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OLÁ! CARO AMIGO/ EU SOU PAULO CHAVEIRO E ESTE É O PROGRAMA “ O 

SOM DO LIVRO” QUE TRÁS ATÉ SI O LIVRO MAIS LIDO EM TODO O 

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

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

Hoje o nosso estudo vai incidir no capítulo 11 de Marcos. 

Veremos neste capítulo os actos dos últimos dias de Jesus na 

terra. Resumidamente acompanharemos Jesus quando entra 

publicamente em Jerusalém, quando condena a figueira brava e 

sem frutos, quando purifica o templo, quando fala sobre o poder 

da fé, quando é interrogado pelos inimigos a respeito da sua 

autoridade, e quando é confrontado com a questão do baptismo de 

João Baptista. Neste capítulo temos as três últimas vezes que 

Jesus entrou em Jerusalém. Jesus vai a Jerusalém para concluir 

o seu ministério público. O ministério terreno de Cristo estava 

a terminar e Jesus apresentando-se a si mesmo, diante do 

público de Jerusalém. Desta forma vemos Jesus de uma forma 

clara rejeição por parte dos judeus. Sabemos que Jesus foi a 

Jerusalém três vezes, e cada evangelho apresenta um aspecto 

diferente dessas viagens. Vamos ver em pormenor os últimos dias 

de Cristo na terra. Versículo 1: "Depois de passarem por 

Betânia e Betfagé, chegaram ao Monte das Oliveiras p, perto de 
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Jerusalém. Jesus mandou dois discípulos." Jesus desloca-se para 

Jerusalém pois está próxima a hora de subir a cruz. Esta é a 

última semana da sua vida terrena. Betânia e Betfagé são duas 

cidades pequenas do outro lado do monte das Oliveiras. Jesus 

anda na cidade de Jerusalém com os seus discípulos. Versículo 

2: "Vão à povoação que fica ali em frente. Logo que lá entrarem 

encontrarão um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. 

Soltem-no e tragam-no cá." Jesus entraria em Jerusalém montando 

num jumentinho. Esta questão do jumento nada tem de especial ou 

milagroso, é apenas Jesus mostrando  a sua autoridade sobre a 

natureza. Os discípulos foram instruídos para dizerem que o 

Senhor precisava dele, caso alguém perguntasse porque levavam o 

jumentinho. Os discípulos procuram obedecer Jesus em tudo, Por 

outro lado temos os inimigos de Jesus que tramam contra a sua 

vida. Vemos claramente dois grupos de pessoas: uns querendo 

ajudar Jesus, prestando a sua lealdade, revelando o seu amor e 

obediência, enquanto outros procuram denegrir a sua imagem e 

matá-lo. Os discípulos encontram o jumentinho exactamente no 

lugar onde Jesus havia dito.  

Versículos 4-6: "Eles foram até lá e encontraram realmente um 

jumentinho preso a uma porta do lado de fora, e soltaram-no. 

 Mas alguns dos que estavam por ali disseram-lhes: “Por que é 

que estão a soltar o jumento?”  Eles responderam como Jesus 

lhes tinha dito e os outros consentiram." Os discípulos 

simplesmente obedeceram as instruções de Jesus e levaram o 
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jumentinho. Versículos 7-10: "Os discípulos levaram o jumento a 

Jesus, puseram as suas capas por cima do animal e Jesus montou 

nele .  Então muitas pessoas estenderam as suas capas pelo 

caminho e outras puseram ramos que tinham cortado no campo .  E 

tanto as pessoas que iam à frente como as que seguiam atrás 

gritavam: “Glória a Deus! Bendito seja aquele que vem em nome 

do Senhor!  Que Deus abençoe o Reino que está a chegar, o Reino 

de nosso pai David! Glória a Deus nas alturas!" O povo estava 

acostumado às grandes manifestações e às grandes paradas 

realmente espectaculares quando os césares conquistavam uma 

vitória, de maneira que a entrada triunfal de Jesus, seguido de 

algumas centenas de galileus, não impressionou muito os 

habitantes de Jerusalém. Mas o que de facto é importante neste 

episódio é que esta foi a primeira vez que Jesus se apresentou 

publica e abertamente ao povo todo, numa demonstração clara de 

que o Messias havia encerrado a sua obra.  

Versículo 11: "Jesus chegou a Jerusalém. Entrou no templo e 

observou tudo em volta, mas como já era tarde, foi para Betânia 

com os doze discípulos." Jesus entra em Jerusalém num sábado. 

