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Chegou 11:10h 

REFERÊNCIA:  Deut: 8 - 9: 6         Data de Gravação:22.04.04hora 11.30h 

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 MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Prezado amigo, estamos de volta ao livro de Deuteronômio. Hoje 

vamos começar no capítulo 8, onde Moisés fala da necessidade de 

se ver em memória os benefícios do Senhor. E como isto nos fala 

hoje, pois esquecer as bênçãos que temos recebido do Senhor, 

têm sido um pecado de todos em todos os tempos. Neste capítulo 

Moisés continua apresentando a lei e dando a sua interpretação 

dela para a nova geração. A ênfase dada neste ponto importante 

é ao amor e a obediência. O amor de Deus por Israel não era 

devido à alguma boa qualidade que Israel tivesse. Diante de 

Deus Israel não era uma nação superior a qualquer outra nação. 

Havia nação maior, mais poderosa, melhor organizada. É isto o 

que disse Moisés no capítulo 7 e versículo 7, onde lemos: "Não 

vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numerosos do que qualquer 

povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o 

juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da 

casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egipto." De forma que o que Deus faz 

por nós, Ele faz porque nos ama. E Ele espera receber a 
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resposta do seu amor por nós, por meio da nossa obediência. 

Deus nos amou e nós lhe obedecemos. A sua fidelidade é mantida 

rigorosamente para com todos aqueles que respondem o seu amor 

por meio da obediência. Moisés no capítulo 7 e versículo 9: 

"Saberás pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil 

gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos." Aqui vemos Deus que 

se mantêm fiel, e ache com amor e misericórdia para com os 

seus. Agora vejamos o que diz Dt. 8:1-2 
1

 “Ponham em prática todos os 

mandamentos que hoje vos dou. Assim poderão viver e crescer e poderão chegar a tomar 

posse da terra, que o Senhor prometeu aos vossos antepassados 

m
. 

2
 Lembra-te da longa 

caminhada de quarenta anos que o Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. Foi para te fazer 

passar privações e te pôr à prova, para conhecer bem o teu interior e saber se ias cumprir os 

seus mandamentos ou não. Prezado amigo, aqui Moisés está falando para 

a nova geração que andou pelo deserto durante quarenta anos 

devido à incredulidade dos seus pais. Vemos que Deus resolveu 

ensinar o seu povo. E foi isto o que aconteceu durante os 

quarenta anos pelo deserto. Deus nos tempera a vida espiritual 

e moral deixado muitas vezes nós colhermos as consequências dos 

nossos actos. É onde nós aprendemos a humidade e outras 

virtudes importantes. Sem o espinho na carne, o apóstolo Paulo 

poderia ficar ensoberbecido da visão celestial que teve. Um 

espinho na carne que seja permitido por Deus em nossas vidas, é 

um factor que produz maturidade. A graça de Deus nos basta, porque o seu 

poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não apenas nos prova por meio de uma 
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experiência como esta do povo de Israel no deserto, nem tão 

pouco por meio de uma enfermidade ou problema como o que Paulo 

teve. Mas de muitas outras formas. As vezes Deus nos prova por 

meio da necessidade. Ora, amigo, Deus pode suprir todas as 

nossas necessidades. Mas pode nos provar por meio da 

necessidade. Como suportamos a necessidade? Como reagiremos 

diante de Deus em face de um problema na família? Qual é o 

nosso comportamento como crentes diante de uma adversidade 

qualquer? É aí onde revelamos o que na realidade somos. Existe 

autenticidade na nossa fé cristã? Quem somos nós afinal de 

contas? Deus sabe quem nós somos, em qualquer fase ou 

circunstância das nossas vidas. Muitos cristãos têm até se 

rebelado contra Deus na hora da provação. Mas, aqueles que são 

fiéis e que são autênticos, revelam mais amor  a Deus, mais 

respeito, mais reverência, mais humildade quando passam pela 

prova.  

