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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. / 

 

Hoje damos início a uma outra secção invulgar do livro de 

Levítico. O livro de Levítico está cheio  de ensinamentos 

profundos e tem uma mensagem espiritual muito apropriada para 

os nossos dias. Bem no meio do livro de Levítico se encontram 

ensinamentos sobre a lepra. Podemos designar esta secção com o 

título "Santidade para o Senhor" ou "Santidade na vida diária". 

Isto significa que Deus se interessa pela conduta de seus 

filhos e pela vida que eles levam. Nos últimos estudos 

debruçamo-nos sobre a alimentação do povo de Deus e do 

significado espiritual para os nossos dias. Chegamos agora a 

purificação da lepra nos capítulos 13 e 14, e à purificação da 

imundícia no capítulo 15. Estes três capítulos formam uma 

secção e uma unidade de pensamento. O capítulo 13, que vamos 

estudar hoje, trata da lei referente ao controle da lepra. 

Recordo que a lepra na Bíblia tipifica o pecado. Nesta secção 

do livro de Levítico vemos que a lepra revela a natureza 
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totalmente corrompida do pecado e o pecado em acção.  

Em Mateus 15:19-20 lemos: "Porque do coração das pessoas é que 

vêm os maus pensamentos que as levam a matar, a cometer 

adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso e a 

injuriar a Deus. 
20 
São estas coisas que tornam as pessoas 

impuras. Mas isso de comer sem primeiro lavar as mãos não é que 

as torna impuras" Lembro mais uma vez que o livro de Levítico é 

sobre a adoração de um Deus santo. quero dizer que não estamos 

a falar das pessoas que actualmente tem lepra. Reconheço a 

dificuldade que é ser atingido por uma doença tão terrível que 

vai degenerando o corpo e no passado conduzia as pessoas à 

marginalizarão divido ao perigo do contagio. Por causa disso a 

lepra é um dos melhores símbolos da manifestação do pecado no 

coração do homem. A lepra representa a degradação do pecado que 

afastam ( marginaliza) o homem da verdadeira adoração a Deus. 

Estes capítulos que vamos hoje iniciar, mostram o desespero do 

pecado e a sua consequência: a morte!  

O leproso, quando caminhava pela estrada, gritava: "impuro, 

impuro". Esse clamor recordava os israelitas que eram também 

leprosos morais que necessitavam de uma purificação divina.  

Se você é daqueles que pensam que se vai salvar pelas suas 

obras e  esforço e que não precisa de Cristo como Salvador, 

então deixe-me que lhe diga: Se fosse ao céu exactamente como 

está agora, sem Cristo, seria um leprosos moralmente falando e 

Deus não o aceitaria em Sua presença. Deus não deve nada ao 
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homem, por isso ninguém pode exigir dele seja o que for, se 

primeiro não cumprir as suas exigências e mandamentos. Deus, no 

seu imenso poder poderia, se assim quisesse, fazer desaparecer 

o nosso planeta, neste grande universo. Mas, o Deus que tem 

todo o poder é o mesmo Deus que nos ama e se preocupa connosco. 

E o seu amor é a única coisa que nos ligar a Ele. Ele nos amou 

e nos ama tanto, embora sejamos pecadores, que enviou o seu 

Filho Jesus Cristo para sofrer na cruz o castigo que nós 

merecíamos por causa do nosso pecado. É desta forma que o amor 

de Deus nos liga a Ele, através do seu filho Jesus Cristo. Deus 

enviou esta mensagem a nação de Israel e continua a enviá-la 

hoje a nós gentios. O salmista diz no capítulo 38 versos 3, 5, 

7, e 18: ”Feriste-me com as tuas setas e atiraste-me por terra. 

