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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. / 

 

De volta ao estudo do Evangelho de Marcos, vamos para o 

capítulo 12. Dissemos anteriormente que este Evangelho era o 

Evangelho dos milagres e da acção,  mas vamos notar que neste 

capítulo não há descrição de nenhum milagre. Apartir deste 

capítulo veremos que a acção de Jesus começa a diminuir. Esta 

diminuição é uma espécie de bonança para a vinda de uma grande 

tempestade. Os inimigos de Jesus cheios de maldade, aumentam a 

sua acção criminosa. Cristo está a caminho da cruz.  

Em resumo, veremos neste capítulo a parábola dos lavradores 

maus, a trama urdida pelos fariseus e herodianos a respeito do 

imposto de César; a interrogação dos saduceus a Jesus acerca da 

ressurreição; a explicação de Jesus sobre o grande mandamento, 

respondendo a pergunta de um escriba; a questão do Cristo, o 

Filho de Davi; Jesus censurando os escribas; e por último a 

oferta da viúva pobre.  
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Tal como vimos no tabernáculo, o cordeiro da páscoa, antes de 

ser imolado, era cuidadosamente inspeccionado para detectar 

falhas ou defeitos. Jesus Cristo é o cordeiro da páscoa e antes 

que seja imolado passará por uma acurada inspecção. Todas as 

ondas de fúria e ódio dos homens se abaterão sobre Jesus, o 

cordeiro de Deus. Não podemos dizer que o capítulo 12 seja um 

período de quietude e de ausência de acção, ou de cessação das 

hostilidades. É antes um período de profunda reflexão e 

preparação para a grande missão de Jesus na terra. É como que a 

preparação para uma batalha em que estão envolvidos dois lados 

opostos. O período de três anos do ministério de Jesus em que 

os líderes religiosos toleravam a convivência com Ele, é 

quebrado pelo próprio Jesus, que toma a iniciativa para o 

conflito final. Jesus sai vitorioso no campo das palavra e os 

líderes religiosos deixam de procurar lançar ciladas 

dissimuladas contra Ele. Partem para o ataque frontal e 

directo. Eles vinham forçando Jesus a dizer alguma coisa para 

lançar o povo contra Ele, precipitando um conflito entre Jesus 

e o povo. Agora é Jesus quem toma a iniciativa e 

voluntariamente conta a história dos lavradores maus, cujo 

sentido é claro e óbvio, pois era endereçada aos seus inimigos. 

Versículo 1: "Jesus começou depois a falar ao povo por meio de 

comparações, como esta: “Certo homem plantou uma vinha, pôs-lhe 

em volta uma vedação, fez um lagar e construiu uma casa de 

guarda. Depois arrendou a vinha a uns camponeses e partiu para 
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outra terra." Esta vinha, plantada pelo próprio Deus, 

representa a nação de Israel. Vemos esta alusão no livro do 

profeta Isaias, que se refere a Israel como a vinha que Deus 

plantou, trazida do Egipto. O povo judeu foi o único povo a 

quem Deus deu a sua revelação, e a quem se apresentou 

pessoalmente diversas vezes, assumindo várias formas visíveis,   

manifestando o seu amor e do seu poder. Deus deu ao povo de 

Israel os seus oráculos para lhes mostrar o caminho, e os 

patriarcas, profetas e apóstolos para os conduzir nesse 

caminho. A igreja, que surgiu numa dispensação diferente, nunca 

presenciou os milagres da presença de Deus da mesma forma que o 

povo do Velho Testamento, antes da vinda de Cristo. Com a  

vinda de Cristo, a humanidade viu muitos milagres, 

essencialmente no primeiro século, com a presença do próprio 

Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, e depois com a 

derramamento do Espírito Santo. Mas tudo isso aconteceu para 

que se cumprissem as promessas de Deus ao seu povo no Velho 

Testamento. Nesta situação Jesus fala principalmente aos 

principais sacerdotes e escribas, contando esta parábola:  

"Quando chegou o tempo das vindimas, o dono enviou um criado 

aos camponeses para receber a parte do fruto que lhe pertencia. 

 Mas eles agarraram o criado, bateram-lhe e mandaram-no embora 

de mãos vazias.  Então o dono da vinha mandou outro e eles 

bateram-lhe na cabeça e fizeram pouco dele.  Enviou-lhes um 

terceiro criado, e eles mataram-no. E muitos outros que se 
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seguiram ou eram espancados ou mortos.  O dono da vinha só 

tinha agora o seu querido filho para mandar. E mandou-o, por 

pensar assim: Ao meu filho vão eles respeitar.  Mas aqueles 

camponeses, disseram uns para os outros: “Este é o herdeiro, 

vamos matá-lo e a herança será para nós.”  Então agarraram-no, 

mataram-no e atiraram-no para fora da vinha. 

