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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. / 

 

 Hoje vamos estudar o capítulo 21 do livro de Números. 

Vimos no capítulo anterior que o povo de Israel chegou ao fim 

de caminhada pelo deserto. Aliás, não podemos chamar aos 

quarenta anos no deserto de caminhada, porque na verdade 

trataram-se de 40 anos de desorientação pelo deserto. É como se 

a caminhada para a terra prometida tivesses feito um parentese 

e retomasse agora. 

 No capítulo anterior vimos também a morte de Arão e de 

Miriam. Os irmãos de Moisés morreram, e o povo chorou a sua 

perda. Agora os filhos de Israel começam a sua verdadeira 

marcha em direcção a sua primeira vitória. Vamos ler os quatro 

primeiros versículos do capítulo 21: "O rei de Arade 

i
, um 

*
cananeu que 

habitava no Neguebe, soube que os israelitas vinham pelo caminho de Atarim 

j
, atacou-os 

e levou alguns como prisioneiros. 
2

 Então os israelitas fizeram a seguinte promessa ao 

Senhor: “Se nos deres a vitória sobre este povo, todas as suas cidades serão condenadas 

à destruição em tua honra.” 
3

 O Senhor ouviu o pedido dos israelitas e deu-lhes a vitória 
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sobre os cananeus e os israelitas condenaram à destruição as suas cidades. E aquele 

lugar passou a chamar-se Horma. Do monte Hor, os israelitas dirigiram-se para o 
*
Mar 

Vermelho, contornando o território de Edom 

m
. Mas, no caminho, o povo sentiu-se muito 

cansado." Os israelitas, com o poder de Deus, destruíram 

totalmente todos os inimigos e as suas cidades, e aquele lugar 

se chamou Horma. Podemos ver que o povo trabalha e consegue a 

sua primeira vitória. E é Deus quem lhes concede essa grande 

vitória. Então partem do monte Hor, pelo caminho do Mar 

Vermelho, e rodearam a terra de Edom, porque não podem ir 

através da terra de Edom. Entretanto, pelo caminho, o povo 

torna-se impaciente e fica desencorajado. Começa a revelar o 

seu descontentamento e volta a murmurar. E este é também o 

nosso percurso de vida: Vivemos os dias descontentes, 

impacientes, desencorajados e a murmurar. E porque? Porque faz 

parte da natureza do homem, o estar sempre descontente com tudo 

e com todos. Alguns, no entanto, porque têm um relacionamento 

intimo e vincado com Deus, têm a capacidade de viver alegres e 

gratos pela vida.  

 Vejamos agora o versículo 5: "e começou a protestar contra Deus 

e contra Moisés: “Por que é que nos fizeram sair do Egipto, para morrermos no deserto? 

Não temos nem pão nem água e já estamos enjoados deste 
*
maná sem gosto." Pela 

oitava vez o povo murmura contra Deus e contra Moisés: Estavam 

cansados do Maná! Recordo que o maná, apesar de não sabermos 

concretamente que alimento é, a Bíblia diz que era um alimento 
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muito rico e gostoso. Deus diz ao povo que os seus pés não 

haviam ficado inchados durante toda a viagem. E porque isso? O 

inchaço nos pés é muito frequente na pessoa desnutrida, 

especialmente quando faz longas viagens. Ora bem, o povo 

alimentava-se apenas do maná, e os seus pés não inchavam, o que 

significa que o maná era uma dieta alimentar adequada e 

equilibrada. Mas o povo reclama do maná! 

