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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 MEU 

DESEJO É QUE A SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO/ MESMO 

DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO./ 

 

Prezado amigo, estamos de volta ao livro de Deuteronômio. 

Naturalmente você está lembrado que em nosso último programa, 

focalizando o capítulo 8 e os primeiros versos do capítulos do 9, 

vimos que o autor sagrado falando em nome de Deus disse que o povo 

de Israel foi posto na terra prometida, não porque fosse um povo 

justo. Mas que tudo havia acontecido por causa do plano de Deus para 

aquela nação e por causa das promessas feitas aos antigos 

patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó. Esta mensagem aqui nos 

lembra a graça de Deus hoje, pela qual somos salvos. Em todas as 

partes da Bíblia, o Espírito Santo de Deus lembra ao pecador esta 

grande verdade, porque a sempre aquela tendência e tentação do homem 

de pensar que recebe a salvação de Deus por causa dos seus méritos, 

por causa das suas obras e virtudes. A Palavra de Deus diz que não. 

Ninguém pode se salvar por esforços pessoais, por obras que realiza, 

por justiça própria. E é exactamente neste ponto onde há o equívoco 
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religioso mais perigoso e de consequências  espirituais 

devastadoras. Porque quando a pessoa pensa que pode por meios 

humanos merecer ou ganhar a salvação, então abandona o único meio, 

de fato, de salvação que é por meio da fé na graça de Deus revelada 

em Cristo e na sua morte na cruz. O apóstolo Paulo foi levado pelo 

Espírito de Deus a escrever muito sobre isto, porque muitos cristãos 

no primeiro século tinham a tendência de pensar como muitos hoje, 

que o homem pode salvar pelos seus próprios méritos. Então 

escrevendo a Tito o apóstolo diz: "A graça de Deus se manifestou 

salvadora a todos os homens." E na sua carta aos Efésios 2:8 o 

apóstolo é ainda mais enfático e diz: "Pela graça sois salvos, por 

meio da fé. isto não vem de vós, é dom de Deus. Não tem das obras 

par que ninguém se glorie." Como vemos, a salvação é de graça. É de 

graça para qualquer pecador. Porém, esta salvação que nos é 

oferecida gratuitamente a todos, que nos é apresentada como sendo o 

dom gratuito de Deus a todos os homens, custou um grande preço, um 

preço de valor infinito. Custou o preço da vida do próprio filho de 

Deus, quando na cruz derramou o seu sangue para nos salvar, 

livrando-nos da condenação e nos oferecendo perdão e salvação 

perfeita e competa. Hoje o homem que se salva, salva-se por meio da 

fé em Cristo, que é a revelação ou a manifestação salvadora da graça 

de Deus. Ele morreu por todos. Quer a todos salvar, inclusive a 

você. Tudo depende agora de você aceitá-lo ou não pela fé. 

 

Bem, passemos agora ao nosso texto de hoje que começa com o capítulo  
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Deuteronômio 9: 7 onde lemos o seguinte: 
7

 “Não te esqueças de que, no deserto, 

desgostaste o Senhor, teu Deus. Desde que saíste do Egipto até agora, tens sido sempre rebelde contra 

o Senhor. Este versículo aqui está se referindo principalmente ao fato 

de o povo haver feito no deserto um bezerro de ouro para adorar. 

Esta foi uma das grandes afrontas ou provocações do povo ao seu 

Deus. Lá no Egito o povo daquela terra adorava os animais e 

principalmente o boi. O povo havia saído do Egito, mas o Egito não 

havia saído do povo. Esse povo de Israel havia sido tirado da 

escravidão egípcia pelo poder de Deus. Mas, aqui e ali eles estavam 

lembrando das comidas do Egito e revelando o desejo de terem 

permanecido lá. Esse perigoso pensamento pode vir a mente e ao 

coração do novo convertido. E o crente pode até cair numa fraqueza 

tal a ponto de fazer também o seu bezerro de ouro, que é uma grande 

afronta ao seu Deus, que Deus é Deus zeloso, que não divide a sua 

glória com outros deuses ou com os homens. Deus tanto condena o 

politeísmo como a idolatria. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar 

de Deus nas nossas vidas. O povo de Israel fez um bezerro de outro 

no deserto para que tomasse o lugar de Deus. E este ídolo exerceu 

uma influência tão forte na vida do povo que começaram a dizer que 

havia sido aquele ídolo que os havia livrado do cativeiro egípcio e 

não o Deus de Moisés, o Deus verdadeiro. O coração do homem, mesmo 

daquele que conhece a Deus é muito enganoso. É esta a razão porque a 

Bíblia diz que nada mais enganoso do que o coração do homem. No 

versículo seguinte vemos a respeito disto ainda: 
8

 No monte 
*
Horeb 

r
, de tal 

modo o provocaste que ele se irritou com vocês e esteve disposto a destruir-vos. Há muitos que 
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pensam num Deus que aceita tudo, que tolera tudo. Mas, como estamos 

vendo por meio desta passagem e por outras, e por toda a Bíblia, 

Deus nem aceita tudo que o homem faz, e deseja uma relação com o 

homem bem definida.  

