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MUNDO. / O MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Prezado amigo, hoje nós vamos iniciar no capítulo 15 de 

Deuteronômio. Deus aqui fala sobre o pobre, sobre a sua 

protecção, sobre as leis que protegem o pobre. Poderíamos dizer 

que seriam leis sobre segurança social. Temos de levar logo em 

conta que o que Deus disse aqui foi principalmente para 

proteger os pobre na época de Moisés não que Deus seja 

favorável à exploração de pessoas. Como temos dito em outras 

ocasiões, a revelação de Deus ao homem veio progressivamente. O 

que Moisés diz aqui parece muito injusto para os nossos dias. 

Porém, para época era elevadíssima, era um avanço social 

extraordinário. Em todos os tempos Deus tem cuidado dos pobres 

e quer que sejam tratados com justiça. Vamos ler os dois 

primeiros versículo Deut. 15:1-2 
1

 “No fim de cada sete anos, deves perdoar as 

dívidas. 
2

 Será da seguinte maneira: Todo aquele que tiver emprestado alguma coisa a alguém 

deve-lhe perdoar e não exigir a restituição. É um ano de perdão em honra de Deus.  Havia 

ainda outras orientações para que em cada sete anos a terra 

deveria ser deixada livre. Era o ano sabático. Durante este ano 
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a terra era deixada livre para ser aproveitada pelos pobres. 

Tudo o que havia nela os pobres e necessitados poderiam 

apanhar. Em nossos dias se procura ajudar os pobres, criando 

leis que os protegem e que protegem os seus direitos e isso é 

bom. Mas infelizmente existem hoje muitas pessoas que não são 

pobre e só estão interessados em não trabalhar. São pessoas 

ociosas que não querem fazer nada. É necessário dizer que o 

trabalho não é resultado do pecado. O trabalho é algo realmente 

digno, dá sentido de missão e de valore. Podemos dizer que uma 

das grandes bênçãos da vida é o trabalho, E quando o homem não  

gosta de trabalhar fica privado de uma grande bênção  que é o 

trabalho e dos seus benefícios. O que não é bom é o cansaço 

gerado pelo trabalho. Há um provérbio chinês que diz: “ se 

vires um pobre, não lhe dês o peixe mas ensina-o a pescar.”  

Vemos que esta lei tinha a finalidade de proteger o pobre, que 

não  tinha condição  de restituir aquilo que havia tomado 

emprestado. Vejamos agora os Deut. 15: 3 e 6: 
3

 Aos estrangeiros podes 

exigir o pagamento da dívida. Ao teu compatriota é que deves perdoar o que lhe tiveres 

emprestado. 

4
 Desta maneira, não deve haver pobres no meio de vocês, pois o Senhor, teu Deus, abençoou-

te na terra que te deu 

m
, para tomares posse dela como propriedade tua. 

5
 Mas isto só acontecerá 

se obedeceres às ordens do Senhor, teu Deus, pondo em prática todos os mandamentos, que eu 

hoje te dou. 
6

 O Senhor, teu Deus, há-de abençoar-te, como te prometeu. Terás muito que 

emprestar a muitos povos, e não precisarás de pedir emprestado. Dominarás muitos povos, 
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mas ninguém te dominará a ti. 

