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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. / 

 

Antes de entrarmos no capítulo 14. Já dissemos que Jesus está a 

caminho da cruz e estes últimos capítulos de Marcos tomam 

aspectos diferentes dos primeiros que estudamos. Jesus procura 

preparar os seus discípulos para o grande acontecimento da cruz 

e ao mesmo tempo entra num confronto directo com seus inimigos. 

O ministério terreno de Jesus chegou ao fim. Cumpriu-se a 

profecia. Cristo vai voluntariamente entregar-se nas mãos dos 

homens. O resumo dos assuntos do nosso estudo são: Maria de 

Betânia que unge Jesus, a traição de Judas, Pedro nega Jesus, o 

sinédrio prende Jesus e entregam-no para ser julgada por 

Pilatos. E no final a morte de Jesus. A morte de Cristo na 

cruz, além de realizar o sacrifício em favor dos nossos 

pecados, deu também o exemplo de obediência a vontade do pai. 

Os textos que nos falam da caminhada de Jesus para o calvário 

mostram-nos que há profundezas que não podemos ver e alturas 

que não podemos escalar. Jesus vive momentos de profunda agonia 

e de angústia indiscritível. Chegou a sua hora. Ele caminha em 
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direcção a cruz e está consciente desse facto.  

Vamos começar com o versículo 1: "Faltavam dois dias para a 

*Páscoa e para a festa em que se comiam os pães sem *fermento. 

Os chefes dos *sacerdotes e os *doutores da Lei procuravam 

maneira de prender Jesus, às escondidas do povo, para o 

matarem. “ A páscoa era realizada no dia 14 do primeiro mês, 

que corresponde ao mês de Abril. E a festa dos pães asmos era 

no dia 15 do mesmo mês e continuava por sete dias, de acordo 

com Levítico 23: 5-6: "No dia catorze do primeiro mês do ano, 

ao entardecer, é a 
*
Páscoa do Senhor 

o
. 

6
 No dia quinze do mesmo 

mês, começa a festa dos pães sem 
*
fermento.”  

Marcos 14:2 continua: "Pois diziam que não convinha prendê-lo 

durante a festa para não provocarem alvoroço entre o povo.” 

A intenção desses sacerdotes era a de esperar até que a festa 

chegasse ao seu fim, para que as multidões deixassem Jerusalém 

e então  eles prenderiam a Jesus e o matariam. Vamos ler outra 

vez esses Versículos: " Pois diziam que não convinha prendê-lo 

durante a festa para não provocarem alvoroço entre o povo.” 

Então não podia ser durante a festa da páscoa, nem durante a 

festa dos pães asmos que se estendiam por sete dias. No final 

de sete dias, o povo começava a deixar Jerusalém. Então era 

quando eles prenderiam a Jesus. Vemos qual era a razão porque 

eles não queriam prender a Jesus durante a festa. Era para que 

não houvesse tumulto, revolta contra eles. Assim entendemos que 

as multidões estavam a favor de Jesus. O povo ouvia Jesus com 
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muita alegria. Jesus alimentou as multidões, e agora vamos, 

prezado amigo, ver no versículo 3 que diz assim: " 
3 

Jesus estava em 

Betânia, em casa de Simão, a quem chamavam “Leproso”. E quando estava à mesa 

aproximou-se dele uma mulher que levava num frasco de alabastro um perfume puro, muito 

caro, feito de uma planta chamada nardo. Ela partiu o frasco e deitou o perfume sobre a 

cabeça de Jesus." Aqui temos uma acção das mais lindas. O apóstolo 

João descreve este incidente aqui seis dias antes da páscoa. E 

quando chegarmos ao capítulo 12 verificamos que isto é verdade. 

Notamos que tanto Mateus como Marcos não tem a intenção de 

apresentar este fato com um sentido cronológico. O propósito 

deles foi o de colocar este incidente tão maravilhoso junto da 

acção traiçoeira de Judas Iscariotes. Judas fez o pacto da 

traição com os inimigos de Jesus. E esta acção de Judas ficou 

registrado aqui, ao lado da acção de amor de Maria. Visando o 

contraste entre uma acção e outra, foi que esses evangelistas 

colocaram este incidente aqui, junto do pacto traidor de Judas. 

