
Um povo diferente 
 

Êxodo 19:1-5 
 

1 No terceiro mês depois que os filhos de Israel haviam saído 
da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de 

Sinai.2 Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, 
onde se acamparam; Israel, pois, ali acampou-se em frente do 
monte.3 Então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o 

chamou, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás 
aos filhos de Israel:4 Vós tendes visto o que fiz: aos egípcios, 

como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. 
5 Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e 

guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão 
peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra; 

 
 
Quando Deus escolheu Israel para ser Seu povo, o chamou de Minha 
possessão Peculiar. 
 
Peculiar significa característico, especial, algo que é próprio de 
uma só pessoa ou coisa. Em alguns casos, a palavra peculiar pode 
ter um sentido depreciativo, sendo usada como um sinônimo 
de estranho, esquisito. 
 
 
Uniões abomináveis – Então, para que Seu povo fosse totalmente 
diferente dos outros povos da terra, Deus elaborou uma lista de 
relacionamentos abomináveis perante Seus olhos: 
 
Lv 18:19-30  
 
19 Não te chegarás à mulher, para lhe descobrir a nudez, durante 
a sua menstruação.20 Nem te deitarás com a mulher de teu 
próximo, para te contaminares com ela.21 E da tua descendência 
não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o 
nome de teu Deus. Eu sou o SENHOR.22 Com homem não te 
deitarás, como se fosse mulher; é abominação.23 Nem te deitarás 
com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá 
perante um animal, para ajuntar-se com ele; é confusão.24 Com 



nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas 
estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante 
de vós.25 E a terra se contaminou; e eu visitei nela a sua 
iniqüidade, e ela vomitou os seus moradores.26 Porém vós 
guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma 
destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que 
peregrina entre vós;27 porque todas estas abominações fizeram 
os homens desta terra que nela estavam antes de vós; e a terra se 
contaminou.28 Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós 
contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de 
vós.29 Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles 
que as cometerem serão eliminados do seu povo.30 Portanto, 
guardareis a aliança que tendes para comigo, não praticando 
nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de 
vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o SENHOR, vosso 
Deus. 
 
O propósito de Deus em exigir essa peculiaridade do Seu povo era 
que Israel tivesse bom testemunho e autoridade espiritual para ensinar 
as outras nações que há um Deus verdadeiro, e assim, convertê-las a 
Ele.  
 
Caso essas e outras práticas pecaminosas se tornassem comuns 
entre eles, Deus não poderia se manifestar no meio deles, porque Ele 
é santo e assim, eles não poderiam provar das bênçãos que sobrevêm 
aonde Deus está presente.  
 
 
A Igreja, um povo diferente   
 
1 Pedro 2.9,10  
 
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, 
o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que 
vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;10 vós que 
outrora nem éreis povo, e agora sois de Deus; vós que não 
tínheis alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. 
 
O princípio de Deus para com a Sua Igreja é o mesmo. Ele quer 
chamar-nos de: A Minha Igreja, Minha possessão peculiar.   



 
Para isso, há uma Aliança entre Deus e nós, firmada pelo Sangue de 
Jesus.  
 
 

 A aliança de Deus traz sobre o povo duas coisas: 
 
a) As bênçãos decorrentes da participação na Vida de Deus e seu 
Reino; 
 
b) As restrições decorrentes dos comportamentos que fogem do 
padrão de Deus e seu Reino (tudo nos é lícito, mas nem tudo nos 
convêm). 
 

 Qual é o problema do povo de Deus?  
 
Querer ser como o Egito. Saímos do Egito, mas o Egito não saiu de 
nós.  
 
A motivação de Laodicéia (opinião do povo) era assim, muito 
semelhante à do mundo Ap 3:14-21.  
 
Laodicéia (Deus está a ponto de vomitá-la) é o resultado de pessoas 
que não permaneceram firmes em Filadélfia (a Igreja dos irmãos). 
Aonde há relacionamento há confronto, mas em amor. 

