
PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  235  P-#    

 

1 

 

EFERÊNCIA: Números 24:15-26:59      Data de Gravação: 15.01.04  hora: 11.00h 
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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. / 

 

No último programa tivemos a oportunidade de ler vários 

versículos que mostraram a forma como Deus usou este estranho 

profeta Balaão, afim de transmitir verdades importantes, apesar 

dele possuir um carácter tão defeituoso. Aqui mesmo no livro de 

Números que estamos estudando, vemos que apesar de Deus colocar 

em seus lábios verdades importantes e profecias maravilhosas, 

ele aparece aqui e ali como sendo um profeta mal, falho, rude, 

e interesseiro. Certamente o texto sagrado não diz tudo a 

respeito de Balaão, nem mostra quantas vezes ele chegou a se 

arrepender dos seus maus actos, como Davi, por exemplo, o rei 

de Israel que se arrependeu dos seus grandes pecados, sendo 

David o homem segundo o coração de Deus. A verdade é que Deus 

faz uso às vezes de uma pessoa com a personalidade defeituosa 

como fez com Saul que chegou até mesmo a profetizar em algumas 

ocasiões, porém depois o Espírito do Senhor se retirar dele, 

aparecendo-lhe depois um espírito mal da parte do Senhor, quer 

dizer, por permissão do Senhor. Deus permitiu que Judas fizesse 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  235  P-#    

 

2 

 

parte do apostolado, sendo inclusive tesoureiro do colégio 

apostólico. Certamente este apóstolo traidor chegou a receber, 

prezado amigo, os mesmos conhecimentos que os demais. No 

entanto abandonou o meio apostólico porque a ele, não pertencia 

verdadeiramente, como diz o próprio livro de Actos, que Judas 

voltou para o mundo, voltou para o seu próprio lugar. Quer 

dizer, Judas nunca foi um crente, nunca teve o coração 

transformado, nunca teve vida eterna como os demais apóstolos, 

mas encontrava-se lá, e recebeu todas as instruções e a 

sabedoria divina. Saiu do nosso meio porque não era de nós, diz 

o apóstolo. No Novo Testamento, prezado amigo, Balaão é 

considerado um profeta apóstata, um profeta que perdeu os 

direitos de profeta por amor ao prémio da injustiça. Ele trocou 

como Esau o direito de primogénitura por um prato de lentilhas. 

Hoje nós vamos ver a última profecia que ele deu a respeito da 

nação de Israel. Nós sabemos que Balaque, o rei dos moabitas 

pagou a Balaão como profeta para amaldiçoar o povo de Israel, 

pagando-lhe um bom dinheiro para isto, mas Deus impediu de 

Balaão realizar esse mal intento. O profeta Balaão fica entre 

dizer o que Deus manda e executar a sua missão funesta para a 

qual foi pago. Certamente o profeta não tem condição de 

amaldiçoar o povo de Deus, coisa que já foi proibido pelo 

próprio Deus porque Israel é um povo abençoado. Mas como vamos 

ver dentro de instantes, este mau profeta mostra ao inimigo do 

povo de Deus que é Balaque, que o povo tinha uma fraqueza que 
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era, o povo de Israel não devia pecar contra Deus se não 

sofreria terríveis consequências pelo seu pecado, e esta seria 

a maneira mais adequada, pensava Balaão de se destruir Israel, 

a única forma de se amaldiçoar o povo era, leva-lo a pecar. 

Realmente, Balaão não achou outro meio de amaldiçoar um povo a 

quem Deus estava abençoando, senão levar este povo a pecar 

contra Deus. Se o povo despreza as orientações de Deus fica 

entregue ás suas próprias decisões. Penso que isso deve 

tranquilizar o coração do cristão fiel a Deus, as maldições e 

trabalhos de maldição contra o cristão abençoado por Deus não 

tem poder, só quando um cristão se afasta da vontade de Deus é 

que Satanás e os seus demónios tem poder sobre a vida fraca do 

cristão.  

