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CAPÍTULO 17 - A Vara de Aarão que floresceu - Deus confirmou a sua escolha dos Levitas para servir como o sacerdócio de
Israel com doze varas (uma de cada tribo) postas no tabernáculo, dizendo que a vara da tribo escolhida ia florescer. Pela manhã a
vara de Aarão não só floresceu, mas também produziu flores, brotou renovos e deu amêndoas. O povo reconheceu a escolha de Deus
com uma depressão muito grande, porque agora souberam que iam morrer no deserto. E morreu mesmo no deserto, porque foi a
correção do Senhor que ninguém podia mudar. Uma lição simbólica: a vara de Aarão fala do nosso Sumo Sacerdote Jesus Cristo e a
sua ressurreição dos mortos. Esta é a prova de todas as provas que Jesus Cristo é o Salvador verdadeiro e único. Toda religião falsa
com seu líder é uma vara totalmente morta. Jesus Cristo provou que ele é Sumo Sacerdote-Salvador verdadeiro e único publicamente
para sempre pela sua ressurreição.
CAPÍTULO 18 - Os Levitas Confirmados nos Seus Deveres e Responsabilidades - Deus mandou Aarão e seus filhos ser os
sacerdotes para fazer a obra do tabernáculo (sacrifícios e adoração, etc.) e os levitas para todas as outras coisas. Deus mandou
sustentar os levitas no seu trabalho pelos dízimos do povo de Deus (não receberam herança de terra). O dízimo dos dízimos recebidos
pelos levitas era para sustentar Aarão e seus filhos no seu trabalho (v. 25-28). Leia I Cor. 9:7-14.
CAPÍTULO 19 - A Ordenança da Novilha Ruiva (Vermelha) - Parece que Deus deu esta ordenança como a conseqüência da
rebelião de Coré. Porque depois da praga que matou milhares de pessoas os judeus tinham que cuidar dos mortos e por isso ficaram
sujos porque tinham contato com os cadáveres deles e tinham que ser limpos para fazer o serviço de Deus depois. Então, Deus deu
esta ordenança com este fim. A novilha foi queimada e as cinzas misturadas com água e esta água espargida nos imundos para
purificá-los. Esta água foi chamada a água da separação.
Hebreus 9:13-14 fala que esta ordenança é simbólica da morte do Senhor Jesus Cristo pelo pecador. Vamos ver como.
1. A novilha foi sem defeito. Como foi também Jesus Cristo, imaculado sem contaminação.
2. Uma novilha sobre a qual não tinha sido posto jugo. O jugo é posto sobre um animal para dominar e vencer a sua natureza
selvagem e rebelde e obrigar sujeição. Isto foi desnecessário com o Senhor Jesus Cristo, porque ele não tinha a natureza rebelde e se
sujeitou a Deus voluntariamente.
3. A novilha tinha que ser ruiva (vermelha). Com certeza isto fala do fato que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz
para salvar o pecador.
4. A novilha foi sacrificada fora do arraial. Jesus Cristo foi sacrificado também fora da porta (Hb. 13:12).
5. O sangue do sacrifício foi espargido sete vezes para a frente da tenda da congregação. A expiação do Senhor Jesus Cristo pelos
eleitos é perfeita.
6. A água da separação foi espargida nas pessoas contaminadas com cadáver para limpá-las. As cinzas da novilha foram guardadas
para ser usado continuamente para limpar os imundos. Jesus Cristo foi crucificado (sacrificado) uma vez para sempre e isto dá para
salvar os eleitos eternamente. Mais depois o salvo se contamina com a sujeira deste mundo, e a água da separação fala sobre a
purificação que o crente tem disto na sua vida diária (I João 1:7). A base desta purificação é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo (as
cinzas da novilha), a água fala sobre a Palavra de Deus que o Espírito Santo usa na vida do salvo para nos purificar mais e mais. As
cinzas da novilha foram guardadas para ser usadas sempre para a purificação do povo. O crente em Cristo tem perdão e purificação do
pecado completo e contínuo sem limite.
CAPÍTULO 20 - A Morte de Miriã, O Pecado de Moisés, O Pecado de Edom e A Morte de Aarão. 20 - Começando com
capítulo 20 do livro de Números é o fim das jornadas de Israel no deserto. Porque capítulo 20 começa contar a história de Israel
quando chegou a segunda vez em Cades Barnéia para entrar em Canaã. Sabemos isto porque neste capítulo conta a morte de Aarão,
e no capítulo 33:38 diz que Aarão morreu no ano quadragésimo da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então a Bíblia passa
quase totalmente por cima dos eventos que aconteceram no deserto durante este período de tempo de 38 anos das jornadas de Israel
no deserto. Porque? Porque o tempo que o povo de Deus gasta no deserto espiritual por causa da sua infidelidade e incredulidade é
tempo perdido, gastado por nada, sem valor, e que Deus nem considera como sendo importante. Deus nos ajuda para não ficar no
deserto espiritual perdendo tempo.
