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A Data e Natureza do Livro
Este livro dá a história de Israel depois de sair do Egito e os anos que gastou no deserto de Parã por causa da sua incredulidade e
infidelidade. Este livro começa contar a história de Israel um ano e um mês depois da saída do Egito. Veja Êx. 12:2, 40:2 e 17, Nú.
1:1. Então, o livro de Números aconteceu durante 38 anos e uns meses. Dt. 1:3 diz que foi 40 anos desde a saída do Egito até a
entrada na terra de Canaã. Veja também o que diz em Jos. 4:19; que entraram em Canaã no primeiro mes do quadragésimo primeiro
ano depois da saída do Egito
O Tema do Livro
É o serviço e o andar do povo de Deus. Nisto podemos ver a severidade e bondade de Deus. Na geração velha (que saiu do Egito)
vemos a severidade de Deus, a justiça de Deus e a inflexibilidade da Palavra de Deus. Porque o povo não obedeceu a Deus e a sua
Palavra sofreu correção severa de Deus. Esta geração toda (menos Josué e Calabe) morreu no deserto por causa da sua incredulidade
e infidelidade. Na geração nova (que nasceu no deserto e de 20 anos para baixo) vemos a bondade de Deus e a fidelidade infalível de
Deus em cuprir a sua promessa e propósito ao seu povo para dar a terra prometida a eles. Veja I Cor. 10: 1-12. Alguém sugeriu o
versículo chave 10:29: "Nós caminhamos para aquele lugar, de que o Senhor disse: Vô-lo darei".
O Nome do Livro
Porque o nome Números? Porque este livro dá duas vezes que o povo de Israel foi numerado ou contado. Em 1:2-3 Deus mandou
tomar a soma dos homens de 20 anos para cima que podia sair à guerra. Porque foi contado? Porque iam entrar em Canaã para
conquistar a terra. A primeira vez a soma deu 603.550 homens (1:46). Deus mandou tomar a soma a segunda vez em 26:2. Esta vez
deu a soma de 601.730 (26:51). A segunda vez deu menos do que a primeira vez. A primeira vez foi da geração velha que saiu do
Egito e morreu no deserto, a segunda vez foi da geração nova que entrou na terra de Canaã. Notou que a soma da segunda vez deu
menos do que a da primeira vez? Isto mostra o resultado de não obedecer e seguir o Senhor.
Esboço do Livro.
1. A Geração Velha, 1-14. 2.
O Povo de Deus no Deserto. 15-20. 3.
A Geração Nova. 21-36.

