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RESUMO

Junto às águas de Mara Deus prova seu povo através de seu servo Moisés dizendo 
que:  seu  povo  não  sofreria  “nenhuma enfermidade”  (Êx 15:26),  se  tão  somente 
fossem fieis aos seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Os conceitos Aliança, 
Saúde, Enfermidade, Mandamentos, Estatutos, se desdobrarão com o conteúdo dos 
Escritos de Ellen G. White.  O objetivo deste trabalho é entender o verso de (Êx 
15:26) no contexto da aliança feita entre Deus e o povo de Israel, especificamente, 
extrair da perícope, a compreensão do caráter ligado à enfermidade e do caráter 
ligado aos mandamentos, estatutos e ordenanças. Também: Identificar os atos que 
conduzem a  quebra  da  aliança  do  povo  com Deus,  determinando  o  destino  do 
homem; Desdobrar esses conceitos com o conteúdo dos escritos de Ellen G. White 
que  foi  uma  protagonista  da  matéria  de  saúde.  Este  trabalho  se  constitui  por 
pesquisa bibliográfica, abrangendo as áreas de saúde, historia e teologia, através 
das quais se estudou a afirmação de Deus em Êxodo 15:26 ao povo de Israel que 
não  sofreria  “Nenhuma  enfermidade”  se  tão  somente  fossem  fiéis  aos  Seus 
estatutos e ordenanças. O trabalho propõe quatro capítulos. Inicialmente descreve a 
aliança de Deus com o povo de Israel. O segundo capitulo faz uma análise exegética 
das implicações sobre os aspectos morais,  civis,  de higiene e saúde.  O terceiro 
capitulo faz uma análise hermenêutica nos escritos de Ellen G. White sobre Êxodo 
15:26. No capitulo quatro se dará a conclusão do estudo proposto.
Palavras Chave: Aliança; Saúde; Enfermidade; Mandamentos; Estatutos 



ABSTRACT

By the  waters  of  Marah  God  demonstrates  His  own  people  through  his  servant 
Moses, saying: his people don´t suffer “None diseases” (Êx15:26), if they were so 
only  faithful  to  its  commands, statutes  and  ordinances.  The  concepts 
Covenant, Health, Diseases, Commandments, Statutes, they will unfold with 
the  content  of  the  Writings  of  Ellen  G.  White. Our  research  goal  is  to 
understand  the  verse  of  (Êx15:26)  in  the  context  of  the  covenant  made 
between Gods and the people of Israel, specifically extract from the pericope, 
on  the  understanding  of  the  nature  and  character  of  the  disease  on  the 
commandments, statutes and ordinances. Also: Identify the actions that lead to 
breakage of the people of the covenant with God, determining the fate of man; 
to unfold these concepts with the content of the writings of Ellen G. White, who 
was  a  protagonist  of  health.  This  research if  constitutes  of  bibliographical 
research, enclosing the health áreas, history and theology, through which if it 
studied the affirmation of God in Exodus 15:26 to the people of Israel  that 
would don´t suffer “None diseases”, if they were so only faithful to its commands, 
statutes  and  ordinances. The  research  proposes  four  chapters.  Initially 
describes God's covenant with the people of Israel. The second chapter is an 
exegetical analysis of the implications on the moral, civil, health and hygiene. 
The third chapter is a hermeneutic analysis in the writings of Ellen G. White on 
Exodus 15:26. In chapter four will be the conclusion of the proposed study.

Key Words: Covenant; Health; Diseases; Commandments, Statutes



ZUSAMMENFASSUNG

An den  Wassern  zu  Marah prüft  Gott  sein  Volk  durch  seinen Knecht  Mose  und 
spricht, dass sein Volk "keine der Krankheiten" (Ex 15,26) leiden wird, wenn sie nur 
treu  seine  Gebote,  Gesetze  und  Verordnungen  halten.  Die  Konzepte,  Bund, 
Gesundheit,  Krankheit,  Gebote  und  Verordnungen,  werden  gemeinsam  mit  dem 
Inhalt der Schriften von Ellen G. White entfaltet. Das Ziel dieser Studie ist es, den 
Vers  aus  Exodus  15,26  im  Rahmen  des  Bundes  zwischen  Gott  und  Israel  zu 
verstehen,  insbesondere,  aus  der  Perikope,  das  Verständnis  über  Natur  und 
Charakter von Krankheit, Gebot, Gesetz und Verordnung, zu extrahieren. Ebenso, 
die Identifizierung der Taten, die zum Bruch des Bundes zwischen Gott  und dem 
Volk, und zur Besiegelung des Schicksals des Menschen, führen; Entfaltung dieser 
Konzepte mit dem Inhalt der Schriften von Ellen G. White, die eine Protagonistin der 
Gesundheit war. Diese Arbeit stellt eine Literaturrecherche dar, die sich mit Fragen 
von Gesundheit,  Geschichte  und Theologie  beschäftigte,  durch  die  die  Bejahung 
Gottes in Exodus 15,26 studiert wurde, dass das Volk Israel "Keine der Krankheiten" 
leiden würde, wenn sie nur treu seine Gesetze und Verordnungen hielten. Die Arbeit 
besteht  aus  vier  Kapiteln.  Zunächst,  wird  der  Bund  Gottes  mit  dem  Volk  Israel 
beschrieben. Das zweite Kapitel, ist eine exegetische Analyse über die Auswirkungen 
in Bezug auf moralische, zivile, gesundheitliche und hygienische Aspekte. Das dritte  
Kapitel,  ist  eine  hermeneutische  Analyse,  der  Schriften  von  Ellen  G.  White, 
hinsichtlich  Exodus  15,26.  In  Kapitel  vier,  wird  die  Fertigstellung  der  geplanten 
Studie, sein.

Schlüsselbegriffe: Bund; Gesundheit; Krankheit; Gebote; Verordnungen



REZIME

Pokraj vode kod Mare, Bog ispituje svoj narod kroz njegovog sluge Mojsija, rekavši,  
da njegov narod neće trpjeti "bilo koje bolesti" (Ex 15:26), ako će samo biti vjeran 
njegovoj  zapovijedi,  zakonu i  uredbi.  Koncepti  savez,  zdravlje,  bolest,  zapovijedi, 
statuti, hoće da se odvijaju sa sadržajem spisa Ellen G. White. Cilj ovog istraživanja 
je  razumijevanje  stiha  Izlazak  15:26  u  kontekstu  saveza  između  Boga  i  Izraela, 
točnije,  izvući  iz  perikope,  razumijevanje  prirode  i  karaktera  bolesti,  zapovijedi, 
zakona  i  uredbi.  Također:  Prepoznati  akcije  koje  dovode  do loma saveza ljudi  s 
Bogom, i koje određivaju sudbinu čovjeka; razviti ove pojmove sa sadržajem spisa 
Ellen  G.  White,  koja  je  bila  protagonist  zdravlja.  Ovaj  rad  se  sačinjava  od 
pretraživanja literature, obuhvaća područja zdravstva, povijesti i teologije, kroz koje 
se bavilo afirmacijom Boga u Izlasku 15:26 da Izraelci ne će trpjeti "bilo koje bolesti"  
samo ako budu vjerni Njegovom zakonu i uredbi. Rad se sastoji od četiri poglavlja. U 
početku  se  opisuje  Božji  Savez  s  Izraelcima.  U  drugom poglavlju  je  egzegetska 
analiza  implikacije  na  moral,  građanstvo,  zdravlje  i  higijenu.  Treće  poglavlje  je 
hermeneutička  analiza  u  spisima  Ellen  G.  White  o  Izlasku  15:26.  U  četvrtom 
poglavlju bit će završetak predloženog studija.

Ključne Riječi: Savez; Zdravlje; Bolest; Zapovjedi; Statuti
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CAPÍTULO 1.  INTRODUÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO AO TEMA

“O dia da expiação era o dia mais importante em todo o Israel.”1 Conforme 

apresentado no capítulo décimo sexto de Levítico, toda a comunidade deveria voltar-

se estritamente para uma preparação nos dez dias que antecediam esse grande 

evento que acontecia no décimo dia do sétimo mês chamado Tishri. De acordo com 

a  Enciclopédia  Judaica,  esse  período  objetivava  uma  reflexão  tal  que  causasse 

mudança  total  no  coração  de  todo  indivíduo  em  Israel.  Nesse  dia,  eram 

presenciadas  as  práticas  dos  ritos  necessários  para  uma  novíssima  realidade 

espiritual de todo o povo. De acordo com Frank B. Holbrook a doutrina do Santuário 

carregava consigo atividades que em si eram indispensáveis para o cumprimento do 

trato de Deus com seu povo, apresentando um enfoque tríplice: (1) o derramamento 

do sangue dos sacrifícios no pátio; (2) a mediação dos sacerdotes, ou a intercessão 

destes no altar de serviços, entre as atividades acompanhadas com as lâmpadas e 

os  pães;  e  (3),  a  ministração  final  do  Juízo,  a  fase  objeto  do  presente  estudo 

exegético, o Dia da Expiação, que apontava diretamente para tal juízo final.2

Acampados junto às águas de Mara, o povo de Deus se vê diante de grande 

desafio e prova quando Moisés recebe do próprio Deus a mensagem que: seu povo 

não sofreria “nenhuma enfermidade” (Êx 15:26), se tão somente fossem fieis aos 

seus  mandamentos,  estatutos  e  ordenanças.  Os  conceitos  Aliança,  Saúde, 

Enfermidade, Mandamentos, Estatutos, se desdobrarão ao passo que a pesquisa os 

apresentem através dos diversos autores, bem como dos escritos de Ellen G. White, 

buscando especificar a compreensão em maior conformidade com a Bíblia.

