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REFERÊNCIA:  Marcos 13              Data de Gravação: 09.04.03 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro            Locução: Paulo Chaveiro                           

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. / 

 

Estamos hoje no capítulo 13 do evangelho de Marcos. Temos 

enfatizado que este é o evangelho dos milagres, porém nestes 

últimos capítulos o evangelista passa a descrever outros factos 

igualmente importantes da vida e obra de Jesus. O capítulo 13 

não descreve nenhum milagre, mas revela a grande acção que  

caracteriza este evangelho. Neste capítulo vamos ver profecia. 

São-nos apresentados eventos escatológicos e proféticos 

referentes a grande tribulação e a respeito da segunda vinda de 

Cristo. A acção que temos neste capítulo é gerada pelo poder 

divino que está no controle até dos acontecimentos futuros.  

Estudaremos de forma sintética o sermão profético de Jesus. 

Recordamos que em Mateus este mesmo sermão é apresentado com 

mais detalhes. Marcos é como que uma edição abreviada dos 

outros evangelhos. O evangelista resume tudo sem perder muito 

tempo com detalhes. Há no entanto algumas excepções em que 

registro de alguns factos é mais longo do que os demais 
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evangelhos, como o caso da transfiguração de Jesus.  

Os pontos que vamos estudar neste capítulo são: O sermão 

profético, a destruição do templo de Jerusalém, o princípio das 

dores, a grande tribulação, a vinda do filho do homem, a 

parábola da figueira e a exortação a vigilância.  

Versículos 1-2: "Jesus ia a sair do templo, quando um dos 

discípulos lhe chamou à atenção: “Mestre! Que belas pedras e 

que belos edifícios!” 
2 
E Jesus disse-lhe: “Estás a ver estes 

grandes edifícios? Pois olha que nem uma só destas pedras 

ficará no seu lugar. Será tudo deitado abaixo." Como é que os 

discípulos trouxeram este assunto assim de repente? Por que 

chamaram a atenção de Jesus para as formidáveis construções do 

templo? Para melhor entendermos temos que nos reportar ao 

evangelho de Mateus. O assunto levantado pelos discípulos está 

ligado ao sermão de Jesus no templo quando disse que aquele 

templo iria ficar completamente desolado, que aquela casa iria 

ficar deserta. Os discípulos não podiam entender como isso 

poderia acontecer, sendo a construção do templo tão sólida e   

perfeita, com pedras tão grandes e firmes. Então mostraram a  

construção e a beleza do templo, como que duvidando do 

cumprimento da profecia feita por Jesus. Daqui podemos tirar 

uma lição espiritual. Vivemos em cidades ou vilas com grandes 

construções. Podemos ver cidades feitas de arranha-céus e 

pontes tremendas. Podemos ver as pirâmides do Egipto. O homem 

orgulha-se da sua engenharia e grandes obras arquitectónicas. 
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As pessoas preferem abandonar o interior e os campos para viver 

nos grandes centros urbanos. Mas Jesus faz a mesma profecia que 

fez sobre o templo. Os nossos lindos edifícios e as nossas 

belas construções serão destruídos e derrubados. Tudo passará e 

será removido no tempo determinado por Deus. O que nós temos é 

temporário e passageiro. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 

4:18: "Não fixo a minha atenção nas coisas que estão à vista, 

mas naquelas que ainda não se vêem. Pois, o que se vê é 

passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno." O apóstolo em 

1 João 2:17 diz: "E a verdade é que o mundo passa, o mundo e os 

seus maus desejos; mas aquele que faz a vontade de Deus vive 

para sempre.” 

As coisas feitas pelos homens são temporais e passageiras. Tudo 

terá um dia o seu fim. Nada é eterno a não ser a alma humana. 