Em face disto, que fará o dono da vinha? Irá ele mesmo, matará 

aqueles camponeses e arrendará a vinha a outros.  Já leram com 

certeza aquele trecho da Escritura, que diz: A pedra que os 

construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. 

 Isto é obra do Senhor e nós vemos essa maravilha!” 

Então os chefes dos judeus procuravam maneira de prender Jesus, 

porque perceberam muito bem que aquela história se referia a 

eles. Mas tinham medo da multidão e por isso deixaram-no e 

foram-se embora."  O sentido desta parábola é muito claro. O 

homem que plantou a vinha é Deus e a vinha é a nação de Israel. 

Os servos enviados refere-se aos profetas de Deus. Deus 

escolheu esta nação e a protegeu, porque planeou usá-la como um 

instrumento de comunicação do seu amor ao mundo, da mesma forma 

que faz hoje com a igreja. Os lavradores são os líderes 

religiosos e o filho amado, o último enviado, é Jesus Cristo. 

Jesus é o filho unigénito de Deus, enviado em primeiro lugar à 

nação de Israel, e que foi por ela rejeitado. Jesus foi enviado 

ao mundo, principalmente para as ovelhas perdidas de Israel. 
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Com esta parábola Jesus fez uma ataque directo aos guias 

religiosos do seu tempo. Eles já haviam planeado a sua morte, e 

Jesus que conhece todas as coisas, adiantou-se-lhes e revelou o 

seu plano quanto a sua morte. Jesus revela antecipadamente 

todos os passos da sua morte e acusa os líderes religiosos de O 

assassinarem, crucificando-O na cruz. Mas ao mesmo tempo Jesus 

prediz o julgamento destes falsos líderes religiosos. E o 

julgamento aconteceu no ano 70, depois de Cristo, quando o 

general Tito destruiu toda a cidade de Jerusalém e levou cativo 

o seu povo. Foram os judeus no cativeiro que construíram o 

Coliseu de Roma. Os judeus rejeitaram a Cristo e sofreram as 

consequências. Os versos 10-11 dizem: "Já leram com certeza 

aquele trecho da Escritura, que diz: A pedra que os 

construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. 

 Isto é obra do Senhor e nós vemos essa maravilha !" Esta é uma 

parábola dentro de outra parábola. Jesus foi a pedra de 

escândalo e de ofensa para os líderes religiosos. Por outro 

lado muitos homens e mulheres que se aproximaram de Cristo, 

pela fé, tais como os apóstolos e os cristãos primitivos, 

tornaram-se também pedras de alicerce para o desenvolvimento da 

Igreja.  Mas Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina e o 

verdadeiro fundamento da Igreja cristã.  

Mais tarde os líderes religiosos prenderam e executaram a 

Cristo. Eles não o fizeram antes porque o tempo de Deus não 

havia chegado, e eles também tinham medo do povo. Agora Jesus 
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fala-lhes claramente, desmascarando o seu plano criminoso. 

Versículo 13-17: "13 Os judeus mandaram depois alguns *fariseus 

e alguns membros do partido de *Herodes ir ter com Jesus para 

ver se o apanhavam em falso nalguma coisa. 14 Quando chegaram ao 

pé de Jesus, disseram-lhe: “Mestre, sabemos que és sincero e 

que não te deixas influenciar por ninguém. Pois não julgas as 

pessoas pela aparência, mas ensinas com fidelidade a vontade de 

Deus. Diz-nos lá uma coisa: Devemos ou não, pagar imposto ao 

*Imperador romano? Sim ou não?” 15 Jesus percebeu o fingimento 

deles e disse-lhes: “Por que é que me vêm experimentar? Tragam-

me cá uma moeda para eu ver.” 16 Eles trouxeram a moeda e Jesus 

perguntou-lhes: “De quem é esta figura e esta inscrição?” E 

eles responderam: “Do Imperador.” 17 E Jesus disse-lhes: “Pois 

então dêem ao Imperador o que é do Imperador e a Deus o que é 

de Deus.” Eles ficaram deveras admirados com ele." A pergunta 

que parece inteligente, é no entanto maldosa e hipócrita. Jesus 

conhecendo a falta de sinceridade dos seus inimigos, pede-lhes 

uma moeda para ver a efígie. Por que Jesus pede uma moeda? 

