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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 22 do livro de Números, 

onde no programa passado introduzimos Balaão, uma das pessoas 

mais estranhas das páginas da Bíblia. É difícil dizer quem na 

realidade foi Balaão. Mas vejamos o que diz a Bíblia sobre ele: 

Era um profeta muito conhecido em toda a terra da altura, que 

foi pago pelo rei Balaque, rei dos moabitas para amaldiçoar os 

filhos de Israel. Balaque não queria aquele povo na sua terra, 

ou próximo dela. O povo de Israel estava acampado numa terra 

próxima a de Balaque, e Balaque, um homem muito supersticioso, 

querendo desencorajar a presença do povo de Deus ali, pagou a 

Balaão uma soma muito elevada de dinheiro para que os 

amaldiçoasse.  

 Vamos ler o versículo 6: "Vem, por favor! Vem amaldiçoar por 

mim este povo, porque eles são muito mais fortes do que eu. Quero ver se assim consigo 

derrotá-los e expulsá-los deste país. Pois eu sei que tudo aquilo que tu abençoas fica 

abençoado e tudo o que tu amaldiçoas fica amaldiçoado." Balaque estava com 
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medo deste povo que estava com Deus. Talvez Balaque tenha 

ouvido falar dos milagres que Deus fazia no seio do seu povo, 

da caminhada pelo deserto e das grandes proezas ao conquistarem 

a terra prometida. E cheio de medo, Balaque paga ao profeta 

Balaão para que amaldiçoe o povo de Deus, ficando assim em 

vantagem numa possível guerra contra os israelitas.  

 Versículos 7-8: "Então os anciãos de Moabe e os de Madiã foram ter 

com Balaão, levaram-lhe o dinheiro para pagar o esconjuro e comunicaram-lhe a 

mensagem de Balac. 
8

 Balaão respondeu-lhes: “Fiquem cá esta noite que eu depois vos 

darei a minha resposta, conforme aquilo que o Senhor me disser.” E os chefes de Moabe 

ficaram em casa de Balaão." Aqui temos o pagamento pelo serviço que o 

profeta Balaão prestaria a Balaque, amaldiçoando os filhos de 

Deus. Balaão era mais um profeta a serviço do diabo, do que a 

serviço de Deus, a semelhança de tantos outros que existem em 

nossos dias. O falso profeta fala como se fosse um verdadeiro 

profeta e estivesse interessado nas coisas de Deus. Ele garante 

que vai esperar a resposta de Deus. A Bíblia diz que Satanás 

tem acesso a Deus. No Novo Testamento Jesus diz que Satanás 

pediu permissão para tentar a Pedro, dando a entender que houve 

uma comunicação entre Satanás e Deus. Porém, quando a Bíblia 

regista essas comunicações, sempre nos mostra que Deus 

contraria os planos de satanás. No caso de Balaão, Deus 

comunica também com o profeta anunciando-lhe que não poderá 

amaldiçoar os seus filhos.  

 Versículo 12: “Mas Deus respondeu a Balaão: “Não vás com eles. Não 
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podes amaldiçoar esse povo, porque ele é abençoado por mim.” Deus proíbe o 

profeta de fazer qualquer coisa contra o seu povo. Versículos 

15-17: "Balac mandou outra vez mais chefes e ainda mais importantes do que os 

primeiros. 
16

 Estes chegaram onde estava Balaão e disseram-lhe da parte de Balac, filho 

de Sipor: “Por favor, não te recuses a vir comigo! 
17

 Prometo encher-te de honrarias e 

fazer por ti tudo o que me pedires. Mas vem, por favor, amaldiçoar por mim este povo." 

Balaque achava que era uma questão de aumentar o preço e 

estaria tudo resolvido. Ao mesmo tempo enviou príncipes mais 

ilustres para falarem com Balaão e oferecerem uma maior quantia 

de dinheiro. Que negócio horrível e condenável, feito por 

pessoas desprezíveis. Seria bom se conseguíssemos, por meio do 

poder do evangelho de Cristo e da influência dos cristãos, que 

nos nossos dias podessemos irradicar esse tipo de negócios de 

maldições contra as pessoas a quem queremos mal. Deus ordena-

nos que amenos os nossos inimigos e que bendigamos os que nos 

maldizem. não que lhes paguemos com a mesma moeda. É muito 

triste ver pessoas que se dizem ao serviço de Deus, por causa 

de dinheiro ou poder andarem a dizer mal e amaldiçoar outros, 

temos de bendizer os que nos mal dizem.  

