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REFERÊNCIA:  Levítico 14            Data de Gravação: 17.06.03 

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. / 

Chegamos ao capítulo que trata da purificação cerimonial da 

lepra. Reforço mais uma vez que este capítulo não dá um 

tratamento para a cura da lepra. O assunto é a purificação 

cerimonial após a cura do leproso. No programa anterior 

estudamos os detalhes sobre a lepra e vimos como o sacerdote 

decidia se uma pessoa tinha ou não lepra. Se o capítulo 13 fala 

do diagnóstico do tipo de lepra, o 14 trata da purificação do 

leproso. A pessoa que se apresentava para a purificação já 

estava previamente curada da lepra. Isso nos mostra que algumas 

pessoas foram curados pelos remédios conhecidos da época, 

enquanto que outras foram curadas de forma sobrenatural. Nunca 

nas Escrituras se diz que a lepra é uma doença incurável, 

embora fosse a pior doença daqueles tempos. O capítulo 14 lança 

um raio de luz e esperança nas trevas em que se encontrava o 

leproso. Como já dissemos anteriormente a lepra representa o 

pecado. Quando o homem pecou no jardim do Éden, duas coisas 

aconteceram: Primeiro, o pecado cometido foi contra Deus. O 

homem é culpado perante um Deus santo. Por isso é necessário 
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tirar a culpa para Deus aceitar o homem novamente. Em segundo 

lugar, o pecado atingiu o homem. O homem ficou poluído e 

contaminado pelo pecado.  

 O capítulo 14 apresenta uma das ofertas mais 

significativas de todas as ofertas: A oferta pela cura da 

lepra. Acompanhe-me na leitura dos versículos 1-3: "O Senhor 

disse a Moisés: 2 “Estas são as normas para a cerimónia de 

*purificação dum *leproso. Quando o forem levar ao *sacerdote 

d, 

3
 este sairá fora do acampamento para o examinar. " O sacerdote 

não se encontra com o leproso para curá-lo, mas para ver se ele 

já está curado. Por essa razão Deus denomina estas ordens de 

"lei do leproso no dia da sua purificação." Vemos assim um 

ritual que deveria ser seguido detalhadamente. Era o ritual da 

purificação. Purificação cerimonial essa que vinha sempre 

depois da cura da lepra. Da mesma forma como o sacerdote 

declarava que a pessoa tinha lepra, também devia declarar que 

ela estava purificada. Para o sacerdote fazer a declaração de 

purificação eram necessárias duas etapas. Primeiro, o sacerdote 

ia ao encontro do leproso, e não o contrário, porque o doente 

estava proibido de estar entre o povo. Ele era isolado e 

excluído do seio do povo. Portanto, o sacerdote ia ao encontro 

do leproso, onde quer que este estivesse. Certa vez, quando 

Jesus viajava para Jerusalém, alguns leprosos, de longe, 

pediram que ele tivesse compaixão deles e os curasse. Jesus 

aproxima-se deles e cura-os. Podemos fazer aqui uma comparação 
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entre o sacerdote israelita e o nosso Grande Sumo Sacerdote, 

Jesus Cristo. Jesus deixou a sua glória no céu e veio a esta 

terra amaldiçoada pelo pecado. Viveu entre nós alguns anos como 

um peregrino e finalmente morreu em nosso lugar. Hebreus 2: 9-

10 diz: "Mas em Jesus vemos aquele que, “tornado um pouco 

inferior aos anjos, está agora coroado de glória e honra! E 

isto por causa da morte que sofreu. Deus na sua 
*
bondade quis 

que a morte de Jesus fosse um benefício para a humanidade. 

10 
Realmente, era próprio de Deus, senhor e criador de todas as 

coisas, tornar Jesus perfeito por meio dos sofrimentos e 

conduzir assim muitos dos seus filhos à glória, porque Jesus é 

que os guia à salvação.” E versos 16-17: "Como é 

evidente, não é aos anjos que ele auxilia, mas sim aos 

descendentes de Abraão. 
17 

Por isso é que era preciso que ele se 

tornasse semelhante em tudo aos seus irmãos, a fim de ser para 

eles um 
*
sumo sacerdote, misericordioso e fiel no seu serviço 

para com Deus, alcançando assim o perdão dos pecados para o 

povo." O sacerdote devia sair do seio do povo e ir até ao 

leproso. Cristo desceu até onde o homem estava.  

O apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:4-5: "Mas, quando chegou o 

tempo devido, Deus enviou o seu Filho que nasceu duma mulher e 

esteve sujeito à lei judaica,
 
a fim de libertar os que estavam 

sujeitos à lei, para nos tornar filhos de Deus.” Jesus veio com 

o propósito de purificar-nos e dar-nos a vida eterna.  

O que fazia o Sumo Sacerdote quando se encontrava com o 
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leproso? Versículo 4 a 7: " Se a *lepra estiver curada, o 

sacerdote manda trazer para o que vai ser purificado duas aves 

*puras, vivas, um ramo de cedro, um pano de púrpura e um ramo 

de hissope. 5 O sacerdote manda degolar uma das aves para um 

recipiente de barro com água de fonte. 6 Depois, molha a ave 

viva, o ramo de cedro, o pano de púrpura e o ramo de hissope no 

sangue da ave degolada sobre a água de fonte. 7 

*Asperge sete 

vezes aquele que está a ser purificado da lepra e declara-o 

puro e depois manda em liberdade a ave viva." Este é o acto de 

purificação do leproso. Todos os sacrifícios eram feitos sobre 

o altar que ficava no Tabernáculo, porque Deus disse que não 

deveriam ser feitos em nenhum outro lugar. Este sacrifício pelo 

leproso curado é a única excepção, porque o leproso não podia 

entrar no Tabernáculo. Cristo o verdadeiro altar, saiu do céu e 

foi colocada bem aqui na terra, onde estão os pecadores, porque 

nós também não podíamos entrar na presença de Deus.  

 O texto bíblico fala de duas aves limpas. Uma 

representa a morte e a outra representa a ressurreição de 

Cristo. Os dois grandes aspectos do Evangelho. Nenhum dos dois 

pode ser deixado de lado. O apóstolo Paulo resumiu a mensagem 

do evangelho dizendo em 1 Coríntios 15:3-4: "Em primeiro lugar, 

transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido: 
*
Cristo 

morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada 

*
Escritura. 

4 
Foi sepultado e, no terceiro dia, ressuscitou, 

como também está na Sagrada Escritura" Depois das duas aves, 
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temos o pau de cedro, um ramo de hissope um pano de purpura. 

Não posso deixar de ver o forte simbolismos entre a purificação 

do leproso e a crucificação de Jesus, que foi pendurado numa 

cruz duas madeiras que se entreluzam e que lhe foi vestido um 

manto purpura. Em Levítico esse pau servia para prender o pano 

de purpura, onde o hissope era amarrado. O pano de purpura era 

um chumaço de pano vermelho vivo que significava a fé 

depositada no sangue. O hissope era uma planta que crescia no 

meio das pedras em lugares húmidos. Estes instrumentos do 

ritual simbolizavam a apropriação e a aplicação da salvação que 

está em Cristo à vida do indivíduo. Podemos dizer que nos 

sensibilizamos com o que Cristo fez e que acreditamos que ele 

morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. Isto não 

significa que sejamos salvos. Você já se apropriou desta 

verdade? Já aplicou essa verdade a sua vida? Caso contrário 

continua afastado de Deus.  

 Finalmente o vaso de barro fala da humanidade de 

Cristo. Jesus participou da nossa humanidade. A Bíblia nos diz 

que temos um tesouro em vasos de barro, que são os nossos 

corpos, ressaltando a fraqueza do homem: "Não temos sumo 

sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, 

antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, 

mas sem pecado."  

 Águas correntes significam água viva, água que era tirada 

de um rio ou regato, água que não era parada. Essa água fala da 
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Palavra de Deus e do Espírito Santo. Uma das aves era morta 

sobre o vaso de barro onde existia água viva. Isto representa a 

morte de Cristo que se ofereceu a si mesmo através do Espírito 

Santo. para que nós tenhamos  vida abundante, como o próprio 

Jesus diz, “a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar 

para a vida eterna.” João 4: 14 e ainda em Hebreus 9:14 diz: 

"Quanto maior poder não há-de ter então o sangue de Cristo! É 

que ele, conduzido pelo 
*
Espírito de Deus, ofereceu-se a si 

mesmo como vítima sem defeito. O seu sangue purifica-nos a 

consciência do pecado que leva à morte, a fim de podermos 

servir o Deus vivo.” 