Deus não quer que exista miséria no meio do seu povo. A 

pobreza, a miséria, deve ser amenizada, senão eliminada. Deus 

quer que o seu povo pratica a justiça e o amor, mas para se 

poder viver num mundo assim, teria que se mudar o coração  de 

todos os homens. Pois cremos que o problema da pobreza não 

passa só pelo coração de quem tem os bens materiais, que 

deveria se preocupar com o seu próximo, mas também pelo coração 

de quem não tem e muitas vezes só se quer aproveitar da 

generosidade dos outros, é por isso que digo que o problema 

passa pelo coração do Homem. E nós sabemos que não é riqueza a 

resposta para o mais sério problema do homem, Não podemos 

ajudar uma pessoa quando lhe oferecemos simplesmente dinheiro e 

abundância material, a real ajuda passa por uma ajuda de 

crescimento no carácter e crescimento espiritual. Todos nós 

certamente já ouvimos falar dos novos ricos, que são muitas 

vezes pessoas que tem recursos financeiros e materiais, mas em 

termos de formação humana e espiritual são pobres. É por isso 

que a resposta de Jesus faz todo o sentido: "Nem sé de pão  

vive o homem. Mas toda a Palavra que sai da boca de Deus." Há 

pobreza que é mais generalizada e que se constitui numa miséria 

muito maior e mais lamentável. É a pobreza espiritual. Quer 

dizer, aqueles que estão completamente destituídos das riquezas 

e bênçãos espirituais. Esta pobreza pode alcançar todas as 

classes, a dos pobres e a dos ricos classe média, então  esta 
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miséria é muito mais universal, é muito mais generalizada. 

Então  é possível se encontrar um magnatas mas espiritualmente 

falando  estão na miserável, certamente já ouvimos de pessoas 

riquíssimas materialmente mas que põe termo à sua vida ou vivem 

completamente de pendentes de fármacos, o drogas ou álcool, 

isto é porque a sua pobreza é espiritual. Encontramos 

igualmente homens pobres materialmente e pobres no sentido 

espiritual. Não é pecado ser pobre ou rico em termos matérias, 

desde que as circunstâncias tenham criado este estado em nossa 

vida e não a corrupção. Mas, ser pobre espiritualmente é algo 

que Cristo quer mudar em sua vida. 

Notemos agora os versículos 7 e 8: 
7

 E se houver algum pobre entre os teus 

compatriotas, nalguma das tuas cidades, na terra que o Senhor, teu Deus, te vai dar, não 

endureças o teu coração, nem lhe feches a tua mão. 
8

 Mas empresta-lhe com generosidade tudo 

aquilo de que ele tiver necessidade 

n
. Aqui temos um versículo realmente 

notável. É o apóstolo João que na sua epístola fala sobre o 

homem que diz que ama o próximo mas fecha o seu bolso, o seu 

coração, para ele. Esse não sabe o que é o amor no seu 

verdadeiro sentido. O amor verdadeiro é aquele que se 

exterioriza em actos de amor, em acções caridosas e humanas. 

Não é porventura isto o que Deus está ensinando aqui? Não 

devemos endurecer o coração, nem fechar a mão para aquele que 

nos procura com necessidade. E isto não  pode ser feito senão  

por amor. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. 

Jesus nos lembra também a obra missionária que tem o objectivo 
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de satisfazer a necessidade mais profunda do homem, que é a 

necessidade espiritual. Muitas pessoas têm aberto o coração 

para suprir as necessidades do campo missionário, 

possibilitando assim uma vida equilibrada à aqueles que 

entregaram as suas vidas ao cuidado dos outros e do evangelho 

de Cristo.  

Vejamos o versículo 9: 
9

 Não te ponhas a pensar maldosamente que já está próximo 

o ano do perdão das dívidas, para tratares com maus modos, o teu compatriota pobre e não lhe 

dares nada. Pois ele iria queixar-se de ti ao Senhor e a tua atitude seria considerada um 

pecado. Bem, ouvinte, aqui a Palavra de Deus descreve o 

sentimento o homem mal, que está de qualquer maneira querendo 

receber aquilo que havia emprestado ao seu irmão ou vizinho. 

Está querendo receber tudo o que lhe emprestou. Mas, Deus está 

dizendo que ele deve ser perdoar e não deve ter pensamento 

maldoso, isto é, chegar à casa do seu devedor pobre e exigir 

dele o pagamento de qualquer forma. É o que nos explicam os 

dois versículos seguintes, onde lemos: 
10

 Dá-lhe com largueza e sem receio, 

pois pela tua generosidade o Senhor, teu Deus, há-de abençoar-te em todos os teus trabalhos e 

empreendimentos. 

11
 Pobres nunca faltarão nesta terra 

o
. Por isso te ordeno que sejas generoso para com os teus 

compatriotas necessitados e para com os pobres que vivem na tua terra.” 