Versículos 3-4: "Depois Jesus foi para o Monte das Oliveiras, 

sentou-se e ficou voltado para o *templo. Então Pedro, Tiago, 

João e André perguntaram-lhe em particular: 4 “Diz-nos quando 

será isso e qual vai ser o sinal de que todas essas coisas 

estão para acontecer." Aqui temos duas perguntas cruciais sobre 

os assuntos escatológicos. Versículos 5-6: "Jesus começou então 

a dizer-lhes: “Tenham cuidado não se deixem enganar por 

ninguém! 6 Vão aparecer muitos a fingirem que sou eu e a dizer: 

“Eu sou o *Messias!” E hão-de enganar muita gente.” Podemos 

pensar que esta exortação de Cristo não é para hoje. Mas a 

verdade é que existem hoje tantos ou mais falsos cristos como 
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existiam nos dias de Jesus. Por anti-cristos ou falsos cristos 

queremos dizer pessoas que estão declarada e manifestamente 

contra Cristo. São inimigas de Cristo e dos cristãos. O que 

dizem estes falsos cristos? Afirmam que Jesus não nasceu de uma 

virgem, quando a Bíblia claramente diz que Jesus nasceu de uma 

virgem. Dizem que Jesus não realizou milagres, quando a Bíblia 

diz que Jesus realizou muitos milagres. Dizem que o sangue de 

Jesus não foi derramado na cruz, quando a Bíblia diz que Jesus 

derramou o seu sangue na cruz do Calvário em favor dos nossos 

pecados. Dizem ainda que Jesus não ressuscitou, quando a Bíblia 

afirma categoricamente a ressurreição de Jesus. Estes factos 

que eles negam são clara e detalhadamente descritos na Bíblia e 

cremos que tudo quanto a Bíblia diz é a verdade. Quem anunciar 

qualquer outro evangelho diferente daquele que é anunciado nas 

sagradas escrituras, por tudo quanto já sabemos, e de acordo 

com o que diz a própria Bíblia, temos que considerar um falso 

cristo e fugir dele. Diz o apóstolo em 1ªJoão 2:18: "Meus 

filhos, o fim está próximo. Vocês ouviram dizer que o 
*
Inimigo 

de 
*
Cristo havia de vir. Pois bem, já apareceram muitos 

inimigos de Cristo; por isso sabemos que o fim está próximo." 

Anti-cristos sempre houve e sempre haverá. Temos é que estar 

bem atentos ao que se diz e conferir se está de acordo com as 

escrituras. 

Versículo 7: "Quando ouvirem dizer que há guerras por toda a 

parte, não tenham medo. Essas coisas têm de acontecer, mas não 
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quer dizer que seja o fim." Se as guerras e os falsos Cristos 

caracterizam o fim dos tempos, como diz aqui a Bíblia, então 

podemos dizer que estamos vivendo o fim dos tempos, porque 

estes factos são bem evidentes dos nossos dias.  

Versículo 8: "As nações hão-de entrar em luta umas com as 

outras, e os países vão atacar-se uns aos outros. Haverá 

tremores de terra e fome em muitos lugares. Estes 

acontecimentos serão como as primeiras dores de parto.” Este 

quadro também caracteriza os nossos dias. O homem considera-se 

um ser civilizado, mas nunca antes vivemos tanta guerra e tanto 

conflito no mundo, muitas vezes por razões que só os senhores 

da guerra as conhecem. O homem tenta fazer do mundo um lugar 

agradável para viver, mas entretanto a poluição causada pelo 

próprio homem, arruina e põe em causa a natureza. A explosão 

demográfica ameaça a humanidade. O buraco na camada do ozono 

também. O esgotamento das fontes de energia são uma preocupação 

cada vez maior. O mundo está a transformar-se num lugar onde 

não se poderá mais viver. E é exactamente a isso que a Bíblia 

se refere. O livro que os homens desprezam, a Bíblia, é o livro 

mais exacto do mundo e que fala inclusive dos problemas que 

teremos pela frente, problemas esses que são agora previstos 

pelos cientistas e especialistas na matéria.  

Versículos 9-10: "Tenham muito cuidado! Serão conduzidos aos 

*tribunais e espancados nas *casas de oração. Vão ter que 

comparecer diante de governadores e de reis, por minha causa, e 
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assim têm ocasião de lhes falar de mim.  Mas antes de tudo 

isso, é preciso que a 
*
Boa Nova seja pregada a todas as 

nações.” Por causa do evangelho da graça, por causa do 

evangelho do reino, os crentes serão perseguidos, presos e 

maltratados. Este evangelho é descrito nos demais livros da 

Bíblia. Não há dois evangelhos. Evangelho é a nova de salvação 

para a vida eterna; é a redenção em Cristo; O evangelho é 

Cristo. E este evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo deve e 

está a ser pregado por toda a parte. Hoje em dia várias pessoas 

em vários lugares do planeta podem ouvir falar do evangelho. 

