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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 O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

Chegamos hoje ao capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Este 

capítulo Deus fala das grandes bênçãos que derramará sobre o 

seu povo, porém o povo para as receber teria de viver e confiar 

na palavra de Deus. Vamos ler o primeiro versículo, e os 

versículos 10 a 13: 
1

 “Amem o Senhor, vosso Deus, e cumpram as suas ordens, as 

suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, durante toda a vossa vida. E agora  

10
 Realmente, a terra de que vão tomar posse, não é como o Egipto, donde saíram. Lá faziam a 

sementeira e depois tinham de regar a pé, como se faz com uma horta. 
11

 Mas a terra, para 

onde agora vão, a fim de tomar posse dela, é uma terra de montes e planícies que é regada 

com a chuva que cai do céu. 
12

 É uma terra que o Senhor, vosso Deus, trata com especial 

cuidado. Os seus olhos estão sempre postos nela, desde o princípio até ao fim do ano. 

13
 E se cumprirem os mandamentos que hoje, vos dou amando o Senhor, vosso Deus, e 

servindo-o com todo o coração e com toda a alma,  Notamos que a aliança 

estabelecida entre Deus e o povo era uma aliança condicionada, 

Quer dizer, o povo precisava ser obediente á sua parte do 

acordo para que Deus os abençoa-se.  
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O cultivo no Egito era um trabalho muito espinhoso, no qual os 

israelitas estavam envolvidos como escravos. Mas, agora Moisés 

lhes diz que a terra na qual Deus vai introduzi-los, é uma 

terra diferente. Deus mesmo cuida da terra e os campos serão 

molhados pelas chuvas do céu. Diz também que Deus terá os seus 

olhos continuamente sobre aquela terra e sobre; o seu povo. 

Moisés aqui não estava se referindo à omnisciências ou 

omnipresença de Deus. Não. Os olhos de Deus estão sobre o seu 

povo de um modo especial. Ele tem um cuidado especial pelos 

seus filhos. E diz mais que esse cuidado começa no princípio do 

ano e vai até o fim do ano, continuamente. É interessante notar 

aqui a menção que Moisés faz da terra. Diz que a terra tem 

vales e montes. Isto indica que o povo não poderia irrigá-la, 

pois não tinha o equipamento próprio e necessário para aquele 

tipo de serviço.  

Bem, vamos passar para Deuteronômio 11: 24 e 25 
24

 Todos os lugares 

onde vocês puserem os vossos pés serão vossos. As vossas fronteiras irão desde o deserto até 

ao Líbano, desde o rio Eufrates até ao Mar Mediterrâneo. 

25
 Ninguém vos conseguirá resistir. O Senhor, vosso Deus, fará com que em todos os lugares 

aonde vocês chegarem as pessoas fiquem cheias de medo e de terror diante de vocês, tal como 

ele vos disse 

r
. 

Prezado amigo, de acordo com estas palavras, a terra que Deus 

deu ao seu povo, era realmente grande. Os judeus poderiam tomar 

posse de uma imensa área de terra. O povo só chegou a se 

apossar de um decimo do que Deus prometeu na reinado do rei 
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Davi e de Salomão. Muita terra ficou por ser possuída. isto nos 

lembra a nossa experiência hoje como cristãos. Deus nos oferece 

todas as bênçãos celestiais em Cristo, mas nós não nos 

apossamos delas. Ficamos muitas vezes com o mínimo das bênçãos 

de Deus. E até é vergonhoso quando nos sentimos espiritualmente 

pobres, quando Deus nos está a oferecer todas as bênçãos 

espirituais em Cristo.  

 O povo de Israel estava agora diante de toda aquela 

terra, que Deus lhe dava. Mas, havia uma condição para o povo 

receba-la, que era apossar-se dela. Assim como nós, Deus 

oferece-nos a paz. Precisamos tomar posse dela. Deus nos 

oferece poder no Espírito Santo. Precisamos tomar posse dele. 

Deus nos oferece graça. Precisamos tomar posse dela. Deus 

oferece salvação. O homem precisa tomar posse dela, aceitando a 

Cristo como a salvação único e suficiente. Por que há crentes 

com a vida espiritual tão enriquecida, enquanto a outros que 

revelam tanta pobreza espiritual?  