Agora vamos ler o versículo 3: 
3

 Depois de te fazer passar privações e fome, 

alimentou-te com o 
*
maná, que nem tu nem os teus antepassados conheciam. Foi para te 

mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo o que Deus lhe 

proporcionar com uma palavra sua 

n
. O amigo certamente está lembrado que 

na tentação, do deserto, Jesus citou estas palavras para vencer 

a tentação. E se Jesus não tivesse citados estas palavras do 

livro de Deuteronômio, talvez não chegássemos a apreciar tanto 

as palavras deste versículo que acabamos de ler. Mas, Jesus as 

citou e mostrou assim quão preciosa é para os cristãos as 
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palavras de Deus. É por desconhecer este tesouro espiritual, 

pensando que só do pão material vive o homem. Mas como é que o 

homem pode viver só do pão se ele é essencialmente espiritual? 

O alimento material serve para a matéria, para o corpo. Mas o 

espírito que é parte essencial do homem, esse se alimenta e 

vive da palavra de Deus. Foi isto o que Moisés disse aqui, e 

que Jesus repetiu depois quando Satanás lhe sugeriu transformar 

pedra em pão. Agora notemos o versículo 4: . 
4

 Nestes quarenta anos, as 

tuas roupas ainda não envelheceram nem os teus pés ficaram inchados.  Prezado amigo, 

temos aqui um  versículo realmente precioso, pois nos mostra 

como Deus tratou o seu povo durante quarenta anos pelo deserto. 

A veste deles não se envelheceu. Deus preservou as vestes deles 

em boa condição. E só podia ser mesmo um milagre, porque viver 

durante quarenta anos no deserto sem uma assistência divina e 

sobrenatural, era realmente impossível, pois se tratava de 

milhões de pessoas. Vemos também o cuidado de Deus no sentido 

de proteger o seu povo da doença muito comum naquele tempo 

pelos lugares por onde passaram da inchação dos pés. Essa 

doença ainda existe em alguns lugares e é provocada pela falta 

de vitaminas no alimento do povo. Então aqui vemos que durante 

os quarenta anos pelo deserto o povo não sofreu falta de 

vitaminas,  porque o alimento que Deus providenciou era rico em 

vitaminas, e de todos os elementos nutritivos essenciais par o 

organismo do seu povo, que foi o maná, um complexo de vitaminas 

e de outras substâncias necessárias ao organismo humano. Como 
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vimos no versículo anterior, a palavra de Deus é essencial e 

indispensável para o espírito, pois contém tudo quanto o 

espírito carece para o se alimento e normalidade. Esse maná que 

Deus providenciou para o povo era uma figura da Palavra de 

Deus, A ele Jesus se refere e diz, que Ele, Jesus, era o pão 

vivo, que desceu do céu.  E que não devíamos trabalhar só pela 

comida que perece, mas pela que permanece para  a vida eterna, 

que é a palavra, a palavra de Deus. A Bíblia é o alimento do 

coração e da alma do homem. Sem o maná do deserto, os 

israelitas podiam ficar enfermos. Não podiam viver sem o maná. 

E sem a Bíblia Sagrada o homem não pode viver espiritualmente, 

porque só a Bíblia contém aqueles elementos nutritivos de que o 

espírito vive. É a Palavra de Deus e sem ela o homem não vive. 

Dizem que um dos problemas sociais que ameaçam o mundo é  a 

fome, a falta de alimento. Bem, sabe-se que há no mundo víveres 

e riquezas capazes de suprir a necessidade de todo o mundo. 

Podemos dizer que a maior miséria porque passa muita gente, não 

é tanto a falta de alimento material. Mas, por falta de Palavra 

de Deus. Não negamos, ninguém pode negar o problema da fome 

material no mundo. Porém, um mal muito maior e muito mais 

generalizado é a fome espiritual, a fome da alma. Podemos dizer 

que há no mundo abundância de alimento espiritual, mas que o 

mundo ignora esta abundância e riqueza espiritual. Da parte da 

igreja de Cristo existe a falta de dissiminação  das riquezas 

espirituais. Existem aqueles que são avarentos e egoistas e por 
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isto não estão cumprindo com a ordem de Cristo e sair por todo 

o mundo e pregar o Evangelho. Da outra parte há no coração do 

homem uma com que total falta de apetite pelas coisas 

espirituais, por estar ele enfermo. Que o Espírito de Deus 

possa despertar nos corações uma fome real pela palavra de Deus 

e que os crentes em Cristo possam suprir os corações famintos 

pela palavra de Deus. Vamos ler agora os versículos de 5 a 8: 

"Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu 

filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os 

mandamentos do Senhor teu Deus, para andares  nos seus caminhos 

e o temeres; porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa 

terra, terra de ribeiros e águas, de fontes,  de mananciais 

profundos, que saem dos vales e das montanhas;  terra de trigo 

e de cevada; de vides e figueiras e romeiras; terra de 

oliveiras,  de azeite e mel." Nestes versículos que lemos vemos 

dois assuntos importantes. O primeiro é que Deus disciplina os 

seus filhos da mesma forma como  os pais hoje disciplinam os 

seus próprios filhos. Aqui lemos no versículo 5: "Sabes, pois, 

no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim 

te disciplina o Senhor teu Deus." Muitos crentes se esquecem 

desta importante verdade aqui registrada como também encontrada 

em várias outras partes da Bíblia. Deus nos disciplina sempre 

que for necessário. Aquele que não sabe receber a disciplina do 

Senhor é porque não é filho de Deus. Por que qual é o pai que 

não aplica  disciplina no filho? Esta é maneira de Deus revelar 
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o seu amor e o seu cuidado pelos seus filhos. Lá na epístola 

aos Hebreus,no capítulo 12, encontramos o escritor sagrado 

falando amplamente sobre esta questão da disciplina do Senhor. 

Diz lá que a disciplina do Senhor é para nosso bem, para a 

nossa correção, para a nossa santificação. Diz também o autor 

que se o filho não sofre disciplina é porque não é  filho de 

verdade, mas bastardo. Porque, qual é o pai que ama o seu filho 

que não o corrige  e reprova os seus atos maus? Vai o pai 

deixar o filho a quem ama, crescer de qualquer forma, 

desorientadamente? Deus, como um pai bom e amoroso, ensina tudo 

o que é bom aos seus filhos, e aplica a disciplina necessária e 

justa para a devida correção. Assim, meu amigo, não estranhemos 

a disciplina de Deus. Se somos filhos de Deus, esperamos pelas 

suas bençãos. E uma dessas bençãos é a sua correção. Bem, os 

outros versículos que lemos, os versículos de 6 a 8, nos falam 

sobre as bençãos materiais que Deus dá aos israelitas em 

compensação por sua obediência. Deus diz que eles devem andar 

de acordo com os seus mandamentos para poder serem abençoados 

na terra rica que vão possuir. Agora é bom aqui, que se dê uma 

explicação. Estas bençãos materiais ou esses bens materiais 

foram prometidos principal;mente ao povo de Israel. Não podemos 

dizer que Deus fale nesta mesma linguagem com o povo que 

constitui a sua igreja. No Novo Testamento nós não vemos Deus 

falando nestes mesmos termos para os crentes. No Velho 

Testamento Deus sempre estava prometendo riquezas e bençãos 
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temporais para o seu povo, mediante obediência e o cumprimento 

da lei e dos mandamentos. Mas, no Novo Testamento já não 

encontramos a mesma coisa. No Novo Testamento Deus promete aos 

seus filhos bençãos espirituais e eternas. A grande ênfase no 

Velho Testamento era posta nas bençãos materiais, enquanto no 

Novo Testamento, a ênfase é posta nas bençãos espirituais. 

Jesus manda que depositemos o nosso tesouro no céu onde a traça 

não come, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não consome. 

