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REFERÊNCIA:  Números 1:18-2:1       Data de Gravação: 10.12.03 hora 12.40h 

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. / 

 

 No último estudo ficamos no versículo 18 do capítulo 1 

de Números. O povo de Israel prepara-se para a grande marcha 

pelo deserto. Deus dá todas as instruções necessárias e os 

orienta para essa peregrinação. vamos aprender como formar o 

acampamento, como enfrentar e lutar contra os inimigos. Haveria 

lutas e guerras pelo deserto durante a peregrinação. Por isso, 

Deus manda fazer o censo para saberem com quantos homens de 

guerra poderiam contar. Para os cristãos,  que têm de enfrentar 

os conflitos espirituais neste mundo, aplica-se o mesmo 

princípio: Estar bem preparados espiritualmente para vencer e 

permanecer inabaláveis. Para isso podemos contar com o poder 

ilimitado do exército celestial e estar revestidos de toda 

armadura de Deus. 

 Versículo 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." O povo de Israel dava muita importância à 

família e da descendência. É um assunto importante para 
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qualquer povo, porque é sempre importante sabermos as nossas 

raízes, qual a nossa origem.  

 Para os judeus as genealogias eram muito importantes, 

principalmente por causa do serviço sacerdotal, ao qual só se 

alistavam os que pertenciam a tribo de Levi. Eram importantes 

também, por causa da vinda do Messias, que descenderia da tribo 

de Judá. Deus tinha propósitos específicos para cada tribo e 

determinou, desde o inicio, uma linhagem pela qual Jesus viria 

ao mundo; essa linhagem foi a de Seth, filho de Adão; por isto 

os filhos de Israel deveriam preservar cuidadosamente as 

genealogias. Outra razão da importância da preservação das 

genealogias, era a questão da descendência de Abraão. Todos os 

israelitas de qualquer tribo, estavam ligados ao pacto feito 

entre Deus e Abraão. Eles não se podiam misturar com os povos 

vizinhos. Sabemos, pelo relato bíblico, que quando houve uma 

mistura de povos, no tempo de Neemias, criou-se um embaraço 

muito grande para o povo de Deus, e foi a causa de muitas 

tristezas no seio das famílias judaicas. Quem desprezou a sua 

descendência e consequentemente a sua genealogia, sofreu depois 

as consequências. A linhagem era tão importante ao ponto de 

qualquer que dissesse ser israelita, sem ter os documentos, ou 

a palavra de alguém respeitado, corroborando isto, se não era 

automaticamente deixado de lado. Tinha que se ser legítimo 

descendente de Abraão para ter direito a benção. Isto nos 

lembra a posição do crente hoje em relação a Cristo. O cristão 
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tem de ter certeza da vida eterna e da sua salvação em Cristo; 

porque Cristo diz que quem crê nele tem a vida eterna.  E se 

Jesus Cristo faz essa declaração, não podemos ter dúvidas, 

porque Deus não mente.  Em 1 João 3:1-2 encontramos: "Vejam com 

que amor Deus Pai nos amou, a ponto de podermos ser chamados filhos de Deus 
j
 ! E somos 

seus filhos realmente! É por isso que o mundo não nos conhece, uma vez que não conhece a 

Deus.
 2 

Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas aquilo que havemos de ser ainda 

não é totalmente claro. O que sabemos é que, quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a 

ele, porque havemos de o ver tal como ele é." Que sentido têm para si estas 

palavras? Pode incluir-se entre os filhos de Deus, no 

verdadeiro sentido da palavra? Pode dizer que é um cristão  

nascido de novo, uma nova criatura em Cristo? Vejamos os 

versículos 26-29 da Gálatas 3: "Pois todos vós sois filhos de 

Deus mediante a fé em Cristo Jesus;  porque todos quantos 

fostes baptizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 

Dessarte não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem 

liberto; nem homem nem mulher; porque todos vós sois um em 

Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de 

Abraão, e herdeiros segundo a promessa." Nós nos tornamos 

filhos de Deus quando aceitamos Cristo, pela fé, como nosso 

Salvador. O Evangelho de João 1:12-13diz: "Jesus veio para o 

que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o 

receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, 

a saber, aos que crêem no seu nome. Os quais não nasceram da 

carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus." Ao 
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meditar sobre estas palavras pode saber, com certeza, se 

pertence ou não a família de Deus, se é ou não filho de Deus. É 

necessário ter a identidade certa na vida cristã. Quem não 

souber qual é o seu verdadeiro estado espiritual, está perdido 

no deserto da vida. O homem só encontra a certeza da salvação 

em Cristo. A Palavra de Deus, diz que só Jesus Cristo, tem o 

poder de nos transformar em filhos de Deus. O apóstolo João 

torna isto muito claro quando diz: "Aquele que crê no Filho de 

Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, 

o faz mentiroso porque não crê no testemunho que Deus dá acerca 

do seu Filho. E o testemunho  é este, que Deus nos deu a vida 

eterna; e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho 

tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 

"Estas cousas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida 

eterna, a vós outros  que credes em o nome  do Filho de Deus." 

Deus nos dá a garantia de salvação, de vida eterna, quando 

cremos nele. O apóstolo Paulo falando a respeito de sua 

salvação diz: "Mas, eu sei em quem tenho crido, e estou bem 

certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia 

final." Jesus, e não nós, tem o poder para guardar o nosso 

tesouro espiritual, até o dia final.  

