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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./ 

 

 Estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 13, 

verso 5. Terminamos o último estudo falando dos falsos deuses e 

falsos profetas. Vimos que não devíamos dar credibilidade ao 

falso profeta ou sonhador. Devemos examinar com cautela a sua 

doutrina, pois representam um grande perigo para a nossa vida 

espiritual. No versículo 4 lemos: 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. A presença desses falsos profetas e sonhadores serve de 

teste ao amor que o povo de Israel tem a Deus. E como eles 

muitas outras coisas há que testam o nosso amor a Deus. O 

verdadeiro amor tem de ser testado e provado. Deus permite que 

surjam os falsos profetas e os sonhadores com as suas mentiras 

e falsidades, para que o nosso amor a Deus seja testado.  

 O povo de Deus recebeu todas as informações 

necessárias para identificar os falsos profetas, por isso não 

tinham dificuldades em perceber quem eram. Nos nossos dias, 

temos o conhecimento da Palavra de Deus, creio não ser tarefa 
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difícil identificarmos também os falsos profetas. Mas 

reconhecemos que para aqueles que não conhecem a Deus nem a sua 

palavra, torna-se difícil. Como saber se uma moeda é falsa 

quando nunca vimos uma verdadeira? Como podemos saber se um 

profeta é falso quando não tivemos ainda a oportunidade de 

conhecer o profeta verdadeiro?  

 No Velho Testamento o falso profeta ou sonhador que tinha 

o objectivo de enganar as almas, recebia um tratamento muito 

severo. Versículo 6: 
6

 Quanto a esse profeta ou visionário, que seja condenado à 

morte, porque aquilo que ele propunha é uma revolta contra o Senhor, vosso Deus, que 

vos tirou do Egipto, que vos arrancou da terra da escravidão. O que ele pretendia era 

desviar-te do caminho que o Senhor, teu Deus, te mandou seguir. Por isso, devem fazer 

desaparecer esse perigo do vosso meio.” A condenação de Deus acontece pelo 

afastamento de Deus por causa de um falso profeta ou por causa 

de uma doutrina errónea; e é um assunto muito sério. A Bíblia 

apresenta-nos muitos exemplos do quão terrível é a apostasia ou 

o afastamento de Deus por causa de doutrinas estranhas. O 

julgamento vinha através de um falso profeta, ou de um rei 

apóstata, depois cai sobre todo o povo. Por isso a directriz de 

condenar o profeta falso a pena de morte, era uma medida justa, 

pois era preferível a morte de uma só pessoa do que a morte de 

milhares que aderissem a heresia transmitida. Naturalmente esta 

medida era tomada sob a orientação de Deus num tempo em que 

qualquer outro sistema não produziria os mesmos resultados 

positivos. Era preciso que se eliminasse do meio de Israel o 
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perigoso elemento da mesma forma que se elimina um tumor 

maligno do organismo, antes que contamine outras partes. A 

cirurgia neste caso não representa um acto de crueldade, mas 

algo necessário, e até um acto de caridade e de amor.  

 Actualmente não defendemos a pena capital para um 

falso profeta, mas, de vemos manter o mesmo quanto à sua 

pregação e recomendamos as mesmas medidas para proteger os 

fiéis do contágio com a doutrina errada. Quando surge numa área 

do país uma epidemia ou uma peste, são usados todos os meios 

para debelar o mal, e não permitir que se propague por outras 

partes. Os males sociais são sempre combatidos com rigor para 

não se alastrarem e contaminarem outras áreas. O mal deve ser 

eliminado pela raiz, tanto quando possível. Se isso acontece a 

nível social com questões que afectam o corpo, por que é que 

faremos diferente com algo tem consequências espirituais e 

eternas? Não é a alma muito mais valiosa do que o corpo? Jesus 

disse que a alma de um homem vale mais do que o mundo inteiro. 

Jesus disse que o homem pode perder-se eternamente por ter 

construído a sua casa espiritual com os alicerces de areia, que 

são as doutrinas falsas e mentirosas. Por isso devemos levar 

muito a sério a questão da doutrina bíblica e do evangelho, 

porque delas dependem a nossa eternidade. Vivemos dias em que 

os homens dão pouca importância a verdade ou doutrina; a 

autenticidade ou não do profeta. Qualquer doutrina serve, 

qualquer profeta é bom. Quer-se até unir todas as religiões, 
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porque tudo é mais ou menos a mesma coisa.? Onde fica Cristo? 

Qualquer profeta ou sacerdote pode viver a palavra de Deus e 

apresentar todo o conselho de Deus aos homens? Se misturarmos o 

remédio puro e eficaz da Palavra de Deus com a água poluída dos 

homens corremos o risco de matar as almas, e condená-las para 

toda a eternidade. Deus é santo e não convive com o pecado do 

homem. Deus exige santidade. Essa poluição doutrinária e 

religiosa tem entrado sorrateiramente em vários ramos cristãos. 