 A Bíblia diz que a situação do mundo vai de mal a pior, 

porque os homens vão de mal a pior, até ao ponto de surgir o 

anti-cristo que reunirá em torno de si todos aqueles que estão 

contra Deus e contra os filhos de Deus. E durante algum período 

de tempo, esse anti-cristo reinará sobre os homens até que 

Cristo volte e reine sobre a terra durante o milénio.  
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 Voltando ao texto. Então vimos que Balaque voltou 

oferecendo ao mau profeta uma soma maior de dinheiro. E o que 

respondeu Balaão? Lemos no versículo 18: "Mas Balaão respondeu aos 

chefes enviados por Balac: “Ainda que Balac me desse o seu palácio cheio de prata e 

ouro, eu não poderia desobedecer às ordens do Senhor, meu Deus, nem em pouco nem 

em muito." Aparentemente Balaão não era assim tão mau, uma vez 

que recusa a oferta que lhe é oferecida por Balaque e revela um 

certo temor ao Deus verdadeiro. As suas palavras são de um 

verdadeiro profeta de Deus. Mas ... as palavras de Balaão 

revelam-nos não somente uma aparente piedade referente a Deus, 

mas também uma certa cobiça pela prata e ouro de Balaque. Ao 

referir a casa do rei cheia de prata e ouro, embora dizendo que 

ainda que esta lhe fosse oferecida, não faria o que lhe pediam, 

ao mesmo tempo funciona como uma sugestão ao rei do preço que 

estaria disposto a receber para amaldiçoar ao israelitas. E 

acrescenta no verso seguinte: "Por isso, fiquem cá vocês também esta noite, 

para eu saber se o Senhor tem mais alguma coisa a me comunicar." Mais uma vez 

Balaão aparenta ser um profeta que teme a Deus e que deseja 

seguir os seus passos. Mas isso não é verdade. Senão vejamos, 

ele já conhecia ou não a vontade de Deus sobre este assunto? 

Esperar mais uma noite iria mudar a vontade de Deus? É claro 

que não. Apesar de Deus ter sido anteriormente muito claro com 

Balaão, ele espera encontrar uma brecha no desígnio de Deus e 

fazer aquilo que Deus lhe tinha proibido, e claro está, ficar 

muito rico. Balaão já sabia qual era a vontade de Deus, mas 
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finge que não sabe.  

 Já anteriormente falamos no perigo que corremos quando 

Deus permite que a nossa vontade seja feita, em detrimento da 

vontade divina. E Deus às vezes permite essas situações. Foi o 

que aconteceu com Balaão. Lemos no versículo 20: "Durante a noite, 

Deus aproximou-se de Balaão e disse-lhe: “Se esses homens vieram insistir em te 

chamar, podes ir com eles; mas só podes fazer aquilo que eu te indicar que deves 

fazer." Deus às vezes permite que homens maus façam a vontade 

deles, estabelecendo, no entanto, um limite. Deus, sendo 

soberano sobre tudo e sobre todos, mantém as coisas dentro de 

um certo controle, que nem os maus profetas, nem os demónios 

podem escapar a este controle. O mau profeta estava sobre o 

controle divino. A isto chamamos de vontade permissiva de Deus. 

Não é a vontade original de Deus, porque Deus não queria que o 

profeta amaldiçoasse Israel, mas ele insistiu e Deus permitiu 

que isso acontecesse, dentro de um certo limite. A vontade 

permissiva de Deus, é quando Deus dá permissão ao homem para 

fazer aquilo que quer, estabelecendo as condições para tal. 

Deus faz isto connosco quando insistimos demais numa coisa que 

sabemos não ser a sua vontade. Devemos ter muito cuidado com as 

nossas petições a Deus.  

 Agora vamos ler os versículos 21-28: "Na manhã seguinte, 

Balaão levantou-se, preparou a sua burra e partiu com os chefes de Moabe. 
22

 Mas o 

Senhor tinha ficado irritado  

z
 com a ida de Balaão e o 

*
anjo do Senhor colocou-se no 
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meio do caminho, fazendo frente a Balaão. Balaão ia montado na burra e levava consigo 

os seus dois criados. 
23

 Quando a burra viu o anjo do Senhor colocado no meio do 

caminho, de espada desembainhada na mão, saiu do caminho e meteu-se pelos campos 

fora. Balaão batia na burra, para a obrigar a voltar ao caminho. 
24

 Mais adiante, o anjo 

do Senhor foi colocar-se de novo num caminho estreito que passava entre os muros de 

duas vinhas. 
25

 Ao ver o anjo do Senhor, a burra apertou-se contra o muro e entalou a 

perna de Balaão contra o muro. E Balaão bateu-lhe ainda mais. 
26

 Mais uma vez, o anjo 

do Senhor foi colocar-se na sua frente, numa passagem estreita, onde não havia 

possibilidade de desvio nem para a direita nem para a esquerda. 
27

 Quando a burra viu o 

anjo do Senhor, deitou-se no chão, estando Balaão ainda sentado em cima dela. Balaão 

ficou enfurecido e desatou a dar pancada na burra. 
28

 Mas o Senhor fez com que a burra 

falasse e esta disse a Balaão: “Que mal te fiz eu, para me bateres assim, três vezes 

seguidas?" Este mau profeta é incapaz de ver e compreender o que 

a sua própria jumenta via e compreendia. Ele espanca cruelmente 

a jumenta que o levava, que se fosse em nossos dias, seria pelo 

menos condenado pela liga protectora dos animais. Mas vemos que 

a jumenta entendia mais das coisas espirituais, do que ele. É 

claramente um milagre, pois os animais não falam, nem tão pouco 

entendem das coisas de Deus. Mas Deus permitiu que essa jumenta 

visse o anjo do Senhor, e fosse portadora da mensagem de Deus. 