 

 Seguindo na leitura do primeiro capítulo de Números, 

encontramos os números dos israelitas pertencentes a cada 

tribo. Não vamos mencionar todos estes números. Lemos do 
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versículo 19-21: "E assim Moisés fez o recenseamento no deserto do Sinai, tal 

como o Senhor lhe tinha mandado. 
20

 O recenseamento dos descendentes de todas as 

tribos, por famílias e clãs, com a lista dos que tinham mais de vinte anos, aptos para o 

exército, começou pela tribo de Rúben, filho mais velho de Jacob. 
21

 Da tribo de Rúben 

foram recenseados quarenta e seis mil e quinhentos." E assim por diante.  

 Versículos 47-49: "As famílias dos 
*
levitas não foram recenseadas 

c
 

com as outras, 
48

 pois o Senhor tinha dito a Moisés: 
49

 “Não deves fazer o recenseamento 

dos levitas nem colocá-los na lista dos restantes israelitas." As tribos dos 

levitas não foi incluída nesse senso, visto que o objectivo 

desse senso era levantar homens para a guerra. E a tribo de 

Levi foi separada ou consagrada para o serviço religioso. Eles 

tinham o trabalho do tabernáculo, e esse era muito importante e 

requeria dedicação e serviço integral.  Todos os dias, pela 

manhã, durante a peregrinação, os levitas tinham que desarmar 

todo o tabernáculo, e caminhar durante o dia. À noite, tinham 

de armá-lo novamente para o descanso da noite. E havia muita 

coisa para desarmar, carregar, e depois armar novamente. Era, 

portanto, um trabalho que requeria muito esforço e uma grande 

dedicação.  

 Versículos 51-52: "E quando for necessário transportar o santuário 

ou colocá-lo em qualquer lado, os levitas é que devem fazer tudo isso. Qualquer estranho 

que se aproximar do santuário será condenado à morte. 
52

 Os israelitas devem acampar 

por unidades militares, cada um no seu acampamento e com a sua bandeira." Aqui 

temos uma narração dos trabalhos e actividades dos levitas. 
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Podemos ver que era um serviço que requeria um grande número de 

pessoas especializadas e separadas exclusivamente. Apesar de 

ser um trabalho realmente difícil, era também muito importante; 

tivemos oportunidade de ver isso quando estudamos os livros de 

Êxodo e Levítico. Desse serviço dependia a vida espiritual do 

povo. Deus falava com o seu povo e a vida espiritual do povo 

dependia do tabernáculo.  

 Vemos mencionado um estandarte ou bandeira com uma 

insígnia, podendo ser uma águia, um leão ou uma estrela. Estes 

símbolos não estão relacionados com os signos, como pensam 

alguns. Para os que confiam no poder das estrelas e na força 

dos astros, a astrologia é o poder superior para as suas vidas, 

e não confiam em Deus. AO planetas e as estrelas determinam a 

sua sorte. O apóstolo Paulo define o Evangelho  como “O poder 

de Deus para a salvação de todo aquele que crê.” Podemos dizer 

que esta prática é contraria à palavra de Deus, e que um 

verdadeiro cristão não se rege pelos astros, quem governa a sua 

vida é Deus e não os astros, por isso um cristão não tem signo. 

Consultar os astros sempre foi uma prática pagã que tenta 

substituir o Deus criador, o Deus vivo e verdadeiro, pelas 

coisas criadas. Fico muito admirado ao ver no nosso país, que 

se diz cristão, tantas pessoas que lêem e seguem a orientação 

dos astros.  Satanás têm se aproveitado deste tipo de  

idolatria para afastar as pessoas de Deus e levá-las para o 

abismo da perdição. Satanás aproveita-se dessa crendice para 
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exercer a sua influência na vida de muita gente. 

Creio que o suposto poder dos astros ou o poder das trevas não 

possa determinar a vida dos crentes, daqueles que têm Jesus 

como o que conduz a sua vida. Deus exerce a sua influência na 

vida dos seus filhos, através da Bíblia e através do seu Santo 

Espírito, que habita no coração do cristão.  

O capítulo termina falando sobre os levitas. Os versículos 

53-54: "Mas os levitas acamparão junto do santuário da 
*
aliança, como guardas desse 

santuário, para que o castigo divino se não volte contra os israelitas.” 
54

 E os israelitas 

assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor tinha mandado a Moisés."  Os 

levitas foram chamados por Deus para exercerem ofício 

espiritual. Isto nos leva a pensar na importância da vocação 

para o trabalho de Deus. Encontramos enfatizada essa santa 

vocação para o exercício do  ministério da Palavra em toda a 

Escritura. E muitos desprezam o chamado de Deus para o seu 

serviço. Agora, é verdade que não é só no ministério da palavra 

que servimos a Deus. Podemos servir ao Senhor fazendo qualquer 

outra coisa, conquanto tenhamos por objectivo glorificar a 

Deus, mesmo que esse serviço não seja no santuário de Deus. 

Podemos servir a Deus através do serviço que prestamos ao 

próximo. E temos no Novo Testamento vários exemplos de pessoas 

que serviram a Deus servindo aos outros. Deus pode usar e 

abençoar qualquer pessoa que usa os seus talentos para fazer 

algo para o bem do próximo e para a glória de Deus.  

Fiquemos hoje por aqui. Muito obrigado por nos ter 
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acompanhado. Estaremos juntos 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. 

 

terminou: 13.21h 