Vamos ler uma das profecias mais lindas que foi feita por 

intermédio do próprio profeta Balaão, quando fala sobre a 

estrela de Jacó, uma profecia a respeito de Jesus Cristo, 

conforme lemos em Números 24:15-19:  
15

 E Balaão recitou o seguinte poema:  

“Mensagem de Balaão, filho de Beor, homem de olhar penetrante 

o
,  

16 
mensagem daquele que 

recebe revelações de Deus e visões da parte do Todo-Poderoso, que conhece os planos do 

Altíssimo e que entra em êxtase e vê com mais clareza. 
17

 Estou a ver o que acontecerá mais 

tarde, num futuro ainda distante. Uma estrela de Jacob vai dominar 

p
, vai erguer-se um ceptro 

de Israel que há-de esmagar a cabeça aos 
*
moabitas e destruir os nómadas descendentes de 

Set.  
18 

Conquistará a região de Seir, apoderando-se do país dos edomitas, seus inimigos. 

Israel ficará rico 
19 

e Jacob há-de mandar em todos eles e acabará com os sobreviventes da 
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capital.” Ora, prezado amigo, esta profecia foi dita 1500 anos 

antes de Jesus nascer. A referência aqui é a Ele, a Jesus, que 

é a estrela de Jacó, que subirá com um ceptro porque Jesus é 

rei. Os magos do oriente vieram do oriente, sendo guiados pela 

estrela do oriente que os levou até onde Jesus estava. Guiados 

por esta estrela que procedeu de Jacó, eles foram até Belém e 

adoraram a Jesus entregando-lhes ofertas de ouro, incenso e 

mirra. Diz aqui que ele será dominador. Profecia semelhante a 

esta, prezado amigo, encontramos no livro de Daniel, de forma 

que tanto aqui no livro de Números como também no livro de 

Daniel, os magos do oriente puderam entender como tudo isto 

estaria se cumprindo, e assim foram levados até Belém onde 

adoraram a Jesus, o ceptro que procedeu de Judá. Agora lemos 

Números24:25 onde praticamente termina a história de Balaão. 

Encontraremos outras passagens da Bíblia referindo-se a ele, 

mas basicamente aqui termina a sua história. Diz aqui no 

versículo 25: "
25

 Depois disto, Balaão pôs-se a caminho de sua 

casa e Balac foi-se também embora. 

Certamente Balaão não satisfez plenamente a Balaque, rei dos 

moabitas, porque desta vez ele volta para a sua terra, voltou 

para o seu próprio lugar, usando a expressão que é usada para 

Judas quando deixou a companhia dos apóstolos para negociar a 

venda do seu Mestre aos sacerdotes, e religiosos falsos da 

época. É assim que termina a história de Balaão aqui. Termina a 

sua história como termina a história de Judas. Aliás, nós 
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dissemos que assim termina a história de Balaão aqui. Balaão 

foi morto pelos próprios israelitas numa batalha, o que nos 

mostra que Balaão não regressou à sua terra como tinha 

anunciado, lemos Números 31:8: "E mataram a todo o homem feito. 

Mataram além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a 

Evi, a Requém, a Zur, a Hur e a Reba, cinco reis dos 

midianitas. Também a Balaão filho de Beor, mataram a espada." 

Então aqui, prezado amigo, estamos vendo Balaão, filho de Beor 

morto através de espada.  

Agora vamos para o capítulo 25 de Números, onde vamos ver o 

resultado do subtil plano de Balaão. Ele não podendo amaldiçoar 

o povo de Deus, pois viu que Deus estava ao lado do seu povo, 

então esse profeta mostrou a Balaque, rei dos moabitas que para 

prejudicar este povo era necessário apenas levá-lo a pecar 

contra Deus, levá-lo ao pecado da idolatria e da prostituição. 