Em muitos locais onde a Palavra de Deus é anunciada, o 

evangelho de Cristo, que é o poder para a salvação de todo 

aquele que crê, conforme diz o apóstolo Paulo, é misturando com 

ideologias humanas ou com filosofias pagãs. E o resultado são 

almas envenenadas e confusas. O pregador verdadeiro 

caracteriza-se pela apresentação da Palavra de Deus e pela 

exposição da verdade divina, porque é disto exactamente que as 

almas precisam. O espírito se alimenta da verdade espiritual, 

que só a Bíblia, a Palavra de Deus oferece. 

 Agora notemos os versículos 7-9: 
7

 “Pode acontecer que, 

alguma vez, o teu próprio irmão, ou o teu filho ou filha, ou a tua esposa ou um amigo 

muito íntimo te queira arrastar e te convide para prestares culto, em segredo, a outros 

deuses que não reconhecias antes, nem tu nem os teus antepassados. 
8

 Quer se trate de 

deuses dos povos que estão mais perto de vocês, quer doutros povos mais distantes, de 

qualquer parte do mundo, 
9

 não aceites, nem lhe dês ouvidos. Não tenhas dó nem 

compaixão dele nem o ajudes a esconder-se. Com esta medida extrema Deus 

procura mostrar o perigo da heresia e da apostasia, e com a 
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pena de morte se desencorajava o contágio espiritualmente 

mortal. Esta medida é realmente muito severa para os nossos 

dias. Isto não significa que Deus naquele tempo era mais severo 

do que hoje, nem significa que naquele tempo o povo de Israel 

não tinha liberdade de seguir o que quisesse, e hoje todos são 

livres para seguir e fazer o que quiserem. Não. Realmente a lei 

dada por Deus a Moisés era severa. E hoje não podemos matar 

ninguém por não seguirmos a verdade da Palavra de Deus, nem por 

não andarmos de acordo com os ensinos da Palavra de Deus. Mas 

quer creia ou não, a Bíblia afirma que Deus é o mesmo, e por 

isso o rigor da ira divina cairá sobre todos os falsos profetas 

e incrédulos na altura do julgamento final, onde todos serão 

julgados de acordo com os seus feitos. Não pensemos que os 

falsos profetas e heréticos que não são apedrejados hoje vão 

ficar impunes na eternidade. Jesus diz que todos terão de 

prestar contas a Deus e fala com clareza sobre o inferno, para 

onde vão todos aqueles que desprezarem a Palavra de Deus. E 

cremos que muitas calamidades têm caído sobre muitas nações, 

devido a apostasia e ao afastamento de Deus. Uma nação que se 

esquece de Deus e o despreza está sujeita ao julgamento de 

Deus. O que lemos nos jornais e ouvimos nos noticiários sobre 

crimes, guerras, fome e destruição um pouco por todo o lado, 

ilustra bem o que representa um povo que não tem o temor de 

Deus. E deve ser um alerta a todos os homens do perigo de se 

viver sem Deus. Todos aqueles que desprezaram a verdade da 
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Palavra de Deus sofrerão os castigos e as consequências dos 

seus. Que este texto que estamos a analisar nos recorde que 

Deus não faz vista grossa ao nosso pecado, às nossas heresias e 

ao nosso afastamento da sua palavra. Deus quer salvar a todos 

pela sua palavra e pune rigorosamente a todos os que procuram 

afastar os fieis da verdade de sua palavra, bem como todos os 

que não a aceitam.  

 Agora vejamos o versículo 12: 
12

 Todo o povo de Israel 

tomará conhecimento do caso e ficará cheio de medo e ninguém mais voltará a fazer 

uma coisa dessas.” O castigo imposto por Deus sobre os falsos 

profetas tinha como objectivo desencorajar o povo a prática do 

mal e representava segurança para todo o povo. Esta ordem tinha 

em vista um bem comum: O bem da nação toda. Em vez de perecer 

toda a nação, pereceria apenas aquele que traria a destruição 

de todo o povo. Enquanto fossem fiéis a Deus, tudo iria bem. 

Quando houvesse o afastamento de Deus, quando houvesse 

apostasia, idolatria e paganismo, Deus retiraria a sua bênção, 

e enviaria o castigo e a maldição.  