Esta profecia também se está a cumprir em nossos dias.  

Versículo 11: "Quando forem presos e entregues às autoridades, 

não estejam preocupados com o que hão-de dizer. Digam o que 

nessa altura Deus vos inspirar, pois não são vocês a falar, mas 

sim o Espírito Santo.”   Este versículo tem sido muitas vezes 

mal interpretado por aqueles que têm a responsabilidade de 

ensinar a Palavra de Deus aos outros. Tem sido muitas vezes a 

desculpa para não fazer o trabalho prévio de oração, pesquisa e 

preparo, na falsa expectativa de que o Espírito Santo lhes dará 

na altura o que dizer. Outros, por seu lado, falam muito sem 

que realmente seja pelo poder do Espírito Santo. Não é este o 

ensino deste versículo. Jesus esta a falar de uma ocasião 

futura em que seremos perseguidos e presos por causa do 

evangelho e perante as autoridades, o Espírito de Deus virá em 

nossa defesa e nos dará a sabedoria para falarmos de Cristo. 
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Sem com isso querer dizer que não nos devemos preparar e 

estudar para falar da Palavra de Deus. A preparação é 

importante. Mas mesmo depois de estarmos preparados, mesmo 

depois de termos meditado e estudado, precisamos da assistência 

do Espírito Santo para sabermos como e o que falar. Deus usa a 

nossa inteligência, os nossos dons, o nosso conhecimento e tudo 

quanto temos para a transmissão da sua palavra. Tudo o que 

temos foi-nos dado por Deus, e em resposta devemos colocar tudo 

para o seu serviço, porque somos separados para o uso e serviço 

de Deus.  

Diz o versículo 12 e 13: "Haverá quem entregue os próprios 

irmãos para serem mortos, e haverá pais a entregar os filhos. E 

também haverá filhos a revoltarem-se contra os pais e a matá-

los. 13 Vocês vão ser odiados por toda a gente por minha causa. 

Mas aquele que se mantiver firme até ao fim, será salvo." Este 

quadro revela a decadência e o horror do final dos tempos. 

Versículo 14: "Quando virem o horror medonho no lugar onde não 

devia estar p (quem lê estas palavras procure entendê-las), 

aqueles que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. 

15 Se estiverem no terraço da casa, não devem entrar nela para 

tirarem de lá seja o que for. 
16 
Se estiverem no campo, não 

voltem a casa para irem buscar a roupa. 17 Ai das mulheres que 

estiverem grávidas naquela altura e das que andarem a amamentar 

crianças!" Estas situações de grande dramatismo e de intensa 
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dor e sofrimento marcarão o início da tribulação. E continua 

Jesus, versos 18-23: "Peçam a Deus para que estas coisas não 

aconteçam no Inverno, 19 porque aqueles dias serão de um 

sofrimento tão grande como nunca houve desde o princípio do 

mundo, nem nunca mais haverá q. 20 E se o Senhor não abreviasse 

esses dias, então é que ninguém se salvava. Mas foi por causa 

dos seus escolhidos que Deus abreviou aqueles tempos. 21 E 

quando alguém vos disser: “Olhem, está aqui o *Messias”, ou “o 

Messias está ali”, não acreditem! 22 Pois vão aparecer falsos 

cristos e falsos *profetas, que até serão capazes de fazer 

milagres e prodígios para enganarem, se possível, os próprios 

escolhidos de Deus. 23 Tenham muito cuidado, pois estou a 

prevenir-vos de tudo o que vai acontecer."   

A seguir a esta descrição terrível sobre o final dos tempos, 

temos o texto que fala sobre a vinda de Cristo, o filho do 

homem. Versículo 24-27: "Depois daqueles dias de sofrimento, o 

Sol ficará escuro e a Lua deixará de brilhar. 25 As estrelas 

cairão e os poderes do céu hão-de estremecer r.26 Hão-de ver 

então o *Filho do Homem aparecer nas nuvens com grande poder e 

glória s. 27 E ele enviará os *anjos para reunirem os seus 

escolhidos de um extremo ao outro do mundo."  

