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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. / 

 

 Prezado amigo, estamos , no capítulo 26 temos o censo que 

procura mostrar a nova geração dos israelitas depois dos 

quarenta anos de vagueação no deserto.27 do livro de Números, 

numa sessão que é chamada a nova geração. No censo do capítulo 

anterior, não consta ninguém do primeiro censo que vimos no 

início do livro. Todos que tinham mais de 21 anos morreram nos 

quarenta anos de peregrinação pelo deserto. Surge então uma 

nova geração. Esta nova geração enfrentará novos desafios e 

terá novos problemas. Geralmente se diz que uma nova geração 

tem dificuldade em compreender a velha geração, e isto acontece 

porque cada geração tem problemas particulares, diferentes da 

geração anterior. A falta de compreensão sobre esta questão, 

gera a incompreensão e o desentendimento. Alguém já disse que 

quando somos jovens, criticamos os mais velhos, e quando 

ficamos velhos, criticamos os mais novos. Isto faz parte da 

natureza humana.  
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 No capítulo 27 temos a lei acerca dos direitos das 

filhas herdeiras. Moisés enfrenta um problema novo, que lhe 

exige uma nova abordagem. Até então Moisés não tinha enfrentado 

este tipo de problema; Por esta razão, Moisés apela para Deus, 

pois não podia estabelecer uma lei, copiando as leis das nações 

pagãs, principalmente porque nas leis das outras nações a 

mulher não tinha direitos. Era desvalorizada. Mas damos graças 

a Deus porque a sua palavra que é recta, justa e imparcial, 

pois abrange homem e mulher, tendo os dois iguais direitos e 

deveres, diante de Deus.  

 Vamos ler o versículo 1: "Na tribo de Manassés, havia cinco irmãs, 

Mala, Noa, Hogla, Milca e Tirça, que eram filhas de Zelofeade e descendentes de José 

por Manassés, Maquir, Guilead e Héfer." Estas eram as filhas de 

Zelofeade. E seu problema está exposto nos versículos 2-5: "Um 

dia, apresentaram-se diante de Moisés e do 
*
sacerdote Eleazar, dos chefes e de toda a 

*
comunidade, à entrada da 

*
tenda do encontro e disseram: 

3
 “O nosso pai morreu no 

deserto, mas não pertencia ao grupo daqueles que, juntamente com Coré, se revoltaram 

contra o Senhor. O nosso pai morreu por pecados que ele cometeu e não deixou filhos 

herdeiros. 
4

 Por que é que o nome do nosso pai haveria de desaparecer da família, por 

causa de não ter tido filhos? Dá-nos o direito de tomarmos parte na herança, tal como os 

irmãos do nosso pai.” 
5

 Moisés foi apresentar a causa delas diante do Senhor." O pai 

dessas jovens morreu no deserto e só deixou filhas, não deixou 

nenhum filho. De acordo com a lei de Moisés, o filho era o 

herdeiro da propriedade do pai. As filhas não eram contempladas 
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nos direitos garantidos pela lei. Porém, estas cinco jovens 

reivindicam os seus direitos; Exigem que se faça justiça com 

elas, já que não têm ninguém que olhe por elas.  

 Hoje em dia continuamos a presenciar a luta da mulher 

em prol dos seus direitos. E continuo a afirmar que elas 

encontram os seus direitos contemplados na Bíblia. Houve, no 

passado, quem dissesse que a Bíblia era um livro para os 

homens, mas discordo plenamente, porque ao lê-la, descubro que 

é um livro para todos, homens e mulheres Deus não descrimina 

ninguém por causa de ser homem ou mulher.  

 Vimos no texto que Moisés não sabia o que fazer, e 

quando isso acontecia, levava o assunto a presença de Deus. O 

que elas reivindicavam era justo, porém, de acordo com as leis 

e com os costumes da época, elas não tinham nenhum direito. E o 

que foi que aconteceu? Vejamos nos versículos 6-7: "e o Senhor 

disse a Moisés: 
7

 “As filhas de Selofad têm razão. Deves dar-lhes o direito de terem parte 

na herança, tal como os irmãos de seu pai e fazer com que elas recebam as heranças do 

seu pai 

e
." Deus concorda com os direitos reclamados pelas jovens. 

As moças reclamam os seus direitos que não eram reconhecidos ou 

que simplesmente não existiam na lei. A Bíblia honra a mulher 

através dos tempos. A mulher judia, era muito mais valorizada 

do que mulher gentia, porque naquela época, a mulher era 

totalmente desprezada e considerada como um objecto ou animal 

que se podia negociar conforme a vontade do pai ou marido. E em 

algumas partes do mundo, ainda hoje a mulher é desvalorizada. 
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Mas graças a Deus que nesta área o mundo verdadeiramente 

cristão tem mostrado que em termos de direitos homens e mulher 

tem de ser iguais. E a Bíblia traz a mulher para o lugar que 

ela deve ocupar; A Bíblia é o primeiro livro do mundo que 

reconhece os direitos de igualdade da mulher.  