O envolvimento do pesquisador com o assunto e a pertinência do tema nos 

dias  atuais  são motivações para a produção desse trabalho.  Um estudo que se 

justifica pelo fato de que os assuntos relacionados à saúde são sempre apropriados 

e  tem encontrado espaço cada vez  maior  nas escolas,  nas empresas,  e  outras 

1 M. L. ANDREASEN, El Sanctuario y su servicio, [s.d.], p. 165.
2 Frank B. HOLBROOK, O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, [s.d.], p. 133.
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instituições.

O interesse acadêmico pelos estudos relacionados à religião e saúde é um 

fato. Exemplo disso foi a discussão do assunto na XIII Jornada Sobre Alternativas 

Religiosas na América Latina da PUC-RS que, em setembro de 2005 o número de 

inscrições para o grupo de trabalhos envolvendo religião e saúde impressionou os 

organizadores do evento porque superou suas expectativas.

O resultado desta pesquisa poderá servir como ferramenta para estudantes 

e profissionais da área de religião e saúde e como texto básico de fundamentação 

teórico- doutrinária nos cursos de Saúde e Religião da rede de instituições de ensino 

Adventistas.

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

No contexto da história do povo de Israel enquanto marchavam pelo deserto 

a caminho de Canaã, muitos do povo de Israel estavam sujeitos à inúmeras doenças 

ao Deus expor o conteúdo das palavras de Êxodo 15:26. Neste contexto, pergunta-

se: O que Deus tinha em plano ao afirmar que seu povo não sofreria “nenhuma 

enfermidade” se tão somente ouvissem a voz do Senhor,  fizessem o que é reto, 

inclinassem  os  ouvidos  aos  Seus  mandamentos  e  guardassem  todos  os  Seus 

estatutos?

1.3. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é entender o verso de Êxodo 15:26 no contexto da 

aliança feita entre Deus e o povo de Israel, especificamente, extrair da perícope, a 

compreensão  do  caráter  ligado  à  enfermidade  e  do  caráter  ligado  aos 

mandamentos, estatutos e ordenanças. Também:

Identificar os atos que conduzem à quebra da aliança do povo com Deus, 

determinando o destino do homem; Desdobrar esses conceitos com o conteúdo dos 

escritos de Ellen G. White que foi uma protagonista da matéria de saúde.
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1.4. METODOLOGIA

Este trabalho se constitui por pesquisa bibliográfica, abrangendo as áreas de 

saúde, história e teologia,  através das quais se estuda a afirmação de Deus em 

Êxodo 15:26 ao povo de Israel  que não sofreria  “Nenhuma enfermidade”  se tão 

somente fossem fiéis aos Seus estatutos e ordenanças.

A pesquisa bibliográfica oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não se cristalizaram suficientemente,  não é mera repetição do que já foi  dito ou 

escrito sobre tal assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras.3

O trabalho propõe quatro capítulos. Inicialmente descreve a aliança de Deus 

com o povo de Israel. O segundo capitulo faz uma análise exegética das implicações 

sobre os aspectos morais, civis, de higiene e saúde. O terceiro capitulo faz uma 

analise hermenêutica nos escritos de Ellen G. White sobre Êxodo 15.26. No capitulo 

quatro se dará a conclusão do estudo proposto.

1.5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O  presente  estudo  está  baseado  principalmente  em fontes  primárias  de 

autores como  M. L. Andreasen, Frank B. Holbrook; A. P. Mattos; R. J. Burns; J. I. 

Durham; entre outros. Ainda neste sentido, as fontes secundárias desenvolvem um 

papel de complementação, e tanto estas como as fontes primárias promovem um 

pano de fundo histórico, literário e teológico para este estudo.

Tomou-se  o  cuidado  de  se  utilizar  os  conteúdos  encontrados  em teses, 

revistas e sites, fontes seguras e respeitadas. É válido ainda ressaltar que todas as 

referências  bíblicas  são  extraídas  da  versão  portuguesa  Almeida  Revista  e 

Atualizada (ARA) exceto nos casos indicados no próprio corpo do texto.

Ao discorrer sobre a aliança de Deus com o povo de Israel; tema central do 

presente  estudo,  a  pesquisa  se  pautará em textos  relevantes  como,  A vinda do 

3 Eva M. LAKATOS e Mariana MARCONI, Fundamentos de metodologia científica (3o ed.), p. 183.
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Reino de Deus,  suas promessas e aliança ao longo da História  de J.  Dwight; a 

Teologia do Antigo Testamento de Walther Eichrodt;  A ideia de b’rit – aliança -- no  

conceito do judaísmo de F. Pinkuss. 

Walter Eichrodt  foi o primeiro estudioso a escrever uma teologia do Antigo 

Testamento tendo como tema central a Aliança. Nichol, Francis D.: The Seventh Day 

Bible  Commentary,  obra  que  assegura  consideráveis  contribuições  teológicas  do 

assunto. Osborn, Noel D.; Hatton, Howard: Um Manual sobre o Êxodo que também 

traz alusões específicas e esclarecedoras para a análise da perícope. Da mesma 

forma, apreciáveis informações para esta pesquisa são encontradas no Comentário  

Bíblico Adventista del Septimo Dia de M. L. Andreasen,  e no excelente material de 

John I. Durham: Comentário Bíblico Palavra: Êxodo. 

O  The Theological  Dictionary of the New Testament conhecido pela sigla 

TDNT e considerado como um dos dicionários mais completos na área de pesquisa 

teológica. Ainda nessa linha, e não menos importante, está oTheological Dictionary 

of the New Testament de J. Behm como também o Theological Dictionary of the Old  

testament de M. Weinfeld.

A obra que normatiza a formatação deste trabalho é a ABNT -  Associação 

Brasileira de Normas Técnicas e as demais literaturas que não foram citadas ao 

longo desta revisão poderão ser encontradas nas referências bibliográficas no final  

deste trabalho.
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CAPÍTULO 2.  ASPECTOS GERAIS SOBRE ALIANÇA

“A  palavra ית  ר� ,(BERITH) ב�  que  é  traduzida  comumente  por  ‘concerto’, 

‘aliança’,  ‘pacto’,  ‘testamento’;  é  o  termo usado por  excelência para  descrever  o 

relacionamento entre YHWH e seu povo Israel”4. Contudo, faz-se necessário uma 

compreensão mais clara do que viria a ser de fato tal concerto, bem como onde o 

mesmo se estabelecera em seus formatos e sua abrangência.

Dentro do hebraico bíblico BERITH é uma das expressões mais importantes 

e mais significativas, na verdade, não se pode ponderar sobre o Israel bíblico sem a 

compreensão da BERITH, que domina a teologia veterotestamentária bem como sua 

aplicação no período neotestamentário. Para o rabino Fritz Pinkuss a  BERITH, na 

sua forma clássica, é definida pelo relacionamento sagrado entre Deus e seu povo5.

Contudo, o termo não é de uso exclusivamente teológico. No AT o mesmo é 

utilizado também se relacionando a pactos meramente humanos. Por exemplo, em II 

Samuel 3:21; 5:3 encontramos a aliança firmada entre Davi e seu povo, em I Samuel  

19:8 o pacto entre Davi e Jônatas ou ainda em I Samuel 36 com o acordo firmado 

entre Senaqueribe e Ezequias, entre outros.

O  próprio  termo  em si,  etimologicamente,  é  muito  abrangente.  No  AT a 

palavra BERITH ocorre 286 vezes, segundo J. Behm6, com vários significados. Para 

uns,  BERITH é um nome feminino derivado da palavra  BARATH (comer), fazendo 

referência ao alimento que acompanhava a cerimônia do pacto, sendo comparada 

ao grego  SPONDE (libação, pactos). Contudo, raríssimas vezes, dentre as tantas 

que aparece no AT, percebe-se tal significado para o termo. Há ainda aqueles que 

defendem ser a palavra em sua etimologia, acadiana e correspondente ao termo 

BARU ou BIRITU, cujo significado é definido por “ligar”, “acorrentar”, “prender com 

cordas”. Esta ideia é acobertada pelo fato de que os termos acadianos e hititas para 

os tratados, que são respectivamente: RIKSU e ISHIUL signifiquem “laço”.

4 A. P. MATTOS, Berith Radash no Profeta Jeremias e suas raízes nos tratados do mundo antigo, 
[s.d.], p. 2.

5 F. PINKUSS, “A idéia de Berith-aliança-no conceito do judaísmo”, Revista cultura bíblica, [s.d.], v. 
6, p. 2–6.

6 J. BHEM, Theological Dictionary of the New Testament, [s.d.], v. 2, p. 107.
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Não somente nestas culturas, mas em muitas outras ao redor do mundo 

antigo traziam a mesma conotação em seus tratados. É interessante lembrar que, 

ainda no acádio, havia a expressão RIKSU DANNU, usada com o sentido de “firmes 

ligaduras”  e  aplicada ao se validarem uma aliança.  Fato ainda notável,  é  que a 

expressão grega usada para anulação de um contrato seja  LYEIN,  que significa 

“soltar”7.

Em realidade, independente de qualquer ideia que se espose para explicar a 

etimologia  de  BERITH,  vê-se  na  sua  capacidade  a  ideia  de  “imposição”, 

“responsabilidade” ou obrigação. Assim sendo, a BERITH sempre era tomada como 

um compromisso  e  confirmada  por  meio  de  um juramento  (SHEBHU’AH)  e  que 

incluía uma imprecação condicional, por certo nestes termos: “que me aconteça tal 

coisa, se eu violar este concerto”8.

Torna-se evidente através das Escrituras que a história de Israel e do trato 

de Deus com os descendentes de Abraão é fundada e construída sobre a aliança 

com  Abraão.  Um  breve  levantamento  da  história  de  Israel  apoia  este  fato.  Por 

exemplo, o êxodo do povo de seus anos de escravidão no Egito foi realizado porque 

Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó (Ex. 2:24-25; 

3:15-17).