Neste dia os cambistas não estavam no templo, nem os bois eram 

vendidos. Jesus veio ao mesmo tempo como sacerdote e como 

sacrifício aceitável a Deus. O seu sacrifício foi realizado na 

cruz pelos nossos pecados. Este verso mostra que Jesus entrou 

em Jerusalém mas não passou lá a noite, foi para Betânia.  

Versículos 12-14: "No dia seguinte, quando voltavam de Betânia, 
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Jesus teve fome. Viu ao longe uma figueira coberta de folhas e 

foi até lá para ver se tinha fruto. Mas, quando chegou ao pé da 

árvore, notou que ela só tinha folhas, pois não era tempo de 

figos. Então Jesus disse: “Nunca mais ninguém coma do teu 

fruto!” E os discípulos ouviram isso." Este pequeno incidente 

causou uma grande controvérsia. A expressão "No dia seguinte" 

mostra que era um segundo dia, ou segunda vez que Jesus ia a 

Jerusalém nos dias que precedem a sua morte. Esta figueira 

simboliza a nação de Israel que rejeitava Cristo. Havia na 

figueira muita folha e nenhum fruto. Aqui está uma grande lição 

espiritual para nós: A nação de Israel tinha muita folha, muito 

ritualismo, muita liturgia e muita tradição, mas não tinha 

fruto; não tinha vida nem poder. Por isto Jesus condenou a 

nação de Israel, e condena hoje a igreja, que enfrenta o mesmo 

problema: Muita folha e pouco fruto. Referindo-se a este estado 

espiritual, o profeta Isaías diz: "O Senhor disse: Visto que 

este povo se aproxima de mim e com a sua boca, e com os seus 

lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu 

temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que 

maquinalmente aprendeu." A figueira condenada por Cristo mostra 

o seu desagrado por todos os cristãos que só têm folhas em suas 

vidas e não produzem frutos. Por outras palavras, são apenas 

religiosos. 

Versículos 15-16: "Voltaram a Jerusalém. Jesus entrou no 

*templo e começou a pôr de lá para fora os que estavam a vender 
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e a comprar. Atirou ao chão as bancas dos que trocavam dinheiro 

e as cadeiras dos que vendiam pombos e não deixava ninguém 

transportar coisas pelo templo." Jesus faz um expurgo no 

templo. O evangelho de João diz-nos que Jesus fez uma limpeza 

no templo, no começo e no fim do seu ministério. Esta limpeza 

aqui deu-se no segundo dia da sua visita a Jerusalém. Este dia 

não poderia ser sábado, porque os negócios no templo não podiam 

ser feitos ao sábado, segundo a lei judaica. Os cambistas 

tinham um lugar próprio reservado para o seu negócio, porque 

era necessário que os estrangeiros que viessem de países 

distantes pudessem ter a moeda legal aceite no templo, uma vez 

que não era permitido o uso de uma outra moeda. Esses cambistas 

faziam um trabalho necessário. Inicialmente este negócio tinha 

surgido com as melhores intenções, mas com o passar do tempo as 

coisas tinham mudado. Jesus faz um combate muito severo a esses 

cambistas porque eles se tinham transformado em ladrões e 

tinham transformado o templo num negócio, na qual exploravam, 

enganavam e cometiam injustiça. Por esta razão os religiosos 

devem ser sempre examinados e avaliados para não caírem em 

extremos. Jesus não quer que a sua obra seja transformada em 

negócio para ganhar dinheiro e obter conforto. Quando a igreja 

se transforma em fonte de rendimentos pessoais e explora os 

fiéis, ela perde o seu poder espiritual, deixa de ser casa de 

Deus e passa a ser casa de negócio. O que Cristo fez no templo 

de Jerusalém  pode fazê-lo também nas igrejas que imitam o 
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exemplo dos cambistas e negociantes do templo.  