 As filhas de Zelofeade reclamam os seus direitos, e 

Deus se coloca ao lado delas, e conseguem o reconhecimento da 

parte de Moisés. Foi imediatamente criada uma lei, conforme 

lemos no versículo 8: "Além disso, diz aos israelitas que, no caso de um homem 

morrer sem deixar filhos, a sua herança passa para as filhas." Isto aconteceu 

1500 anos antes de Cristo. Vemos aqui a coragem destas mulheres 

diante de Moisés e de toda a congregação, reivindicando os seus 

direitos. Elas não estavam felizes por saber que não tinham 

direitos de propriedade, simplesmente por serem mulheres. O seu 

pai morreu, não deixou filhos, senão cinco filhas, e elas 

queriam a herança do seu pai, porque de acordo com os costumes 

e leis da época, a herança não lhes pertencia. Mas elas querem 

justiça, reclamam, exigindo a sua propriedade. E por terem sido 

movidas pela fé, Deus responde favoravelmente a solicitação 

delas. Para Deus o que elas reclamavam era justo e ao mesmo 

tempo agradável aos seus olhos. Este episódio dá-nos uma lição 

espiritual muito importante. A Bíblia diz que nós somos 

abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares 

celestiais em Cristo. Eu creio firmemente que Deus ouve e 

responde tanto a pedidos sobre bênçãos espirituais, como sobre 
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bênçãos materiais. Creio também que se não pedimos mais coisas 

a Deus é porque não O temos buscado como um filho busca o pai. 

Uma criança, por exemplo, vai ter com o pai, e pede o que 

precisa. O pai, por seu lado, quer dar ao seu filho aquilo que 

é bom e que o filho necessita. Deus age da mesma forma. Deus 

deseja ser bom para os seus filhos, porque é um Pai que ama. O 

nosso Pai celestial é rico e não devemos pensar que Ele não 

pode ou não quer dar aquilo que precisamos. E ao longo da 

história cristã temos tantos e tantos casos de irmãos que 

pediram coisas a Deus e as receberam. Alguns pediram coisas 

materiais, outros pediram coisas espirituais e todos receberam 

do Senhor o que pediram. Deus honra as nossas orações e as 

nossas orações honram a Deus. O seu nome é glorificado quando 

recebemos dele aquilo que pedimos. São muitas as passagens que 

encontramos na Bíblia que falam do direito que temos de buscar 

a presença de Deus como filhos e, em nome de Cristo, pedir-lhe 

qualquer coisa que necessitamos.  

 Na sequência da leitura temos uma nota triste, que é o 

anúncio da morte de Moisés, conforme lemos NUM: 27: 12-14: "O 

Senhor disse a Moisés: “Sobe ali ao monte Abarim 

f
, para veres a terra que eu vou dar 

aos israelitas. 
13

 E, depois de a teres visto, irás tu também juntar-te aos teus antepassados 

que morreram, como o teu irmão Aarão já foi. 
14

 Pois vocês revoltaram-se contra as 

minhas ordens no deserto de Sin, quando o povo protestava, pedindo água, e vocês se 

recusaram a reconhecer o meu poder. Foi o que aconteceu na nascente de Meriba  

g
, em 

Cadés, no deserto de Sin." vemos que Deus fala a Moisés para que ele 
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veja a terra prometida, sem no entanto ter direito a entrar 

nela. Recordo que na altura em que o povo pediu água e Deus 

mandou que Moisés falasse a pedra para jorrar água, em vez de 

obedecer a Deus falando com a pedra, Moisés, irado, feriu a 

pedra. Não podia fazê-lo, pois a pedra era um símbolo de 

Cristo, e Cristo só foi ferido uma vez na cruz. Por essa razão 

ele foi impedido de entrar na terra prometida.  

 Prezado amigo, Jesus só foi ferido uma vez na cruz, e 

agora podemos beber livremente da água da vida, sem ser 

necessário que ele venha a terra, encarne novamente e morra por 

nós, duas, três ou mais vezes. Ele morreu uma só vez para 

sempre. O seu sacrifício não precisa de ser repetido, pois foi 

efeito para sempre e tem valor eterno.  

 Moisés, ao desobedecer, não entrou na terra santa,  

símbolo das vitórias e das bênçãos espirituais. A desobediência 

mantém o homem fora da posse das bênçãos espirituais. O crente 

não recebe as bênçãos de Deus e não tem uma vida vitoriosa e 

triunfante, se for desobediente às leis de Deus.  