Temos agora os versículos 26 a 28 
26

 Reparem bem! Hoje coloco diante de 

vocês as bênçãos e as maldições. 
27

 Terão bênçãos, se obedecerem aos mandamentos do 

Senhor, vosso Deus, que eu hoje vos dou. 
28

 Terão maldições, se não obedecerem aos 

mandamentos do Senhor, vosso Deus, e se se desviarem do caminho que eu hoje vos traço e 

correrem atrás de outros deuses, que entre vocês não são reconhecidos como deuses. 

Prezado amigo, aqui temos duas alternativas, duas opções. A 

bênção por meio do cumprimento dos mandamentos, e a maldição 

por meio da desobediência aos mandamentos. E dizendo isto, 
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Moisés não está dizendo que somos salvos mediante o cumprimento 

dos mandamentos. Não está ele aqui referindo-se a salvação da 

alma, nem a sua perdição. Está se referindo à aliança que Deus 

estabeleceu com o seu povo. A salvação só se alcança pela fé em 

Cristo. A salvação nos é uma dádiva graciosa de Deus, e não nos 

custa nada, porque ela já foi ganha por Cristo na cruz.  

Aqui Deus diz que a terra é abençoada, que enviará chuva, que 

fará a terra. mas, que tivessem cuidado porque a bênção só 

existiria enquanto eles estivessem cumprindo as condições 

estipuladas, enquanto cumprissem os mandamentos do Senhor. "A 

maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, 

mas vos desviardes do caminho do caminho que hoje vos ordeno 

para seguirdes, outros deuses que não conhecestes." Podemos 

dizer que muito ídolos e deuses falsos têm trazendo a maldição 

para a vida e para o lar de muitos hoje. Quem conhece a 

história de Israel sabe que a causa de muitos os julgamentos e 

maldições que caíram sobre aquele povo foi devido à idolatria. 

Este capítulo 11 termina com estas palavras que encontramos nos 

dois últimos versículos: 
31

 Vocês vão atravessar o Jordão, para irem tomar posse 

da terra, que o Senhor, vosso Deus, vos vai dar. Quando tomarem posse dela e nela viverem, 

32
 lembrem-se de cumprir todas as leis e preceitos que eu hoje vos comuniquei.” 

Como notamos, a terra estava ali, o povo poderia possui-la com 

todas aquelas promessas de bênçãos, mas tivesse o cuidado de 

cumprir com todas aquelas condições espirituais que tinham 

concordado com Deus havia apresentado. Pois se a maldição 
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viesse em lugar de bênção, nenhuma culpa teria Deus, pois 

deixou tudo absolutamente claro, colocando diante deles a 

bênção e a maldição. O povo agora é que ia determinar a sua 

sorte. Podemos dizer que ainda hoje é assim mesmo. A salvação é 

de graça para todos. Porém, as bênçãos espirituais adicionais à 

bênção da salvação depende da nossa atitude para com a Palavra 

de Deus. Foi referindo-se a isto que Tiago diz que pedimos e 

não recebemos, porque pedimos mal para gastar em nossos 

prazeres materiais. Deus não abençoa ninguém que simplesmente 

está interessado de uma forma egoísta no seu bem estar não 

pensando minimamente nos outros. Isto é determinante. Jesus 

mesmo disse: "Buscais primeiramente o reino de Deus e a sua 

justiça, e todas as demais coisas vos serão apresentadas." 

Passemos agora a Deuteronômio 12, e vamos ler inicialmente 

os primeiros quatro versículos: 
1

 “Estas são as leis e os preceitos que vocês 

têm de pôr em prática, durante toda a vossa vida, na terra que o Senhor, Deus dos vossos 

antepassados, vos deu em propriedade 

u
. 

2
 Devem destruir todos os 

*
santuários, onde os povos que vão desalojar prestam culto aos seus deuses, 

sobre as montanhas e colinas ou debaixo de qualquer árvore frondosa. 
3

 Devem demolir os seus 
*
altares, 

quebrar os seus monumentos sagrados de pedra e queimar os de madeira e despedaçar as 

imagens dos seus deuses. Façam desaparecer daquela terra tudo o que recorde esses deuses 

v
. 