Por este texto podemos ver com muita clareza que não é plano de 

Deus enriquecer todos os seus filhos hoje, talvez alguns que me 

estão a ouvir ficaram desiludidos, mas é o que a bíblia diz, 
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mesmo na nação de Israel diz o texto Pobres nunca faltarão nesta terra . No 

Novo Testamento a ênfase não é dada as riquezas materiais, mas 

às espirituais. Eu conheço muitos crentes ricos que são muito 

liberais e generosos no sentido de suas contribuições, e de sua 

assistência aos pobres. Não é preciso que sejamos ricos para 

poder ajudar os realmente necessitados. O pouco que temos pode 

ser dividido com aqueles que estão na miséria, na necessidade 

profunda. Aqui o autor sagrado divinamente inspirado diz que os 

pobres sempre existirão. Jesus disse também: "Os pobres sempres 

tendes convosco." Agora, não pensemos que uma pessoa só carece 

de uma ajuda nossa quando está precisando de alguma coisa 

material. Não, Podemos ajudar uns aos outros em várias outras 

circunstâncias. Podemos ajudar os outros num momento de crise 

moral ou social. Podemos ajudar os outros num momento de luto, 

de tristeza, de crise seja de que ordem for. Há muito que 

podemos fazer no sentido de ajudar os outros. E se há um campo 

onde muito podemos fazer pelos outros, é o campo espiritual. É 

aí onde podemos prestar os mais relevantes e profundos serviços 

ao próximo. 

Existia naquele tempo a escravidão como um sistema 

estabelecido, sistema esse que leveou muitos séculos até que 

foi completamente destroçado nestes últimos séculos, pela luz 

do Evangelho que raiou com mais clareza no coração e na 

consciência dos homens. Porém, no tempo de Moisés escravo era 

pelos pagãos considerado como um mero animal. Valia pouco ou 
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nada um escravo. Basta dizer que um filósofo da antiguidade 

chegou a orar muitas vezes, dizendo: "Graças te dou, porque me 

fizeste homem e não mulher. Livre e não escravo." Para os 

filósofos pagãos o escravo não tinha alma. Mas, no tempo de 

Moisés a Palavra de Deus estabelecia a justiça e lei que 

procurava proteger os escravos das acções injustas e cruéis dos 

homens. É assim que lemos nos versículos 12 a 14: 
12

 “Se algum 

israelita, homem ou mulher, se tornar teu escravo 

p
, só o podes ter ao teu serviço, durante seis 

anos. No sétimo ano, deves dar-lhe a liberdade. 
13

 E quando o puseres em liberdade, não o 

deves mandar embora de mãos vazias. 
14

 Dá-lhe com abundância do teu gado, do teu cereal e 

do teu vinho, de tudo aquilo que o Senhor te concedeu. 
15

 Lembra-te que também tu foste 

escravo no Egipto e que o Senhor, teu Deus, te libertou. Por isso é que te dou hoje estas 

ordens. 

16
 Mas se ele se sentir bem em tua casa e te disser: “Não me quero ir embora de tua casa, 

porque gosto de ti e da tua família”, 
17

 então tomas o punção e furas-lhe a orelha e ele será teu 

escravo para sempre. A mesma coisa farás com a tua escrava. 

18
 Não te deves sentir prejudicado por lhe dares a liberdade, pois ao trabalhar para ti durante 

seis anos, trabalhou o dobro de qualquer assalariado 

q
, e, além disso, o Senhor, teu Deus, há-de 

te abençoar em tudo o que fizeres 

r
.” 

vamos agora para o Deut. 16 que fala a respeito das três festas 

dos judeus, que são  o Pentecostes, a Páscoa e os Tabernáculos. 

Nós já tivemos oportunidade de falar sobre estas festas, creio 

que duas vezes, tanto quando estudamos o livro de Êxodo, como 

também, quando estudamos o livro de Levíticos. Nós lemos assim 
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no primeiro versículo deste Deut. 16: "
1

 “No mês de 
*
Abib 

u
 não deixes de 

celebrar a festa da 
*
Páscoa em honra do Senhor, teu Deus, pois foi numa noite desse mês que 

o Senhor, teu Deus, te tirou do Egipto. 

