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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 ouvinte, no último programa vimos que a lepra na Bíblia 

simboliza de muitas maneiras o pecado. Algumas delas são: 

Primeiro ela se torna visível, de tal modo que causa mal estar. 

Segundo pouca coisa ou mesmo nada o homem poderia fazer para se 

livrar da doença naquela época, ou seja, não há nada que o 

homem possa fazer para se livrar do pecado. terceiro, começa 

com algo bem pequeno, mas o resultado é sempre a morte. Em 

muitos países modernos os leprosos são isolados da população e 

são colocados em hospitais ou colónias. Muitos de nós já vimos 

pessoas leprosas ou ouvimos falar da vida que elas levam. 

William Thompson, um missionário que viveu no século passado 

escreveu o seguinte: "Certa vez chegava eu a Jerusalém, quando 

fui surpreendido pelo aparecimento repentino de uma multidão de 

pedintes sem olhos, sem narizes e sem cabelos. Eles levantavam 

braços sem mãos e soltavam sons estranhos de suas gargantas, 

uma vez que não tinham céu da boca. Fiquei horrorizado. A mesma 
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imagem podemos fazer em relação ao pecado. Quando nascemos 

parecemos inocentes e sem maldade, mas conforme crescemos o 

pecado ganha proporções e vai tomando conta da nossa vida, e em 

pouco tempo nos domina e nos deixa desfigurados”. A quarta 

maneira em que a lepra se compara com o pecado, é que ela 

avança sem parar. De um pequeno problema na pele, se não for 

tratado a doença progride até causar danos irreparáveis. O 

mesmo acontece com o pecado.  

Em Ezequiel 18:4 Deus disse que a alma que pecar morrerá. Esta 

verdade é reforçada por Tiago no capítulo 1 verso 15. “Não vos 

enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, 

isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria 

carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do 

Espírito colherá a vida eterna.” Assim como a lepra o pecado 

destroi o homem. O pecado corrompe, trabalha devagar mas sem 

parar, até que finalmente se manifesta de uma maneira horrível 

que termina em morte. O apóstolo Paulo disse: "Ele vos deu 

vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados." O 

resultado final do pecado, tal como da lepra se não for 

devidamente tratada, e da qual não podemos escapar é a morte. 

Em quinto lugar, a lepra não produz uma dor aguda e 

insuportável, como outras doenças ela destroi os tecido 

lentamente. Assim como o pecado aos poucos deixa o homem triste 

e insatisfeito. Isto é visível nas nossas sociedades. As 

multidões que frequentam os lugares de diversão não são 
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felizes. As pessoas procurando desenfreadamente ser felizes, 

mas não sabem que só o serão se primeiro tratarem da sua lepra 

espiritual. Muitos buscam a felicidade no dinheiro, outros na 

bebida ou nas drogas, outros ainda buscam a felicidade nas 

relações interpessoais, mas poucos são os que buscam em Deus e 

na sua palavra. As pessoas querem ser felizes, mas não sabem 

como atingir a felicidade. As estradas estão cheias de carros 

com pessoas insatisfeitas correndo de um lado para outro, sem 

chegarem a lugar nenhum; correndo para ver se alcançam a 

felicidade sem saber onde ela está. Pertencemos a uma geração 

contaminada pela lepra espiritual. E como já dissemos, o pecado 

é uma coisa horrível. Ele deixa-nos insensíveis, como a lepra 

faz com o leproso. Diz o apóstolo Paulo: "Tendo se tornado 

insensíveis, se entregaram a dissolução para com a avidez, 

cometerem toda a sorte de impureza.” Em sexto lugar o pecado é 

hereditário. Enquanto as teorias humanistas afirmam que a 

natureza moral do homem é capaz de se aperfeiçoar, a Bíblia 

afirma que a natureza moral do homem é corrompida e totalmente 

inclinada para o mal. Enquanto que as teorias humanistas 

afirmam que o aperfeiçoamento moral do homem pode ser feito 

através de um outro homem, a Bíblia afirma que só Deus pode 

melhorar a situação moral do homem. Aliás Deus não aperfeiçoa a 

natureza moral do homem, Deus troca-a por uma nova. Em sétimo e 

último lugar, tal como a lepra, separa o homem da sociedade o 

pecado separa o homem de Deus. É sabido que nos tempos antigos, 
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o que parece muito cruel, que um leproso além, de ser isolado 

da sociedade, Assim o pecado nos afasta de Deus pois Ele é 

santo e é o autor da justiça e da pureza. Ele quer que todos 

tenham oportunidade de se chegarem a Ele.  

Gastamos mais tempo no início do capítulo para podermos 

entender a semelhança entre a lepra e o pecado. Agora vamos ler 

o versículo 4: "Se for uma mancha luzidia, mas a pele na zona 

manchada não está mais funda nem o pêlo ficou branco nessa 

zona, o sacerdote manda o doente ficar isolado durante sete 

dias.” Percebe-se que não há pressa para se fazer o julgamento. 