4
 Quanto a vocês, não façam coisas dessas para o Senhor, vosso Deus. Prezado amigo, 

aqui vemos o cuidado que Deus tem com o seu povo no sentido de 

não praticar a idolatria. Deus mandou logo que destruíssem 
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todos os altares e todos os postes-ídolos, para que não 

houvesse nenhuma tentação do povo de Israel se prostrar diante 

daqueles ídolos. Agora o ouvinte poderá dizer que nos dias em 

que viemos não há mais tanto perigo. Será que não? Será que não 

há mais ídolo, disputado aquele lugar no coração da gente que 

só pertence a Deus" Ídolo, é tudo aquilo que se coloca entre 

nós e Deus. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas 

vidas. Pode ser uma imagem de escultura, pode ser um vício, ou 

hábito mau, pode ser alguma coisa, pode ser o dinheiro, pode 

ser o emprego, pode ser a família, que colocamos como 

superiores a Deus. E Deus passa a ser um assunto secundário.  

A tais pessoas Jesus chama a atenção e diz. "esta noite te 

pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será?"  

Jesus todos os bens que amimalhados ficaram com quem?  

Vamos ler o Deut.12: 5: 
5

 Só devem ir procurar o Senhor e adorá-lo no lugar que 

ele escolheu entre todas as tribos para aí fazer o seu santuário e lá habitar. Aqui Deus 

fala a respeito do lugar onde os judeus deveriam adorá-lo. um 

lugar escolhido pelo próprio Deus para a adoração do seu nome. 

O templo, em Jerusalém, onde os judeus se reuniam sempre para a 

adoração de Deus. O templo sempre foi o centro do culto judaico 

o muro das lamentações em Jerusalém continua a ser o lugar 

sagrados para os judeus. Antes  do templo, era o tabernáculo. 

Tanto um como o outro, era considerado o lugar onde Deus 

habitava. Agora, na era cristã, o culto não gira mais em torno 

de um lugar, nem de um templo, mas de uma pessoa, em torna da 
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pessoa de Deus. Foi o próprio Jesus que chegou a deixar isto 

muito claro quando conversava com a mulher samaritana, no 

evangelho de João capitulo 4. A mulher disse que o culto 

deveria ser prestado no monte Gerizin, enquanto os judeus 

diziam que o culto era para ser prestado no templo de 

Jerusalém. Jesus disse que a verdade vem dos judeus, pois entre 

eles surgiram os oráculos de Deus. ,mas, disse que havia 

chegado já o tempo quando culto ou adoração a Deus não seria 

feita em Jerezim, como os samaritanos pensavam, nem tão pouco 

no templo de Jerusalém como os judeus pensavam, e para isto 

foram orientados. Havia  chegado o tempo, anunciou Jesus, em 

que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em 

verdade. E assim o culto passou a ter como centro a pessoa de 

Deus, e não um lugar, ou um templo. Não é que os judeus 

adorassem o templo, mas achavam que era alia o único lugar onde 

se podia adorar a Deus, e para isto foram orientados, como 

vimos, devido ao perigo da idolatria. Hoje nós podemos adorar a 

Deus em qualquer lugar porque Cristo nos abriu o caminho para o 

trono de Deus. Os judeus iam ao templo, porque lá Deus estava, 

para ouvir as súplicas e receber a adoração. Mas, Cristo nos 

abriu o caminho para o céu por meio da oração. Então, de 

qualquer lugar chegamos a presença de Deus por meio da nossa 

oração.  

 Vejamos agora os Deut. 12: 15 e 16: 
15

 É claro que, mesmo nas terras 

onde viverem e sempre que o quiserem, podem matar qualquer animal que o Senhor, pela sua 
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*
bondade, vos der e podem comer dessa carne. Todos podem comer dela, tanto os que na 

altura estiverem ritualmente 
*
puros como os que não estiverem, porque é como se estivessem 

a comer veado ou gazela 

z
. 

16
 Mas não devem comer o sangue do animal 

a
; devem derramá-lo 

no chão, como se fosse água. 