 

 A Bíblia inteira retrata-nos como sendo um povo diferente. E a ordem 
dada a nós é que saiamos de Babilônia (o sistema falso, religioso)  
 
Ap 18:4 – Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo 
meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não 
participardes dos seus flagelos; porque os seus pecados se 
acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que 
ela praticou. 

 
Como fugir deste sistema 

 
a) Remover o pensamento do mundo de nossas mentes. O pensar 

deles não é o nosso. Fl 4:8 – Finalmente, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o 



que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se 
alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe 
o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e 
ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz será 
convosco.  
 
De que forma você tem pensado a respeito do cônjuge, filhos, pais, 
irmãos, líderes, amigos, etc? 
 

b) Impedir que os sentimentos que direcionam este mundo 
emocional tomem conta de nós. Fl 2:5-7 – Tende em vós o mesmo 
sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, 
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação (não 
tentou ser Deus) o ser igual a Deus; antes, a si mesmo se 
esvaziou (abdicar da cobiça e inveja), assumindo a forma de 
servo (servir aos irmãos), tornando-se em semelhança de 
homens; e, reconhecido em figura humana, 

 
b) Renunciar o governo da vontade própria. Fl 5.8 – a si mesmo se 

humilhou, tornando-se obediente (alinhar a nossa vontade com a 
do Pai) até à morte e morte de cruz (a vontade de Deus).  
 
O que tem de crente fazendo o que quer! A expressão no A.T. – “e fez 
o que era mau perante o Senhor”, é muito mal interpretada. Não 
significa fazer algo terrível, é fazer algo fora da ordem de Deus. Sl 
119:11 – Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar 
contra ti. 

 
Ap 3:15 – Conheço as tuas obras (ergon – um valor excessivo ao 
trabalho), que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou 
quente! As obras identificavam o coração das pessoas, determinavam 
a vida. Suas motivações eram humanísticas.  
 
Queriam somente o reconhecimento humano, cargos. A prioridade era 
a organização, a vida havia sido deixada de lado. Que vida? A vida do 
Espírito, aquela que nos foi prometida para nos guiar. 
 

 Esse fazer por fazer é Babilônia, é Egito; é confusão!  
 



 O que caracteriza a confusão (Babel, Babulon)? A falta de 
discernimento, o não conseguir distinguir as coisas, tornando tudo 
lícito. Deus disse que eles estavam: infelizes, miseráveis, pobres, 
cegos e nus. Seu conselho foi: v.18 Que de mim compres ouro (a 
divindade) refinado pelo fogo (algo vivo) para te enriqueceres 
(algo que realmente tem valor), vestiduras brancas para te 
vestires (santificação), a fim de que não seja manifesta a 
vergonha da sua nudez (salvação), e colírio para ungires os 
olhos, a fim de que vejas (ver o quê? Quem você é). 
 
Mt 6:22-23 – São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos 
forem bons, todo o teu corpo será luminoso; se, porém, os teus 
olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, 
caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão! 
 
Conclusão 
 
Para que não suceda que a terra vos vomite 
 
Apelo: 
- Sabe por que Deus te aceita como você é? Porque Ele é poderoso 
para te mudar. 
 
- Por que então há crentes que tendo um Deus tão poderoso não 
conseguem ter suas vidas mudadas? Simplesmente por não deixarem 
Deus exercer Sua vontade em suas vidas, Deus não se impõe, antes 
convida!  
 
Ap 3:20 diz - Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a 
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele 
cearei, e ele comigo. – Aqui está o problema: Jesus do lado de fora. 
Imagine, Ele sendo o dono da Igreja, mas é deixado do lado de fora. 
 
Mas Ap 3:19 nos mostra o caminho do conserto Eu repreendo e 
castigo a todos quantos amo: sê pois zeloso, e arrepende-te. 
O caminho é ser ardente na busca do arrependimento (mudar a 
mente para melhor). 