Na história de Israel vemos também que a aliança abraâmica incondicional 

definitivamente tinha bênçãos condicionais. Fé que produz obediência sempre foi um 

pré-requisito para a bênção9. Desobediência não anula a aliança ou traze-a à um 

fim, mas Deus faz reter a Sua bênção ou até mesmo institui a disciplina. Em Levítico 

26, Deus descreve o castigo que viria sobre um povo desobediente. A disciplina final 

seria  a  dispersão da terra  que Deus havia  dado a eles através da aliança com 

Abraão  (vs.  32-39).  Mas  Deus  também  prometeu  que  o  povo  da  aliança  seria 

restaurado à bênção depois que confessassem o seu pecado e voltassem a uma 

vida  de  obediência,  com base  novamente  em sua  aliança com Abraão:  "Eu me 

lembrarei da minha aliança com Jacó, e minha aliança com Isaac e minha aliança 

com Abraão, e me lembrarei da terra "(v. 42). A restauração da bênção depois da 

7 M. WEINFELD, Theological Dictionary of the Old Testament, [s.d.], v. 2, p. 253.
8 MATTOS, Berith Radash no Profeta Jeremias e suas raízes nos tratados do mundo antigo, p. 6.
9 WEINFELD, Theological Dictionary of the Old Testament, v. 2, p. 258.
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desobediência foi por causa da fidelidade de Deus à Sua aliança com Abraão10.

Um pouco mais tarde na história de Israel, a geração que foi resgatada da 

escravidão no Egito foi  impedida de entrar na terra prometida por causa da sua 

incredulidade que levaram à rebelião em Cades-Barnéia. A exortação de Josué e 

Calebe ao povo, para entrar na terra como Deus havia ordenado, foi baseada em 

sua expectativa de que Deus cumpriria a aliança abraâmica (Nm 14:8, 16, 23, 30-

31). Ainda que não haviam esquecido do poder de seus adversários ou a força das 

muralhas da cidade, eles esperavam que Deus fosse fiel à sua aliança e, portanto, 

acreditavam que iriam conquistar a terra. De fato, quando a nova geração estava 

prestes  a  entrar  na  terra,  os  limites  da  terra  que  estavam  a  possuir,  conforme 

descrito em Números 34:3-12 estavam em consonância com os limites da terra que 

Deus prometeu a Abraão primeiro (Gn 15:18-21).

2.1. INTRODUÇÃO GERAL AO LIVRO DE ÊXODO 

 2.1.1.  Autor

No Novo Testamento, Jesus chama Êxodo de “o livro de Moisés” (Mc 12:26; 

cf. 7:10) e “não há razões imperativas para a rejeição da autoria mosaica do livro”11. 

O título do livro, “Êxodo”, deriva-se da palavra grega exodos (Lc 9:31), que significa 

“saída” ou “partida”. O livro recebe o seu nome a partir do evento central da saída do 

Egito, registrada nos primeiros quinze capítulos da obra.

 2.1.2.  Data e ocasião

Assumindo  a  autoria  mosaica  de  Êxodo,  devemos  datar  o  livro  após  o 

acontecimento do  êxodo (1450-1440 a.C.) e antes da morte de Moisés, próxima a 

1406 a.C. De acordo com a datação abaixo, o nascimento de Moisés teria ocorrido 

durante o reinado de Tutmes I. Hatsepsute, a rainha viúva de Tutmes II, usou títulos 

10 J.  DWIGHT,  Thy  Kingdom  Come:  Tracing  God’s  Kingdom  Program  and  Covenant  Promises  
Throughout History, p. 133.

11 Alfonso LCKWARD, Nuevo Diccionario de la Bíblia, p. 382.
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masculinos  e  até  mesmo uma barba  quando  reinou  a  partir  de  1504-1483  a.C. 

Talvez fosse ela então o Faraó que já havia falecido quando Moisés retornou de 

Midiã ao Egito12.

Êxodo prossegue com o relato do cumprimento da promessa de Deus a 

Abraão no sentido de abençoá-lo e dele fazer uma grande nação (Gn 12:2). O livro 

começa com a descida de Israel ao Egito (1:1-7), o que, em conexão com Gn 46:8-

27, vincula o livro as narrativas de Gênesis. A obra termina com Israel no Sinai onde 

o  tabernáculo  é  concluído.  Os  acontecimentos  registrados  no  livro  podem  ser 

situados no seu contexto histórico, como será apresentado.

A ascensão  de  “José”13 ao  poder  (1:5)  vincula-se  melhor  às  condições 

favoráveis para a família de Jacó criadas pelo domínio do Egito pelos hicsos, que 

também eram semitas (1700-1550 a.C). A referência em (1:8) a um novo rei “que 

não conheceu José” refere-se, provavelmente, a expulsão dos hicsos pelo fundador 

da décima oitava dinastia, Ahmose I (1570-1546 a.C.). Datando o Êxodo em torno de 

1450-1440 a.C,14 o Faraó da opressão provavelmente foi Tutmes I (1526-1512 a.C.), 

enquanto o Faraó do Êxodo teria sido Tutmes III (1504-1450 a.C.) ou Amenotepe II 

(1450-1425 a.C). Esta datação permitiria uma possível identificação dos imigrantes 

israelitas  com  os  Habiru,  um  grupo  mencionado  nas  cartas  de  Tell  El-Amarna 

(correspondência entre o Egito e os seus vassalos siro-palestinos durante o século 

IV a.C.). Os Habiru eram uma classe social ou ocupacional comumente atestada em 

textos  a  partir  de  2000  a.C.  Eles  tornaram-se  parias  políticos  na  Palestina  (Gn 

14:13).

A preservação por escrito das palavras da “aliança de Deus tem importância 

central para a teologia de Êxodo.”15 Deus não apenas verbaliza as suas palavras ao 

seu povo reunido no Sinai. Ele também lhes dá os Dez Mandamentos por escrito, 

“escritas pelo dedo de Deus” em tábuas de pedra (31:18, cf.. 32:15-16, 34:1, 28).  

Aliança é um assunto mais explorado no Pentateuco. “Entretanto,  a importância 

desse conceito  não depende do lugar  e  da frequência com que o termo  berît é 

12 John DURHAM, Word Biblical Commentary: Exodus, v. 3, p. 213.
13 Charles PFEIFFER, Diccionario Biblico Arqueologico (3o ed.), p. 267.
14 Wilton NELSON, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia (eletroniced.), p. libro de Exodo.
15 W SMITH, A Dictionary of the Bible (eletroniced.), p. 133.
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usado”16. Os termos da aliança foram apresentados de forma mais detalhada pelo 

assim chamado “Livro da Aliança” (20:22 - 23:19), as palavras de Deus registradas 

por Moisés, o mediador da aliança de Deus (24:4, 7, 34:27). A aliança do Sinai (19:1-

20,  21;  cap.  24)  assemelha-se,  tanto na forma como no conteúdo,  a  forma dos 

tratados entre estados do segundo milênio a.C., especialmente os tratados entre os 

estados hititas.  Esses tratados incluíam um preâmbulo (20:2), estipulações (20:3-

17), ratificação (24:1-11), além de bênçãos e maldições. Uma cópia do tratado era 

muitas vezes guardada nos santuários de ambas as partes (p. ex., as duas tábuas 

de 31, 18). Igualmente a semelhança do conteúdo das leis casuísticas dos caps. 21-

23 em relação aos códigos do antigo Oriente Próximo (particularmente o Código de 

Hamurabi da Babilônia, em torno de 1750 a.C.) tem sido frequentemente observada.

 2.1.3.  Características e tema

Diversos temas importantes destacam-se em Êxodo. Primeiro, o livro conta 

como o Senhor libertou Israel do Egito para cumprir a sua aliança com os pais. Um 

segundo  elemento  importante  do  livro  é  a  revelação  da  aliança  no  Sinai,  que 

especificou os  termos do  relacionamento  entre  o  Deus santo  e  o  seu povo. “O 

conceito  de  aliança  abriga  convicção  mais  fundamental  de  Israel,  a  saber,  sua 

consciência de uma relação singular com Deus.”17

 O terceiro tema deriva dos dois primeiros e sua consumação; trata-se do 

restabelecimento da morada de Deus com o ser humano. Cada um desses temas 

envolve um triunfo da graça divina; Deus resgatou o seu povo de forma poderosa da 

escravidão no Egito, revelou-Se de forma estrondosa no Sinai, e manifestou a Sua 

graciosa condescendência ao habitar no tabernáculo em meio ao seu povo pecador. 

A aliança é o simbolismo cerimonial da vida e do culto de Israel. “Aliança domina 

toda a vida religiosa de Israel, mesmo quando a expressão não ocorre.”18

Crucial para a narrativa é o papel de Moisés como o mediador entre Deus e 

o homem. Como servo escolhido de Deus, Moisés é o mediador do juízo contra o 

Egito e aquele por meio de quem Deus liberta Israel. Através de Moisés, Deus dá à 

16 Ibidem, p. 132.
17 Walter EICHRODT, Teologia do Antigo Testamento, p. 17.
18 William F. ALBRIGHT, Archeology and the Religion of Israel, p. 26.
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sua revelação no Sinai. Como um pastor, Moisés também guia o povo através do 

deserto até a Terra Prometida. Ele intercede em favor do povo e, por meio dele, 

Deus prove alimento e água. Mas o papel de Moisés na história da redenção aponta 

diretamente para Cristo, o Mediador da nova aliança (Dt 18:15). A revelação que 

Moisés recebe do nome de Deus que é grande “em misericórdia e fidelidade” (34:6) 

justifica a construção do tabernáculo, porém esta descrição do Senhor aponta para 

frente, para a vinda do verdadeiro tabernáculo, o Cristo encarnado, o grande Servo 

do Senhor (Jo 1:14, 17; Hb 3:1-6).

A lei de Deus revela a Sua natureza santa e requer santidade do povo entre 

o qual Deus irá habitar. As regulamentações cerimoniais para a vida e culto de Israel  

(caps. 25-31, 35-40) assinalam a separação de Israel como povo em cujo meio Deus 

vive e governa, demonstrando o seu reino perante as nações.  Aliança resume a 

ação de Deus na história. Sem a Aliança, “Israel jamais seria Israel”19. 