 As duas aves eram necessárias porque uma delas era 

morta e a outra era molhada no sangue da que morreu. Esse 

ritual permitia uma identificação entre as duas aves e o 

leproso. Depois disso, a segunda ave era solta, simbolizando  

que como nos ensina. Gálatas 5:1: "Cristo libertou-nos, para 

sermos realmente livres.  Portanto, permaneçam firmes e não 

voltem mais a ser escravos." Cristo tomou o nosso lugar, morreu 

e sofreu a penalidade do nosso pecado. Depois, ressuscitou para 

nós. E se Ele morreu para nós aqui, e nós morremos com Ele, de 

uma certa forma estamos com ele no céu, porque Ele ressuscitou 

dos mortos e está no céu na presença de Deus Pai. O cristão que 

deposita a sua confiança total em Jesus Cristo é livre como os 

pássaros que voam, porque foi libertado da religião, dos 

rituais e da lei. Ao mesmo tempo, é um servo do Senhor Jesus 
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Cristo que procura obedecê-lo. Pois Jesus disse: "Se me amais, 

guardem meus mandamentos." 

O Hissope sugere a fé dos pecadores ao aplicarem o sangue de 

Cristo às suas vidas. O rei David exclamou no Salmo 51:7:  

"Limpa-me do meu pecado 

i
 e ficarei 

*
puro; lava-me e ficarei 

mais branco do que a neve.” Esta é a aplicação da morte de 

Cristo e do seu sangue ao nosso pecado. 

Além disto 1 João 1:7 diz-nos: "se levamos uma vida de luz, tal 

como Deus, que está na luz, somos solidários uns com os outros, 

e o sangue de Jesus, seu Filho, 
*
purifica-nos de todo o 

pecado." Este é o uso do sangue de Cristo em nossas vidas. 

Nesta cerimónia de purificação a água e o sangue estão juntos. 

O apóstolo João ao relatar a morte de Cristo morreu, diz que 

quando a lança abriu o seu lado, saiu do seu corpo água e 

sangue. João fala disso no evangelho e na sua primeira carta. 

um grupo de pessoas nos dias de João ensinava que Jesus não era 

Deus, mas que Deus veio sobre Ele na altura do baptismo, 

simbolizado pela água, mas que saiu Dele na hora da cruz, 

simbolizada pelo sangue. Mas o apóstolo João insiste em que 

Jesus era Deus desde o início, quando se fez carne e habitou 

entre nós, e que também era Deus na cruz quando derramou o seu 

precioso sangue em nosso favor. O mesmo apóstolo João diz que 

há três coisas que testificam de Jesus: o Espírito, a água e o 

sangue, e os três concordam entre si. E esta é a grande verdade 

das escrituras. A cerimónia e a oferta referentes ao leproso 
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simbolizavam esta grande verdade.  

 Versículos 8 e 9: "Aquele que está a *purificar-se lava as 

suas roupas, rapa todo o cabelo e o pêlo do seu corpo, toma 

banho e ficará puro. Depois, entra no acampamento e fica à 

entrada da sua tenda, durante uma semana. 9 Passados os sete 

dias, rapa de novo todo o cabelo e o pêlo de todo o corpo, lava 

as suas roupas, toma banho e ficará puro.” 

Esta é a parte da cerimónia sacrificial. É a aceitação do 

leproso que está de volta ao seio do povo. A velha vida de 

exclusão e segregação terminou. Não é mais um leproso, mas uma 

pessoa curada e transformada. Uma nova vida começou para ele. 

As suas roupas representam os velhos hábitos de vida, e o rapar 

de todos os pelos do corpo coloca a sua pele bem visível a quem 

passa para que não restem mais duvidas sobre se é ou não 

leproso e enfatiza a mudança radical que vai acontecer na sua 

vida. O mesmo acontece quando o homem se entrega a Cristo: É 

necessário e essencial o abandono da carne com as suas paixões 

e desejos, para uma vida consistente perante o mundo. Jesus 

disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." E ainda hoje essa 

verdade se aplica às nossas vidas.  

 Sete dias era o tempo certo para o exame e verificação. 

A pessoa era examinada antes de voltar à sociedade. O filho de 

Deus deve examinar constantemente a sua vida enquanto está aqui 

na terra aguardando a ida à presença de Deus. O próprio Jesus 

disse: "santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." 
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Caro amigo, você não poderá ser purificado, santificado ou 

separado para a obra de Deus se não se aproximar da Palavra de 

Deus, buscando nela direcção e orientação.  