 Vejamos agora os versículos 15-18: "Moisés disse ao Senhor: 

16
 “Ó Senhor, tu és o Deus que dá vida a todos os seres vivos; nomeia um chefe para este 

povo, 
17

 um chefe que esteja à sua frente para onde quer que vá, de modo que o teu povo 

não ande como um rebanho que não tem pastor 

h
.” 

18
 O Senhor respondeu a Moisés: 

“Chama Josué, filho de Nun, que é um homem de muitas qualidades. Põe as tuas mãos 

sobre a sua cabeça" Aqui vemos a humildade de Moisés e o seu amor 

pelo povo. Deus acaba de lhe dizer que não entraria na terra 
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por causa da sua desobediência, e ele imediatamente pede que 

Deus levante um substituto, para que o povo não fique sem 

líder.  

 Deus indicou Josué. Como em qualquer outra parte da 

Bíblia, a imposição de mãos tem a finalidade de indicar o 

substituto para uma determinada tarefa dada por Deus. Impondo 

as mãos sobre Josué, Moisés o apresentava como seu substituto, 

e como o líder e representante do povo. A imposição de mãos não 

transmite nenhum poder, virtude ou bênção especial a quem se 

impõe as mãos. O poder vem do Espírito Santo de Deus. Aqui 

Moisés apenas indica Josué como seu sucessor.  

 Agora temos o sucessor de Moisés. Josué pega o fardo 

exactamente onde Moisés deixou: Continuar a caminhar em 

direcção a terra prometida. Josué não era um homem que se 

destacasse muito e nem parecia ter grande capacidade para ser o 

sucessor de Moisés, porém surpreende todos com uma grande 

capacidade de liderança. Era um indivíduo comum, mas Deus fez 

do homem comum, o homem extraordinário que desejava para o seu 

serviço. Um homem simples pode tonar-se um grande líder nas 

mãos de Deus. E com Josué vemos que Deus pode fazer maravilhas 

através de homens ordinários. Aprendemos com ele que quando nos 

rendemos ao Senhor, Ele nos usa para realizarmos coisas 

extraordinárias. Então é Josué, o homem escolhido por Deus para 

substituir Moisés, o grande líder. E sobre a sua morte vamos 

encontrar mais detalhes no livro de Deuteronômio.  
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 Agora vamos para o capítulo 28 de Números. É o capítulo 

das ofertas. E o assunto das ofertas e dos sacrifícios, é muito 

importante pois fala de Cristo. Vamos ler os versículos 1-2:  

"O Senhor disse a Moisés: 
2

 “Ordena aos israelitas que não deixem de me apresentar no 

tempo fixado as ofertas de pão e as que devem ser queimadas como oferta do meu 

agrado." No livro de Levítico estudamos cinco tipos de ofertas. 

Eram 3 de aroma suave e agradável a Deus, e 2 que não eram de 

aroma agradável. As ofertas que não eram de aroma agradável, 

falavam da obra redentora que temos em Cristo. Mas as ofertas 

de aroma agradável falavam da pessoa de Cristo, e não da sua 

obra. E o que temos no início do capítulo 28 não é o que Cristo 

fez por nós, nem o que pensamos a respeito dele, mas o que o 

próprio Deus pensa sobre Cristo, o seu filho.  

 A nossa adoração só é verdadeira quando pensamos em 

Cristo como Deus pensa ou quando temos a verdadeira concepção 

do filho de Deus. E quando Deus fala aqui sobre a minha oferta, 

o meu manjar e as minhas ofertas queimadas de aroma agradável, 

refere-se a Cristo, seu filho.  

 Caro amigo, Deus aceitou o sacrifício de Cristo em 

favor da salvação do mundo. Deus ficou satisfeito com a morte 

do seu filho na cruz. E pergunto-lhe: Está satisfeito também 

com a morte Cristo na cruz? Jesus veio oferecer a gloriosa 

salvação que necessitávamos. Ele morreu na cruz para nos 

salvar. Morreu na cruz para nos libertar do julgo e da 

condenação do pecado. Deus aceitou o sacrifício que havia 
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determinado desde a eternidade, antes da fundação do mundo. E 

Jesus veio ao mundo para ser a oferta de aroma agradável a Deus 

em prol da nossa salvação. Não se pode entender o sentido 

perfeito da cruz, nem porque a cruz teve um sentido tão 

profundo. Somente Deus sabe. Mas podemos saber, pelas 

afirmações da Bíblia, que a morte de Cristo na cruz foi o único 

meio indicado por Deus para a salvação do homem. Assim sendo, 

devemos aceitar a maravilha da cruz de Cristo, apropriar-nos 

dessa verdade e anunciar o Cristo crucificado para a salvação 

de todos aqueles que crêem. E como o apóstolo Paulo, devemos 

nos gloriar na cruz.  

 No próximo programa ainda veremos mais um pouco da vida 

deste povo. 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 13.19H 