Além da descrição dos acontecimentos históricos por meio dos qual Israel foi 

libertado para tornar-se o povo de Deus, Êxodo também traz uma grande ilustração 

da obra salvífica de Deus através da história. O Deus salvador redime o seu povo 

escolhido dos poderes do mal, julga esses poderes e reivindica o seu povo como o 

seu primogênito, uma nação santa de sacerdotes em meio a qual ele habita pelo seu 

Espírito. O padrão da vitória divina sobre os inimigos, seguido pelo estabelecimento 

do lugar da habitação divina, é repetido na primeira e segunda vinda de Cristo (p. ex.  

Ef 2:14-22 e Ap 20:11-22).

O simbolismo encontrado em Êxodo torna-se realidade na nova aliança (Jr 

31:31-34;  Cl  2:17;  1Pe  1:2).  A substituição  simbólica  do  cordeiro  da  Páscoa  é 

cumprida em Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso sacrifício pascal (Jo 1:29; 1Co 

5:7). O seu “êxodo” em Jerusalém (Lc 9:31) realiza a salvação do verdadeiro povo 

de Deus. O povo de Deus da nova aliança é unido a Jesus Cristo, em quem os 

gentios  tornam-se  o  povo  de  Deus,  membros  da  comunidade  de  Israel  e 

concidadãos dos santos do Antigo Testamento (19:5-6; Ef 2:11-19). O significado 

pleno da descrição de Israel no Êxodo pode agora, pois, ser aplicado às igrejas dos 

gentios  (1Pe  2:9-10).  Êxodo  é  o  livro  da  redenção.  O  livramento  dos  israelitas 

19 EICHRODT, Teologia do Antigo Testamento, p. 18.
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oprimidos do Egito, é o tipo de toda a redenção (I Coríntios 10:11).20

 2.1.4.  Esboço do livro de êxodo

I. Deus liberta o seu povo: o êxodo (1:1 – 15:21) 

a. Deus lembra-se com fidelidade de Israel (caps. 1 – 2)

b. Deus chama Moisés para libertar Israel (3:1 – 4:26)

c. O Faraó rejeita a exigência de Deus (4:27 – 7:13)

d. O julgamento de Deus contra o Egito (7:14 – 10:29)

e. Deus livra Israel do Egito (11:1 – 13:16)

f. Deus salva Israel no mar Vermelho (13:17 – 15:21)

II. Deus guia o seu povo: a provação no deserto (15:22 – 18:27)

a. De Mara até Elim: Deus traz cura (15:22-27)

b. Deserto de Sim: Deus provê alimento (cap. 16)

c. Refidim: Deus provê água (17:1-7)

d. Refidim: Deus provê proteção (17:8-16)

e. A montanha de Deus: Deus provê organização (cap. 18)

III. Deus e Israel fazem aliança (caps. 19 – 24)

a. Os preparativos para a aliança (cap. 19)

b. Deus proclama a aliança (caps. 20 – 23) 

c. Israel ratifica a aliança (cap. 24)

IV. Deus revela o modelo do tabernáculo e seu ministério (caps. 25 – 31)

a. O tabernaculo, os átrios e os utensílios (caps. 25 – 27)

b. O ministério sacerdotal (caps. 28 – 30)

c. Artesãos para a construção do tabernáculo (31:1-11)

20 Russell CHAMPLIN, O Antigo Testamento interpretado: versículo por versículo (2o ed.), p. 166.
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d. O sinal da aliança e as tábuas (31:12-18)

V. Rebelião, julgamento e restauração de Israel (32:1-34, 35)

a. Culto idolatra de Israel (32:1-6)

b. Israel é punido por idolatria (32:7-29)

c. Deus ameaça retirar a sua presença de Israel (32:30-34, 39)

d. Deus renova a sua aliança (34:10-35)

VI. Os artesãos de Israel preparam o tabernáculo (caps. 35 – 39)

a. Israel é admoestado a lembrar o sábado (35:1-3)

b. Ofertas voluntárias para o tabernáculo (35:4-29)

c. Artífices são chamados para iniciar a obra (35:30-36)

d. As cortinas, as tábuas e o véu são feitos (36:8-38)

e. Os utensílios são confeccionados (37:1 – 38:8)

f. Faz-se o átrio da congregação (38:9-20)

g. Sumário: relatório do tesoureiro (38:21-31)

h. As vestes sacerdotais são tecidas (39:1-31)

i. A obra é concluída (39:32-43)

VII. Os artesão de Israel levantam o tabernáculo (cap. 40)

a. Instruções para levantar o tabernáculo (40:1-16)

b. Moisés supervisiona a montagem do tabernáculo (40:17-33)

c. A Glória de Deus enche o tabernáculo (40:34-38)

2.2. ANÁLISE EXEGÉTICA DE ÊXODO 15:26

2.2.1. Doença (ḥŏlı* )
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Este  substantivo  segue  o  verbo  e  significa  "doença"  a  partir  de  causas 

físicas (a queda de Acazias, II Reis 1:2), ou de doença (no pé de Asa, II Cr 16:12; 

nas entranhas de Jeorão, II Crônicas 21: 15). Pode ser aplicada figuradamente a 

uma nação (Oseias 5:13). Ele é usado para descrever uma determinada situação 

como uma calamidade (Ec 6:2, RSV, "aflição"). O significado básico desta raiz é "ser 

(vir a) doente" ou "fraco". O verbo é usado 59 vezes. Devido à natureza do verbo 

raramente há qualquer diferença na tradução com o auxiliar "ser" ou "tornar-se". Em 

muitos  contextos,  por  exemplo,  (Gn  48:1);  (Ezequiel  34:16),  nenhuma  distinção 

precisa ser feita entre "doente" ou "fraco", este último resultante da anterior. Mas em 

(Jd 16:7, 17) doença não pode estar envolvida porque " ser fraco " ( em oposição à 

força Koah ) aqui é explicitamente para ser como qualquer outro homem "ou" como 

qualquer  homem.  A outros  usos  deste  verbo  poderia  ser  interpretada  sempre  a 

implicar uma doença de algum tipo, mas isso muitas vezes não é necessário. Assim, 

em (Is 57:10) a palavra é aplicada ao que é provavelmente o resultado natural de 

uma longa jornada (ASV e RSV, "ser fraco"; KJV, "triste")21.

Para ser "doente" inclui a condição provocada por lesões físicas ou ferir: por 

espancamento (Pv 23:35 KJV: ASV e RSV "dor"), a partir de ferimentos de batalha (II  

Reis 8:29),  de uma queda (II  Rs 1:2).  Ele é usado em um sentido geral  para a 

doença,  independentemente  da  causa,  às  vezes  levando  à  morte  como  nos 

exemplos  de  Jacó  (Gn  48:1)  e  Ezequias  (II  Rs  20:1).  É  utilizado  mais 

especificamente para doença: como com os pés de Asa (I Rs 15:23). É utilizado em 

relação a animais como os que são impróprios para o sacrifício (Mal 1:8, 13). 

O verbo também é usado no sentido de "doente do coração” ou "mente", 

como uma menina doente de amor (Cantares 2:5; 5:8).  Saul  se queixou de que 

ninguém estava “doente", ou seja, "sentia muito" para ele (I Sm 22:8). A forma não- 

física  da  doença  é  mais  evidente  no  Niphal.  Amós  fala  daqueles  que  estão  "à 

vontade em Sião", mas "não se afligem (isto é, "fez mal") para a aflição de José"  

(Amós 6:6) e Isaías fala de um "dia de ficar doente" (traduzido "dia de luto", Isa 

17:11). Mas o Niphal também é usado para o "doente" (Ez 34:4) e "fraco" (Jr 12:13).

21 DURHAM, Word Biblical Commentary: Exodus, v. 3, p. 286.
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Na última referência Jeremias usa a palavra para o esforço de semear trigo 

(o que resulta em colhendo espinhos )22. O Hiphil "fazer mal" é usada quatro vezes 

em vários contextos. (Miquéias 6:13) provavelmente deve ser entendido "Eu tenho 

feito  o  teu  ferido  doente",  no sentido  de "dor"  ou "grave".  O  Hiphil é  usado em 

referência aos sentimentos ("a esperança adiada faz o coração doente", Prov 13:12), 

e à doença que vem do vinho (Oseias 7:5)23. (Isaías 53:10 - KJV) diz: "No entanto, 

aprouve ao Senhor esmagá-lo, ele o colocou de luto", isto é, "ele tem feito dele um 

doente", no sentido de angústia mental. Mas poderia ser em um sentido físico, ou 

seja, “ele foi ferido”. Isto paralela do passivo correspondente (Hophal) que é usado 

três vezes, sempre no sentido de "estou ferido (feito doente)" a partir de ferimentos 

de batalha (I Reis 22:34; II Crônicas 18:33, Acabe; II Crônicas 35:23, Josias)24. A 

palavra é traduzida como "sofrimento" em (Isaías 53:3-4), embora possa ser melhor 

traduzida  como  "doença"  (margem de  ASV e  RSV),  seja  física  ou  espiritual.  O 

paralelo é mak˒ob, que significa "dor", mas traduzido como "tristeza". (Jeremias 6-7) 

usa o termo para descrever a depravação espiritual de Jerusalém (KJV, "dor"). A KJV 

traduz também "dor" em Jeremias 10:19 (RSV, “aflição”), mas o uso em contexto é 

semelhante a (Ecl 6:2), talvez para ser traduzida como "calamidade".

Esta declaração da resposta positiva para o lado positivo da opção, implica a 

resposta  negativa  ao  lado  negativo,  a  punição  por  desobediência.  Mas  o  lado 

positivo é enfatizado ainda mais pelo uso da fórmula de auto-proclamatória,  כי אני 

pois eu sou o Senhor" com" יהוה o seu curador" no lugar de" רפאך   vosso" אלהיך 

Deus".  Hempel  tem escrito uma pesquisa abrangente sobre a medicina do antigo 

testamento e Yahweh como aquele que atinge mortos e cura, considerada ao lado 

de  uma  série  de  paralelos  do  mundo  antigo  em que  ele  sugere  uma  série  de 

possibilidades para a tradução do (v 26), que vão desde “dein Arzt” "seu médico" 

como um termo técnico para “der dich heilende” "aquele que te cura" como uma 

generalização ampla25.