A morte de Miriã. v. 1. O povo de Deus da velha geração estava morrendo no deserto por causa da sua incredulidade e infidelidade um
por um exatamente como Deus tinha dito. Ó que coisa triste!
O pecado de Moisés. v. 2-13. Quando chegaram em Cades não tinha água e por isso o povo de Deus começaram murmurar e reclamar
contra Moisés e Aarão. Este povo também reclamou demais e lembrou do Egito com desejo para estar lá novamente. Depois de tanto
tempo assim? Moisés e Aarão foram à porta da congregação e se lançaram sobre os seus rostos para falar com o Senhor e receber o
conselho dele. Deus mandou Moisés para tomar a vara, ajuntar a congregação de Israel com Aarão e falar à rocha perante os olhos
deles, e assim a rocha daria a sua água a Israel para beber suficiente. Aqui foi quando Moisés pecou e este pecado não deixou Moisés
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também entrar na terra prometida. Este pecado de Moisés desfigurou uma carreira exemplar. Depois de servir o Senhor durante 80
anos, Moisés falhou assim tristemente. Deus disse a natureza do pecado dele no v. 12: "Porquanto não crestes em mim, para me
santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado".
Deus exige dos líderes do seu povo uma obediência fiel. Só porque um homem tem servido o Senhor fielmente durante muitos anos,
não significa que não pode cair. "Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia", I Cor. 10:12. Pelo pecado de ferir a rocha duas
vezes em vez de falar com a rocha Moisés arruinou o simbolismo da salvação que os salvos tem em Cristo Jesus. Cristo (a rocha, I Cor.
10:4) foi ferido uma vez para salvar eternamente os eleitos, e não é necessário para ele ser ferido outra vez, porque o sacrifício dele
feito uma vez é bastante para salvar os seus para sempre (Hb. 10:10-14). O ferir da rocha por Moisés a segunda vez simbolizou o
contrário. Depois de ser salvo para o crente receber o perdão dos seus pecados diários, é só preciso falar com Cristo (a rocha)
confessando os seus pecados e "Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça", I João 1:9.
O pecado de Edom v. 14-22. Israel pediu Edom permissão para passar pela sua terra para entrar em Canaã, porque Edom ficou entre
Israel e Canaã. Israel prometeu não passar pelo campo, nem pelas vinhas, nem beber a água dos poços, mas ir somente pela estrada
real. Edom recusou a passagem de Israel pela sua terra com ameaça de guerra. Edom era da descendência de Esaú. Seu pecado era
um grande erro contra Israel e Deus. Leia Sl. 137:7 e Ob. 10-14.
A morte de Aarão. v. 23-29. Israel viajou até o monte Hor depois de ser recusado por Edom e lá Deus falou com Moisés e Aarão que
ele ia morrer lá e não entraria na terra de Canaã, "porquanto rebeldes fostes à minha ordem, nas águas de Meribá". Isto mostra que
não foi só Moisés que pecou em 20:7-13, mas também Aarão. Note v. 12. Aarão tinha 123 anos de idade quando morreu (Nm. 33:39).
O seu filho Eleazar ficou o Sumo Sacerdote pela ordem de Deus.
CAPÍTULO 21
A derrota do rei Arade – Os israelitas estavam a caminho da Terra Prometida, e pela primeira vez, conseguiram derrotar os seus
inimigos.
A cobra de bronze – Os israelitas continuaram a sua caminhada rumo a terra prometida. Eles seguiram um caminho que vai ao redor
de Edom. Por causa da falta de comida e água, eles mais uma vez reclamaram contra Deus e Moisés e Arão foram castigados.
Vitória contra Seom e Ogue – Os israelitas quiseram passar pelo território dos amorreus, mas o rei Seom não lhes deu licença.
Assim os israelitas derrotaram os amorreus e tomaram posse da terra deles. Em seguida fizeram o mesmo em Basã, território que
ficava a leste do lago da Galiléia. Esses acontecimentos ficaram bem marcados na memória de Israel.
CAPÍTULO 22
Balaque envia mensageiros a Balaão – Os capítulos 22 ao 32 narram as coisas que aconteceram com os israelitas em Moabe.
Balaque o rei de Moabe, ouviu falar sobre os israelitas. Ficou com tanto medo deles que mandou chamar o profeta Balaão para que ele
amaldiçoasse os israelitas. Mas Balaão, em obediência as ordens do Senhor, só pronunciou as bênçãos.
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