O registro que se segue aqui, é exactamente aquele que descreve 

a adoração do povo de Israel a um ídolo chamado Baal-Peor, e em 

consequência, a prostituição, porque que se pode esperar, de um 

povo que deixa de adorar a Deus, ao verdadeiro Deus para adorar 

a um ídolo. E foi Balaão, profeta invejoso que mostrou o 

caminho em que o povo de Deus poderia cair, aparentemente, sem 

que houvesse da parte de Balaão qualquer culpa, ele 

simplesmente propôs que se criasse as condições e as 

circunstâncias que viessem a favorecer a prática da idolatria e 

da prostituição. Nós lemos a respeito disto no livro de 
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Apocalipse 2:14 que diz assim: "Tenho todavia contra ti algumas 

coisas, pois que tens aí algumas coisas, pois tens os que 

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

tramar ciladas diante dos filhos de Deus, diante dos filhos de 

Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e 

praticarem a prostituição." Este versículo mostra toda a 

maldade do profeta apóstata chamado Balaão. Como não pode 

amaldiçoar directamente o povo de Deus, para receber o dinheiro 

que lhe era oferecido por Balaque, usou de uma estratégia, que 

conduziu aquilo que Balaque queria, que era ver o povo 

enfraquecido, prejudicado, e vencido. Ninguém podia lutar 

contra o povo de Israel, porque Deus estava do lado do seu 

povo. Então o plano sugerido por Balaão foi o de juntar os 

moabitas com os judeus, para que o povo de Deus assimilasse os 

maus costumes, a prática da idolatria, da prostituição, coisas 

muito comuns aos moabitas, e fazendo isto Balaque poderia ficar 

certo de que o povo seria enfraquecido em todos os sentidos Foi 

uma estratégia diabólica que ainda hoje é usada pelo inimigo 

das nossas vidas. Então, prezado amigo, esta é a doutrina de 

Balaão que é a de o povo de Deus permitir e se juntar com o 

povo que não pertence a Deus afim de corromper o povo de Deus, 

então enfraquecer o povo de Deus. Diz assim o texto em 

Apocalipse: "Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o 

qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de 

Israel e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem 
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a prostituição." Esse ensino perigoso, esta doutrina satânica 

tem sida ensinada hoje, prezado amigo, em muitas áreas do 

cristianismo, em muitos lugares. Devemos ter muito cuidado com 

a doutrina de Balaão. Falamos várias vezes sobre a inveja de 

Balaão, mas só nos referimos ao fato dele ter dito ao rei dos 

moabitas que ainda que recebesse a casa do rei cheia de prata e 

de ouro, não faria aquilo que contrariasse ao que Deus lhe 

havia dito. E é assim que o homem hipócrita fala. Ele tem 

sempre palavras muito bonitas nos lábios, porém o coração está 

bem longe de Deus.  

Bem, vamos ver outra passagem, prezado amigo, outra passagem da 

Bíblia que fala sobre a ganância desse profeta que estamos 

estudando que é Balaão. A passagem se encontra na epístola de 

Judas, versículo 11 onde lemos o seguinte: "Ai deles porque 

prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se 

precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de 

Coré." Aqui temos o nome de Caim, que matou o seu irmão, seu 

irmão Abel por causa da inveja e aqui temos o nome de Coré que 

foi aquele levita sacerdote, líder religioso que dominado de 

inveja difamou a Moisés e Arão, liderou uma revolta contra 

esses grandes homens de Deus, contra essas autoridades 

constituídas por Deus, entre os nomes de Caim, e de Coré, o 

autor sagrado pôs o nome de Balaão dizendo que, homens maus 

caíram no mesmo caminho de Balaão, no mesmo erro de Balaão que 

era a ganância. Bem, agora vamos voltar a Números 25 já 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  235  P-#    

 

8 

 

entendendo tudo o que aconteceu. Agora vamos ler Num. 25: 1 a 5 

1
 Estando os israelitas em Chitim, alguns começaram a deixar-se arrastar por mulheres de 

Moab, 
2

 que os convidavam a comer da carne dos 
*
sacrifícios oferecidos aos seus deuses e a 

inclinar-se diante deles. 
3

 Os israelitas associaram-se ao culto do deus 
*
Baal de Baal-Peor 

u
 e o 

Senhor ficou muito irritado contra os israelitas. 