22 Terence FRETHEIM,  Exodus: Interpretation, A Bible commentary for Teaching and Preaching, p. 
110.

23 DURHAM, Word Biblical Commentary: Exodus, v. 3, p. 214.
24 DWIGHT,  Thy  Kingdom  Come:  Tracing  God’s  Kingdom  Program  and  Covenant  Promises  

Throughout History, p. 38.
25 MATTOS, Berith Radash no Profeta Jeremias e suas raízes nos tratados do mundo antigo, p. 119.
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A frase  em  que é רפאך   usado  pode,  no  entanto,  sugerir  mais  ainda. 

"Doenças  do  Egito”  referem-se  a  atos  poderosos  pelos  quais  o  Senhor  deu  a 

conhecer  a  Israel  e  aos  egípcios  no  Egito.  A proteção  de  um  Israel  obediente 

daquelas mesmas doenças deve ser um meio pelo qual o Senhor está agora a fazer-

se conhecer a Israel no deserto e além. A frase de auto-proclamatória אני יהוה אלהיך 

"Eu  sou  o  Senhor  vosso  Deus",  uma confissão  básica  da  natureza  especial  do 

Senhor e relação especial torna-se assim, com a substituição de אלהיך "o seu Deus” 

por רפאך "o seu curador”, uma confissão também de especial bênção sobre aqueles 

que  se  relacionam  corretamente  com  Ele.  A  afirmação  tem  um  envolto 

deuterocanista a ela, como frequentemente têm observado os estudiosos. 

Yahweh prevê, assim, as necessidades de seu povo: por meio de purificação 

de água poluída,  guiando-os através do deserto para um oásis cheio de água e 

frutas.  Esse é o ponto essencial  desta seção:  prestação de Javé por  seu povo. 

Imputado esse ponto, como um meio de torná-lo ainda mais óbvio, são os motivos 

dos anos de reclamação das pessoas em suas dificuldades, das obrigações do povo 

para com o SENHOR, que também resgata e Se oferece à eles, e a confissão de 

Yahweh como curador, protegendo e curando seu povo de doenças. 

O  composto  é  construído  em  uma  sequência  de  contrastes.  O  primeiro 

contraste é governar a necessidade de Israel conhecida por disposição do Senhor. 

Relacionados a esse contraste são estes pares adicionais de opostos: a falta total de 

água  no  início  da  perícope  em  oposição  do  oásis  de  doze  fontes  em  sua 

extremidade,  as  águas  amargas  de  Mara  em  oposição  a  água  doce  que  pela 

orientação do Senhor faz desse recurso não potável;  do povo resmungando em 

oposição  ao  cuidado  do  Senhor  providente  deles,  a  sua  proteção  e  cura  em 

oposição pela aflição dos egípcios e das doenças, e a vida de acordo com seus 

caprichos próprios desordenados em oposição do padrão ordenado do Senhor. O 

efeito multiplicado desses emparelhamentos é claro, a apresentação de prestação 

de orientação do Senhor para o povo a quem ele destacou a finalidade especial. E 

esta primeira matriz de provisão no deserto é uma antecipação de muito mais, e 

disposição muito maior ainda está por vir26. 

26 Warren W. WIERSBE, With the Biblical Commentary, p. Exodo 15:1.
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O  povo  passou  de  regozijo  para  reclamar!  É  fácil  cantar  quando  as 

circunstâncias são confortáveis, mas é preciso ter fé para cantar quando se está 

sofrendo. Deus prova o ser humano nas experiências cotidianas da vida para ver se 

vão obedecê-Lo. Ele é capaz de mudar as circunstâncias, mas Ele prefere mudar as 

pessoas, como em Filipenses 4:10-13. 

Sua segunda experiência do outro lado do mar é a água amarga de Mara. 

Eles  passaram  três  dias  de  viagem  pelo  deserto  e  estão  com  sede.  Quando 

finalmente chegaram à água, era amarga e imprópria para beber (lembrando que os 

filhos de Israel estão agora em posição de redimidos). Mara estava no caminho onde 

Deus os levou27.

2.2.2. Se ouvires atento

Aqui  está  registrada  uma  promessa  maravilhosa.  Se  o  povo  de  Deus 

passasse a prestar estrita obediência a todos os Seus mandamentos, então ele iria 

"curá-los"  como  ele  curou  a  água,  e  mantê-los  livres  do  mal  físico  e  moral. 

“...chamando-se  a  si  mesmo  Yahweh-Rapha,  que  significa  “Yehova que  cura”. 

Yahweh-Rapha é um dos nomes compostos por meio dos quais Deus revela seus 

atributos  a  Israel.  Nesta  ocasião  seu nome mesmo declara  que é  parte  de  sua 

natureza ser curador daqueles que obedecem Sua palavra, para recobrar a saúde e 

para  manter  a  saúde”28. Seu  bem-estar  físico,  portanto,  se  faria  conforme  a 

obediência. “As palavras usadas aqui para “enfermidades” (do hebraico makhaleh) e 

“curar” (do hebraico rapha’) denotam em geral doenças físicas e saúde física. Este 

não é apenas um conceito espiritual, mas também físico”29. Este grande princípio era 

verdade não só no tempo dos hebreus, mas através de todas as idades. O bem-

estar físico da raça humana ainda é em grande medida dependente de seu respeito 

pela lei divina. “...a única condição desta promessa é a diligente obediência do Seu 

povo”30.  Aqueles que desconhecem as leis que regem a vida saudável, têm-se a 

culpa pelas consequências. “Porém, o pecado e a desobediência não são sempre a 

27 John WESLEY, Wesley’s Notes: Exodus (eletroniced.), p. Exodo 15:25.
28 Biblia Plenitud : La Biblia De Estudio Que Le Ayudara a Comprender a Aplicar La Plenitud Del  

Espiritu Santo En Su Diario Vivir (eletroniced.), p. Exodo 15:26.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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causa direta das enfermidades, a queda no pecado é a causa subjacente e original 

de toda enfermidade. Aqueles que desejam saúde se beneficiam quando buscam a 

Jesus Cristo quem pagou pelos pecados (1Co 11:29-32)”31.  Por outro lado, aqueles 

que não vivem de acordo com as instruções divinas sobre saúde, vão experimentar 

uma liberdade marcada consequentemente por doenças. Deus está interessado não 

só no estado espiritual do homem, mas também em seu estado físico (ver 3 Jo 2).

2.2.3. Essas doenças

Algumas destas doenças são enumeradas em Deuteronômio 28:27,  uma 

referência  a  elas  também  é  feita  em  Deuteronômio  7:15.  Sabe-se  que  certas 

doenças sempre foram predominantes entre os egípcios com extrema gravidade, 

principalmente de pele e doenças oculares.

Na Nova Versão Internacional "um decreto e uma lei"  não se refere a duas 

coisas, mas para uma, este é um caso clássico de hendíade, a expressão de um 

único conceito por duas ou mais palavras usadas em paralelos gramaticais. Como 

em um alguns outros casos, antes do estabelecimento formal do direito à aliança 

início no capítulo 20, Deus deu uma lei destinada a fornecer uma compreensão geral  

do seu povo, de suas políticas e princípios; o que (Dt 28:1-26) pedia era a lealdade e 

obediência.  Lealdade  no  sentido  de  uma vontade  de  prestar  atenção  ao  que  a 

vontade de Deus requer e querer acima de tudo agradá-Lo fazendo o que Ele acha 

que é certo ("ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fazer o que é reto aos 

seus olhos",  também um hendíade,  uma forma de assegurar  clareza,  fazendo o 

mesmo ponto duas vezes com formulações diferentes) e obediência, não deixando 

de "prestar atenção a todos os seus comandos e manter todos os seus decretos" 

(outro hendíade - um conceito indicado com duas formulações diferentes). Seu povo 

deve  dar-Lhe  plena,  e  não  parcial,  lealdade  e  obediência.  Se  Ele  queria,  que 

estivessem a fazê-lo32.

Que vantagem veio de tal lealdade e obediência? Perfeita porteção divina. A 

promessa do v. 26: "Eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe 

31 Ibidem.
32 Francis NICHOL, The Seventh Day Bible Commentary, v. 1, p. 574.
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sobre os egípcios, pois Eu sou o Senhor que os cura ", no entanto, muitas vezes foi 

mal compreendido, tomado como se fosse uma garantia geral que os crentes fiéis 

não podem ficar doentes ou que caso ficassem, sempre seriam curados. Parte da 

tendência ao mal-entendido vêm de escolhas de tradução. A melhor tradução destas 

frases, provavelmente seria: “Qualquer doença que Eu trouxe sobre os egípcios, não 

trarei sobre vocês. Porque Eu sou o Senhor, o seu médico”. A promessa aqui não foi 

que  o  Senhor  nunca  permitiria  que  aqueles  que  depositam sua  fé  n'Ele  ficarão 

doentes. Os israelitas estariam livres de ter que se preocuparem com as pragas. 

Deus declarou que Ele não ficaria zangado com eles, de tal forma a sujeitá-los às 

misérias  que  tinha  submetido  os  egípcios,  se  eles  fossem  realmente  fiéis  e 

obedientes. Sua promessa de servir como o seu médico/curandeiro também não era 

uma promessa que ninguém nunca ficaria doente e, se ficasse seria imediatamente 

curada. Era uma afirmação de que: era a Ele que deviam voltar-se para a cura, caso 

se vissem aflitos, como resultado do pecado. A história da cura de picadas de cobra 

(Nm. 21:1-9) é exatamente o tipo de situação vislumbrada com estas palavras33. 