Não há muita preocupação cronológica em Mateus ou em Marcos na 

apresentação deste acto, de Maria, de Betânia, mas tiveram o 

grande interesse de apresentar aqui um contraste vivo entre a 

luz e as trevas. As trevas estão no acção de Judas. A luz está 

no acto de Maria, de Betânia.  No evangelho e João vemos que 

esta mulher que ungiu a Jesus era Maria, a irmã de Marta, a 

irmã de Lázaro. Isto, prezado amigo, torna o caso ainda mais 

interessante.  

Vejamos agora o versículo 4 a 6: "
4 

Algumas pessoas que lá estavam 
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mostraram-se indignadas com aquilo e começaram a dizer umas às outras: “Para quê 

desperdiçar todo este perfume? 
5 

Pois podia vender-se por mais de trezentas moedas, que se 

davam aos pobres.” E zangaram-se com a mulher. 
6 

Porém, Jesus disse-lhes: “Deixem a 

mulher em paz e não a aborreçam. Ela praticou uma bela acção para comigo.." Vemos 

aqui Judas levando os seus colegas a uma opinião errada. No 

evangelho de João vemos que foi Judas quem falou assim, 

criticando a acção de Maria. A sugestão que parece muito justa 

e piedosa, é coberta, por uma razão criminosa. Judas era 

ladrão, usava a bolsa do colégio apostólico, pois era 

tesoureiro e queria se apossar do dinheiro. Então Judas não  

tinha nenhuma finalidade filantrópica ou altruísta, mas visava 

um fim egoísta, queria usar o dinheiro para seu próprio 

beneficio. Há muita gente assim como Judas, aparentando 

interesse pelos outros, pelos pobres, quando no fundo procuram 

é interesses pessoais. No trabalho cristão isto também pode 

acontecer infelizmente. Muitos estão procurando lucros e 

benefícios pessoais e não propriamente a glória de Cristo. 

Judas protesta o desperdício segundo ele, quando um vidro caro 

de perfume é derramado sobre Jesus. Disse ele que poderia ser 

vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ninguém poderia parecer 

mais humano do que Judas. Mas ele estava interessado no 

dinheiro e não nos pobres. E o que disse Jesus? Eis o que disse 

o divino Mestre: "
7 

Pobres vão vocês ter sempre e poderão fazer-lhes o bem que 

quiserem. Mas a mim é que não me poderão ter sempre.”. Se Judas e os outros 

apóstolos estavam falando com sinceridade, eles mesmos poderiam 
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fazer por si mesmos, a caridade aos pobres. Todos têm a 

oportunidade de ajudar com o seu dinheiro aos pobres. E os 

pobres estão sempre presentes. Devemos fazer tudo quanto 

pudermos no sentido de eliminar a pobreza, no sentido de ajudar 

aos pobres, pois este é um dever de todos nós, porém será muito 

difícil, senão impossível a eliminação da pobreza na terra. Os 

pobres sempre teremos e podemos ajudá-los em todo o tempo, e 

devemos fazê-lo. Há muitas coisas erradas no mundo que precisam 

ser também eliminadas. Todo o esforço deve ser feito no sentido 

de acertar aquilo que está torto neste mundo, porém cremos que 

só quando Cristo voltar é que teremos um mundo melhor, um mundo 

ideal. Vejamos o que disse Jesus aqui neste caso: "
8 

Ela fez o que 

pôde, perfumou já o meu corpo para a sepultura. " Então vemos que esta mulher 

fez o que devia. É isto o que Deus pede de todos nós. Vemos 

aqui o grande discernimento espiritual que Maria tinha. Os 

próprios apóstolos haviam falhado neste ponto. Porém Maria 

tinha bastante discernimento espiritual, a ponto de deste 

grande e profundo acto profético que os apóstolos não tinham 

entendido. Maria estava consciente do caminho que Jesus estava 

caminhando na direcção da cruz. Ela entendia que Jesus estava 

caminhar para a cruz. E Jesus sabia que Maria entendia isto. 