4
 O Senhor disse então a Moisés: “Manda matar todos os chefes do povo, na minha presença à 

luz do dia, e eu deixarei de estar irritado contra os israelitas.” 
5

 Moisés disse aos responsáveis 

israelitas: “Que cada um mate os homens do seu grupo que se associaram ao culto do deus 

Baal, de Baal-Peor.” 

Então, prezado amigo, aqui temos a história bem contada. As 

mulheres moabitas convidaram os homens judeus para participarem 

de suas práticas idólatras, para praticarem da sua 

prostituição. Satanás poderia encontrar um meio mais eficaz do 

que este para enfraquecer espiritualmente o povo de Deus e 

vencê-lo? Não. Esta, é a doutrina de Balaão, é a própria 

doutrina do diabo. Ensinou isto aos inimigos do povo de Deus e 

deu resultado imediato. Balaque era o rei de Moabe, quer dizer, 

Balaão disse que não amaldiçoaria o povo de Israel, mas ele 

ensinou o que deveria ser feito para que o povo fosse fraco. 

Era só juntar os dois povos para que houvesse intercâmbio de 

cultura, de costumes, de hábitos, para que houvesse casamento 

entre os dois povos, e assimilação de práticas, de costumes, de 

cultura, de idolatria, de prostituição. Era tudo o que era 

necessário se fazer e o povo de Israel estaria derrotado. E foi 

o que aconteceu. Em nossos dias, prezado amigo, há muita gente 
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por aí querendo misturar os valores cristãos com os dos que não 

conhecem a Cristo, achando que isto vai ser muito bom para o 

reino de Deus, para a igreja de Cristo. Ora, quando se fala em  

unir todos aqueles que se dizem religiosos, independentemente 

da sua crença o que é isto afinal de contas? Não é a doutrina 

de Balaão apresentada assim com mais subtileza do que foi 

apresentada pelo seu verdadeiro autor? Os cristãos assimilarão 

os costumes, ideologias e filosofias, e o resultado será o 

enfraquecimento da fé. Qual foi a derrota do povo de aqui? Foi 

a sua mistura com os moabitas. As mulheres moabitas convidaram 

os homens de Israel para os sacrifícios dos seus deuses. Aqui 

está a religião. Religiosos convidando outros. O povo de Israel 

aqui nos lembra muito bem alguns cristãos, que em nome do 

desenvolvimento, da evolução, da civilização, da cultura, 

aceitam comprometer os seus valores e princípios de vida 

cristã. Vejamos novamente aqui o Num 25: 2: " as moabitas, 

convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo 

comeu, inclinou-se aos deuses delas." E como não poderia ser de 

outra forma, prezado amigo, a ira de Deus se acendeu contra o 

seu povo. Nós vamos continuar a ler a partir do versículo 6 

para termos uma ideia mais exacta da manifestação da ira de 

Deus contra a prática da idolatria, da prostituição, e da 

mistura do povo de Deus com o povo do mundo Num 25:6-13 

"
6

 Naquele momento, chegava um israelita que trazia consigo para a sua tenda uma madianita, 

mesmo na frente de Moisés e de toda a 
*
comunidade, enquanto estes se lamentavam à entrada 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  235  P-#    

 

10 

 

da 
*
tenda do encontro. 