Durante a sua longa permanência no Egito os hebreus estavam bem familiarizados 

com as doenças de lá.

2.2.4. O Senhor que te sara

Os médicos egípcios eram famosos em todo o antigo Oriente Próximo, mas 

os textos existentes mostram que eles não consideravam o poder de cura como 

sendo propriamente deles, mas dos seus deuses. Ainda é verdade no século 20 

como era no tempo de Moisés que só Deus dá a cura. Ele é o Médico Master.34 

A linha de demarcação entre aqueles que guardam os mandamentos de 

Deus e aqueles que não, há de ser revelada com clareza inconfundível. Estejam 

todos  conscientes  de  honrar  a  Deus,  diligentemente  usando  todos  os  meios  de 

manter relação de aliança com Ele, para que possam receber Suas bênçãos - as 

bênçãos  tão  essenciais  para  as  pessoas  que  estão  para  ser  tão  severamente 

julgadas. Deixar a impressão de que a fé e a religião não são um poder dominante 

33 Ibidem, v. 1, p. 583.
34 Douglas STUART, Exodus (eletroniced.), p. 367.
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em suas vidas, é uma grande desonra para Deus35.

A promessa agora é declarada em termos negativos. Eu não porei nenhuma 

das doenças em cima de vocês das quais coloquei sobre os egípcios é, literalmente, 

"todas as doenças que Eu coloquei sobre os egípcios não vou lançar sobre vocês". 

Doenças é um substantivo que vem do verbo que significa tornar-se fraco ou mal. 

Aqui, obviamente, refere-se às pragas que o Senhor infligiu sobre os egípcios, por 

isso pode ser entendido no sentido mais amplo de "sofrimentos" ( REB). Portanto, 

pode-se dizer  "Eu não vou fazer  vocês sofrerem como eu fiz  aos egípcios".  No 

entanto, ao o Senhor falar sobre a cura das doenças dos israelitas, a doença é, 

provavelmente,  o  foco  aqui.  Talvez  se  possa  dizer  "Eu  não  vou  machucá-los, 

fazendo com que vocês fiquem doentes como eu fiz aos egípcios"36.

2.3. ASPECTOS MORAIS

2.3.1. A Lei de Deus

Os seres humanos não foram criados autônomos (isto é, seres livres para 

seguirem sua próprio lei), mas foram criados seres teonomos, ou seja, para estarem 

sujeitos à lei de Deus. Isso não constituía uma privação para o homem, porque Deus 

o criou de tal maneira que uma obediência agradecida poderia proporcionar-lhe a 

mais alta felicidade. Dever e prazer seriam coincidentes, como ocorreu com Jesus 

(Jo 4, 34; cf. Sl 112, 1; 119, 14, 16, 47-48, 97-113, 127-128, 163-167). O coração 

humano decaído odeia a lei de Deus, tanto pelo fato de ser uma lei quanto por ela vir  

de Deus. Os que conhecem a Cristo, contudo, descobrem não só que amam a lei e 

querem guardá-la – tanto para agradarem a Deus e como gratidão pela graça (Rm 7, 

18-22;  12,  1-2)  –  mas  também que  o  Espírito  Santo  os  conduz  a  um grau  de 

obediência que nunca tiveram antes (Rm 7, 6; 8, 4-6; Hb 10, 16).

A  lei  moral  de  Deus  esta  abundantemente  exposta  nas  Escrituras,  no 

Decálogo (Os Dez Mandamentos), em outros estatutos de Moisés, em sermões de 

35 Ellen WHITE, Este Dia Com Deus, p. 196.
36 Noel OSBORN e Howard HATTON,  Um Manual sobre o Êxodo (eletroniced.;  USB Handbook 

Series), p. 381.
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profetas, no ensino de Jesus e nas cartas do Novo Testamento. A lei reflete o caráter  

santo de Deus e seu propósito para os seres humanos que criou. Deus ordena o 

comportamento que lhe agrada e proíbe aquilo que o ofende. Jesus resume a lei  

moral nos dois grandes mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo (Mt 22, 

3-40).  Ele  diz  que desses dois  dependem todas as instruções morais  do Antigo 

Testamento. O ensino moral de Cristo e de seus apóstolos é a velha lei aprofundada 

e reaplicada à novas circunstâncias, as da vida no Reino de Deus, onde o Salvador 

reina, e na era pentecostes do Espírito, quando o povo de Deus é chamado a viver  

uma vida santificada no meio de um mundo hostil (1Jo 17, 6-19).

A lei bíblica é de várias espécies. As leis morais ordenam o comportamento 

pessoal e comunitário, que sempre são de nosso dever observar. As leis políticas do 

Antigo Testamento aplicavam princípios da lei moral à situação nacional de Israel, 

quando Israel era uma teocracia, como povo de Deus na terra. As leis do Antigo 

Testamento a respeito de purificação cerimonial, regime alimentar e sacrifícios eram 

estatutos temporários, com o objetivo de instruir o povo.  “O Amor e a necessidade 

desesperadora que o povo tinha de disciplina levaram Deus a outorgar-lhes a Lei”37. 

A  combinação  de  leis  morais,  judiciais  e  rituais  nos  livros  de  Moisés 

comunica a mensagem de que a vida sob a orientação de Deus não deve ser vista 

nem vivida em compartimentos, mas como uma unidade multifacetada. Comunicam 

também que a autoridade de Deus como legislador deu força igual a todo o código, 

Contudo, as leis eram de diferentes espécies e tinham diferentes propósitos. As leis 

políticas e cerimoniais tinham aplicação limitada, enquanto parece claro, tanto do 

contexto imediato quanto do ensino de Jesus, que a afirmação de Jesus a respeito 

da imutável força universal da lei se refere à lei moral como tal (Mt 5:17-19; cf. Lc 

16:16-17).

Deus exige a total obediência de cada pessoa a todas as implicações de sua 

lei.  Como diz o  Catecismo Maior de Westminster38:  “A lei...  obriga todos a plena 

conformidade do homem integral a retidão dela e a inteira obediência para sempre”; 

“a lei é espiritual e, assim, se estende tanto ao entendimento, à vontade, às afeiçoes 

e  a  todas  as  outras  potências  da  alma,  quanto  às  palavras,  às  obras  e  ao 

37 Larry RICHARDS, Every Promise in the Bible (eletroniced.), p. 107.
38 WESTMINSTER, The Larger Catechism, 2002, p. 99.
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procedimento.”

Em outras palavras,  tanto os desejos quanto as ações devem ser  retos. 

Jesus condena a hipocrisia que oculta a corrupção íntima com fingimentos exteriores 

(Mt 15:7-8; 23:25-28). Além disso, as decorrências da lei são parte de seu conteúdo: 

“onde um dever é ordenado, o pecado contrário é proibido; e, onde um pecado é 

proibido, o dever contrário é ordenado”.

2.3.2. Prova de fé

Esta primeira história  é  breve,  mas suas preocupações espelham muitas 

histórias  a  seguir.  Veja:  surge  um  problema,  as  pessoas  queixam-se,  Moisés 

intercede, Deus responde com a libertação. Mas acrescenta-se a esta história uma 

declaração que estabelece, logo no início da experiência de Israel pós-êxodo, as 

expectativas de Deus para a forma de sua vida diária. Não é suficiente para o povo 

de Deus cantar, mas também devem ouvir o seu Deus e seguir a liderança divina. 

Considere-se  especialmente  a  natureza  da  libertação,  a  compreensão  da 

obediência, e Deus como um curandeiro.

A transição de 15:21 a esta seção é muito brusca. O canto Israel de ainda 

estava  reverberando  nas  areias  do  deserto.  Mas  em questão  de  horas,  há  um 

grande problema: não há água para beber. Os cânticos de louvor transformaram-se 

rapidamente em reclamos (14:10-12). Quarenta anos irá provar ser um longo tempo, 

a este ritmo! Deus responde à oração de Moisés, orientando-o a usar um pedaço de 

madeira (ou ramo), embora o narrador não relate a conversa. Moisés joga o pedaço 

de madeira na água amarga. A madeira adoça a água. A crise passa, pelo menos 

por um tempo. E o povo vai para um lugar com "doze fontes", uma para cada tribo39.

Com este resumo, compreende-se de maneira mais clara o contexto no qual 

foram proferidas tais palavras e de como o Senhor Jeová reafirma seu acordo de ser 

o Deus de Israel, seu “curador”. Entretanto, esta seção não encerra em si todos os 

significados possíveis sobre a temática da aliança, pois sua abrangência extrapola o 

ocorrido  e  nos  coloca  frente  a  muitas  outras  áreas  de  atuação  da  aliança 

39 FRETHEIM, Exodus: Interpretation, A Bible commentary for Teaching and Preaching, p. 110.
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estabelecida entre Deus e seu Povo40. 

A história da idéia de aliança em Israel, como entre Deus e o homem, não é 

de todo fácil de rastrear. Isto se aplica especialmente àquela com Abraão, e à que 

fez no Sinai. As primeiras referências a esta relação de Israel ao Senhor sob o termo 

"aliança"  estão  em  Oséias  6:7;  8:141.  A  interpretação  da  passagem  anterior  é 

duvidosa em detalhes,  mas a referência  a  tal  pacto  parece claro.  Este  último é 

considerado por muitos uma adição posterior, mas em grande parte por causa dessa 

menção  ao  pacto.  Nenhuma  outra  referência  a  tal  pacto  são  feitas  no  profeta 

Jeremias antes. Jeremias e Ezequiel falam dele, e isto está implícito no segundo 

capítulo  de  Isaías.  É  um  fato  curioso,  no  entanto,  que  a  maioria  dos  profetas 

posteriores não usam o termo, o que sugere que a omissão nos profetas anteriores 

não é muito significativa em relação ao conhecimento da idéia nos primeiros tempos. 