 Versículo 10: " No oitavo dia, leva dois cordeiros sem 

defeito e uma cordeira, igualmente sem defeito, de um ano, uma 

oferta de dez quilos da melhor farinha, amassada em azeite e 

meio litro de azeite.” A purificação cerimonial da lepra não 

terminava com a oferta dos dois pássaros fora do acampamento. 

Após isso a pessoa podia entrar na congregação do Senhor, mas 

ao fazê-lo devia tomar o seu lugar entre o povo e trazer o que 

todos os outros israelitas traziam ao tabernáculo: 2 cordeiros, 

1 cordeira, flor de farinha, azeite, e meio litro de azeite. 

Esta era a exigência para todos os sacrifícios que um israelita 

devia oferecer durante toda a sua vida. Este acto por parte do 

leproso curado indicava a sua aceitação plena na sociedade. 

 Nos versículos 11 ao 20 encontramos um ritual bastante 

demorado. Este ritual compreende todas as ofertas significando 

que o leproso purificado podia, daí em diante, permanecer em 

frente da porta do tabernáculo como qualquer outro israelita. 

Estas ofertas falam de Cristo e demonstram que o homem pecador 

agora é aceite por Deus. Isto não acontece por causa dele, mas 

por daquilo que Cristo fez por ele.  

 Nos nossos dias enfrentamos o perigo dos homens se 

sentirem auto-suficientes e poderoso. O avanço da tecnologia e 

da ciência permitem-nos fazer determinadas coisas que nos 
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convencem que já não temos necessidade do sacrifício de Cristo. 

Queremos viver e agir diferente e pensamos que somos melhores 

que os nossos antepassados. Mas, de acordo com o que vemos na 

Palavra de Deus, quero reforçar que todos nós temos de nos 

aproximar de Jesus como todas as outras pessoas fizeram antes 

de nós. certa vez o apóstolo Pedro disse ao Senhor Jesus quando 

este lavava os pés aos discípulos: "nunca me lavarás os pés." E 

Jesus respondeu-lhe: "Se eu não te lavar os pés, não tens parte 

comigo." E Jesus diz-nos o mesmo agora. É totalmente errada a 

ideia de um relacionamento com Deus isolado de outras pessoas e 

sem santificação. Sendo purificado, o leproso não voltava para 

estar perto do povo de Israel, mas para estar junto e no meio 

do povo. E, apesar disso, continuava a ser perante Deus, como 

todos os outros israelitas, um pecador que necessitava de 

purificação constante. A propósito disso, no final do capítulo 

14 fala-se da purificação cerimonial de uma casa onde houve um 

caso de lepra. O serviço de saúde ordena a desocupação da casa 

e a sua consequente desinfecção. A cerimónia narrada neste 

capítulo de Levítico é semelhante a essa acção.  

O sacerdote volta a casa do leproso após 7 dias e descobre 

sinais de lepra, deve remover as pedras da parte contaminada. 

Se o sacerdote, ao voltar segunda vez,  encontrar novamente 

vestígios da praga, a casa deve ser demolida, tudo é levado 

para fora da cidade e a casa é reconstruída. E o nosso Sumo 

Sacerdote vai fazer o mesmo criando um novo céu e uma nova 
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terra em substituição desta terra dominada pelo pecado. 

 Concluindo este estudo, temos nos últimos versículos 

finais, uma lei cerimonial para a purificação da casa onde 

existia lepra. A verdade espiritual aqui existente é que se 

nós, leprosos espirituais que somos, pudéssemos ir ao céu, sem 

confiarmos na purificação que Jesus Cristo oferece, 

precisaríamos gritar o tempo todo "impuro, impuro", para não 

contaminarmos ninguém. Mas como isso não é possível, temos de 

ir ao céu estando em Cristo, isto é, crendo que a sua morte foi 

a oferta pelo pecado que Deus aceitou. Só então seremos aceites 

na presença de Deus.  

 Pense comigo por um instante... Qual é a sua situação 

neste momento? Você é alguém não purificado, ou alguém que já 

foi purificado? Jesus já faz parte da sua vida ou ainda está de 

fora? Deus é determinante para si ou é uma figura ausente e 

distante? Não deixe para amanha a decisão que deve tomar ainda 

hoje! Não se esqueça que a sua eternidade depende disso. 

No próximo programa continuaremos a ver o livro de Levítico. 

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. 

 

 