Prezado amigo, aqui temos um aparente problema aqui, que é o 

caso de se comer animais ritualmente imundos. Não havia uma 

proibição de se comer animais imundos no livro de Levítico? Por 

que aqui fala de se comer animal imundo? Realmente, ouvinte, em 

Levítico já estuda este assunto, e vimos que há animais imundo 

a proibição de comê-los. No capítulo 14 deste livro de 

Deuteronômio fala sobre este assunto mais detalhadamente do que 

aqui. mas, podemos desde já dizer que a proibição de se comer o 

animal imundo não se aplicava a todo o tempo e a todo o lugar. 

Se um judeu no tempo de Moisés ou em tempos posteriores se 

encontrasse num lugar, num país, onde não houvesse e hábito de 

só se comer o animal considerado limpo pelos judeus, o que 

teria ele de comer? Eu creio que essa abertura aqui se refere a 

essas circunstâncias especiais em que o judeu não possa comer 

aquele animal considerado limpo. No livro de Atos vemos Deus 

mandando a Pedro numa visão matar e comer animais que eram 

pelos judeus considerados imundos. É que determinadas práticas 

não têm sentido todo tempo, nem em todo o lugar. Quando e 

mandou que o povo o adorasse só no tempo, nem em todo o lugar. 

Quando Deus mandou que o povo o adorasse só no templo, não 

estava criando um princípio eterno. Depois Jesus disse que Deus 
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deveria ser adorado em qualquer lugar em espírito e em verdade. 

Mas, não estava  criando um princípio eterno. Depois Jesus 

disse que Deus deveria ser adorado em qualquer lugar em 

espírito e em verdade. mas, não podemos confundir determinadas 

práticas com os ensinos eternos da vida moral e da vida 

espiritual. A verdade nunca muda. Deus nunca muda. Porém 

pequenos detalhes relacionados com hábitos e costumes, podem 

variar diante de circunstâncias que o justifiquem, e sempre 

para o bem espiritual e para a glória de Deus. Vejamos como há 

determinadas coisas que Deus não aceita nenhuma modificação, 

enquanto há outras que sim, pode se usar mediante 

circunstâncias especiais. Depois neste texto temos a razão 

porque os povos que abitavam a terra deveriam ser retirados 

dela e neste capitulo 12 vemos que eram povos que sacrificavam 

as suas crianças aos deuses, só de pensar nesse crime fico todo 

arrepiado. 

Agora vejamos Deuteronômio 13:1 -3 
1

 Tudo aquilo que eu vos ordenei, devem 

pô-lo em prática, sem acrescentar nem retirar nada 

c
.” 

2
 “Se um dia aparecer entre vocês um 

*
profeta ou alguém que tenha visões 

d
 a anunciar-vos 

milagres e prodígios, 
3

 para vos convencer a seguir e adorar outros deuses, que vocês não 

reconheciam antes, ainda que esses milagres e prodígios se venham a realizar, 
4

 não façam 

caso do que diz esse profeta ou visionário. É o Senhor, vosso Deus, que vos está a pôr à prova, 

para saber se realmente vocês o amam com todo o coração e com toda a alma. 

Bem, nestes versículos encontramos uma boa exortação para todos 

aqueles crentes nova na fé, que ainda não firmaram a sua vida 
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em Cristo e nas doutrinas. Não devem ser levados por qualquer 

movimento, nem por qualquer líder improvisado. Devem se firmar 

na Bíblia, a Palavra de Deus não é ensinada nem prática, então 

é bom procurar o lugar onde o ensino da Palavra de Deus seja 

apresentado com clareza e fidelidade. Pois nem todos que se 

dizem falar em nome de Deus o fazem, seja de igrejas antigas ou 

mais modernas, a questão não está na antiguidade da igreja ou 

da comunidade, mas na fidelidade à bíblia, e já tenho visto 

igrejas e comunidades, que são antigas e não seguem as 

escrituras e comunidade recentes bem fieis à palavra, temos é 

de ter cuidado e que os nossos preconceitos não nos impeçam de 

ouvir a palavra de Deus. 

No próximo programa continuaremos a ver o livro de 

Deuteronômio. 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.15.40h 

 