Enfatizando bem o perigo da idolatria, Moisés continua a lembrar  

Det. 9: 12: 
12

 e disse-me nessa altura: “Anda, desce depressa, porque o teu povo, aquele que tu 

tiraste do Egipto, está corrompido; depressa se desviaram do caminho, que eu tracei e fizeram um 

ídolo de metal fundido”. Moisés conta como foi que aconteceu aquela 

provocação do povo de Deus quando fabricaram o bezerro de ouro. O 

ouvinte deve lembrar-se que quando estudamos o livro de Êxodo vimos 

que esse bezerro de ouro foi feito pelo povo exactamente nos dias em  

que Moisés recebia a lei e os dez mandamentos lá no monte Sina. E 

dois dos mandamentos que Deus deu naquela ocasião eram contra a 

prática da idolatria. Deus disse: "Não terás outros deuses diante de 

mim, nem farás imagem de escultura. Nem deus nem imagem, além do 

Deus verdadeiro. E não é só aí nos dez mandamentos que encontramos a 

declaração de Deus no sentido de não termos imagens de escultura a 

quem prestamos culto. A Palavra de Deus mostra que Deus deseja 

desenvolver um outro tipo de relacionamento com ele. 

Vamos ler agora os Det. 9:13 s 16: 
13

 E o Senhor continuou: “Vejo que este povo é 

mesmo rebelde! 
14

 Deixa-me destruí-lo e eliminá-lo do mundo até desaparecer por completo a 

recordação do seu nome. Depois, farei nascer de ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que 

eles.” 

15
 Quando desci da montanha, ela estava a arder em chamas e eu trazia as duas placas da aliança, uma 
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em cada mão. 
16

 Vi então que vocês tinham pecado contra o Senhor, vosso Deus, construindo um 

bezerro de metal fundido 

t
. Bem depressa se tinham desviado do caminho, que o Senhor vos tinha 

traçado.  Aqui vemos quanto a idolatria ofende a Deus. É verdade que 

ninguém é perfeito diante de Deus, porque esta perfeição não existe. 

Cada um de nós no mínimo é susceptível de errar e de cometer erros 

muito semelhantes aqueles cometidos pelo povo de Israel. Mas cada um 

deve ter espaço para se arrepender e voltar para Deus. Cada um deve 

examinar o coração, pois o apóstolo Paulo recomenda: "Cada um 

examine-se a se mesmo." 

Leiamos agora os versículos 17 e 18: . 
17

 Agarrei então nas duas placas e atirei com 

elas com ambas as mãos e quebrei-as diante de vocês 

u
. 

18
 Fui de novo inclinar-me diante de Deus, e 

fiquei quarenta dias e quarenta noites, sem comer nem beber, a pedir perdão do grande pecado, que 

vocês tinham cometido. O que tinham feito era uma coisa que desagradava ao Senhor e que muito o 

ofendeu. Prezado amigo, estas palavras aqui nos dão uma ideia do que 

representa o pecado para Deus. Pouca gente tem uma ideia a respeito 

do que significa o pecado aos olhos de Deus. Moisés que conhecia a 

Deus, tinha uma ideia mais exacta do que representava o pecado para 

Deus. Moisés quebrou as tábuas da lei que vinha trazendo para o 

povo, após observar a idolatria do povo. Mas, não ficou só nisto. 

Chegou a ficar na presença de Deus durante quarenta dias orando e 

intercedendo diante de Deus em favor do povo. Graças à oração 

intercessória de Moisés o povo foi salvo. E aqui está um texto muito 

importante sobre a oração e certamente nós não entendemos toda a 

profundidade da oração. Como ela move o braço de Deus, “a oração do 
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justo muito pode na sua eficácia.” Como diz Tiago 5:16 ,é de facto 

um mistério, o porque o Deus todo o poderoso permite seres falíveis 

como nós interferir nos seus planos. A misericórdia de Deus está 

claramente revelada quando Ele perdoa, quando Ele deixa de aplicar o 

merecido castigo nos homens. Quando há interecessão, quando há 

arrependimento, há perdão, há salvação. 

Notemos agora o Deut.9:19-24 
19

 Eu tinha medo que a ira e o furor do Senhor se voltassem 

contra vocês e vos destruísse. Mas mais uma vez o Senhor atendeu o meu pedido. 
20

 Ele estava muito 

irritado contra Aarão e queria destruí-lo; de novo pedi por Aarão. 
21

 Depois, agarrei no bezerro, que 

vocês tinham fabricado e que era fruto do vosso pecado, e arremessei-o ao fogo, martelei-o e moí-o 

bem moído até que ficou todo em cinza e atirei com aquelas cinzas à torrente, que descia da montanha. 