Estou afogado no mar dos meus pecados; eles são carga pesada 

demais para mim. Todo o dia ando triste, cabisbaixo e 

deprimido. Na verdade, estou prestes a tropeçar; a minha dor 

não me larga um momento." É assim que nós somos. É assim que 

estamos diante de Deus. Aconselho-o a ler todo o Salmo 38 e a 

descobrir quão grande é a repulsa que Deus tem pelo pecado. O 

profeta Isaías disse: "Desde a planta do pé, até a cabeça não 

há nele cousa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, 

umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com 

óleo." Isaías 53:4-5 diz: "Na verdade ele suportava os nossos 

sofrimentos e carregava as dores, que nos eram devidas. E nós 

pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava 
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duramente 

f
. Mas ele foi ferido por causa das nossas faltas, 

aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia 

redimir caiu sobre ele; ele recebeu os golpes e nós fomos 

poupados."  Do que é que nós fomos sarados? Naturalmente do 

pecado, mas não necessariamente das doenças físicas. Na 

primeira carta de Pedro 2:24, o apóstolo diz: "Suportou os 

nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, para que nós 

morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida de união 

com Deus. Foi pelas suas chagas que vocês foram curados." Neste 

texto é bem claro que Pedro refere-se ao pecado quando cita o 

trecho de Isaías. Fomos sarados do que? 

Nós estávamos mortos no pecado e ele tomou sobre o seu próprio 

corpo os nossos pecados; Isto aconteceu quando Jesus estava na 

cruz. A doença física é resultado da nossa condição como seres 

humanos que desobedeceram ao plano inicial de Deus. 

Enquanto estudamos este capítulo devemos ter em conta duas 

considerações importantes: Primeira, é que lepra já naquele 

tempo tinha cura, pois quando chegamos ao capítulo 14:2 lemos: 

"Estas são as normas para a cerimónia de *purificação dum 

*leproso. Quando o forem levar ao *sacerdote " Aparentemente o 

leproso podia ser curado naquele tempo, da mesma forma que hoje 

em dia existe cura para lepra. A verdade é que tanto o capítulo 

13 como o 14, que vamos estudar no próximo programa, não 

apresentam uma cura nem um tratamento para lepra. Estes 

capítulos apenas dão instruções sobre como identificar um caso 
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de lepra, as medidas a serem tomadas para evitar o alastramento 

da doença no acampamento israelita e ensina o ritual a ser 

seguido após a cura. A lepra era uma doença altamente 

contagiosa, que provocava o pânico, porque na maioria dos casos 

era fatal. No capítulo 14 trataremos da purificação cerimonial 

da lepra, que era feita após a cura física.  

A Segunda coisa que temos que ter em consideração é que este 

capítulo não é um tratado científico sobre identificação, 

prevenção e cura da lepra. É dado o diagnóstico aproximado da 

doença, mas não o seu tratamento. Este diagnóstico não é um 

diagnóstico médico da doença, mas um diagnóstico prático, 

ajustado ao conhecimento da época, com lições espirituais 

claras para os dias de hoje. O ritual era cerimonial e não 

tinha poder curativo.  Eu creio que a Lepra dos nossos dias é a 

mesma que vemos na Bíblia. Já muito foi escrito sobre o 

assunto, apoiando ou refutando esta ideia, mas a conclusão que 

se chega é que a doença é a mesma. No entanto, no Antigo 

Testamento a palavra lepra não designava apenas a lepra física, 

como a conhecemos hoje, mas, como vemos no capítulo 15, 

abrangia todas as doenças da pele, inclusive os tumores da 

pele, e furúnculos. Além disso, encontramos aqui apenas os 

cinco primeiros estágios da lepra, isto é, do contágio ao ponto 

em que a pessoa era declarada leprosa e era afastada da 

sociedade.  

As cinco divisões deste capítulo são: Primeiro, nos versículos 
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1 a 8, o diagnóstico de um novo caso de lepra. Segundo, do 9  

ao 17, o diagnóstico de um caso antigo de lepra. Terceiro o 

diagnóstico da lepra que surge de uma úlcera ou de uma 

queimadura. Quarto o diagnóstico de lepra na cabeça ou na 

barba. E quinto o destino das roupas dos leprosos.   

 