O apóstolo Pedro se referiu a homens que, como Balaão tem a 

mente fechada para as coisas de Deus. Lemos em 2ªPedro 2: 12-

16: "Esses todavia como brutos irracionais, naturalmente feitos 

para presa e destruição, falando mal daquilo em que são 
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ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, 

recebendo injustiça por salário de injustiça que praticam. 

Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, 

quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias 

mistificações quando banqueteiam junto convosco. Tendo olhos 

cheios de adultério insaciáveis do pecado, engodando almas 

inconstantes, tendo coração excitado na avareza, filhos 

malditos. Abandonando o recto caminho, se extraviaram seguindo 

pelo mau caminho de Balão, filho de Beor que amou o prémio da 

injustiça, recebeu porém castigo da sua transgressão, a saber, 

um mudo animal de carga falando com voz humana refreou a 

insensatez do profeta." Este texto mostra quem na realidade é 

Balaão. Este profeta avarento e invejoso, quer apenas a oferta 

de Balaque, mas quer a permissão de Deus para o seu negócio 

sujo e criminoso. Nos nossos dias encontramos também seguidores 

de Balaão, que em nome dos poderes espirituais, praticam 

bençãos ou maldições, muitas vezes supostamente em nome de 

Deus.  

 O texto continua mostrando que Deus abriu os olhos de 

Balaão e ele viu o anjo do Senhor que vinha com uma espada na 

mão. Versículo 32: "O anjo do Senhor disse-lhe: “Por que é que bateste já três 

vezes seguidas na tua burra? Eu é que me pus à tua frente, para te impedir de ires por 

um caminho contrário a mim." Disse mais o anjo no versículo 35: "O 

anjo do Senhor respondeu-lhe: “Vai com esses homens, mas não podes dizer senão 

aquilo que eu te comunicar." Deus pode pôr a verdade na boca de um 
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falso profeta?  

 Vamos ler apartir do versículo 17 do capítulo 23: "Balaão 

voltou e encontrou Balac ainda de pé junto dos seus holocaustos com os chefes de 

Moabe. Balac perguntou a Balaão: “Que é que Deus disse?” 
18

 E Balaão recitou o 

seguinte poema: “Levanta-te, Balac, e escuta-me, dá-me ouvidos, ó filho de Sipor: 
19 

Deus não muda de palavra, como os homens, não volta atrás, como os mortais. Quando 

ele diz uma coisa, ela acontece e quando promete, a promessa realiza-se. 
20 

Recebi ordens 

para abençoar. Que posso eu fazer senão abençoar? 
21 

Nenhuma desgraça apanhará os 

descendentes de Jacob, nenhum sofrimento atingirá o povo de Israel  

g
. O Senhor, o seu 

Deus, está com ele e ele aclama-o como seu rei. 
22 

Deus fê-los sair do Egipto, atacando o 

Egipto como um touro irresistível 

h
. 

23 
Contra o povo dos israelitas não servem magias 

nem esconjuros 

i
. É preciso dizer agora a Israel: “Que maravilhas Deus fez por ti!"  

Vamos ler também os primeiros versículos do capítulo 24: "Balaão 

compreendeu que o Senhor queria abençoar Israel e já não foi, como das outras vezes, à 

procura de revelações, mas voltou-se imediatamente para o deserto. 
2

 Olhou para os 

israelitas, que estavam acampados por tribos. Nisto, o 
*
espírito de Deus inspirou-o 

3
 e Balaão 

recitou o seguinte poema: “Mensagem de Balaão, filho de Beor, homem de olhar 

penetrante 

j 4 
que recebe revelações de Deus e visões da parte do Todo-Poderoso, daquele 

que, entra em êxtase e vê com mais clareza!" Esta é a história de Balaão 

mas não termina aqui. Ele diz que o povo de Deus está em ordem 

com o seu Deus, não há pecado no meio do seu povo. No entanto 

vai mostrar a forma de o povo ser destruído, que é induzido-os 

a pecarem contra Deus. Os judeus serão induzidos ao pecado da 
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idolatria e da imoralidade. E quando o povo peca contra Deus, 

Deus o castiga.  

Balaão conhece a Deus, e Deus fala através dele, mesmo 

sendo um profeta interesseiro e amante do prémio da injustiça. 

Balaão mostra a Balaque que se o povo pecar contra Deus, então 

o próprio Deus os destruiria. Lemos em Apocalipse 2:14: "Tenho 

todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que 

sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a 

armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas 

sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição."  

No próximo estudo voltaremos a este assunto. Obrigada pela sua 

atenção. 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 14.11h 


