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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 amigo, estamos agora no livro de Números, sobre o 

qual precisamos dizer algumas palavras introdutórias. o livro 

de números pode ser chamado o livro de Matemática, e por conter 

dois censos registados, um no capítulo 1 e o outro no capítulo 

26, poderia ser também chamado o livro Aritmética do Velho 

Testamento. É este o nome que tem na septuaginta. Por esta 

razão, o nome do livro em português, é Números.  

 O tema do livro é a peregrinação, a caminhada do povo 

de Deus, com Deus. No livro de Génesis vimos o pecado e 

consequente queda do homem. A sua libertação vimos no livro de 

Êxodo. Em Levítico, vimos que o homem pode contar com o perdão 

e misericórdia divina, através do serviço sacerdotal. E no 

livro de Números temos o homem em marcha, o homem em 

peregrinação pelo deserto, tendo Deus como guia.  

 Vamos encontrar neste livro verdades impressionantes 

para a nossa vida prática e espiritual. Como dissemos no início 
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dos nossos estudos, toda a Bíblia é inspirada por Deus; toda a 

Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia não caduca nunca, pois foi 

escrita pelo Pai celestial, para todos os homens de todos os 

tempos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15:4 "Pois tudo quanto 

outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito afim de 

que, pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos 

esperança." Se tudo o que outrora foi escrito, foi escrito para 

nosso ensino, isso inclui o livro de Números também. Ainda o 

apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:11 diz: "Essas coisas lhes 

sobrevieram como exemplos. E foram escritas para advertência 

nossa. De nós outros sobre quem os fins dos séculos têm 

chegado. Aquele pois que pensa estar em pé, cuidado, veja que 

não caia." E encontramos no livro de Números muitos exemplos e 

lições preciosas para a nossa vida. O povo de Deus era 

forasteiro, mas todos nós estamos aqui de passagem, somos, como 

forasteiros e peregrinos neste mundo.. O autor do livro de 

Hebreus diz: "Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu 

uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, 

inumerável como a areia que está na praia do mar." e mais 

“Todos estes morreram na fé sem terem obtidos as promessas, 

vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram 

estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam 

deste modo manifestam estar procurando uma pátria.” O apóstolo 

Pedro também diz na sua primeira epístola: "Amados, exorto-vos 

como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  220  P-#    

 

3 

 

paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo 

exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios." Como vemos 

por estas passagens, somos peregrinos e forasteiros, não somos 

deste mundo. Jesus disse: "Eu lhes tenho dado a tua palavra e o 

mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não 

sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do 

mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou." Estas 

palavras encontram-se no capítulo 17 do evangelho de João, 

fazem parte da oração sacerdotal de Jesus. E lembremo-nos, Ele 

é o nosso sumo sacerdote que está no céu intercedendo por nós.  

 Números é o quarto livro escrito por Moisés, sendo o 

quarto livro do Pentateuco. Quando comparamos os dois censos 

registados no livro, vemos a grande tragédia do povo no 

deserto; porque no segundo censo estão registadas 1820 pessoas 

a menos. A ordem dada por Deus ao homem, no início da história, 

de crescer e multiplicar, não foi observada no deserto. Durante 

a travessia do deserto, o povo não pode viver de acordo com os 

princípios de Deus para a propagação da espécie, devido ao 

pecado e a desobediência. O afastamento dos princípios de Deus, 

levou ao decrescimento populacional. Podemos dizer que a grande 

lição deste livro é que pagamos caro a rebelião contra Deus. O 

povo de Israel se rebelou e o resultado foi desastroso. Não 

cresceram em nenhuma área da vida. Os 40 anos que passaram no 

deserto foram  anos de espera. Vaguearam perdidos durante 40 

anos, e não chegaram a lugar nenhum. Saíram de Cades-Barneia e 
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após 40 anos, estavam novamente em Cades-Barneia. Recusaram-se 

a entrar na terra da promessa e ficaram vagueando 40 anos pelo 

deserto. Gastaram 40 anos numa jornada que poderia ser feita em 

40 dias. E o que foi que os prejudicou? Qual foi realmente o 

problema? A Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida 

por causa da incredulidade. Iremos observar isso em pormenor, 

ao longo do estudo que hoje iniciamos.  