Talvez porque a lição que queria transmitir seria melhor 

compreendida usando uma de outra pessoa ou talvez porque Ele 

mesmo, o Senhor da glória, o criador e sustentador de tudo e de 

todos não tivesse uma moeda. Não sabemos ao certo, mas também 

não é o mais importante nesta questão. Eles deram a moeda e 

Jesus colocou-lhes uma questão. A pergunta de Jesus foi a 
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resposta sábia a pergunta que eles fizeram. Se Jesus tivesse 

dito, sem mais nada, que deveriam pagar o tributo a César, 

imediatamente eles diriam que César estava acima de Moisés e 

acima do próprio Messias. Por outro lado, se Jesus dissesse que 

não deveriam pagar o imposto, então seria acusado de promover a 

rebeldia e insurreição contra o regime estabelecido. A trama 

estava tecida; o ardil foi bem lançado. Porém, Jesus que 

conhecia a maldade dos seus corações não caiu na armadilha. 

Ao responderem a pergunta de Jesus os fariseus responderam à 

sua própria pergunta. Disse-lhes Jesus: “Dai a César o que é de 

César, e a Deus o que é de Deus." O imposto tinha de ser pago. 

O homem não pode receber os benefícios do governo sem também 

participar das responsabilidades. Os falsos religiosos não 

queriam pagar o imposto a César, mas queriam usar a moeda, usar 

as estradas e os benefícios comerciais. Jesus também pagava o 

tributo a César. Jesus mostra igualmente que a nossa 

responsabilidade não é somente para com César. Temos também uma 

responsabilidade para com Deus. "Dai a César o que é de César, 

e a Deus o que é de Deus." Vivemos tempos impregnados de 

cepticismo e materialismo, que poucos se importam ou sabem que 

têm também responsabilidades para com Deus. Temos 

responsabilidade para com a igreja de Deus, aquela igreja que 

prega o  evangelho de Cristo e que ensina as doutrinas puras 

das Sagradas Escrituras. E temos responsabilidade para com os 

nossos familiares.  
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Versículo 18-27:  "Certa vez foram uns *saduceus ter com Jesus. 

Ora eles dizem que não há ressurreição d e por isso 

perguntaram-lhe: 19 “Mestre, Moisés deixou-nos escrito na *lei 

que: Se um homem morrer e deixar a mulher sem nenhum filho, o 

irmão a seguir deve casar com a viúva, para assim dar 

descendência ao irmão falecido e. 20 Acontece que havia sete 

irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar filhos. 21 O 

irmão a seguir casou com a viúva e também morreu sem deixar 

descendentes. Sucedeu a mesma coisa com o terceiro, 22 e assim 

até ao sétimo. Quer dizer, os sete casaram todos com a mesma 

mulher e todos morreram sem deixar filhos. Por último, morreu a 

mulher. 23 Ora no dia da ressurreição, quando os mortos tornarem 

a viver, de qual deles será a mulher? Porque todos os sete 

casaram com ela!” 24 Jesus respondeu-lhes: “Vocês estão muito 

enganados, pois não compreendem a *Escritura Sagrada, nem o 

poder de Deus. 25 Quando os mortos tornarem a viver serão como 

*anjos no céu. As pessoas que ressuscitam não se casam. 26 E 

quanto aos mortos e à ressurreição, não leram no livro de 

Moisés aquele trecho acerca do arbusto, donde Deus lhe falou 

assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 

Jacob? 27 Não é pois Deus de mortos, mas de vivos. Portanto 

vocês estão muito enganados."  Os saduceus que procuraram Jesus 

com esta pergunta não criam nos milagres nem na ressurreição ou 

actos sobrenaturais de Deus. No entanto conheciam a Bíblia, 
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pois a questão que colocaram, era um facto na lei de Moisés, e 

podemos ver isso no livro de Rute. Se um homem se casasse e 

morresse sem deixar descendência, o parente mais chegado do 

falecido, tinha de casar com a viúva para assegurar a 

descendência. Sete irmãos casaram com a mesma mulher e esta 

ficou viúva sem que conseguissem assegurar a continuidade da 

família. No final ela também morreu e eles queriam saber com 

quem ela seria casada no céu. Como é fácil de ver, trata-se de 

uma suposição ridícula e sem sentido. Jesus responde-lhes que o 

seu problema é não conhecerem as escrituras e o poder da 

Palavra de Deus. É o mesmo problema dos cépticos e incrédulos 

de hoje. E Jesus explica que no céu não há casamento. E logo em 

seguida Jesus fala sobre a ressurreição, dizendo-lhes que Deus 

não é Deus de mortos, mas de vivos. Para Deus Abraão não está 

morto; Moisés não está morto; Isaque não está morto; Todos os 

crentes que morreram em Cristo, não estão mortos. Deus é Deus 

de vivos e não de mortos, diz Jesus.  