Versículo 20: "No outro dia, de manhãzinha, passaram perto da 

figueira e viram que ela tinha secado até à raiz." Era segunda-

feira, o terceiro dia na ordem dos factos que estamos a 

considerar. Verso 21: "Pedro lembrou-se do que tinha acontecido 

na véspera e disse a Jesus: “Olha, Mestre! A figueira que 

amaldiçoaste ficou mesmo seca!" Os discípulos ficaram 

maravilhados pelo que Jesus fez. Então o Mestre aproveita a 

oportunidade para falar sobre o poder da oração. Mas voltando 

um bocadinho atrás, para dizer que esta entrada de Jesus em 

Jerusalém, que é chamada de entrada triunfal, não é na 

realidade triunfal. Foi antes uma apresentação pública de Jesus 

como o Messias rejeitado pelos judeus. Não foi uma entrada 

triunfal porque claramente Ele foi rejeitado. A entrada 

triunfal de Cristo será no dia em que ele vier a terra para 

definitivamente triunfar sobre os seus opositores. Cristo virá 

acompanhado dos anjos e ao som da trombeta. A igreja será 

arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que 

estiverem vivos serão transformados, e juntos iremos para nos 

encontrarmos com Cristo nos ares. Esta sim podemos chamar de 

entrada triunfal de Jesus na terra. Mas isso só acontecerá no 

futuro. E será num abrir e fechar de olhos. Haverá também a 

entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com o seu povo redimido 

e rendido aos seus pés. Mas será também no futuro. Será uma 

entrada triunfal na terra de Israel; na terra onde Jesus 
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nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Será um momento 

realmente triunfante.  

Versículo 22: "Jesus disse então aos discípulos: “Tenham fé em 

Deus!"  E Jesus passa a falar sobre oração e sobre o poder que 

tem a oração da fé, usando a figueira que havia secado. O 

primeiro passo para a oração que é respondida é a fé em Deus. O 

autor da epístola aos Hebreus afirma que sem fé é impossível 

agradar a Deus. Aquele que vem a Deus, creia que ele existe, e 

que é galardoador dos que o buscam diligentemente. A pessoa não 

crê em Deus é céptica. Para esta pessoa a oração não só não 

existe como não faz sentido. Mas se a pessoa crê que Deus 

existe, então deve procurar Deus através da oração, porque ele 

responde aos que o buscam. E acrescenta Jesus nos versos 23-26: 

"Garanto-vos que se disserem a este monte: “Tira-te daí e 

lança-te no mar”, e não tiverem dúvidas lá no íntimo, mas 

acreditarem nisso, assim acontecerá! 4 Por isso vos digo: Tudo 

o que pedirem em oração creiam como se já o tivessem recebido, 

e assim acontecerá.  Mas quando estiverem a orar, se tiverem 

alguma ofensa contra alguém, perdoem-lhe, para que o Pai do céu 

perdoe também os pecados que vocês cometem.  Se não perdoarem 

aos outros o Pai do céu também vos não perdoará ." Jesus afirma 

que a oração com fé pode remover montanhas. No entanto não 

interpretemos mal as sua palavras. Não temos de procurar mover 

uma montanha de um lugar para outro através da oração. 

Precisamos sim do poder espiritual da oração para vivermos o 
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dia a dia e para remover das nossas vidas, e dos nossos lares, 

as montanhas dos problemas, das dificuldades, das tentações e 

de tudo aquilo que nos quer afastar de caminharmos com Deus. 

Quando o apóstolo Paulo orou pelos Efésios, pediu para que eles 

fossem fortalecidos no homem interior, ou na vida espiritual, 

pelo poder do Espírito Santo. Deus não nos pede para mudarmos a 

cartografia do nosso país que é tão belo, mas nos exorta a 

orarmos para que sejamos mais fortalecido pelo poder do 

Espírito Santo no nosso coração, afim de fazermos a sua obra. 

Isto é muito mais importante do que remover montanhas, embora 

Deus tenha o poder para remover literalmente uma montanha de um 

lado para outro se Ele assim o quiser. Nós podemos pedir 

qualquer coisa que tivermos necessidade que Ele nos ouvirá e 

responderá se for de acordo com a sua vontade e for feita com 

fé.  

Em seguida Jesus fala sobre a necessidade do perdão. Temos que 

perdoar aqueles que nos ofendem. A eficácia da oração é 

prejudicada pela falta de perdão. Deus nos perdoa por causa do 

sacrifício de Cristo e por sua causa do seu infinito amor. 

Somos salvos porque fomos perdoados. Por isso devemos perdoar 

os nossos inimigos. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem, 

caso contrário não seremos perdoados por Deus. Esta questão é  

muito importante.  

Nos Versículos 27-28 vemos os principais dos sacerdotes 

tentando confundir Jesus e o povo: "Entraram outra vez em 
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Jerusalém. Jesus caminhava no templo quando os chefes dos 

sacerdotes, os doutores da Lei e os anciãos foram ter com ele 

 e lhe perguntaram: “Com que autoridade fazes tu estas coisas? 