Da mesma forma Deus, no seu relacionamento com a humanidade, é 

tardio para se irar e julgar o homem. Deus é muito paciente e 

dá oportunidades e mais oportunidades ao pecador. O Senhor é 

misericordioso, compassivo, paciente, cheio de bondade e de 

verdade, tendo misericórdia de milhares e perdoando a 

iniquidade, a transgressão e o pecado. Em 2 Pedro 3:9 lemos: 

"Não é que o Senhor demore a cumprir o que prometeu, como 

alguns pensam, mas é paciente convosco, pois não quer que 

ninguém se perca mas que todos venham a arrepender-se.”  

O sacerdote, depois de examinar a pessoa, colocava-a em 

isolamento. Ele suspeitava que era lepra, mas tinha de ter 

cuidado no seu julgamento, pois precisava ter certeza absoluta. 

O paciente era isolado por sete dias.  

Versículo 5: “Depois disso, examina-o de novo. Se a mancha 

ficou como estava antes e não alastrou pela pele, o sacerdote 
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manda-o ficar mais sete dias isolado.” O sacerdote examinava 

novamente o paciente e se na sua opinião a praga tivesse parado 

e não se tivesse estendido na pele, então o encerrava por mais 

sete dias. Vejamos, depois de uma semana, o sacerdote faz um 

novo exame. Se ainda não tem a certeza do diagnóstico, a pessoa 

não era declarada leprosa, mas ficava isolada mais sete dias. E 

aplicando este ensinamento às nossas vidas, precisamos ter 

muito cuidado ao fazer julgamento sobre outras pessoas, devemos 

examinar bem sem precipitações, sem tomar decisões de qualquer 

maneira.  

Verso 6: “Depois disso, examina-o de novo. Se vir que a mancha 

está pálida e não alastrou pela pele, o sacerdote deve declará-

lo *puro. Trata-se dum herpes. O doente lava as suas roupas e 

fica puro.” Ao sétimo dia o sacerdote fazia novo exame. Se a 

praga não se espalhou, mas melhorou, a pessoa não estava com 

lepra, e o sacerdote declarava que ela estava limpa. Para a 

pessoa que ouvia estas palavras, eram um doce cântico para os 

seus ouvidos. E a pessoa podia entoar um cântico de alegria. A 

preocupação era que uma doença altamente contagiosa se espalha-

se pelo povo o que poderia ser fatal para todo o povo de 

Israel, quando vemos no N.T. o Senhor Jesus disse ao leproso: 

"Fica limpo!" Ele pode também dizer ao leproso espiritual: "Os 

teus pecados estão perdoados." Jesus curou a doença física de 

várias pessoas quando andou na terra, para mostrar que ele é o 

Salvador e que pode perdoar os pecados. Numa ocasião ele disse 
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aos escribas: "Quem pode perdoar os pecados além de Deus? Eu 

vou dizer a este paralítico que ande, vou fazer este pobre 

incapaz andar para que todos saibam que, se eu posso fazê-lo 

andar, também posso perdoar os seus pecados." Para Jesus o mais 

importante do que a doença física é a doença do coração do 

homem, é o pecado e só ele pode realmente tratar eficazmente 

desse mal. 

Versículos 7-8: “Mas se o herpes alastrar pela pele, já depois 

de examinado pelo sacerdote e depois de este o ter declarado 

puro, tem de ser outra vez examinado por ele. 8 Se o sacerdote 

verifica que realmente o herpes alastrou mais pela pele, deve 

declará-lo impuro. Trata-se da lepra.” Se entretanto a doença 

se espalhou pela pele, o sacerdote fazia um novo exame. Era o 

terceiro exame. E a pessoa era declarada impura.  

Versículos 9-17: “Se alguém for atacado de lepra, deve ser 

levado ao sacerdote. 10 O sacerdote examina-o e vê uma 

inflamação esbranquiçada na pele com os pêlos brancos e com 

aspecto de estar em carne viva, 11 é um caso de lepra crónica. O 

sacerdote deve declará-lo impuro. Não precisa de o mandar ficar 

isolado para verificação. Ele está impuro . 12 Se a lepra 

alastrou tanto que, enquanto o sacerdote consegue ver, parece 

cobrir agora todo o corpo, da cabeça aos pés, 13 o sacerdote 

deve verificar. Se realmente ela o cobre totalmente, deve ser 

declarado puro. Ficou todo branco, portanto está puro. 14 Mas, 
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no dia em que aparecer carne viva, ele fica impuro; é lepra. 

15
 Ao ver a carne viva, o sacerdote declara-o impuro. Carne viva 

é coisa impura; é uma espécie de lepra. 16 Se a carne viva 

voltar a tornar-se branca, o doente deve voltar ao sacerdote. 

17
 Se, ao examiná-lo, este verificar que a carne viva se tornou 

branca, ele está puro.” Nestes versículos temos o diagnóstico 

de um caso de lepra antigo. Aparentemente a lepra havia parado 

de crescer, ou havia sido interrompida, ou então havia sido 

curada momentaneamente. Para nos ajudar vamos chamar esta lepra 

de lepra crónica. Nesta situação não é necessário colocar a 

pessoa em observação por algum tempo. Não havia dúvidas que ele 

era um leproso. Espiritualmente também há os leprosos crónicos. 