 Leiamos agora os versículos de 13-16: 
13

 “Se ouvires 

dizer que numa das cidades, que o Senhor, teu Deus, te deu para lá viveres, 

14
 apareceram homens perversos, pertencentes ao teu próprio povo, que andam a 

desorientar as pessoas, arrastando-as para prestarem culto a outros deuses, que tu não 

reconhecias antes, 
15

 procura investigar bem o assunto. Novamente o interesse de 

Deus em eliminar o mal do meio do seu povo. Não é como muitos 
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pensam que deve haver tolerância para com os que pensam de 

forma diferente em relação aos ensinos da Palavra de Deus. A 

tolerância a uma boa desculpa que  nega a verdade de Deus e 

prega a heresia, representando um grande perigo para a vida 

espiritual das pessoas.  

 Versículo 17: 
17

 Amontoa os despojos que lá encontrares no meio 

da praça e deita o fogo à cidade com tudo o que lá houver. Será uma oferta inteiramente 

queimada em honra do Senhor, teu Deus. E essa cidade ficará um montão de ruínas 

para sempre. Ninguém mais a voltará a edificar. É desta forma que Deus 

trata a doutrina falsa, porque ela representa um veneno mortal 

para as almas dos seus filhos. E o que fazemos nós com tudo o 

que representa uma ameaça letal para os nossos filhos e para as 

nossas casas? Ignoramos ou acabamos com tudo que representa 

perigo para a vida deles? É isto que Deus faz. Um falso 

profeta, as seitas falsas e religiões sem Cristo e sem a 

Bíblia, põem em perigo os homens. O Evangelho pregado sob a 

direcção do Espírito Santo pode deter a marcha avassaladora dos 

ensinos e das obras malignos. Não permitamos que os filhos das 

trevas sejam mais diligentes e mais activos do que os filhos da 

luz, na missão de plantar a semente da palavra de Deus nos 

corações dos homens. 

 Agora vamos para o capítulo 14 de Deuteronômio. 

Neste capítulo vamos encontrar a dieta que Deus recomenda ao 

seu povo. Já estudamos isso no livro de Levítico, mas aqui o 

assunto surge com maior clareza, depois da experiência dos 38 
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anos de peregrinação pelo deserto. Versículo 1: 
1

 “Vocês são filhos do 

Senhor, vosso Deus. Não façam cortes no corpo nem rapem a parte da frente da cabeça  

g
, 

quando alguém morrer” O que significa isto? Os povos que habitavam 

aquelas terras tinham diversos hábitos pagãos e como acto 

religioso cortavam-se e faziam marcas no corpo ou na face. Há 

ainda povos em nossos dias que têm praticas semelhantes. Deus 

proíbe o seu povo a fazer tais coisa.  

 Versículo 2: 
2

 pois são um povo consagrado ao Senhor. Ele 

escolheu-vos dentre todos os povos que existem na terra, para serem o seu povo 

particular 

h
.” Aqui vemos porque Deus tem tanto cuidado por esse 

povo através dos tempos. E apesar desse povo se ter rebelado 

muitas vezes contra o seu Deus, Deus os continua a amar e 

Israel ainda será uma nação salva e usada para a gloria de 

Deus.  

 Este capítulo fala sobre a dieta que Deus deu a seu 

povo e as leis sobre animais limpos e os imundos. Será que Deus 

deu essa lei ao povo de Israel apenas como um ritual religioso 

ou porque tinha também algum valor para a saúde do povo? A lei 

de Deus tem tanto um sentido religioso como também higiénico e 

salutar. 

 Notemos agora os versículos 22,26-28: 
22

 “Deves pagar a 

décima parte de tudo o que anualmente produzem os teus campos.  
26

 Com esse dinheiro 

comprarás lá tudo aquilo que tiveres na vontade: bois, ovelhas, vinho e outras bebidas e 

tudo o mais que te apetecer. E então farás um banquete junto do Senhor, teu Deus, 
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festejando alegremente a tua oferta com a tua família. 
27

 Não esqueças também os 
*
levitas 

que vivem junto de ti, porque não têm parte contigo na distribuição de terras. 
28

 De três 

em três anos, deves juntar todo o produto das tuas décimas daquele ano e armazenar 

tudo na tua cidade. Notamos aqui que o dízimo era para ser entregue 

com finalidades específicas. Uma era sustentar o serviço 

religioso. Outra era dar alimento aos levitas que foram 

separados exclusivamente para o serviço religioso. E a última 

era para socorrer os necessitados. Deus criou todos os meios 

para o suprimento de todas as necessidades do seu povo. Ainda 

hoje praticamos estes princípios sagrados da Palavra de Deus? 

Como cuidamos dos necessitados e dos que estão separados para o 

serviço exclusivo da obra de Deus? Deixemos a palavra de Deus 

falar bem fundo nos nossos corações e alterar aquilo que ainda 

não esta de acordo com os princípios de Deus.  

 No próximo programa continuaremos a ver as directrizes 

que Deus deixou para cuidar do seu povo. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA 

NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E GUARDE!  E QUE O SOM 

DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O 

SEU RÁDIO. 
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