Apartir do versículo 28 lemos: "Um *doutor da Lei que se 

aproximou e ouviu aquela discussão, achando que Jesus tinha 

respondido bem, fez-lhe esta pergunta: “Qual é o mais 

importante de todos os mandamentos?” 29 Jesus respondeu-lhe: “O 

mais importante é este: Escuta, Israel! O Senhor nosso Deus é o 

único Senhor g. 30 Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, 

com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as 

forças h. 31 E o segundo em importância é este: Ama o teu 
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próximo como a ti mesmo i. Não há nenhum mandamento mais 

importante do que este.” 32 E o doutor da Lei disse: “Muito bem, 

Mestre! Falaste com verdade, ao afirmares que Deus é único e 

não há outro além dele j, 33 e que devemos amá-lo com todo o 

coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e que 

devemos amar o próximo como a nós mesmos. É muito melhor 

obedecer a esses mandamentos do que queimar animais em 

*sacrifício e fazer outras ofertas semelhantes l.” 

34 Jesus achou muito acertada a opinião do doutor da Lei e 

disse-lhe: “Olha que não andas longe do *Reino de Deus." Caro 

amigo, é capaz guardar este mandamento? Amar a Deus de todo o 

coração, e de toda a alma e de todo o entendimento? Diria que é 

muito difícil, senão mesmo impossível. Por isso precisamos de 

um Salvador. E Cristo, o nosso Salvador, torna possível o nosso 

cumprimento deste mandamento. O segundo mandamento que é: "Amar 

o teu próximo como a ti mesmo." Também é difícil de cumprir. E 

igualmente o Salvador nos garante a possibilidade do seu 

cumprimento. Os escribas acharam que a resposta de Jesus era 

certa e não precisava de comentários. O homem pode estar perto 

do reino mas fora dele. Era o que acontecia com estes escribas. 

Não estavam longe do reino de Deus, mas também não estavam 

nele. E você, onde está? Está dentro do reino? Está perto ou 

está longe? Estar longe significa estar perdido. Estar perto 

também significa estar perdido. Perto ou longe, não faz 

diferença no que se refere a salvação, porque ambas significam  
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estar fora. O importante é estar dentro do reino.  

Versículo 38-40: “Jesus continuava a ensinar o povo e dizia: 

“Cuidado com os *doutores da Lei, que gostam de andar a passear 

com trajos vistosos e de serem cumprimentados com todas as 

atenções na praça pública. 39 Escolhem os primeiros lugares 

tanto na *casa de oração como nos banquetes. 40 Devoram os bens 

das viúvas e desculpam-se fazendo orações muito compridas. Mas 

Deus há-de castigá-los ainda mais por causa disso.”    Os falso 

doutores e mestres sofreriam severo juízo, da parte de Deus, 

por quererem a glória para si e enganarem e subjugarem o povo.  

Como último assunto deste capítulo temos a oferta da viúva 

pobre. "41 Noutra ocasião estava Jesus sentado no *templo, em 

frente da caixa das ofertas, e observava como o povo lá deitava 

dinheiro. Muitas pessoas ricas deixavam grandes esmolas. 

42 Nisto, chega uma viúva pobre e põe na caixa duas moedas de 

cobre com pouco valor n. 43 Jesus chamou os discípulos e disse-

lhes: “Fiquem sabendo que esta viúva pobre foi quem deitou mais 

na caixa. 44 Os outros deram do que lhes sobejava, ela, porém, 

da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver." Podemos ver 

que Deus não olha para a quantidade que oferecemos, mas para o 

espírito ou sentimento com que o fazemos. A viúva pobre 

ofereceu apenas duas moedas, tudo quanto possuía. Para Jesus 

ela contribuiu muito mais do que todos os ricos que deram 

grandes quantias, mas que eram as sobras do muito que tinham. 
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Muitas pessoas pensam que Deus não está interessado na maneira 

como contribuímos, desde que façamos ofertas de caridade.  

Estes versos mostram-nos o contrário: Jesus olha para o coração 

daqueles que fazem as suas ofertas no templo, e vê a 

sinceridade e a motivação com que dão. De forma que não é 

questão o quanto se dá, mas como e porque se dá. Deus olha para 

todos nós e vê como fazemos as coisas no seu reino e para o seu 

reino. A nossa lição de hoje termina aqui. No próximo programa 

continuaremos a nossa pesquisa no evangelho de S. Marcos. 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. 


