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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 ouvinte, os capítulos 13 e 14, que estudamos 

nos últimos programas falaram da lepra, que não é um assunto 

muito agradável. No capítulo 15, vamos falar sobre um dos 

assuntos que prende muito a atenção do publico em geral, a 

nossa higiene intima e a nossa vida sexual. Versículos 1 e 2: 

"O Senhor disse a Moisés e a Arão 2 que comunicassem aos 

israelitas as seguintes instruções: “Quando um homem sofre de 

gonorreia, o corrimento daí resultante é *impuro." Estes fluxos 

do corpo humano está ligado a doenças venérias. Hoje em dia 

fala-se muito de uma vida sexual sem qualquer restrição e 

muitas vezes esquecemos o resultado desse tipo de mentalidade.  

 Já no início da criação Deus tinha visto que a maldade 

do homem era muito grande em toda a terra e que a imaginação e 

os pensamentos do coração do homem era maus continuamente. isto 

está relacionado com a parte da natureza humana que é 

enganadora, que influencia e prejudica os outros. Muitas 
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pessoas já passaram por experiências que confirmam este aspecto 

da natureza humana. Essas pessoas querem ser limpas, querem 

lançar fora as coisas más de suas vidas. Mas quem pode tirar 

algo bom de uma coisa impura? No Salmo 19:12 lemos:  

"Ninguém compreende os seus próprios erros; perdoa-me, Senhor, 

as faltas que eu não vejo!" E Romanos 7:18 diz: "Pois eu sei 

que o bem não habita em mim, quer dizer, na minha natureza . 

Embora tenha o desejo de praticar o bem, não sou capaz disso." 

Paulo continua dizendo: "mas obtive misericórdia, pois o fiz na 

ignorância, na incredulidade." E mais ainda: "Fiel é a palavra 

e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para 

salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." O apóstolo 

Paulo revela a natureza escondida do homem. Ninguém pode 

conhecer o íntimo do homem; mas o pecado secreto pode ser 

transmitido aos outros. O Dr. Samuel Johnson fez a seguinte 

observação: "Todo o homem sabe quais são as coisas mais íntimas 

e das quais não tem sequer coragem de contar ao seu amigo mais 

chegado." Shakespeare escreveu: "Vá até ao fundo do seu próprio 

ser. Bata à porta e pergunte ao seu coração o que ele conhece." 

E Sencam o escritor romano da antiga Roma, afirmou: "Porque é 

que ninguém reconhece os seus próprios erros? Porque ainda não 

os abandonou. Só uma pessoa acordada pode contar seus sonhos." 

A pessoa que permanece no pecado e não o confessa é como o 

homem que ainda dorme e sonha.  

 A maldição do pecado afectou inclusive o poder do homem 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0176 P-#    

 

3 

 

na propagação da raça. algo que Deus criou e é bom, começou a  

ser usado de uma forma imprópria causado problemas sociais 

familiares e até físicos como é o caso das doenças venéreas. 

Deus deixa bem claro que quem é atingindo por este problema 

necessita também de purificação. No fundo este é mais um 

aspecto que mostra que todos nós necessitamos de purificação , 

uns numa área outros noutra é Por isso que o grande rei Davi 

disse, "Purifica-me e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais 

alvo do que a neve...Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e 

renova dentro em mim um espírito inabalável.” De acordo com 

este verso necessitamos todos de ser purificados da imundícia e 

o engano. A nova moralidade, que proclama a liberdade sexual 

total, traz consigo as doenças sexualmente transmissíveis, que 

atingem um número cada vez maior de pessoas. É sobre isso que 

Deus fala em Levítico 15;  

Talvez se surpreenda por Deus tratar de um assunto tabu. Mas 

Deus quer dar ao homem uma ideia clara dos perigosos efeitos de 

uma vida sexual irresponsável.  

Vamos ler os versículos 2 e 3: "Quando um homem sofre de 

gonorreia, o corrimento daí resultante é *impuro. 3 Quer seja 

fluido e escorra, quer seja espesso e lhe obstrua as vias 

sexuais, em qualquer dos casos esse homem fica impuro."  

Mais uma vezes as orientações são dadas no sentido de proteger 

quer a família do indivíduo doente quer daqueles com quem ele 

se dá, esta orientação, trata no fundo de bom senso, ou seja a 
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pessoa deve estar bem consciente do seu estado e não andar por 

ai a contaminar outras pessoas. Isto levanta a questão que 

consciência eu tenho de mim mesmo. Em casos de doenças 

contagiosas seja de que ordem for o indivíduo que esteja doente 

dever ter consciência disso e agir de uma forma a proteger 

aqueles a quem ama, ele deve ter a consciência da sua doença,  

“ da sua impureza”. As Pessoas influenciam-se mutuamente no 

contacto uns com os outros, quer em questão do contacto físico 

quer mesmo através das vivências de cada um. Foi e sempre será 

assim. Mesmo os que querem agir sempre bem nem sempre agem como 

deviam. Em Mateus 15:18-20 lemos: "Mas as coisas que saem da 

boca duma pessoa são as que vêm do coração. Essas é que a 

tornam impura. 
19 
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" Em toda a história da humanidade o homem sempre esteve 