Vamos iniciar a leitura dos versículos 1 e 2: "O Senhor disse a 

Moisés e a Arão: 
2

 “Quando na pele de alguém aparecer uma 

inflamação, um herpes ou uma mancha luzidia com aspecto de 

*lepra 

x, essa pessoa será levada ao *sacerdote Arão ou a 

qualquer dos seus filhos sacerdotes." Em comparação com as 

técnicas modernas de diagnóstico, os métodos de Levítico 

parecem muito rudimentares e muito simples. O diagnóstico não 

era feito a fim de prescrever um tratamento, mas apenas para 

determinar um ritual religioso. Podemos ver que naquele tempo 

eles já sabiam muita coisa sobre lepra. Creio que os sacerdotes 

atendiam milhares de casos, de modo que sabiam perfeitamente o 

que deviam observar. Talvez isto não fosse tão simples como 

podemos pensar, mas era um sistema eficaz. Há três sintomas que 

deviam ser identificados: O Inchaço, uma úlcera, uma pústula ou 

um furúnculo e uma mancha lustrosa. Estes eram os sintomas, mas 

uma pessoa que tivesse um desses sintomas não significava que 

sofria obrigatoriamente de lepra. O primeiro passo do ritual 

era trazer o paciente, que apresentava um sintoma destes, a 

Arão ou a um dos sacerdotes. Isto nos mostra que qualquer 
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manifestação de pecado, pequena ou grande, deve ser 

imediatamente trazida ao nosso grande Sumo Sacerdote, que 

também é o nosso grande Médico. Quando o filho de Deus peca 

deve ir imediatamente ao Senhor Jesus, em arrependimento e 

confissão, para evitar que o pecado domine a sua vida e 

contamine aqueles que o rodeiam, sinceramente creio que nós 

hoje em dia perdemos a perspectiva de como os nossos actos 

influenciam a vida dos outros, por vezes as pessoas riem quando 

falamos de pecado, e pensam que eu sou livre de fazer o que bem 

entendo, mas se nós pensarmos um pouco veremos como isso é 

verdade, Por exemplo quando uma pessoa se alcooliza podemos não 

querer chamar isso de pecado, mas quando alguém se alcooliza 

toda uma família sofre, quer por falta de dinheiro que é gasto 

no álcool em vez de ser investido na vida e educação e lazer da 

família, se pensarmos em algo que tantos acham normal, como as 

relações sexuais fora do casamento, vamos verificar o que isso 

provoca nas famílias onde isso acontece, quer em termos dos 

maridos ou mulheres que são traídos quer dos filhos que muitas 

vezes são usados pelos cônjuges para ganhar influencia e 

manipular o outro, assim talvez fique mais claro como o pecado 

influencia a vida do indivíduo mas ao mesmo tempo influencia a 

vida de quem nos rodeia.  

 

então quando pecar devemos levar o caso ao grande sumo 

sacerdote a Deus. Quando estiver doente apresente o seu 
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problema ao Grande Médico, o Senhor Jesus. Creio que cada 

pessoa deve usar o bom senso para solucionar os problemas da 

sua vida. o facto de apresentar a sua doença física a Deus, não 

quer dizer que não vai vá ao médico, porque ele estudou e 

recebeu de Deus a capacidade para prescrever o tratamento 

adequado para o curar, não é pecado ir ao médico.  

Versículo 3: "O sacerdote examinará a parte doente: se nela o 

pêlo se tornou branco e a pele está mais funda do que à sua 

volta, trata-se de lepra; depois deste exame, o sacerdote 

declara-o *impuro." Todo este processo era feito com tempo e 

cuidado. A pessoa era examinada cuidadosamente por um certo 

período de tempo. Se uma pessoa, com um problema de pele, fosse 

consultar o sacerdote, a tarefa do sacerdote era colocar essa 

pessoa em observação por alguns dias, examinar cuidadosamente a 

mancha e ver se evoluía ou não. Se a doença desaparecesse, o 

sacerdote mandava-a embora. Mas, se os pelos a volta da mancha 

ficassem brancos, era sinal de que estavam morrendo e que havia 

algo de ruim debaixo da pele. A mancha alastra e a doença 

piora. A pessoa tinha a certeza que tem uma doença séria. O 

sacerdote declarava a pessoa impura.  

De alguma forma a nossa vida de pecado assemelha-se à doença da 

lepra, e Deus já providenciou a cura para o mal do pecado, isso 

Ele o fez atraves da pessoas de Jesus quando Ele na cruz nos 

purificou de todo o pecado, é uma questão de irmos até Jesus e 

confessarmos o nosso pecado. se desejar pode fazer isso agora 
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mesmo, diga-lhe “ Senhor eu confesso o meu pecado e recebo 

agora mesmo o teu perdão que Tu ofereces-te através da tua 

morte na Cruz, no nome de Jesus eu oro.” 

A lepra representa fielmente o pecado. Mas Hoje vamos terminar 

aqui e voltaremos a tratar deste assunto no próximo programa. 

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. 

 