 A desorientação e o vaguear sem destino cai sobre todo 

aquele que não crê em Deus. O homem que não tem a Palavra de 

Deus como direcção para a sua vida, vive vagueando sem rumo, 

vive sem de facto chegar a lugar nenhum. Por isso o homem 

constantemente se questiona: Onde estou? De onde vim? Para onde 

vou?  

 Vamos ler os versículos 1-3 do primeiro capítulo de 

Números: "No primeiro dia do segundo mês 

a
 do segundo ano a seguir à saída do Egipto, o 

Senhor falou a Moisés, no deserto do Sinai. Moisés estava na 
*
tenda do encontro e o Senhor deu-lhe 

as seguintes ordens: 
2

 “Façam o recenseamento 

b
 completo do povo israelita, contando e 

fazendo a lista de todos os homens, um por um, por famílias e clãs. 
3

 Com a ajuda de 

Arão, deves recensear todos os homens de mais de vinte anos, aptos para o exército.” 

Notamos que o povo de Israel se encontra no deserto de Sinai. 

Este levantamento do número da população tem em vista as 

guerras que possivelmente surgirão no caminho.  

 No livro de Génesis os filhos de Israel estavam ainda 

às costas do pai Abraão. Em Êxodo vamos encontrá-los no Egipto, 

junto dos fornos quentes, fabricando tijolos para construir as 
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cidades. Para o Egipto chegaram cerca de setenta pessoas, e 

saíram alguns milhões. Foram submetidos a escravidão e sofreram 

durante décadas. No livro de Levítico vemos o povo em torno de 

um tabernáculo. Era o tabernáculo da congregação. Deus deu ao 

seu povo o tabernáculo que funcionava como o centro religioso. 

O povo vivia em torno do tabernáculo. O serviço sacerdotal foi 

estabelecido e o povo recebia a visita de Deus com maravilhosas 

manifestações do seu amor e do seu poder. Agora, no livro de 

Números, encontramos o povo no deserto.  

 Visto por outro ângulo podemos dizer que no livro de 

Génesis ouvimos a chamada de Deus. Deus chama Abraão e 

estabelece com ele o pacto da promessa. No livro de Êxodo 

encontramos o cordeiro que derrama o sangue pela redenção do 

povo. É instituída a Páscoa no livro de Êxodo. Era anunciada a 

obra da redenção; o perdão é obtido pelo derramamento de 

sangue, porque sem o qual não há remissão de pecado. No livro 

de Levítico vemos o trabalho realizado no santuário. É o 

serviço de culto de adoração a Deus e de santificação dos 

corações. É o culto que tem um lugar muito importante na vida 

do homem: É a sua razão de ser. Chegando ao livro de Números 

encontramos o recenseamento do povo: O homem a procura de 

recursos humanos para a guerra. Neste livro vamos encontrar 

muitas histórias de guerras, de bandeiras, de estandartes, de 

acampamentos e de lutas. E estes factos da vida do povo de Deus 

estão cheios de lições e de verdades espirituais para a nossa 
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vida hoje.  

 Sabemos que a Palavra de Deus tem sofrido grandes e 

variados ataques, ao longo dos anos, de pessoas incrédulas que 

a querem destruir e desacreditar. Guerras têm sido feitas 

contra a Palavra de Deus, porém a própria sobrevivência da 

Bíblia, através dos séculos, a despeito dessas perseguições, 

prova a sua autenticidade divina. A Bíblia continua de pé, como 

uma força invencível, como uma bigorna esmiuçando os martelos. 

O poder da Palavra de Deus, diante daqueles que a querem 

destruir, confirma o que diz o apóstolo Paulo na segunda 

epístola a Timóteo: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e 

útil para o ensino, para a repreensão, para a correcção, para a 

educação na justiça, afim de que o homem de Deus seja perfeito 

e perfeitamente habilitado para toda a boa obra.”  

 O povo aqui está no deserto, e tem ao seu lado o 

tabernáculo. Deus falava ao povo do tabernáculo. Isto leva-nos 

apensar na igreja de Cristo hoje. Onde está a igreja? O que é 

este mundo senão um deserto? Assim como os israelitas foram 

peregrinos pelo deserto, nós os crentes também o somos, e 

peregrinos neste mundo. A igreja é o organismo  de Deus fundado 

aqui na terra. E nós os cristãos somos este organismo. Nós 

somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas 

obras. Nós estamos no mundo, porém não somos do mundo. Somos 

peregrinos; somos estrangeiros.  