22
 Em Tabera, em Massá e em Quiberot-Tavá 

v
, vocês voltaram a provocar o Senhor. 

23
 E quando, em 

Cadés Barneia 

x
, o Senhor vos mandou ir tomar posse da terra que vos tinha dado, vocês revoltaram-se 

contra a ordem do Senhor, vosso Deus, e não acreditaram nele nem lhe obedeceram. 
24

 Desde que vos 

conheço, vocês têm sido continuamente rebeldes para com o Senhor. 

Aqui notamos, prezado amigo, como o povo de Deus era rebelde. Era 

como que uma constante na vida do povo a rebelião. mas, será que nós 

podemos dizer hoje que somos melhores do que eles? Será que hoje 

somos mais fiéis a Deus do que aquele povo no passado? Penso que 

muitas vezes Não. Talves não agimos como este povo, mas por vezes 

mantemo-nos rebeldes na mesma não querendo fazer a vontade de Deus.  

 

Agora, vamos entrar no capítulo 10. Nos primeiros 5 versículos, 

vemos que as leis foram novamente dadas por Deus a Moisés. Elas 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                  0287 P-#    

 

7 

 

foram escritas em duas tábuas de pedra e postas dentro de uma arca 

de madeira. Disse o Senhor Deut.10:1-2 
1

 “Disse-me então o Senhor: “Faz duas 

placas de pedra, semelhantes às anteriores, e uma 
*
arca de madeira e vem ter comigo, sobre a 

montanha. 
2

 Eu voltarei a escrever os mandamentos, que estavam nas primeiras placas, que tu 

quebraste, e colocarás essas placas dentro dessa arca.” 

 Vemos a paciência que Deus tem com os seus servos. Ele volta a 

escrever as leis e mandamentos novamente para o seu povo. 

  

notemos agora os versículos 8 e 9: "
8

 Foi nessa ocasião que o Senhor escolheu a tribo 

de Levi, para transportar a arca da 
*
aliança do Senhor, a fim de estar na presença do Senhor, para o 

servir e abençoar o povo em seu nome. São essas ainda hoje as suas funções 

b
. 

9
 Por isso a tribo de Levi 

não teve parte na distribuição de terras entre as outras tribos. A sua herança é o Senhor, tal como ele, 

teu Deus, lhe prometeu. 

 Vemos aqui um a tribo escolhida e reservada somente para servir o 

Senhor. Ela não teria herança de terra e a sua missão era de 

carácter espiritual. Era a tribo sacerdotal. A função sacerdotal é a 

de levar os problemas do homem diante de Deus. E a de intercederem 

favor do homem. A igreja de Cristo hoje desempenha este papel 

sacerdotal no mundo. Não quer dizer que só os líderes religiosos, os 

pastores, os ministros, exercem a função sacerdotal na igreja e no 

mundo. Não. Todo o cristão é um sacerdote de Cristo no mundo, pois 

todos podem buscar a Deus por meio da oração e interceder em favor 

dos homens e do mundo. Somos o sacerdócio santo de Deus. A igreja 

hoje não deve pretender possuir heranças materiais. Deus promete ao 
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seu povo hoje herança no céu. O Senhor era a herança de Levi e o 

Senhor é a nossa herança hoje. Poderíamos desejar uma herança maior 

do que o Senhor? Quantas vezes somos mais ricos do que aqueles que 

possuem milhões! A maior riqueza neste mundo é possuir a Cristo. E 

não devemos trocar Cristo por nada. 

Vamos, prezado amigo, o versículo s 18 a 22: 
18

 Ele faz justiça ao órfão e à viúva 

e é amigo do estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa para vestir. 
19

 Por isso, sejam amigos dos 

estrangeiros, porque vocês também já foram estrangeiros no Egipto. 
20

 Respeitem o Senhor, vosso 

Deus, adorem-no, não se afastem dele e não façam juramentos, usando o nome doutro deus, além dele. 

21
 Louvem o Senhor, pois ele é o vosso Deus, que fez por vocês maravilhas, aquelas coisas 

impressionantes que viram com os vossos próprios olhos 

h
. 

22
 Eram só setenta pessoas 

i
 os vossos antepassados, quando foram para o Egipto e agora o Senhor, 

vosso Deus, tornou-vos tão numerosos como as estrelas do céu 

j
.” 

 Notamos aqui o cuidado que Deus tem pelos necessitados. Os órfãos e as viúvas são alvo do seu 

cuidado e protecção. O estrangeiro também deve ser protegido. Jesus fala sobre isto de uma maneira 

impressionante na parábola do Bom Samaritano.  

 

No próximo programa caminharemos um pouco mais nas paginas da bíblia vendo outros 

ensinos que Deus tem para nós. 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. 13.11h 