Neste  contexto  deve-se  notar  que  há  alguma  variação  entre  os  códigos 

“Hexateucal” em seu tratamento dos pactos42. Apenas um ponto, entretanto, precisa 

menção especial. O Código Sacerdotal não dá conta explícita da aliança no Sinai, e 

coloca grande ênfase sobre a aliança com Abraão. Há, no entanto, aparente alusões 

à  aliança do Sinai  (Levítico  2:13;  24:8;  26:9,  15,  25,  44,  45).  Os  fatos  indicam, 

portanto, principalmente uma diferença de ênfase. À luz dos fatos, em parte, já se 

observou no entanto, ser defendida por muitos a idéia de aliança entre Deus e o 

homem  como  relativamente  tarde.  Esta  visão  é  que  não  havia  convênios  com 

Abraão e no Sinai,  mas que nas concepções iniciais de Israel da relação com o 

Senhor seu Deus Ele era tribal, ligado por laços naturais, não implica como a aliança 

divina, mas simplesmente como um aspecto moral. 

Esta é uma questão maior do que aparece a princípio. Realmente todo o 

problema da relação de Israel ao Senhor em toda a história do Antigo Testamento 

está envolvido, particularmente a questão em que uma concepção abrangente do 

caráter  ético  de  Deus  foi  desenvolvido  no  momento.  O  assunto  terá,  portanto,  

naturalmente, que receber um tratamento completo em outros artigos. Talvez seja 

suficiente  aqui  para  expressar  a  convicção  de  que  havia  uma concepção  muito 

40 C. H. MACKINTOSH, Estudos sobre o Livro de Levíticos, p. 115.
41 M. L. ANDREASEN, Comentário Bíblico Adventista del Septimo Dia, p. 201.
42 MACKINTOSH, Estudos sobre o Livro de Levíticos, p. 323.
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considerável do caráter ético de Javé na história antiga de Israel, e que, portanto, 

não há razão suficiente para duvidar do fato dos convênios com Abraão e no Sinai. 

Assim como Robertson Smith,  Fretheim expressa a  essência  da  questão:  “Essa 

relação de Javé não é natural, mas ética, é a doutrina dos profetas, e é enfatizada,  

na  dependência  de seu ensino,  no  livro  de  Deuteronômio”.43 Mas as  passagens 

citadas mostram que a idéia estava alicerçada no tempo pré-profético, e de fato os 

profetas, embora dando-lhes novo e poderoso pedido, claramente não consideravam 

a concepção como uma inovação.

2.4. ASPECTOS CIVIS

Cristo foi o guia e mestre do antigo Israel, e ensinou-lhes que a saúde é o 

prêmio da obediência às leis  divinas.  O grande Médico que cura os doentes da 

Palestina, falou a seu povo da coluna de nuvem, dizendo-lhe o que devia fazer, e o 

que Deus faria por ele.  “Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus”, disse, “e 

olhares o que é reto diante de Seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos Seus 

mandamentos,  e  guardares  todos o  Seus estatutos,  nenhuma das enfermidades 

porei sobre ti, que pus sobre os egípcios; porque Eu sou o Senhor que te sara. (Êx 

15:26).

Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida, e 

assegurou-lhe:  “E  o  Senhor  de  ti  desviará  toda  a  enfermidade.”  (Dt  7:15).  O 

propósito da provação do povo de Israel: “Quando Yahweh-Elohim falava, o povo de 

Israel deveria ouvir e obedecer”44. Cada pessoa deveria obedecer-Lhe na plenitude 

da lei  e,  quando assim sucedia,  experimentavam as promessas. “Entre  as  suas 

tribos não houve um só enfermo.” (Sl. 105:37).

43 FRETHEIM, Exodus: Interpretation, A Bible commentary for Teaching and Preaching, p. 110.
44 CHAMPLIN, O Antigo Testamento interpretado: versículo por versículo, p. 167.
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2.5. ASPECTOS DE HIGIENE E SAÚDE

2.5.1. O propósito original de Deus para a saúde do Homem

Desde a Criação Deus tem demonstrado profundo interesse pela qualidade de vida 

do ser humano, criado com toda perfeição, à Sua própria semelhança (Gn 1:26). A 

doença e a morte não estavam previstas no plano original  de Deus para a raça 

humana. O relato bíblico esclarece que o propósito divino era de que a morte (e 

todas  suas  consequências)  só  viria  caso  o  homem desobedecesse  a  ordem do 

Senhor, e cometesse o pecado. O relato bíblico afirma: “E ordenou o Senhor Deus 

ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, dela não comerás; porque, no dia em que dela 

comeres, certamente morrerás” (Gn 1:16-17).45

Em virtude da desobediência do primeiro casal à ordem expressa de Deus, a 

vida imortal foi adiada e as consequências devastadoras do pecado passaram a fa-

zer parte da existência do ser humano: doenças, maldade, violência, intemperança, 

desordem na natureza, e ao fim de tudo, a morte.

Para propiciar ao homem uma saúde robusta e capaz de suprir as exigênci-

as de energia de que o corpo necessita para funcionar corretamente, Deus definiu 

qual seria o regime alimentar que melhor se enquadraria ao ser humano: “E disse 

Deus: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de 

toda a terra e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente; ser-vos-á para 

mantimento” (Gn 1:29). O relato da Criação conclui afirmando que “tudo era muito 

bom” (v. 31).

Com a entrada do pecado, a perfeita saúde foi dando lugar ao sofrimento 

causado pelas enfermidades. Na época de Noé, o homem já estava com seus instin-

tos embaçados pelos séculos de pecado e apostasia, fazendo com que seus habi-

tantes fossem considerados participantes de uma sociedade corrompida e cheia de 

iniquidades (Gn 6:11-12). Após a destruição provocada pelo dilúvio, Deus permitiu 

ao homem alterar sua alimentação, passando agora a incorporar à dieta um alimento 

45 João F. ALMEIDA, Bíblia Sagrada, revista e corrigida.
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que não estava no plano original de Deus: a carne (Gn 9:3-4). Ela passa, aos pou-

cos, a ocupar um lugar de destaque no cotidiano do ser humano, chegando até os 

dias atuais como um item considerado indispensável para prover o corpo das proteí-

nas necessárias ao desempenho das atividades cotidianas.

Cada geração se tem vindo enfraquecendo mais, e a raça humana é afligida 

por toda forma de enfermidade. Milhares de pobres mortais de corpos deformados, 

doentios,  nervos em frangalhos e mente cheia de sombras, vão arrastando uma 

existência miserável. Cresce o poder de Satanás sobre a família humana. Não viera 

em breve o Senhor e destruísse o seu poder, e não tardaria que a Terra estivesse 

despovoada.46

2.5.2. A oportunidade de Israel para amenizar a situação

Após a escolha de Israel para ser a nação escolhida perante todo o mundo, 

Deus orienta o povo a buscar uma reforma em sua alimentação e estilo de vida para 

poderem fortalecer o organismo e poder enfrentar as adversidades que viriam.

Uma série de orientações são dadas ao povo por intermédio de Moisés, es-

pecialmente com relação ao comer a carne de animais. Deus demonstra para o povo 

escolhido uma distinção que este deveria fazer entre os animais que eram utilizados 

como alimento, para que as doenças não se alastrassem com tanta força sobre a 

nação:

a) Dos animais da terra, eles só deveriam se alimentar daqueles que tives-

sem unhas fendidas e ruminassem (Gn 11:3);

b) Dos habitantes das águas, apenas os que possuíssem barbatanas e es-

cama serviriam para alimento (vs. 9-11);

c) E uma série de aves e outros animais são apontados como impróprios (ou 

imundos) para o consumo humano (vs. 13-30).47

46 Ellen WHITE, Conselhos Sobre Saúde, p. 18.
47 David FRÄHM e Anne FRÄHM, Hábitos Saudáveis, p. 57.
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CAPÍTULO 3.  ANÁLISE HERMENÊUTICA NOS ESCRITOS 
DE ELLEN WHITE SOBRE ÊXODO 15:26

Enquanto comunidade “cristã” adventista cabe compreender não somente o 

texto  em  seu  contexto  imediato  senão  também  qual  mensagem  atende  nos 

presentes dias. Dito posto, será analisado hermeneuticamente o texto em questão 

dentro dos escrito  de Ellen White,  de modo a  refletir  se  seu pensamento sobre 

“nenhuma enfermidade” prometida em Êx 15:26, é parte integrante do pensamento 

adventista.  Para  isso,  verificar-se-à  em  primeiro  momento  sua  compreensão  de 

saúde  e  bem-estar,  passando  pela  definição  de  seu  oposto,  a  saber,  doença  e 

finalmente  identificar  sua  compreensão  sobre  a  promessa  de  “nenhuma 

enfermidade”.

3.1. ELLEN WHITE E SEU CONCEITO DE SAÚDE

Ellen  White  não  tem,  em  nenhum  de  seus  escritos,  uma  definição 

morfológica para saúde. Contudo, vemos com clareza em seus escritos sua ideia do 

que seja saúde e bem-estar. Para a escritora “Deus criou leis que governam nossa 

constituição,  e  essas  leis  que  Ele  pôs  em nosso  ser  são  divinas,  e  para  cada 

transgressão  está  fixada  uma penalidade  que,  cedo  ou  tarde,  será  sentida”48.  A 

maioria  das  enfermidades  que  a  família  humana  tem  padecido  e  continua 

padecendo encontra sua origem na ignorância de suas próprias leis orgânicas. Eles 

parecem indiferentes no que diz respeito à saúde, e trabalham com perseverança 

para se fazerem em pedaços, e quando alquebrados e debilitados no corpo e na 

mente, vão em busca do médico e enchem-se de drogas até morrer.49

Em suas palvras “A saúde é um tesouro. É de todas as posses temporais a 

mais preciosa. Riqueza, cultura e honras são adquiridas ao elevado preço da perda 

do vigor da saúde. Nada disso pode assegurar felicidade, se falta a saúde. Terrível  

pecado é o abuso da saúde que Deus nos deu; tais abusos nos debilitam por toda 

avida,  e  nos tornam perdedores mesmo que ganhemos por  esse meio  qualquer 

48 Ellen WHITE, Conselho sobre regime alimentar, p. 16.
49 Ibidem, p. 20.
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soma  de  educação50.”  Logo,  sua  compreensão  de  saúde,  corrobora  com  o 

pensamento de Shalom cujo significado extrapola o conceito atual de saúde, sendo 

apresentado na sagrado livro com o prisma de completude, integralidade do ser, 

sem dividir o homem. Ellen White vê a saúde como o resultado de uma ação divina 

em favor do homem, de modo que unicamente quando o homem encontra o autor da 

verdadeira saúde, sente a verdadeira Paz.