 Deus manda que o povo levante um censo para se saber o 
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número daqueles que podem lutar e que são capazes de participar 

das guerras. Estamos lembrados de que, quando o povo estava no 

Egipto, Deus lutou pelo povo. Deus defendeu o povo e o 

libertou. Agora o povo terá que lutar para se defender. Deus 

estaria presente nessas batalhas, mas agora eles tinham de se 

esforçar e lutar também. O que nos leva a pensar que o crente 

também está envolvido numa batalha neste mundo, que não é 

propriamente uma luta contra pessoas. Cristo já nos defendeu da 

condenação eterna e já nos libertou da condenação do pecado, 

porém nós temos de lutar contra as forças do mal. As tentações 

do inimigo persistem. Não lemos em parte nenhuma do evangelho 

que, a partir do momento em que nos tornamos cristãos, as lutas 

cessem. Pelo contrário. Sempre somos exortados a lutar com as 

armas que Deus nos oferece: A Bíblia e a oração.  

 Lemos em Efésios 6:10-12: "Quanto ao mais sede 

fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de 

toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as 

ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a 

carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 

dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais 

do mal.” De forma que, apesar de já estarmos salvos pela graça 

divina, ainda estamos, no mundo onde reina o pecado e Satanás 

ainda actua. E então temos que lutar, usando as armas certas. 

Quando Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 2:3-5 disse: 

"Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo 
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Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta 

vida, porque o seu objectivo é satisfazer aquele que o 

arregimentou. E igualmente o atleta não é coroado senão lutar 

segundo as normas." E em 2 Timóteo 2:1 diz: "Tu pois filho meu, 

fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus." Esta é a vida 

cristã neste mundo: Como os israelitas no deserto enfrentando 

guerras e ameaças constantes. Talvez também é isto que a 

encontrar no seu dia a dia. Pelo menos essa é a minha 

experiência, e de vários outros cristãos. Existe o mundo 

espiritual onde se travam as grandes batalhas, e é no campo 

espiritual onde o crente luta. Podemos viver um tempo sem 

guerra nenhuma no mundo. Podemos vivem um tempo sem que sejamos 

ameaçados por balas ou bombas. Porém o cristão quer em tempo de 

paz ou em tempo de guerra continua a usufruir da paz de Deus 

que ultrapassa todo o entendimento. A verdadeira batalha trava-

se ao nível espiritual essa guerra não a vemos com os olhos 

físicos, O nosso Senhor Jesus já venceu esta guerra e nós 

aguardamos o dia em que Cristo virá para estabelecer a vitoria 

final. E é a paz de Cristo que nos garante todas as vitórias 

nas nossas lutas neste mundo. 

  Vejamos agora o versículo 4 do capítulo 1 de Números: 

" E devem chamar, para vos ajudar nesse trabalho, um chefe de família por cada 

tribo." Deus dá instruções específicas para o censo.  

 Versículos 16-18: "Todos estes que foram escolhidos eram chefes de 

famílias e também chefes militares de Israel. 
17

 Moisés e Arão colocaram ao seu serviço 
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aqueles homens que tinham sido designados, 
18

 mandaram reunir toda a 
*
comunidade no 

primeiro dia do segundo mês e fez-se uma lista por famílias e clãs de todos os homens 

que contavam mais de vinte anos. " Notamos como Deus orienta o seu povo 

para aquela marcha pelo deserto. Eles não foram soltos no 

deserto de qualquer maneira: Deus tomou todas as providências e 

deu orientações seguras para que o povo não saísse de qualquer 

forma.  

 Uma das coisas mais importantes que notamos nas 

instruções de Deus é a ordem, o sistema, a organização e o 

método. A Bíblia diz que Deus não gosta de confusão. Temos que 

interiorizar estes ensinos e instruções e aplicá-los na obra de 

Cristo aqui no mundo. 

 Hoje ficamos por aqui no nosso estudo. No próximo 

programa continuaremos a caminhar com o povo pelo deserto. No 

próximo programa entraremos melhor no livro de números. 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. 

 

terminou:12.44h 