 Em nossos dias, muitos de nós, temos tudo o que 

queremos e nos apetece para nos alimentarmos, e, no entanto, 

reclamamos por tudo e de tudo. Reclamamos porque as coisas não 

são exactamente como queremos. E aqui o povo de Deus reclama 

novamente contra Deus e contra Moisés. E Deus então relembra ao  

povo quem na realidade cuida deles. Versículo 6: "O Senhor enviou 

contra o povo serpentes venenosas; elas morderam muita gente e muitos israelitas 

morreram ." O povo agora é provado de facto. Precisam de 

reconhecer os seus pecados e pedir perdão a Deus. Como nós 

somos tão parecidos com o povo de Israel, se temos uma pequena 

victória achamos logo que somos alguém muito importante e 

pensamos que temos o direito de exigir de Deus determinadas 

coisas, e por vezes é no sofrimento que relembramos que somos 

pó, e que tudo o que temos é pela graça e bondade de Deus em 

nós. Os Versículos 7-9: "Então o resto do povo foi ter com Moisés, 

exclamando: “Errámos, quando protestámos contra o Senhor e contra ti! Pede ao 

Senhor que afaste de nós as serpentes.” E Moisés pediu ao Senhor em favor do povo. 
8

 O 

Senhor respondeu-lhe: “Arranja uma serpente de metal e pendura-a no cimo dum pau. 
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Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para esta serpente, salvará a 

vida.” 
9

 Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou-a no cimo dum pau. Quando as 

serpentes mordiam em alguém, este olhava para a serpente de bronze e salvava-se." 

Vemos aqui a grande verdade da salvação pela fé: Mordidos pelas 

serpentes, ninguém podia confiar nas suas obras. Adultos, 

jovens ou crianças, tinham de olhar para a serpente de metal, 

hasteada por ordem de Deus, para que o veneno das cobras não 

tivesse efeito sobre eles. Era necessário apenas olhar para a 

serpente. Era o olhar da fé.  

Não sei se o caro ouvinte já reparou que ainda hoje muitas 

farmácias onde podemos ir buscar medicamentos para sarar as 

nossas doenças, guardam ainda este símbolo de uma serpente 

hasteada numa vara, aquele símbolo ainda hoje representa quase 

de uma forma inconsciente para nós símbolo de cura. 

 Porque é que uma serpente de metal colocada numa haste 

tinha o poder para curar as pessoas envenenadas? Por que é que 

o simples olhar para elas livrava as pessoas do veneno? Bem, 

caro amigo, como muitas outras coisas que encontramos na Bíblia 

não podemos saber todas as razões e porquês de Deus. Mas 

sabemos que além de ter o objectivo de curar as vítimas das 

mordeduras das cobras, Deus também tinha uma lição e uma 

verdade preciosa para transmitir com essa situação. A serpente 

hasteada era símbolo ou era uma figura que representava uma 

verdade muito importante. Vejamos o que disse Jesus no 

Evangelho de João capítulo 3: "E do modo porque Moisés levantou 
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a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja 

levantado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a 

vida eterna tenha a vida eterna." E logo em seguida Jesus diz: 

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho 

unigénito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna." A grande verdade é que da mesma forma que 

Deus providenciou a salvação para o povo no deserto também 

providenciou a salvação para a humanidade. Cristo foi também 

levantado numa cruz. A sua morte não aconteceu porque os homens 

não puderam compreende-LO ou  porque Jesus tivesse contrariado 

e abalado os pensamentos dos homens da época. Assim como aquela 

serpente foi levantada no deserto, por ordem de Deus, assim 

também Jesus foi levantado numa cruz, por determinação divina. 

Jesus foi enviado a terra, vindo do céu, exactamente para 

morrer numa cruz. Esse era o plano de Deus. Jesus veio para 

morrer numa cruz, Para salvar o pecador do seu pecado e 

condenação eterna.  

 A serpente de metal no deserto, não tinha poder em si 

mesma para salvar ninguém, porque não tinha vida. Era apenas um 

símbolo. Tanto mais que, anos mais tarde, quando o povo começou 

a adorar e a venerar aquela serpente de bronze, Deus condenou 

tal prática e ordenou que fosse dado fim àquele símbolo. O povo 

não tinha entendido a mensagem que Deus quis transmitir através 

dela, e infelizmente ainda hoje este tipo de confusões 

acontecem as pessoas confundem os símbolos que deus dá com o 
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próprio Deus e em vez de adorar e venerar a Deus adoram e 

veneram os símbolos. Necessitamos ouvir mais o que a palavra de 

Deus nos ensina e menos o que nós achamos. 

