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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. / 

 

O estudo de hoje começa no versículo 22 do capítulo 14 de 

Marcos. Este é o capítulo mais longo do evangelho. Lembro que 

os últimos capítulos relatam a morte de Cristo. No último 

programa estudamos sobre a páscoa ou a última ceia que Jesus 

comeu com os discípulos. Na ocasião Jesus apontou o seu 

traidor, aquele que O havia de trair. Nesse mesmo momento Judas 

deixou o ambiente em que estava com os demais discípulos 

celebrando a páscoa e foi encontrar-se com os inimigos de 

Jesus. Nessa páscoa Jesus instituiu a Santa Ceia ou a comunhão. 

A Ceia do Senhor é como um monumento de fé e é para comemorar a 

morte de Cristo e a vinda de Cristo. A páscoa apontava para a 

morte de Cristo na cruz, um facto ainda no futuro para o povo 

de Israel. Para nós aponta para o passado, porque o sacrifício 

de Cristo na cruz já aconteceu há cerca de 2000 mil anos atrás. 

Há semelhança doa que acontecia com o cordeiro sacrificado na 

páscoa, Cristo foi o cordeiro de Deus sacrificado por nós. O 
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seu corpo foi moído na cruz pelos nossos pecados. Nenhum osso 

lhe foi quebrado, em cumprimento da profecia bíblica. Mas a sua 

carne foi rasgada em nosso favor.  

O versículo 22 diz: "Durante a ceia, Jesus pegou no pão, deu graças a Deus, 

partiu-o, deu-o aos discípulos, e disse: “Tomem. Isto é o meu corpo.” 
23 

Depois pegou no 

cálice, deu graças a Deus, passou-o aos discípulos e todos beberam dele. E disse-lhes: 

24 
“Isto é o meu sangue, o sangue da 

*
aliança de Deus, derramado em favor da 

humanidade. 
25 

E garanto-vos que não tornarei a beber vinho até ao dia em que beba o 

novo vinho no 
*
Reino de Deus." Vários pontos interessantes são de 

salientar nestes versículos. Assim a celebração da Páscoa 

antiga, foi mudada para a Santa Ceia, em celebração da morte de 

Cristo, cerimónia essa que deve ser realizada até a sua volta. 

Assim sendo a páscoa Judaica apontava para a morte de Cristo no 

futuro, enquanto a Santa Ceia aponta para a morte de Cristo no 

passado e para o futura vinda de Cristo. O apóstolo Paulo diz 

que Cristo é a nossa Páscoa, que foi oferecido por nós.  

Versículo 6: "Depois de entoarem os cânticos 
x
, foram para o Monte das 

Oliveiras."  

Em seguida temos o registo da declaração de lealdade do 

apóstolo Pedro a Jesus ao mesmo tempo que é avisado que negará 

Jesus três vezes: "
27 

Jesus disse aos discípulos: “Todos me vão abandonar, pois 

lá diz a 
*
Escritura: Ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas 

z
. 

28 
Mas depois 

de eu ressuscitar irei antes de vocês para a Galiléia.” 
29 

Pedro então disse: “Mesmo que 

todos te abandonem, eu é que não!” 
30 

Mas Jesus disse-lhe: “Olha, Pedro! Ainda esta 
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noite, antes do segundo canto do galo já tu me terás negado três vezes.” 
31 

Pedro, porém, 

dizia ainda com mais força: “Mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te 

renegarei.” E todos os outros afirmavam o mesmo." Como podermos ver não foi 

apenas Simão Pedro que prometeu lealdade absoluta a Cristo, mas 

os outros discípulos também. naturalmente Pedro era sincero na 

sua promessa de fidelidade, porém, não conhecia o perigoso 

inimigo que enfrentava. Pedro não tinha noção das reais  

proporções do perigo, muito menos sabia como reagiria na hora 

do aperto e provação. Desconhecia a sua própria fraqueza. 

Poderemos tentar explicar a atitude de Pedro, mas não 

compreenderemos tudo. O único sítio que nos dá a real dimensão 

da natureza e fraqueza humana é a Palavra de Deus. A Bíblia é o 

único espelho onde o homem se depara com a verdade. Não quero 

dizer com isso que a ciência não é util, mas a verdadeira 

ciência sobre o homem e sobre os seus mais profundos e 

angustiantes problemas, encontramos na Bíblia. E o problema do 

homem é o pecado. E o remédio para o pecado é Cristo. Quando 

conhecemos a Palavra de Deus, conhecemos também os problemas 

espirituais, que produzem uma infinidade de outros problemas na 

personalidade, na mente e até no corpo da pessoa. Muitos vezes 

confiamos mais na sabedoria e nos recursos humanos que perdemos 

a fé no poder da Palavra de Deus e na oração. Há situações e 

problemas humanos que requerem uma resposta científica; mas os 

males de carácter espiritual só têm resposta em Deus e na Sua 

Palavra. Cristo é o médico por excelência da alma, porque não 
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há ninguém que conheça melhor o homem do que Cristo.  