São as pessoas que têm o coração endurecido pelos pecadores e 

que têm alguns pecados de estimação. São pessoas presas aos 

vícios, pessoas que gostariam de ser libertadas da escravidão 

do pecado, mas que ao mesmo tempo não estão dispostas a se 

esforçarem ou a pagar o preço do sacrifício que isso implica. 

Passemos a um outro aspecto da lepra crónica. Embora todo o 

corpo esteja coberto pela doença, não significa que não haja 

esperança para essa pessoa. Porque “se a carne ficar branca, o 

paciente é declarado limpo.” O pecador não precisa ficar 

desesperado e sem esperança. Isaías diz: "Vinde pois e 

arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como 

escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são 

vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã." as normas que 
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vemos neste texto visavam sempre que possível a integração na 

comunidade desta pessoas doente, ainda que momentaneamente. 

Passemos a secção seguinte que vai do versículo 18 ao 28, onde 

encontramos o diagnóstico da lepra que surge de úlcera ou de 

queimadura. Primeiramente vamos tratar da lepra que surge de 

uma úlcera. Uma úlcera deveria ser cuidadosamente examinada 

devido a possibilidade de surgir um caso de lepra. O processo 

que se emprega aqui é o mesmo usado para determinar um novo 

caso de lepra. Os pêlos embranquecidos e a úlcera indicavam um 

problema grave. Por isso havia os sete dias de isolamento para 

que os sacerdotes pudessem descobrir o resultado da úlcera.  

Há sempre o perigo do pecado se espalhar e se tornar uma doença 

irreversível, sem cura, e causar a morte. Mas quero afirmar que 

a lepra espiritual pode ser curada, basta querermos.  

A lepra tratada nesta secção surge como resultado de uma 

queimadura. Aqui a palavra queimadura pode significar uma 

queimadura causada por alguma coisa quente, ou por uma infecção 

que causava febre. De qualquer maneira, havia o perigo de 

aparecer a lepra. A pessoa devia ser cuidadosamente examinada, 

pois a lepra poderia surgir do modo menos esperado.  

Chegamos finalmente ao texto que trata do diagnóstico da lepra 

localizada na cabeça ou na barba. Esse trecho vai dos 

versículos 29 ao 44. Demonstra o texto que a lepra pode 

aparecer no lugar menos provável. E se estivesse escondida no 

cabelo ou na barba, dificilmente seria descoberta. Era 
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necessário um exame especial. Mas podia acontecer que a chaga 

no cabelo ou na barba não fosse lepra. Era necessário um exame 

cuidadoso e sem pressa por parte do sacerdote. Isso nos leva a 

pensar duas vezes quando somos tentados a julgar outro pessoa 

baseados naquilo que vemos, ouvimos ou pensamos. Precisamos 

tomar cuidado quando tratamos com pessoas.  

O trecho final do capítulo que vai dos versículos 45 a 79 fala 

do destino das roupas dos leprosos. As roupas no leproso deviam 

ser destruídos, pois podiam contagiar quem as tocasse. Da mesma 

forma, o homem pecador espalha o seu pecado onde quer que 

esteja. Um pai tem o direito de levar a sua vida como bem 

entende, mas não tem o direito de levar consigo para o inferno 

a vida do seu filho, conta-se a história de um homem que numa 

noite fria de inverno em que já no chão ficava uma camada fina 

de neve, saiu de casa para se ir embriagar com os amigos como 

era habito, enquanto caminhava os seus passos ficavam marcados 

na neve, de repente ele ouve um ruído a trás de si, ele volta-

se e vê o seu filho mais novo que vinha atas de si, tentado 

colocar os seus pé na marcas que o pai tinha deixado na neve, o 

pai pergunta à pequena criança o que ele vinha fazer ao que a 

criança responde sigo os teus passos pai. Infelizmente há 

muitos pais fazendo isto hoje em dia. A pergunta que eu lhe 

gostaria de fazer é para onde está conduzir os seus filhos?  

O ensino desta porção das escrituras é que o leproso 

contaminava as pessoas que estão a sua volta. Ao sacerdote 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  174  P-#    

 

10 

 

cabia a responsabilidade de garantir que isso não acontecia, 

por isso tomava as medidas necessárias para proteger o povo. O 

mesmo devemos fazer para não sermos contaminados pelo pecado e 

devemos nos precaver e tomar as medidas necessárias para não 

sofrermos as consequências do mesmo: a morte. Garanta a sua 

salvação depositando a sua fé em Jesus Cristo que viveu, morreu 

e ressuscitou para nos salvar. Faça o mesmo que muitos outros 

já fizeram: aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. 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. 

 

Bem, amigo, fiquemos por aqui. Muito obrigado e que Deus os  

abençoe ricamente!!       