O divino Mestre também nos diz que a vida não consiste na 

abundância das coisas que se possuiem. Não é que Jesus tenha 

combatido a riqueza, nem o esforço justo e honesto para se 

adquirir bens materiais. Mas, no conceito divino de Jesus, o 

homem está completamente errado quando ele transforma a riqueza 

no grande e principal objetivo da vida. É o que Jesus chama de 

avareza, que é considerada um ídolo, que pode levar o homem a 

própria condenação. Mas, há aqueles crentes que sabem possuir 

as riquezas materiais e também principalmente as riquezas 

espirituais. Devemos dar graças a Deus por alguns crentes que 

possuem bens e que têm colocados esses bens à disposição de 

Deus para a dissiminação da sua palavra e para a promoção de 

sus obra no mundo. Vejamos agora os versículos 17 a 20: 
17

 E não 

digas: “Eu é que consegui fazer esta enorme riqueza, com a minha força, com as minhas 

próprias mãos.” 
18

 Lembra-te do Senhor, teu Deus, porque ele é que te dá a força, para ires 

criando riqueza. É assim que ele continua hoje a manter de pé a 
*
aliança, que fez com os 

vossos antepassados. 
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19
 Mas se algum dia te esqueceres do Senhor, teu Deus, para ir atrás de outros deuses e lhes 

prestares culto e os adorares, garanto-te que serás de certeza destruído. 
20

 Serás destruído, tal 

como os povos que o Senhor fez desaparecer da vossa frente. E tudo isto acontecerá por vocês 

não terem ouvido a voz do Senhor, vosso Deus.” 

Por estas palavras, Deus estava dizendo que a  salvação do 

povo, a sua prosperidade, e as bençãos todas que cairiam sobre 

eles na terra que iriam possuir, dependia da submissão à 

vontade de Deus. Dependia da obediência a sua palavra. Em 

qualquer tempo em que o povo se esquecesse do seu Deus que o 

havia tirado do Egito, que o havia conduzido por meio do 

deserto, que lhe havia dado a lei e os mandamentos, então Deus 

se colocaria contra eles da forma como se colocou contra outras 

nações. A responsabilidade de Israel diante de Deus era muito 

grande. E se Deus havia punido o pecado daquelas nações pagãs, 

quanto mais o pecado de uma nação que havia assistido os 

grandes milagres de Deus no Egito e durante toda a perigrinação 

pelo deserto. Enquanto maior conhecimento de Deus, maior a  

responsabilidade, e maior o castigo no caso da prática do 

pecado. Deus não faz acepção de pessoas. Quem quer que seja que 

se volte contra os seus ensinos sofrerá as consequências, 

porque a lei é para todos os homens: "Tudo o que o homem 

semear, isto também ceifará." 

 

Prezado amigo, vamos agora para o capítulo 9, onde inicialmente 

vamos ler os três primeiros versículos: 
1

 “Escuta, Israel! Vais agora 
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atravessar o Jordão, para ires tomar posse do território de povos maiores e mais fortes do que 

tu e de grandes cidades com muralhas até ao céu. 
2

 Também os descendentes do gigante Anac 

eram gente de elevada estatura. Tu conhece-los até por aquele dito que, de certo, já ouviste: 

“Quem pode resistir aos descendentes do gigante Anac 

q
?” 

3
 Mas agora tens a certeza de que é 

o Senhor que vai à tua frente, como um fogo devorador que os destrói e os deita por terra 

diante de ti. Irás tomar posse do seu território e depressa os farás desaparecer, como o Senhor 

te disse. 

Amigo, que palavras interessantes Deus  endereçou aqui ao seu 

povo! Notamos que Deus não procura esconder do seu povo a 

existência daqueles poderosos povos que habitavam  a terra da 

promessa. Deus lembrou inclusive que os habitantes eram 

gigantes, os filhos de Enaque. Disse que as cidades eram 

muradas. Que os povos eram realmente poderosos. Que as nações 

eram todas maiores e mais fortes. Deus não igonra isto, nem tão 

pouco quer que  o seu povo o ignore. Mas isto não fazia 

diferença que, quem iria adiante do seu povo, era o próprio 

Deus. "O Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que 

consome e os destruirá." Há completa segurança para aqueles que 

têm o Senhor como Deus. Não importa quantos estejam contra nós. 

Com Deus somos maioria. Vamos ficar por aqui, amigo.  

  

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. 
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