Depois disso Jesus vai para um lugar chamado Getsémani, onde 

anuncia a sua morte e ressurreição, e prediz a dispersão das 

suas ovelhas. Revela também aos discípulos que se irão 

encontrar com ele na Galiléia, após a ressurreição. Jesus 

prepara os discípulos para os eventos finais do seu ministério. 

"
32 

Foram depois para um lugar chamado Getsémani e Jesus disse aos discípulos: 

“Sentem-se aqui enquanto eu vou orar.” 
33 

Levou consigo Pedro, Tiago e João. Nisto 

começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição, 
34 

e exclamou: “Sinto uma tristeza de 

morte. Fiquem aí e estejam atentos.” 
35 

Foi um pouco mais para diante e caindo por 

terra, pedia muito a Deus que, se fosse possível, o livrasse daquela hora de sofrimento." 

Foi neste jardim que Jesus sofreu terríveis agonias. Recomendou  

que os discípulos aguardassem, enquanto Ele ia orar. Levou 

consigo Pedro, Tiago e João. A Bíblia nos adverte que devemos 

orar sem cessar; mas quando estamos diante de algum perigo, 

problema ou provação, devemos intensificar as nossas orações e 

orarmos de forma específica. Isto é o que aprendemos com Jesus 

nesta situação. Jesus queria buscar a Deus de um modo especial. 

Precisava de um tempo de recolhimento e levou consigo os três 

discípulos mais próximos, para que o acompanhassem nessa hora 

de agonia. Jesus foi tomado de pavor e angústia. Ele está 

perfeitamente consciente do que vai acontecer brevemente na 

cruz. Iria tomar sobre si os pecados do mundo inteiro. Jesus 

não tinha medo da cruz. O que o afligia era o pavor de tomar 

sobre si o pecado do mundo todo e nesse momento estar separado 
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do Pai, ainda que por breves instantes. E assim, tal como diz o 

apóstolo Paulo, “aquele que não conheceu pecado, Deus o fez 

pecado por nós, para que todo o que nele crê, não pereça, mas 

tenha a vida eterna." A maior dor de Jesus não era física, mas 

era moral, pelo facto de receber sobre si os pecados de todos 

os homens. Satanás, que tentou a Jesus no deserto no início do 

seu ministério, certamente estava tentando o mesmo, quando 

Jesus se aproximava do final do seu ministério. " Sinto uma tristeza 

de morte", são as palavras de Jesus. Era de facto um momento de 

profunda angústia. Devemos pensar no sofrimento de Jesus por 

nós, na cruz e no Getsémani. E acrescentou: "Fiquem aí e estejam 

atentos" Era um momento que requeria muita vigilância da parte 

dos discípulos. precisavam de orar e vigiar. Deviam estar ao 

lado de Jesus na sua dor e agonia.  

Versículo 35 em diante: "
35 

Foi um pouco mais para diante e caindo por terra, 

pedia muito a Deus que, se fosse possível, o livrasse daquela hora de sofrimento. 
36 

Dizia 

assim: “Ó Pai 
a
, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, 

não se faça a minha vontade, mas sim a tua." Sem dúvida este foi um dos 

momentos mais difíceis que Jesus suportou aqui na terra. Mas 

ele mesmo disse tantas vezes que tinha vindo para fazer a 

vontade do Pai, e foi fiel ao seu propósito até ao fim. Na hora 

da maior agonia dizia: "No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a 

tua." Isto devia ser para nós um exemplo de obediência e 

fidelidade à vontade de Deus. E todos aqueles que fazem a 
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vontade do Pai, são meus irmãos, disse Jesus.  

Vejamos os versículo seguintes: "
37 

Voltou depois para junto dos discípulos, 

mas encontrou-os a dormir. Disse então a Pedro: “Ó Simão, então tu adormeceste? Não 

conseguiste ficar acordado ao menos uma hora? 
38 

Estejam atentos e orem, para não 

serem vencidos nesta tentação. O espírito quer, mas o corpo é fraco” Os discípulos 

foram surpreendidos quando Jesus os encontrou dormindo numa 

hora como aquela. Enquanto Jesus sofria uma angústia 

indescritível, os apóstolos dormiam. E Jesus lhes havia pedido 

para orarem e vigiarem. E Jesus chamou-lhes a atenção, 

principalmente a Pedro. Precisavam de orar e estar alertas! 