Sua abordagem sobre o tema prossegue em uma narrativa histórica cheia 

de aplicações para os cristãos leitores. O Senhor tinha uma lição para ensinar aos 

filhos de Israel. “As águas de Mara foram a lição, representando as enfermidades 

trazidas sobre os seres humanos por causa do pecado. Não é nenhum mistério que 

os habitantes da Terra estejam sofrendo de enfermidades de toda espécie e tipo. É 

pelo fato de transgredirem a lei  de Deus.  Assim faziam os filhos de Israel.  Eles 

quebraram  as  barreiras  que  em  Sua  providência  havia  Deus  construído  para 

preservá-los das doenças, para que pudessem viver com saúde e em santidade, e 

dessa forma aprendessem obediência em seu jornadear através do deserto”51. Eles 

andavam sob a especial direção de Cristo, que Se dera a Si mesmo como sacrifício 

para preservar um povo que devia conservar sempre a Deus na lembrança, apesar 

das magistrais tentações de Satanás. Envolvido na coluna de nuvem, era desejo de 

Cristo  manter  sob  Suas  protetoras  asas  todos  os  que  desejassem  fazer  Sua 

vontade.

Não foi por acaso que em sua jornada os filhos de Israel vieram a Mara. 

Antes que eles deixassem o Egito o Senhor começou Suas lições de orientação, a 

fim de que pudesse levá-los a compreender que Ele era o seu Deus, seu Libertador, 

seu Protetor. Eles murmuraram contra Moisés e contra Deus, mas o Senhor ainda 

procurou  mostrar-lhes  que  aliviaria  todas  as  suas  perplexidades  se  eles  se 

voltassem para Ele. Os males que enfrentaram e pelos quais passaram foram parte 

do grande plano de Deus, pelo qual Ele queria prová-los. 

"Então, chegaram a Mara. …E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: 

Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho 

que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces; ali lhes deu estatutos e uma 

50 Ibidem, p. 42.
51 Ellen WHITE, Medicina e Salvação, p. 119.
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ordenação e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e 

fizeres o que é reto diante de Seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos Seus 

mandamentos, e guardares todos os Seus estatutos, nenhuma das enfermidades 

porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque Eu sou o Senhor, que te sara." (Êx 

15:23-26). Embora invisível a olhos humanos, Deus era o líder dos israelitas, seu 

poderoso Restaurador. Foi Ele quem pôs no lenho as propriedades que tornaram 

doces as águas. “Dessa maneira desejava Ele mostrar-lhes que pelo Seu poder era 

capaz de curar os males do coração humano”52.

Assim, Ellen White torna bem clara sua percepção de que Jeová é o Deus 

todo poderoso,  que em Mara,  prova seu povo com um intuito  pedagógico:  o  de 

mostrar  todo o seu poder  em restaurar  o que se perde não estando de comum 

acordo com seus estatutos. Suas palavras encerra seu pensamento a respeito do 

tema, quando afirma que: “é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem 

nEle sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o 

restaura. Doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o 

destruidor;  Deus,  o  restaurador.  As  palavras  dirigidas  a  Israel  verificam-se  hoje 

naqueles que recuperam a saúde do corpo ou da alma”53. "Eu sou o Senhor, que te 

sara." (Êx 15:26). O desejo de Deus para com toda criatura humana, exprime-se nas 

palavras: "Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, 

assim  como  bem vai  a  tua  alma."  (III  Jo  2).  "É  Ele  que  perdoa  todas  as  tuas 

iniqüidades e sara todas as tuas enfermidades; quem redime a tua vida da perdição 

e te coroa de benignidade e de misericórdia." (Sl 103:3 e 4).

52 Ibidem, p. 120.
53 Ellen WHITE, A ciência do bom viver, p. 113.
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CAPÍTULO 4.  CONCLUSÃO

O plano original de Deus era de que a raça humana gozasse eternamente 

de um estilo de vida saudável e cheio de alegrias. Porém, a entrada do pecado acar-

retou um “intervalo” na concretização desse ideal divino. A humanidade passou a 

conviver com inúmeras doenças e disfunções do organismo, que acarretaram uma 

progressiva degradação na qualidade de vida do ser humano.

Dentro do plano de redenção da humanidade, Deus introduziu a mensagem 

de saúde, como um meio eficaz e divino de restabelecer no homem a plena condi-

ção de saúde física, mental e espiritual, para que este pudesse estar mais apto a 

perceber o amor de Deus pela raça caída.

Ao Deus proferir  as palavras de (Êx 15:26)  que,  “nenhuma enfermidade” 

afligiria seu povo, tinha Ele em mente seu completo bem estar, certo que a única 

proteção  neste  sentido  é  a  vida  dentro  da  sua  aliança,  a  guarda  dos  seus 

mandamentos.

A grande maioria dos comentaristas se referem às “enfermidades' de (Êxodo 

15:26) como enfermidades do Egito e, alguns até chegam a identificá-las com as 

próprias pragas que lá ocorreram. Porém, muitos outros se referem a este verso 

como  o  divino  pacto  de  saúde  do  Antigo  Testamento.  Ainda  com  tudo  isso,  é 

perceptível que Deus não se limitou apenas às enfermidades do Egito, mas suas 

promessas vão muito além.

“Os  seres humanos não foram criados autônomos, ou seja, seguindo suas 

próprias leis, mas foram criados seres teonomos, de forma que se sujeitassem à lei 

de Deus. Isso não constituía uma privação para o homem, porque Deus o criou de 

tal  maneira que uma obediência agradecida poderia proporcionar-lhe a mais alta 

felicidade.  Dever  e prazer  se tornam coincidentes,  como ocorreu com Jesus (Jo 

4:34; cf. Sl 112:1; 119:14, 16, 47-48, 97-113, 127-128, 163-167). O coração humano 

decaído odeia a lei de Deus, tanto pelo fato de ser uma lei e sentirem restringidos  

por ela, quanto por ela vir de Deus. Os que conhecem a Cristo, contudo, descobrem 

não só que amam a lei e querem guardá-la; tanto para agradarem a Deus e, também 

como gratidão pela graça (Rm 7:18-22; 12:1-2); constatando que o Espírito Santo os 



38

conduz a um grau de obediência que nunca tiveram antes (Rm 7:6; 8:4-6; Hb 10:16).

A  lei  moral  de  Deus  está  abundantemente  exposta  nas  Escrituras,  no 

Decálogo (Os Dez Mandamentos), em outros estatutos de Moisés, em sermões de 

profetas, no ensino de Jesus e nas cartas do Novo Testamento. A lei reflete o caráter  

santo  de  Deus  e  seu  propósito  para  os  seres  que  Ele  criou.  Deus  ordena  o 

comportamento que lhe agrada e proíbe aquilo que O ofende. Jesus resume a lei 

moral nos dois grandes mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo (Mt 

22:3-40). Ele diz que desses dois dependem todas as instruções morais do Antigo 

Testamento. O ensino moral de Cristo e de seus apóstolos é a velha lei aprofundada 

e  reaplicada  às  novas  circunstancias,  para  a  vida  no  Reino  de  Deus,  onde  o 

Salvador reina, e para viver uma vida na plenitude do Espírito, aceitando o chamado 

a viver uma vida santificada no meio de um mundo hostil (1Jo 17:6-19)”. 

Os  estatutos  e  leis  ligadas  aos  princípios  de  saúde,  demonstram  a 

preocupação e harmonia que Deus busca restabelecer entre o Céu e a Terra, o 

Criador e a criatura, o Divino e o humano, para que todos tenham a oportunidade de 

gozar da vida e, vida em abundância, como preparo do gozo eterno com um corpo 

glorificado.

Nos escritos de Ellen White, e agora na comprovação da moderna medicina, 

encontram-se diversas orientações sobre a maneira como deve se efetuar esta re-

forma, para que ela seja feita de forma saudável e apropriada ao organismo alta-

mente debilitado do homem moderno.

Segundo Ellen White,

Nos ensinos dados por Deus a Israel, foi dispensada à conser-
vação da saúde cuidadosa atenção. O povo que tinha saído da 
servidão, com os hábitos desasseados e nocivos que ela en-
gendra, foram sujeitos ao mais rigoroso preparo no deserto, an-
tes de entrar em Canaã. Foram-lhes ensinados princípios de 
saúde e impostas leis sanitárias.54

O livro de Levíticos destaca os pormenores desta lei de saúde e higiene que 

Deus transmitiu ao povo de Israel no deserto, numa tentativa de amenizar as debili-

dades físicas e mentais que a intemperança com a saúde e com o estilo de vida pro-

54 Ellen WHITE, A ciência do bom viver, p. 277.
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vocou nas diversas gerações posteriores. Tais conselhos e advertências ainda são 

válidos para o povo de Deus do presente, bem como para toda a humanidade enfer-

ma.55

Os israelitas falharam no cumprimento do desígnio de Deus, deixando assim 

de receber as bênçãos que lhes teriam pertencido. Mas em José e Daniel, em Moi-

sés e Eliseu, e em muitos outros, temos nobres exemplos dos resultados do verda-

deiro plano de vida. Idêntica fidelidade hoje produzirá os mesmos frutos.56

   

55 Luta Verde, [s.d.].
56 WHITE, A ciência do bom viver, p. 285.
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