Jesus acrescentou dizendo: " 
9 

E garanto-vos que em qualquer parte do mundo 

onde for pregada a 
*
Boa Nova, será contado o que esta mulher acaba de fazer e assim ela será 

recordada.” Vemos que o perfume, de alabastro, continua perfumando 

o mundo onde o evangelho tem sido pregado. Esta acção de Maria 
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de Betânia, tem trazido a todos nós muita bênção, muita paz, 

muito encorajamento. São inúmeros os corações que tem sido 

abençoados por meio desta acção de Maria de Betânia. O que 

Jesus disse a respeito daquela sua acção  tem se cumprido 

através dos tempos, através dos séculos. Agora, prezado amigo, 

temos os versículos 10 e 11, onde encontramos o pacto da 

traição. Lemos o seguinte: "
10 

Judas Iscariotes, um dos 
*
doze discípulos, foi 

falar com os chefes dos 
*
sacerdotes para lhes entregar Jesus. 

11 
Eles ficaram muito contentes 

com isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas começou então a procurar a melhor maneira de 

o entregar." Aqui temos a acção de Judas. É uma acção egoísta que 

contrasta com a acção de amor de Betânia. Judas está se 

associando aos inimigos de Jesus para matá-lo. O plano era de 

trair a Jesus, e Judas tem que aguardar uma ocasião oportuna. 

Jesus conhecia tudo, quanto Judas tramava contra ele. Foi Jesus 

quem disse noutra ocasião a Judas: "O que tem a fazer, faz 

depressa." E Judas parece que revelou pressa para concretizar o 

seu plano criminoso. Certamente Judas saiu rápido da presença 

de Jesus, e correu até onde estavam os líderes religiosos que 

queriam tirar a vida de Jesus. E lhes disse que o que tinham a 

fazer, deveriam fazer logo. Foi fácil para Judas conseguir o 

apoio dos inimigos de Jesus que lhe deram soldados para que 

fosse prender Jesus lá no Gétsemani. Judas aliou-se de corpo e 

alma aos inimigos de Jesus. E isto facilitou muito a 

concretização dos planos criminosos dos líderes religiosos 

daqueles que lideravam a religião dos judeus naquele tempo. 
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Agora vejamos o versículo 12: "
12 

No primeiro dia da festa dos pães sem 

*
fermento, dia em que os judeus comemoravam a 

*
Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: 

“Onde queres que te preparemos a ceia da Páscoa?” 

Como notamos aqui a páscoa era para ser comida com os pães 

asmos. Sete dias era o tempo para a festa dos pães asmos. Ainda 

hoje é assim em Israel. O Cordeiro nas Escrituras é símbolo de 

Jesus. Por isso João Baptista quando viu Jesus disse “eis o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. Os discípulos 

aqui neste texto estão preocupados, até com os mínimos detalhes 

da comemoração da páscoa. eles queriam celebra-la exactamente 

dentro daqueles princípios da lei de Moisés,. tudo em Cristo se 

cumpriu. Jesus respondeu: "
13 

Jesus mandou então dois deles à cidade e 

recomendou-lhes: “Entrem na cidade e virá ter convosco um certo homem que traz um cântaro 

de água. Vão atrás dele 
14 

e digam ao dono da casa aonde ele entrar que o Mestre pergunta: 

“Onde é que fica a sala para eu comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos?” Aqui 

está mais uma revelação da identificação de Jesus com a 

humanidade ao participar da comemoração da páscoa, apesar de 

ser Jesus a nossa páscoa, como diz o apóstolo Paulo. Ele é o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vemos o interesse 

que os discípulos tinham por Jesus, inclusive o interesse que 

outros que não eram realmente apóstolos tinham por Jesus. Como 

é o caso deste homem, que, pôs a sua casa a disposição de Jesus 

para a realização da páscoa. Vemos por meio deste texto a 

omnisciência de Jesus que era Deus. Porque Jesus sabia que 

quando aqueles discípulos estivessem chegando próximo a casa 
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daquele homem, alguém estaria carregando um vaso d'água, o dono 