Quem te deu esse direito?" Estes homens estão cheios de ódio 

contra Jesus e estão sempre tramando alguma coisa. Versos 29-

33: “Jesus respondeu-lhes: “Eu também vos vou fazer uma 

pergunta. Se me responderem, digo-vos com que autoridade faço 

estas coisas.  Ora digam-me lá: João baptizava  com autoridade 

de Deus ou dos homens?” Eles puseram-se então a discutir uns 

com os outros, e diziam: “Se respondemos que é de Deus, ele 

então vai perguntar-nos por que é que não acreditámos em João. 

 Vamos dizer-lhe que é dos homens?. . .” Mas não se atreveram. 

Tiveram medo, porque o povo considerava João um verdadeiro 

profeta. Por isso responderam-lhe: “Não sabemos.” E Jesus 

concluiu: “Pois também eu não vos digo com que autoridade faço 

estas coisas.” Jesus se recusa a responder a pergunta dos seus 

inimigos. Cristo sempre respondeu a todos aqueles que se 

mostravam interessados em aprender, porém sempre olhou com 

indiferença para aqueles que perguntavam com subtilezas e 

artimanhas, como era o caso dos seus inimigos. Eles tentaram 

confundir Jesus com perguntas, e saíram confundidos diante de 

Jesus. Talvez pensassem que Jesus não conhecia os seus 

pensamentos e as sua reais intenções. Mas Jesus Cristo, o nosso 

Senhor, revelou a sua omnisciência como Deus. Jesus conhece 
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perfeitamente o coração do homem. Não há nada que ele não saiba 

nem há nada que ele não conheça no coração e na mente do homem. 

Tentaram confundir o Mestre e saíram confundidos pelo Mestre.  

 

Antes de terminarmos, vamos fazer uma rápida recapitulação do  

que estudamos hoje no capítulo 11. Vimos inicialmente que o que 

se considera entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não é na 

realidade, pois logo depois dessa entrada, Jesus é julgado, é 

condenado e é crucificado naquela cidade. Jesus é rejeitado. 

Ele entrará triunfalmente em Jerusalém por ocasião da sua 

segunda vinda. O que geralmente chamamos de entrada triunfal de 

Jesus em Jerusalém foi apenas uma apresentação pública de Jesus 

como Messias, que terminava o seu ministério aqui na terra, e 

que estava sendo rejeitado pelos judeus. Mas esperamos o seu 

retorno, quando de Jerusalém, a cidade que também o rejeitou e 

o crucificou, Jesus reinará sobre o mundo inteiro. Depois 

tivemos a figueira sem fruto que foi condenada por Jesus e que 

é um símbolo de Israel. A nação judaica que só tinha folhas e 

nenhum fruto, como aquela figueira. Jesus condenou a figueira e 

ela secou. Jesus aproveitou a oportunidade para falar sobre o 

poder da oração, e afirmou que tudo quanto pedirmos em oração 

com fé, ao pai, receberemos. Ensinou também que devemos perdoar 

aos nossos ofensores. Depois temos a purificação do templo, 

oportunidade em que Jesus condena e castiga todos aqueles que 

estavam transformando a casa de Deus num covil de salteadores. 
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Este gesto de Jesus e suas palavras causaram grande reacção dos 

principais sacerdotes, escribas e anciãos que o procuraram para 

confundi-lo com perguntas, porém eles é que saíram confundidos. 

Jesus sabiamente negou-se a responder aquilo que eles 

maldosamente perguntaram.  

Que esses ensinos da Palavra de Deus possam falar aos nossos 

corações de uma forma viva e poderosa. Que Jesus tenha sempre o 

controle das nossas vidas. Para isso elejamo-lo como nosso 

Salvador, Senhor e Rei. Procuremos estar sempre unidos a Ele, 

através da oração e da comunhão, para que as nossas vidas sejam 

frutíferas e poderosas, capazes de remover as montanhas e os 

obstáculos espirituais e morais do nosso caminho na realização 

da sua obra. Que a sua autoridade seja também revelada em 

nossas vidas e nas nossas palavras. Estejamos sempre prontos a 

perdoar a todos aqueles que nos ofenderem. Haja em nós um 

coração perdoador e amoroso para que os outros vejam as 

virtudes de Cristo em nós e assim se aproximem do Salvador, 

cheios de confiança para serem salvos. Aguardemos Jesus na sua 

segunda vinda para reinar sobre nós e sobre a terra. No próximo 

programa veremos mais alguns passos de Jesus em direcção da 

cruz. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O 

ACOMPANHE E GUARDE!  E QUE O SOM DO LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

 