 Voltando ao texto, de onde vinha então o poder curador 

da serpente? O poder vinha da fé do povo e da obediência do 

povo à Palavra de Deus. Deus deu a ordem. O povo obedecia. Quem 

obedecesse ficava curado. Quem não obedecesse morria. A fé e a 

obediência curam os males espirituais do homem. A salvação vem 

pela fé e não pelos méritos pessoais. Da mesma forma que o povo 

no deserto morria, mordido pelas cobras, assim também o homem 

pecador morre, porque o salário do pecado é a morte. Deus se 

compadeceu do povo no deserto e enviou um meio de salvação, 

algo em que as pessoas pudessem revelar a sua obediência e fé 

em Deus: A serpente de metal. Do mesmo modo, Deus se compadeceu 

de nós e nos enviou o seu filho para que, crendo nele, sejamos 

salvos. O pecador é salvo ao olhar com fé para Jesus. Não 

importa qual seja o seu estado espiritual presente, nem que 

pecados tenha cometido. Mesmo que os outros não queiram olhar 

mais para si ou que ache que não há esperança, Cristo é o seu 

remédio. Olhe para Jesus com fé e será salvo.  

 O texto continua: Versículos 16-18: "Dali foram para Beer que era 

o poço 

q
, a propósito do qual o Senhor tinha dito a Moisés: “Manda reunir o povo que eu 

lhes darei água.” 
17

 Foi então que os israelitas cantaram a seguinte canção 

r
: “Sobe, água 

do poço! Cantem-lhe canções! 
18

Poço aberto por príncipes, cavado por gente nobre, com 

seus ceptros e cajados de comando." Finalmente vemos sair dos lábios do 
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povo de Israel um cântico de louvor e gratidão. Quando cantamos 

cânticos de louvor e gratidão a Deus, quer dizer que estamos 

vivendo em comunhão com Deus. E quando vivemos em comunhão com 

Deus então estamos em condições de travar as batalhas 

espirituais da nossa vida, porque Deus nos dá a garantia das 

vitórias. É o que veremos apartir daqui na história do povo de 

Israel.  

Versículos 21-26: "Os israelitas enviaram mensageiros a Seon, rei dos 

*
amorreus, para lhe dizerem: 

2
 “Deixa-nos atravessar o teu país; não nos desviaremos 

nem por campos nem por vinhas, nem beberemos águas das tuas fontes. Seguiremos 

sempre pelo caminho principal  

s
, até termos atravessado o teu território.”

23
 Mas Seon não 

lhes permitiu atravessar o seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu exército e saiu 

contra os israelitas, no deserto. Foi encontrá-los em Jaás e atacou-os. 
24

 Estes derrotaram 

Seon e conquistaram todo o seu país, desde o Arnon até ao Jaboc e ao país dos 

*
amonitas, cuja fronteira se encontrava fortificada. 

25
 Os israelitas conquistaram todas as 

suas cidades e instalaram-se em todas as cidades amorreias, incluindo Hesbom e as suas 

aldeias. 
26

 Hesbon era a capital de Seom, rei dos amorreus. Este tinha estado em guerra 

contra o anterior rei de Moabe e tinha-se apoderado de todo o seu país até ao Arnon." 

Agora começa uma nova página na história na vida do povo de 

Israel. O povo agora levanta-se para lutar, para conquistar e 

para se alegrar com as suas conquistas, num verdadeiro 

contraste com a vida errante e de lamentação pelo deserto, 

durante 40 anos.  

