns anos atrás foi lançado o livro sobre educação de 

crianças, de um psicólogo americano muito conhecido, que se 

tornou uma referencia para o mundo ocidental, Dr. Spock, ele 

dizia que os filhos devem ser criados com toda liberdade, sem 

nenhum castigo quando fazem algo errado. isso veio a dar origem 

a várias gerações de jovens rebeldes.  temos o dever como 

educadores de criar as nossas crianças de acordo com princípios 

fundamentais tais como a verdade, honestidade, disciplina, 

higiene, amor, segurança, respeito ao próximo, esses são os 

princípios que vemos na Bíblia. Muitos e muitos pais criaram 

seus filhos seguindo as idéias desse psicólogos, e o resultado 

foi que tiveram filhos problemáticos.  

 

Ao voltarmos ao capítulo 12 de Levítico, não entraremos em 

muitos detalhes aqui. Todavia, devo chamar sua atenção para o 

verso 3: 
3

 Ao oitavo dia, faz-se a cerimónia da 
*
circuncisão 

u
 do menino. 

Os primeiros sete dias o menino ficava em casa e não era 

circuncidado. Circuncisão era o sinal dado a Abraão, quando 

Deus estabeleceu a sua aliança com ele. então todos os meninos 
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ao oitavo dia devia ser circuncidado, e a partir daquele dia a 

mãe permanecia impura por mais 33 dias. Nos primeiros sete dias 

ela era lembrada de que era descendente de Adão, e nos últimos 

33 dias de que descendia de Abraão. Abraão foi acima de tudo o 

filho de Adão. Ele mesmo não nasceu dentro da aliança com Deus, 

e por isso teve que estabelecer pela fé essa aliança com o 

Senhor. Portanto, o nascimento natural não faz com que o homem 

esteja automaticamente numa relação boa com Deus. Quando você 

nasceu neste mundo, você nasceu tendo uma natureza pecadora. E 

essa natureza nos separados de Deus, Ele pode julgar e condenar 

todo este mundo com justiça e rectidão. Deus seria ainda justo 

e recto se tivesse julgado Adão e o condenado às trevas eternas 

no mesmo dia em que pecou. E se isto tivesse acontecido, os 

anjos ainda cantariam: "Santo, santo é o Senhor, Deus dos 

exércitos." Deus nunca esteve em dívida comigo nem jamais 

estará. Você e eu estamos neste mundo como pecadores separados 

de Deus porque livremente o homem quis se separa de Deus e 

desde então todos nos estamos separados desde o nascimento. E é 

importante que esta grande verdade seja anunciada. Caro amigo, 

este é um grande capítulo que estamos estudando, e eu não vou 

ficar falando de uma porção de detalhes sobre o nascimento de 

um menino, sobre o que já vimos alguma coisa, nem sobre o 

nascimento de uma menina, caso em que a impureza dura o dobro 

do tempo. Depois do tempo de impureza a mãe devia trazer um 

sacrifício para expiação, isto é, devia trazer um animal ao 
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tabernáculo para morrer ali, sofrendo o castigo da sua 

impureza. 
6

 Terminado o período de purificação pelo nascimento dum menino ou duma 

menina, irá entregar ao 
*
sacerdote, à entrada da 

*
tenda do encontro, um cordeiro de um ano 

para um 
*
holocausto, e um pombo ou uma rola como 

*
sacrifício pelo perdão do pecado. 

Ela devia trazer um sacrifício. E hoje em dia a mãe deve 

confiar no Senhor Jesus Cristo que ofereceu um sacrifício 

perfeito a Deus para a expiação de nossos pecados; o animal 

sacrificado por nós foi o cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Se a 

mãe reconhecer esta verdade, ela está preparada para criar e 

educar seu filho nos caminhos de Deus mostrando aos seus filhos  

que ele precisa aceitar a Cristo. E como os lares precisam 

dessa verdade maravilhosa hoje! Muitos jovens rebeldes têm 

causados inúmeros problemas ao nosso país, são viciados em 

drogas, agitadores, rebeldes, delinquentes. E muitos destes 

jovens foram criados em lares que se dizem cristãos. 

Quero concluir dizendo o seguinte: Você se lembra do que 

aconteceu quando o Senhor Jesus nasceu? Bem, as pessoas ricas 

deviam levar um cordeiro ao templo para ser sacrificado, mas se 

a mulher fosse pobre, deveria levar dois pombinhos. Maria, mãe 

de Jesus, por ser pobre, levou dois pombinhos e os ofereceu em 

sacrifício. Por que e será que ela ofereceu esse sacrifício? 

Ela o fez porque era uma pecadora. Agora pense comigo, se ela 

não fosse pecadora não precisaria fazer sacrifício pelo pecado; 

se ela ofereceu dois pombinhos, foi porque era pecadora. Além 

disso, ela levou qualquer oferta de sacrifício pelo seu filho. 
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muito embora a Bíblia não conte todos os detalhes da vida de 

Jesus, mas apenas os principais acontecimentos, ela nunca nos 

diz que Jesus algum dia tenha oferecido algum sacrifício 

enquanto este aqui na terra. Qual seria a razão disto? A 

verdade é que Ele próprio foi a oferta de sacrifício a Deus 

pelo pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus. Prezado 

amigo, espero ter dado a você algo para pensar, porque você e 

eu estamos vivendo num mundo que está abandonando à loucura.  

mundo de hoje é um mundo irracional. A' um mundo que virou as 

costas para o Deus Todo-Poderoso, e por isso mesmo o julgamento 

de Deus está começando a cair sobre as pessoas. Meu amigo, isto 

é o que acontece actualmente. Nós somos a própria prova de que 

neste mundo só nascem pecadores e de que todos os homens 

precisam da graça salvadora de Deus. Todos precisam do sangue 

de Cristo que foi derramado na cruz para pagar a penalidade de 

seus pecados. 

No próximo programa continuaremos a ver o que Deus tem para nos 

ensinar neste incrível livro. 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.  

 

 