O trecho seguinte conta a parábola da figueira e exorta a 

vigilância. Versos 28-29: "Aprendam a lição que a figueira vos 

dá. Quando ela já tem os ramos tenros e começam as folhas novas 
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a nascer é porque o Verão se aproxima.” Como já vimos 

anteriormente a figueira fala de Israel, e aqui o nosso Senhor 

Jesus Cristo nos manda aprender com a figueira, ou seja, com 

Israel. Este é um dos ensinos mais impressionantes a respeito 

do fim dos tempos, pois nos fala do fim da história da vida 

humana na terra. O sermão profético de Jesus fala sobre os 

últimos acontecimentos e aponta os sinais da Segunda vinda de 

Cristo. E aqui está por exemplo um desses sinais. Sendo a 

figueira um símbolo de Israel, podemos observar que ela agora 

já está brotando. Após séculos e séculos em que a nação de 

Israel esteve espalhada por todas as partes do mundo, e em 1947 

foi oficialmente reconhecida como nação e estado independente: 

O Estado de Israel. O povo judeu que estava até há algumas 

décadas atrás sem terra e sem pátria, agora é um país que tem 

grande preponderância e destaque no mundo. Os ramos da figueira 

se renovam e as suas folhas estão brotando. Sabemos portanto 

que o verão está próximo.  

Em seguida Jesus diz: “29 Do mesmo modo, quando virem acontecer 

estas coisas, fiquem sabendo que o tempo se aproxima." Jesus 

fala sobre a sua vinda. Quando os ramos da figueira se renovam 

e as suas folhas brotarem, então o fim está próximo e Jesus 

está à porta.  

Versículo 31: "Desaparecerão os céus e a terra, mas as minhas 

palavras não desaparecem!" Este é o poder da Palavra de Jesus. 

Elas se cumpriram ao pé da letra até a última palavra. Tudo 
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passará, não sem que antes se cumpram nas palavras proféticas 

das Sagradas Escrituras. As palavras de Jesus são infalíveis. 

Mas quando é que Cristo vem? Qual é o dia? qual é a hora? Isso 

ninguém sabe. Diz Jesus no verso 32: "O dia e a hora dos 

acontecimentos é que ninguém sabe. Nem os *anjos do céu, nem o 

Filho. Só o Pai é que sabe.” Estas palavras nos mostram que 

todos aqueles que têm anunciado a dia e a hora da vinda do 

filho de Deus são mentirosos. Ninguém sabe o dia e a hora em 

que Ele virá. Apenas podemos supor o tempo ou a altura 

aproximada, vamos dizer assim, em que o filho do homem virá. 

Isso porque o filho de Deus nos deu indicações e 

características desse tempo.  

E Jesus continua o sermão profético: "33 Cuidado, estejam 

atentos, porque não sabem quando chegará o dia. 34 É como se um 

homem tivesse deixado a sua casa, partindo para uma viagem. 

Entregou a administração dos seus bens aos empregados, ficando 

cada um com o seu encargo, e deu ordens ao porteiro para que a 

vigiasse. 35 Estejam, portanto, vigilantes, porque não se sabe 

quando voltará o dono da casa. Tanto pode ser à tardinha como a 

meio da noite, de madrugada, ou de manhã. 36 Não vá acontecer 

que ele venha de repente e vos apanhe a dormir. 37 Aquilo que 

vos digo, digo-o a todos: Estejam bem atentos!" Estas palavras 

finais do sermão profético de Jesus, mostram-nos que há uma 

grande necessidade de estarmos atentos, preparados e vigilantes 
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para aguardarmos a segunda vinda de Cristo. Vigiemos e oremos 

para não sermos surpreendidos com a segunda vinda de Jesus.  

Mas para isso precisamos de termos a nossa vida em ordem com 

Deus. Tem a sua em ordem? Já fez as pazes com Deus? não deixe 

passar a oportunidade para se reconciliar com Deus e aguardar 

com esperança a vinda do nosso salvador. No próximo programa 

continuaremos 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. 