Tivessem eles orado e vigiado mais, não teriam logo depois 

negado e se afastado de Jesus. A carne é fraca. Haveria 

tentação. Não era momento para se dormir. A oração é o poder 

que vence o diabo. A tentação só se vence pela oração. E nós? 

Será que estamos em oração e vigilantes para não entrarmos em 

tentação?  

Versículos 39-40: "Afastou-se outra vez para ir orar e repetia as mesmas 

palavras. 
40 

Foi em seguida para junto dos discípulos e encontrou-os novamente a 

dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. Eles nem sabiam o que haviam de 

responder. " Quando o desânimo, o cansaço, a tristeza e o medo 

dominam uma pessoa, facilmente ela perde a compostura cristã e 

deixa de ser um lutador por Cristo. Estes homens não eram 

diferentes de nós. Eram fracos e temerosos. E só foram uma 

grande bênção no serviço de Deus, porque se deixaram moldar e 
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ser usados pelo Espírito Santo.  

Versículos 41-42: "
41 

Quando Jesus voltou para junto deles pela terceira vez, 

disse-lhes: “Continuam a dormir e a descansar? Basta! Chegou a hora em que o 
*
Filho 

do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. 
42 

Levantem-se, vamos embora. Já 

aí vem aquele que me atraiçoa." Naturalmente Jesus também estava 

preocupado com o estado físico dos seus discípulos. Ele estava 

em grande sofrimento, mas isto não O levou a ignorar o cansaço 

dos discípulos. Jesus deixa-os dormir e descansar. Talvez 

apenas por alguns instantes, porque o inimigo estava prestes a 

chegar para prender Jesus. E Jesus sabia disso.  

Versículo 43: "Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 
*
doze 

discípulos. Trazia com ele muita gente armada de espadas e paus. Tinham sido 

mandados pelos chefes dos 
*
sacerdotes, pelos 

*
doutores da Lei e pelos 

*
anciãos. " 

Judas liderava os inimigos de Jesus que o vinham prender. O 

versículo seguinte diz: "
44 

O traidor tinha combinado com eles este sinal: 

“Aquele que eu cumprimentar com um beijo, é ele. Prendam-no e levem-no bem 

seguro." O beijo normalmente representa amor, afecto e carinho, 

aqui representa traição e crime. "
45 

Logo que Judas chegou ao pé de Jesus, 

disse-lhe: “Mestre!” E deu-lhe um beijo. " Judas tratou Jesus por "Mestre" 

e não por “Senhor”. Jesus só é Senhor daqueles a quem o 

Espírito Santo de Deus inspira e toca. E Judas certamente não 

era uma dessas pessoas. Hipocritamente chamou-o de mestre, 

porque não podia trata-lo por Senhor.  

"
46 

Os outros deitaram-lhe a mão e amarraram-no. 
47 

Ora um dos que estavam com 
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Jesus puxou da espada, feriu o criado do chefe dos sacerdotes e cortou-lhe uma orelha." 

Mais uma vez Pedro entra em acção, mais rápido que o 

pensamento. Certamente poderia ter cortado a cabeça do servo do 

sumo sacerdote se tivesse acertado. Mas Pedro errou. Ele era 

pescador e sabia usar melhor a rede do que a espada. Jesus 

repreendeu Pedro e pôs a orelha do servo no lugar.  

"Logo que Judas chegou ao pé de Jesus, disse-lhe: “Mestre!” E deu-lhe um beijo. 
46 

Os 

outros deitaram-lhe a mão e amarraram-no. 
47 

Ora um dos que estavam com Jesus 

puxou da espada, feriu o criado do chefe dos sacerdotes e cortou-lhe uma orelha 
b
. 

48 
Então Jesus disse àquela gente: “Vieram aqui com espadas e paus, para me 

prenderem, como se eu fosse um ladrão?. . . 
49 

Estive convosco todos os dias a ensinar no 

*
templo, e não me prenderam! Isto só prova que as 

*
Escrituras têm de se cumprir.

 

50 
Nessa altura todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram ." Jesus se 

entrega voluntariamente aos inimigos quando chega o tempo 

determinado para isto. Ninguém podia tirar a sua vida se Ele 

mesmo não a desse. Os discípulos fogem, deixando o seu Senhor 

nas mãos dos inimigos.  