Deus dá-nos a oportunidade de nos levantar-mos de uma 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  233  P-#    

 

8 

 

vida de lamúria, de murmuração e de tristeza para uma vida de 

fé, de triunfo espiritual e de vitórias maravilhosas, com um 

novo cântico nos lábios podemos tomar posse das promessas de 

Deus. É a obra que Cristo faz nos corações dos cristãos e nas 

vidas daqueles que olham para ele com fé. Cristo cura-nos da 

tristeza, da incredulidade, do derrotismo e dá-nos uma vida de 

fé, de vitoria e de triunfo. Quando Cristo entra em nosso 

coração, a nossa vida toma novo rumo. O salmista diz: "Uns 

confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiamos no 

Senhor dos Exércitos." E mais "Não por força, nem por 

violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." 

Este é o poder da fé. Todas as grandes batalhas do povo de Deus 

no passado, são para nós hoje ilustrações para as nossas lutas 

espirituais do dia a dia.  

 Quando o povo de Israel estava diante do Ogue de 

Basam, inimigo do povo de Deus, Deus dirigiu-lhes as seguintes 

palavras encorajadoras, versículo 34: "O Senhor disse a Moisés: “Não 

tenhas medo dele, pois eu ponho-o à tua disposição com todo o seu exército e todo o seu 

país. Trata-o como trataste Seon, rei dos amorreus, que habitava em Hesbon." 

Naquele tempo, Israel foi o povo escolhido por Deus para 

aplicar o julgamento sobre as nações da Palestina que eram 

pagãs, corruptas e idólatras. Para revelar a sua ira contra o 

pecado e aplicar o castigo merecido contra a injustiça e a 

corrupção da humanidade, Deus usou fogo em Sodoma, um dilúvio 

no tempo de Noé e guerras em outras ocasiões. Usou também o 
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povo de Israel como instrumento nas suas mãos. Também é verdade 

que muitas vezes Deus disciplinou Israel usando nações pagãs, 

como por exemplo o Egipto, a Assíria, a Babilónia e tantos 

outros. Agora vemos o povo de Israel sendo usado por Deus. E da 

mesma forma como Deus estava com o seu povo, garantindo-lhe as 

conquistas, também Deus está connosco hoje, garantindo-nos as 

vitórias em nossas batalhas espirituais.  

Agora vamos conhecer a história triste do profeta 

Balaão. Balaão é uma das figuras mais estranhas das Sagradas 

Escrituras. A sua história é narrada em vários capítulos. O 

nome Balaão significa devorador. Este homem era conhecido na 

época como profeta, adivinho, filho de Beor, de Petor, do rio 

Eufrates na Mesopotâmia. Balaque, o rei de Moabe chamou-o para 

amaldiçoar os israelitas. Mas infiel a Deus, Este homem amava o 

prémio da injustiça, abençoava ou amaldiçoava por pagamento, 

como vemos em 2 Pedro 2:16.. Infelizmente ainda encontramos 

homens que se dizem servos de Deus que funcionam assim, é 

mediante um pagamento que abençoam ou não as pessoas. 

Reza a história de Balaão que a sua jumenta falou, 

refreando a insensatez do profeta. Não podendo amaldiçoar 

Israel, Balaão ensinou a Balaque como armar ciladas aos filhos 

de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a se 

prostituírem com as filhas dos moabitas em Baal-Pior. Desta 

forma, levando os israelitas a caírem em pecado, Balaque 

conseguiu pôr fim ao tempo de vitórias que estavam a ter sobre 
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os outros povos. Balaão conhecia as verdades de Deus, temia a 

Deus em alguns momentos, porém gostava mais do dinheiro dos 

prémio da injustiça, por isso preferiu vender as suas 

convicções e a sua fé. Podemos dizer que Balaão tinha um 

caracter enigmático e misterioso. E no mundo onde os profetas 

da injustiça se multiplicam, devemos apegar-nos a Cristo e a 

sua palavra, para não sermos enganados por todo o vento de 

doutrina que surge. 

No próximo programa continuaremos a caminhar com o povo 

de Israel na sua conquista da terra prometida. 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 13.02h 