daquela casa deveria ser um discípulo de Jesus, não conhecido 

dos demais discípulos. Só Jesus o conhecia. Não temos razão 

para crermos que Jesus não conhecesse pessoalmente aquele 

homem. Este foi um grande serviço que aquele homem prestou a 

Jesus. Cada pessoa pode fazer algo para Jesus. Este foi o que 

este homem pôde fazer para o Senhor, e ele o fez. Diz assim o 

versículo 15: "
15 

Ele então há-de mostrar-vos uma grande sala no andar de cima, com 

tudo o que é preciso. Preparem aí a nossa Páscoa.” Há muitas maneiras de 

servirmos a Cristo. E' claro que tudo já havia sido preparado 

com antecedência neste caso aqui. Jesus havia feito contacto 

com ele, tudo foi previamente preparado. Era sem dúvida um 

discípulo de Jesus. Não creio que você deve crer em algo, 

prezado amigo, que não esteja realmente escrito na Palavra de 

Deus. Os discípulos estão interessados em prepararem uma páscoa 

para Jesus. Era uma páscoa privadamente. Jesus quer comer a 

páscoa com os seus discípulos. Foi Jesus mesmo quem planejou 

aquela páscoa com os seus discípulos.  

O versículo 16 diz assim: "
16 

Eles então partiram, entraram na cidade, 

encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa" Eu também acho 

que houve um acordo com o dono daquele jumentinho que Jesus 

usou na sua entrada triunfal em Jerusalém. Houve certamente um 

acordo prévio, antecipado, para Jesus usar aquele jumentinho. 

Jesus tinha tudo pronto para a realização do seu ministério. 

Passemos agora para o versículo 17 onde lemos: “
17 

Ao cair da noite, Jesus chegou com os 
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discípulos. " Deveria ser bastante já quando Jesus subiu para a 

páscoa. Foi exactamente na hora quando a páscoa deveria ser 

celebrada. Era naturalmente de noite quando Jesus comeu a 

páscoa juntamente com os seus discípulos. As trevas da noite 

cobriam o cenário por toda a parte. Ele vai de noite, porque 

não quer que os seus inimigos o vejam. Jesus não  se expõe 

facilmente, a não ser quando a sua hora chegar. A hora certa 

não havia ainda chegado. Depois nós vemos que quando chegou o 

tempo exacto, ele se entregou voluntariamente para ser morto, 

para ser crucificado. A sua morte não obedeceu ao programa dos 

homens, a agenda dos homens, mas a sua própria agenda, o seu 

próprio programa. Isto é algo maravilhoso. Diz assim o texto: " 

18 
E quando estavam sentados à mesa e a comer, ele afirmou: “Digo-vos com toda a verdade 

que um de vocês, que estão aqui a cear comigo, vai atraiçoar-me.” 
19 

Eles ficaram muito tristes 

e começaram a perguntar-lhe um por um: “Serei eu?” 
20 

E Jesus respondeu: “É um dos 
*
doze, 

é aquele que molha o pão no prato juntamente comigo 
u
. 

21 
Na verdade o 

*
Filho do Homem vai 

morrer, tal como está previsto nas 
*
Escrituras a respeito dele 

v
. Mas ai daquele por quem o 

Filho do Homem vai ser atraiçoado! Seria melhor para ele não ter nascido!” 

Este foi um momento muito importante para Jesus e para os 

discípulos, porque depois desta ocasião, eles só voltaram a se 

juntar com Jesus e a comerem juntos na praia, depois que Jesus 

havia sido ressuscitado. Vemos aqui Judas sendo indicado. 

Depois de passar 3 anos com Jesus, Judas resolveu trair o seu 

Mestre e Salvador. Era uma missão triste aquela. Os discípulos 

começaram a entristecer-se depois que Jesus disse que um deles 
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o trairia. Dá a impressão de que o que Judas fez, qualquer um 

deles poderia também fazer, porque cada um passou a perguntar: 

Porventura sou eu? E Jesus disse logo do que se tratava, 

daquele que comia com ele no mesmo prato. E Jesus adverte ao 

traidor que aquela missão seria de consequência horrível. Ai do 

traidor. Melhor lhe fora não haver nascido, disse Jesus.  

 

Bem, amigo, fiquemos por aqui. No próximo programa veremos mais alguns passos até à 

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. 