 A Páscoa foi instituída no Egipto para comemorar o 

acontecimento culminante da redenção de Israel, que foi a sua 

libertação do jugo do Egipto. Aquela noite ia ser muito elevada 

em honra do Senhor, porque foi nela que ele feriu os 

primogénitos dos egípcios, poupando as casas dos israelitas em 

cujas ombreiras havia o sangue do cordeiro. Todos deviam estar 

de pé com os bordões nas mãos, cingidos os lombos, esperando a 

ordem de marcha.  

 A festa dos tabernáculos começava no décimo quinto dia do 

sétimo mês e continuava durante sete ou oito dias.  

 E a festa de Pentecostes, que antes era conhecida com o 

nome de festa das semanas. O nome passou a ser Pentecostes 

porque passou a ser realizada cinquenta dias depois da Páscoa. 

A estas três festas todos os homens judeus deveriam comparecer. 

Vamos ler os versículos de 5 a 8: "
5

 Não te é permitido celebrar o sacrifício 

de Páscoa em qualquer das cidades, que o Senhor, teu Deus, te vai entregar, 
6

 mas somente no 

lugar, que o Senhor, escolher para lá fazer o seu santuário. Ali é que deves oferecer o 

sacrifício de Páscoa, à tarde, perto do pôr-do-Sol, hora em que saíste do Egipto. 
7

 A carne 

oferecida deve ser cozida e comida no lugar que o Senhor, teu Deus, tiver escolhido. No dia 

seguinte de manhã, já podes pôr-te a caminho para regressar a tua casa. 
8

 Durante seis dias, 

comerás pão sem fermento; no sétimo dia, haverá uma reunião de festa em honra do Senhor, 
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teu Deus, e, nesse dia, não deves trabalhar 

v
.” 

 Então, a Páscoa não  podia ser comemorada em outro lugar, 

senão  em Jerusalém. Todos os homens tinham que ir à Jerusalém 

anualmente para a Páscoa. E falando sobre o Pentecostes dia 

assim o versículo 9 e 10: 
9

 “A partir do dia em que começares a fazer a colheita 

do trigo, conta sete semanas 
10

 e então celebrarás a festa do 
*
Pentecostes 

x
 em honra do Senhor, 

teu Deus. Apresentarás ofertas, conforme a produção que o Senhor, teu Deus, te tiver 

concedido Foi por ocasião  dessa festa que o Espírito foi 

derramado sobre a igreja inaugurando-a, e enchendo os cristãos 

de poder para a obra de missão como disse Jesus. "Recebeis 

poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas 

testemunhas",  

 Sobre os tabernáculos lemos no versículo 13: 
13

 “Quando 

tiveres terminado as colheitas de cereais e as vindimas celebrarás a festa das 
*
Tendas, 

14
 e 

festejarás com alegria as tuas ofertas juntamente com os teus filhos e filhas e os teus escravos 

e escravas, os 
*
levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem ao teu lado Depois 

de falar sobre estas três importantes festas dos judeus, o 

autor sagrado passa a falar sobre os deveres dos juízes. Lemos 

assim nos versículos 18 e 19: 
18

 “Deves nomear juízes e magistrados para todas 

as cidades, que o Senhor, teu Deus, vai entregar a cada uma das tuas tribos. Eles deverão 

administrar a justiça ao povo com imparcialidade. 
19

 Não deixem que a justiça se corrompa, 

que se faça distinção entre as pessoas ou seja comprada com presentes. Pois os subornos 

tornam cegos os olhos dos sábios e corrompem a sentença do juiz mais honesto 

b
. E em 

seguida, encerrando este capítulo 16, Moisés fala sobre a 
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proibição de se estabelecer poste-ídolo nas árvores junto do 

altar do Senhor Deus, como também a proibição de se levantar 

colunas, coisas que Deus odeia. Então Deus estabelece a justiça 

recta para o seu povo e condena a prática da idolatria. No 

capítulo seguinte vamos ter assuntos bem palpitantes. 

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:12:58H 

 