7
 Ao vê-lo, Fineias, filho de Eleazar, neto do 

*
sacerdote Aarão, 

levantou-se do meio da comunidade e, com uma lança na mão, 
8

 entrou na tenda daquele 

israelita, imediatamente atrás dele, e atravessou-o com a lança, a ele e à dita mulher. E a 

mortandade entre os israelitas só terminou, 
9

 quando já tinham morrido vinte e quatro mil 

pessoas. 

10
 O Senhor disse a Moisés: 

11
 “O sacerdote Fineias, filho de Eleazar e neto do sacerdote 

Aarão, zelando pelos meus interesses entre os israelitas, fez com que cessasse a minha 

irritação contra eles e impediu que eu acabasse com eles, por esse motivo. 
12

 Por isso, diz-lhe 

que lhe ofereço uma 
*
aliança de paz: 

13
 o sacerdócio será para ele e para os seus descendentes. 

É um compromisso eterno sobre o sacerdócio, em troca de ele ter defendido os interesses do 

seu Deus e de ter 
*
purificado os israelitas do seu pecado.” 

Prezado amigo, no capítulo 26 temos o censo que procura mostrar 

a nova geração dos israelitas depois dos quarenta anos de 

vagueação no deserto. Este capítulo termina com algumas notas 

interessantes, mencionando inclusive nomes de pessoas que antes 

não foram referidas como é o caso do nome da mãe de Moisés que 

é Joquebede. Vamos ler a partir de Num.26:59 

59
 Ameram casou com uma filha de Levi, que se chamava Jocbed e tinha nascido quando Levi 

estava no Egipto. Ameram e Jocbed foram os pais de Aarão, Moisés e Míriam. 
60

 Os filhos de 

Aarão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar 

a
. 

61
 Nadab e Abiú morreram, quando 

apresentavam diante do Senhor uma oferta de 
*
incenso que não estava conforme com as 

normas 

b
. 

62
 O total dos recenseados descendentes de Levi, com mais de um mês de idade, foi de vinte e 

três mil homens. Eles não tinham sido incluídos no recenseamento dos outros israelitas, 
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porque também não eram contemplados na distribuição das terras. 

63
 Este foi o resultado do recenseamento dos israelitas feito por Moisés e pelo 

*
sacerdote 

Eleazar nas planícies de Moab, junto do Jordão, em frente de Jericó. 

64
 Entre estes recenseados não se encontravam nenhum daqueles que faziam parte do 

recenseamento feito por Moisés e pelo sacerdote Aarão, no deserto do Sinai 

c
. 

65
 O Senhor 

tinha-lhes anunciado que iam morrer no deserto. Por isso, já não restava nenhum deles, 

excepto Caleb, filho de Jefuné, e Josué 

d
, filho de Nun. 

Prezado amigo, este é um trecho muito importante porque todos 

esses nomes são de pessoas que estiveram bem em foco nos 

estudos que temos feito nesses primeiros livros da Bíblia que 

já estudamos. O nome de Joquebede que aparece aqui é muito 

significativo. É um nome que não tem sido assim muito 

divulgado, ou com justiça assim apreciado, visto que Joquebede 

é indiscutivelmente uma das grandes figuras do Velho 

Testamento. Foi ela quem preparou Moisés para a corte do Egipto 

e para a grande liderança que Moisés teve. Quando ela entregou 

Moisés ainda adolescente, talvez com doze anos ou mais, ela 

naturalmente o fez, na certeza de que Moisés havia adquirido 

princípios de vida o que iriam marcar definitivamente. É o que 

alguém já disse: A mão que embala o berço governa o mundo. 

Moisés levantou-se, no tempo certo para libertar o povo de 

Deus, porém ele não estava devidamente amadurecido. Foi para o 

deserto e Deus o trouxe de volta ao Egipto para a obra da 

libertação do seu povo. Mas revelemos, prezado amigo, a nossa 

gratidão a Deus, por esta mulher extraordinária que foi 
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Joquebede. Foi ela quem preparou Moisés.  

No próximo programa continuaremos a ver o 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 12.11h 