interessado em cerimónias religiosas, obedecendo a todo o 

ritual, por mais complicado e difícil que seja; Sem que com 

isso o seu coração esteja mais purificado; pelo contrário, os 

homens têm o coração ainda mais pobre e mais imundo. Todo o 

homem tem este coração e este tipo de podridão interior, a 

menos que já tenha sido purificado pelo sangue do Senhor Jesus 

Cristo. Tiago 1:14-15 explica esta questão: "Os maus desejos é 
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que são motivo de tentação para cada um, desviando-o do caminho 

certo e fazendo-o cair na armadilha. 
15 

Deste modo, o mau desejo 

gera o pecado e o pecado, como consequência final, produz a 

morte." O apóstolo Paulo dizia: "Porque eu sei que na minha 

carne não habita bem algum." O pecado pode ser visível ou 

invisível. O pecado pode estar dentro do corpo sem contudo 

transparecer e só a pessoa saber e sentir o problema, ou então 

pode ser visível a todos. De qualquer forma, visíveis ou não, 

os pecados secretos e os pecados do pensamento estão presentes. 

"Eis que tu desejas a verdade no interior e no mais íntimo do 

ser, tu me farás conhecer a sabedoria." Este texto bíblico 

deveria quebrantar o homem orgulhoso e mostrar que é totalmente 

indesejável na presença de Deus. O Salmo 51:4 oferece ao 

pecador uma ligeira compreensão de como é visto por um Deus 

justo: "Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal 

perante os teus olhos." E em Isaias 59:2 lemos: "São as vossas 

faltas que cavam um abismo entre vós e o vosso Deus; são os 

vossos pecados que o levam a desviar o olhar, para não atender 

os vossos pedidos." Aconselho-o a ler todo o capítulo 59 de 

Isaías para melhor compreender este assunto. 

 de volta ao texto bíblico de Levítico, Versículos 4 a 7: 

"A cama onde ele se deita ficará impura e qualquer sítio onde 

ele se sentar ficará impuro também. 5 Quem tocar onde ele esteve 

deitado tem de lavar a sua roupa e tomar banho e ficará impuro 

durante todo aquele dia. 6 Quem se deitar no lugar onde ele 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0176 P-#    

 

6 

 

esteve deitado terá de lavar as suas roupas e tomar banho e 

ficará impuro durante todo aquele dia.7 Quem tocar naquele homem 

doente tem de lavar a sua roupa e tomar banho e ficará impuro 

durante todo aquele dia.” O contacto físico ou não é suficiente 

para contaminar outra pessoa. A lei divina atinge até os 

detalhes da vida de seu povo. Isso mostra que Deus está 

interessado na vida diária das pessoas. Deus cuida de seus 

filhos até mesmo quando dormem. Deus está interessa naquilo que 

pensamos Ele quer dirigir e santificar a nossa vida mental e os 

nossos pensamentos. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos 

Filipenses 4:8 o seguinte: "Por último, meus irmãos, prestem 

atenção ao que é verdadeiro, honesto, digno, 
*
puro, amável, ao 

que tem boa fama, ao que é virtuoso e digno de louvor." Como 

podemos perceber Deus está interessado em si e está interessado 

em tudo o que você faz. Ele se interessa por si quando está 

deitado ou quando está em pé; Enquanto anda ou está parado; 

Naquilo em que toca ou deixa de tocar.  

 Chegamos aos versículos 8 a 12: "Se aquele homem doente 

cospe para cima de alguém que está *puro, este tem de lavar a 

sua roupa e tomar banho e fica impuro durante todo aquele dia. 

9
 A sela do animal sobre a qual o doente tiver montado ficará 

impura. 10 Qualquer objecto sobre o qual ele tenha estado 

sentado ficará impuro durante todo aquele dia. 11 Aquele em quem 

esse homem em estado impuro tocar, sem lavar antes as mãos tem 

de lavar a sua roupa e tomar banho e ficará impuro durante todo 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0176 P-#    

 

7 

 

aquele dia. 12 Os recipientes de barro nos quais ele tocou têm 

de ser quebrados e os de madeira têm de ser esfregados com 

água." Versículos 13 a 15: “Quando a infecção que o tornava 

impuro tiver cessado, tem de deixar passar sete dias até poder 

considerar-se puro. Então lava a sua roupa e toma banho em água 

da fonte e fica puro. 14 No oitavo dia, leva duas rolas ou dois 

pombos e vai à presença do Senhor, à porta da *tenda do 

encontro e entrega-os ao *sacerdote. 15 O sacerdote oferece-os, 

um em *sacrifício pelo pecado e outro como *holocausto. Depois, 

faz por ele, diante de Deus o ritual da *purificação da sua 

doença.” Como se pode perceber por este trecho que acabamos de 

ler a grande preocupação é a higiene pessoal, á um forte ênfase 

no tomar banho, quer que está doente quer aquele eventualmente 

se possa contaminar pelo contacto ainda que acidental com 

alguém doente, mais uma vezes isto nos fala da grande 

responsabilidade que cada pessoa deve ter em relação aos 

outros. No próximo programa continuaremos a olhar para 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. 