A Primeira Divisão do Livro
A primeira divisão consiste em três partes. 1. A Numeração. 1-4. 2. A Condição Interior do Povo de Israel. 5:1-10:10. 3. A
viagem para Canaã. 10:11-14:45.
A NUMERAÇÃO
CAPÍTULO 1
Os homens de guerra numerados - Porque Israel ia entrar na terra de Canaã e lutar para conquistar os inimigos; então, era para saber
quantos homens de guerra tinha para identificá-los e para que depois pudesse recrutá-los para fazer um exército. E o homem que se
escondeu, para não ser contado para que pudesse evitar fazer parte do exército depois, foi o que? Covarde? Os levitas não foram
numerados porque não foi para eles fazer parte do exército, porque eles eram reservados para a obra do tabernáculo exclusivamente
(v. 47-51). Temos aqui autoridade bíblica para o destacamento (sorteio) militar, fazer parte do militar e a permissão para a isenção
ministerial do militar. Podemos usar isto para mostrar que fazemos parte do exército espiritual do nosso capitão Jesus Cristo. Somos os
soldados dele para lutar contra os inimigos da cruz. O soldado espiritual que recusa lutar e servir no exército do Senhor Jesus Cristo é
o que? Para fazer parte do exército de Israel os homens tinham que provar a sua descendência de Israel ou não podia fazer parte do
exército de Israel (1:18). Não foi para os estranhos e não judeus. O exército do nosso capitão Jesus Cristo é só para os salvos de
verdade, que tem prova que são os filhos da descendência de Israel espiritual. Os não salvos não tem lugar no exército do Senhor
Jesus Cristo.
CAPÍTULO 2
A organização do arraial de Israel - Deus mandou as tribos ficar numa ordem certa e permanente ao redor do tabernáculo. As tribos de
Israel eram divididas em quatro grupos de 3 tribos com uma das tribos sendo o líder de cada grupo. Cada grupo tinha a sua própria
bandeira. A bandeira de Judá; Judá, Issacar, e Zebulom ficaram ao lado do leste que é o lado da porta do tabernáculo. A bandeira de
Rúben; Rúben, Simeão e Gade ficaram ao lado do sul. A bandeira de Efraim; Efraim, Manassés e Benjamim ficar ao lado do oeste. A
bandeira de Dã; Dã, Aser e Naftali ficaram ao lado do norte. Os levitas e o tabernáculo ficaram no meio das doze tribos. Quando Israel
estava viajando foi na ordem seguinte; a bandeira de Judá primeiro, a bandeira de Rúben segundo, os levitas e o tabernáculo terceiro,
a bandeira de Efraim quarto, e a bandeira de Dã quinto. O acampamento e a viajem sempre ficaram nesta ordem. Algumas coisas
sobre tudo isto.
1. "Deus não é Deus de confusão, senão de paz". A obra de Deus sempre foi feita e ainda deve ser feita "decentemente e
com ordem". Nenhuma obra feita no nome dele que tem confusão, desordem e falta de decência é dele.
2. É Deus que determinou a ordem certa do acampamento. Nosso dever é manter a ordem dele sem mudar nada.
3. Como cada grupo dos israelitas reuniram-se ao redor da sua bandeira e líder para servir o Senhor; os crentes deve reunirse ao redor da bandeira e líder Jesus Cristo para servir o Senhor.
4. Devemos viajar unidos uns aos outros crentes com nosso Líder neste mundo estranho.
5. O tabernáculo sempre ficou no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo e a sua igreja deve ser o lugar focal da vida
dos crentes.
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6. Judá ficou na frente e na porta do tabernáculo. Jesus Cristo era da tribo de Judá; Ele é chamado o leão da tribo de Judá.
Simbolicamente mostra que Jesus Cristo está na frente guiando seu povo e que nos encontra na sua igreja para ter comunhão conosco
sempre.
CAPÍTULOS 3 E 4
Os levitas - Deus pela sua graça soberana e livre escolheu a tribo de Levi para ser o sacerdócio de Israel. Os levitas tinham mostrado a
sua fidelidade quando Israel fez o bezerro de ouro e os levitas se ajuntaram a Moisés para ficar contra os infiéis (Êx. 32:25-29). Eles
foram ordenados para ser o sacerdócio de Israel. Estes eram escolhidos para ficar no lugar dos primogênitos de Israel toda. Na páscoa
do Egito Deus tinha ordenado os primogênitos para ser seus servos especiais. O total dos levitas deu 22.273. Em 3:39 dá o total de
22.000 só. Porque os 273 deles eram primogênitos e não contados com os outros para ser resgatados. Deus tinha mandado contar
todos os primogênitos de todas as tribos de Israel (que deu 22.273) e resgatar a diferença entre os levitas todos (que deu 22.000) e
os primogênitos todos de Israel. A diferença era 273 homens que foram resgatados por cinco siclos de cada homem. Este dinheiro foi
entregue a Aarão e seus filhos para ser usado no serviço do tabernáculo.
Os filhos de Coate tinham o cargo de cuidar dos móveis do tabernáculo. Os filhos de Gérson tinham o cargo de cuidar o
tabernáculo mesmo e as cortinas todas. Os filhos de Merari tinham o cargo de cuidar as tábuas, seus varais, as colunas, as bases, suas
estacas, suas cordas, e todos os seus instrumentos. Eleazar, o filho de Aarão, tinha o cargo de cuidar o azeite, o incenso, a oferta dos
alimentos, o azeita da unção e o cargo de todo o tabernáculo, ou de superintender a obra de Coate. Itamar, o filho de Araão, tinha o
cargo de superintender a obra de Gérson e Merari. Aarão era o sumo sacerdote sobre todos. Veja algumas coisas sobre isto.
1. É Deus que determina o serviço de cada um dos seus servos.
2. Todo serviço de Deus é importante. Não há nenhum que está sem importância.
3. Todo servo de Deus é responsável para cumprir o seu próprio cargo com toda fidelidade. Deve se preocupar com o cargo
seu dado por Deus.
4. Somente 8.580 homens do total dos levitas numerados (22.273) foram qualificados, preparados e aceitados para o serviço
do tabernáculo. Eram mais desqualificados do que qualificados. Ainda continua do mesmo jeito. Na obra de Deus há mais crentes
desqualificados, despreparados e indispostos do que qualificados, preparados e dispostos para o serviço de Deus. Isso não é novidade,
sempre foi e ainda é do mesmo jeito e em toda época do povo de Deus.
Efraim e Manasses representavam a casa de José Gen. 48:5

DEVOCIONAL DA SEMANA
Números 1 – 4 (5 pontos)

Responda as perguntas abaixo e explique cada resposta: OS DOZE FILHOS DE JACÓ (as 12 Tribos de Israel)
1. Quem foi a primeira esposa de Jacó? LIA
2. Qual das esposas Jacó amava mais? RAQUEL
3. Que problema perturbou Raquel? NÃO PODIA TER FILHOS
4. Quantos filhos teve Lia? 07 filhos, sendo 06 homens e 01 mulher
5. Quem era o filho mais velho de Jacó? RUBEN
6. Quem era seu filho mais jovem? BENJAMIN
7. Quem era seu filho preferido? JOSÉ
8. Quem eram os filhos de Raquel? BENJAMIN E JOSÉ
9. Como Deus favoreceu José? COM VISÕES E REVELAÇÕES
10. Como os irmãos de José se sentiram em relação a ele? INVEJARAM E ODIARAM ELE
11. Qual foi a maldade que os irmãos de José planejaram contra ele? DE MATÁ-LO
12. O que realmente fizeram a ele? VENDERAM-O
13. Qual foi o povo que levou José para o Egito? OS MEDIANITAS
14. Por quanto os irmãos de José o venderam? Vinte siclos de prata
15. Qual irmão quis libertar José e devolve-lo a sua casa? Ruben
16. Qual irmão sugeriu vender José? Judá
17. Como os irmãos de José deram conta dele a Jacó? Mataram um bode e molharam as vestes de José e levaram para Jacó.
18. José foi vendido para qual homem no Egito? POTIFAR
19. O que esse homem fazia e para quem? , CAPITAO DA GUARDA DE FARAÓ
20. Como isso tudo contribuiu para o bem da casa de Jacó? FORAM SALVOS DA FOME
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