Os versículos 51 e seguinte, falam-nos do jovem que seguia a 

Jesus e que por isto foi perseguido: "E um certo jovem, apenas com um 

lençol em cima do corpo, seguia Jesus. Deitaram-lhe a mão, 
52 

mas ele largou o lençol e 

fugiu nu." Versículo 53: "Levaram depois Jesus à casa do chefe dos 
*
sacerdotes, 

onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, os 
*
anciãos e os 

*
doutores da 

Lei.
54 

Pedro foi seguindo Jesus à distância até que entrou no pátio da casa do chefe dos 

sacerdotes. Sentou-se ali com os guardas e aquecia-se ao lume." Pedro segue 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0156 P-#    

 

9 

 

Jesus de longe, e senta-se, à fogueira, entre os servos dos 

inimigos de Jesus, para se aquecer. Pedro seguiu Jesus de um 

modo errado, e depois senta-se no lugar errado. Senta-se na 

roda dos escarnecedores, no lugar perigoso para a fé e para a 

vida espiritual. Os passos perigosos que Pedro deu, terminaram 

na tripla negação de Jesus.  

E a Bíblia continua: "
55 

Os chefes dos sacerdotes e todos os outros membros do 

*
tribunal procuravam encontrar uma prova contra Jesus, para o condenarem à morte, 

mas não conseguiam. 
56 

Muitas pessoas foram lá jurar falso contra Jesus 
d
, mas as 

declarações não condiziam. 
57 

Então alguns levantaram-se para dar falso testemunho e 

disseram: 
58 

“Nós até o ouvimos dizer: Deitarei abaixo este 
*
templo feito por mãos 

humanas e três dias depois construirei outro, não feito pelos homens 
e
.” 

59 
Mas nem 

mesmo neste caso as declarações concordavam. 
60 

Então o chefe pôs-se de pé no meio do 

tribunal e interrogou Jesus desta forma: “Não respondes nada? Que acusações são estas 

que fazem contra ti?” 
61 

Mas Jesus continuava calado e nada respondia. Então o chefe 

dos sacerdotes tornou a perguntar-lhe: “És tu o 
*
Cristo, o Filho do Deus Bendito?” 

62 
E 

ele disse: “Sim, sou eu. Hão-de ver o 
*
Filho do Homem à direita de Deus todo poderoso 

chegar sobre as nuvens do céu 
f
.” 

63 
Ao ouvir isto o chefe dos sacerdotes 

*
rasgou a roupa, em sinal de protesto, e disse: 

“Não precisamos de mais provas. 
64 

Ouviram como ele ofendeu Deus! Que lhes parece?” 

Depois disto, todo o tribunal decidiu que Jesus devia ser condenado à morte 
g
. 

65 
Alguns começaram a cuspir-lhe em cima. Tapavam-lhe os olhos, davam-lhe bofetadas 

e perguntavam: “Adivinha quem te bateu, se és 
*
profeta.” E os guardas davam-lhe 
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bofetadas ." Este relato mostra-nos a forma como os religiosos e 

líderes do povo trataram Cristo. Usaram falsas testemunhas e 

nem assim conseguiram encontrar alguma falta em Jesus. Porém, 

quando Ele disse que era o Filho de Deus, acharam que era réu 

de morte e por isso o condenaram. Mas Jesus era exactamente o 

filho de Deus.  

Em seguida Pedro nega a Jesus. jura que não o conhece nem é seu 

discípulo. Três vezes o negou e depois o galo cantou. Pedro se 

arrepende e chora amargamente. “
66 

Quando Pedro estava lá em baixo no 

pátio, apareceu uma das criadas do chefe dos 
*
sacerdotes. 

67 
Ela viu-o a aquecer-se, 

olhou bem para ele e disse-lhe: “Tu também estavas com Jesus Nazareno!” 
68 

Mas Pedro 

negou: “Não o conheço, nem percebo o que estás a dizer.” Nisto, saiu do pátio para o 

alpendre e naquele momento o galo cantou 
i
. 

69 
Mas a criada voltou a fitá-lo e disse aos 

que estavam ali: “Este é um deles.” 
70 

E ele negou outra vez. Daí a pouco, os que ali 

estavam, voltaram a dizer a Pedro: “Não há dúvida de que és um deles, porque também 

és galileu.” 
71 

E ele pôs-se a dizer que Deus o castigasse se não era verdade. E jurava: 

“Não conheço esse homem de quem vocês estão a falar.” 
72 

Nesse instante, o galo cantou 

pela segunda vez. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: “Antes do segundo canto do 

galo já tu me terás renegado três vezes.” E desatou a chorar 
j
. 

Oremos e vigiemos para não cairmos na mesma tentação que Pedro 

caiu. Oremos para não darmos passos em falso. Vigiemos para não 

estarmos nos lugares errados. Deus nos proteja de negarmos 

Jesus com as nossas atitudes e palavras. No próximo programa 

veremos as horas mais dramáticas mas ao mesmo tempo as mais 
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libertadoras de toda a humanidade. 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. 


