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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. / 

 

Estamos no capítulo 15 de Marcos, que é o penúltimo capítulo deste 

Evangelho. Estamos a estudar as passagens que falam sobre a 

crucificação de Cristo. Nestes últimos capítulos temos a descrição 

da morte e ressurreição de Jesus. No último programa terminamos 

quando Jesus se encontrava nas mãos dos inimigos. Os discípulos 

estavam espalhados e dispersos por toda parte. Uns O haviam traído, 

outros O haviam negado. Todos tinham fugido. Era uma noite 

horrível. Satanás procurava destruir Jesus. E quando se olha 

superficialmente para a cruz podemos pensar que na cruz satanás 

teve o seu grande triunfo. Mas isso não é verdade. A cruz é 

precisamente a morte e destruição de satanás. O pecado sofreu a sua 

grande derrota quando Cristo morreu por nós. Ao lermos estes 

capítulos que descrevem a morte de Cristo na cruz, podemos ser 

assaltados por um sentimento de simpatia por Jesus e de ódio pelos 

homens que o mataram. Os corações mais sensíveis ficam cheios de 

dor. Os que tendem mais para a justiça ficam cheios de ódio e de 

aversão por aqueles que cometeram tão grande crime. Mas não são 

estes os sentimentos que Jesus quer que tenhamos. Não é isto que 
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agrada a Deus. O que Deus quer é que ao olharmos para a cruz, nos 

aproximemos de Cristo, com fé na obra que Jesus realizou na cruz em 

nosso lugar. Deus não quer dos homens simpatia, solidariedade 

humana ou pesar. Deus quer ver em nós fé no sacrifício que Jesus 

realizou na cruz. Deus quer que creiamos que Jesus Cristo morreu e 

ressuscitou dentre os mortos, para que fossemos salvos, e que 

façamos dele nosso Senhor.  

No capítulo 15 de Marcos temos o ponto mais importante do 

Evangelho: A crucificação de Cristo. A morte de Cristo fazia parte 

do plano de Deus antes mesmo que houvesse mundo. Desde a eternidade 

Deus delineou um plano para salvar a humanidade. O Evangelho fala 

daquilo que Jesus fez na cruz. Nós não estamos em condições nem 

podemos fazer nada que seja agradável a Deus ou possa merecer a 

salvação. Veremos no capítulo 15, os seguintes assuntos: Jesus 

perante Pilatos; Jesus entregue aos soldados; Simão levando a cruz 

do Senhor; e no final a morte de Jesus.  

Versículo 1: "De manhã muito cedo, os chefes dos *sacerdotes 

reuniram-se com os *anciãos, os *doutores da Lei e todos os outros 

membros do *tribunal para decidirem a sorte de Jesus. Depois de o 

terem amarrado levaram-no dali e foram entregá-lo a Pilatos.” 

Tivemos oportunidade de ver no estudo anterior, que os líderes 

religiosos que formavam o Sinédrio, o tribunal religioso, havia 

condenado Jesus a morte. Agora eles trazem Jesus para que Pilatos 

execute a sentença de morte que eles haviam determinado. Os membros 

do sinédrio, não tinham poder de decretar a morte a ninguém, porque 
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era uma corte religiosa. A sua sentença de morte precisava de ser 

dada por Pilatos, o governador romano, que tinha a última palavra. 

É neste contexto que Jesus vai a presença de Pilatos.  

"2 E Pilatos perguntou a Jesus: “Tu és o rei dos judeus?” Jesus 

respondeu-lhe: “Tu o dizes." Jesus responde por outras palavras sem 

dar uma resposta directa. Os principais sacerdotes aproveitam a 

oportunidade  para justificarem a sua sentença de morte sobre 

Jesus, acusando-o falsamente. Versículo 3: " Como os chefes dos 

sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus, " Estas acusações 

eram falsas. Pilatos ficou admirado porque Jesus não estava 

inquieto, nem nervoso, e: "4 Pilatos perguntou-lhe ainda: “Tu não 

respondes nada a todas estas acusações que fazem contra ti?” Mas o 

Filho de Deus queria que Pilatos tirasse as suas próprias 

conclusões. Jesus quer que Pilatos julgue as acções dos seus 

inimigos, por isso se mantém calado. Diz o versículo 5; "
5 Mas Jesus 

não respondeu mais nada e Pilatos ficou muito admirado." Sempre os 

silêncios de Jesus tem admirado o Homem, talvez é o seu caso está à 

espera de uma resposta mas Jesus está em silêncio, muitas vezes 

esses silêncios de Deus são resposta às nossas injustas 

reclamações, outras vezes são expressões da identificação de Deus 

com o nosso sofrimento, onde as palavras deixam de fazer qualquer 

sentido e só o silêncio é a resposta adequada. "
6 

Era costume durante a 

festa da 
*
Páscoa, Pilatos soltar um preso, aquele que o povo pedisse. 

7 
Ora havia um, chamado 

Barrabás. Tinha sido preso com os revolucionários, por terem assassinado alguém numa 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  157  P-#                                                   19-01-2014   

 

4 

 

revolta. 
8 

A multidão subiu ao palácio e começou a pedir a Pilatos que soltasse um preso, como 

era seu costume. 
9 

Então Pilatos perguntou-lhes: “Querem que eu vos solte o rei dos judeus?" 

Barrabás era um desordeiro, assaltante e homicida, sobejamente 

conhecido por todos. A lembrança deste criminoso trouxe alguns 

momentos de alívio para Pilatos, porque pensava que facilmente o 

povo iria preferir Jesus à Barrabás. Pilatos enganou-se 

redondamente. Se o povo tivesse escolhido Jesus, Pilatos estaria 

livre de ter de decidir sobre este difícil julgado.  

Versículo 10: "É que ele bem sabia que os chefes dos 
*
sacerdotes lhe tinham entregado 

Jesus por inveja." Pilatos sabia que não havia nenhuma acusação justa 

contra Jesus e que não havia nada que ele tivesse cometido que 

justificasse a sua morte. Pilatos sabia que Jesus lhe tinha sido 

entregue por causa da inveja dos líderes religiosos. E qual foi a 

resposta do povo a Pilatos? Versículo 11: "Mas os chefes dos sacerdotes 

insistiam com o povo para pedir a Pilatos que soltasse Barrabás. 
12 

Pilatos perguntou ainda: “E 

que hei-de eu fazer então a este homem que chamam o rei dos judeus?” Como vemos 

Pilatos estava perdido sem saber que decisão tomar. Ele era o juiz 

que tinha que dar a última palavra. Estaria disposto a julgar Jesus 

de acordo com as leis romanas? Estaria desejoso de fazer justiça? 

Que farei de Jesus? pergunta ele: "
13 

E a multidão gritou: “Crucifica-o!” Se 

Pilatos não tem condições de julgar por si mesmo nem tem capacidade 

de fazer justiça, então a vítima vai ser mesmo condenada, porque a 

multidão fora orientada pelos líderes religiosos para pedirem a 

morte de Cristo de qualquer forma. E ali estava a voz do povo que 
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clamava: Crucifica-o.  

E o texto continua: "Pilatos insistiu: “Mas por quê? Que mal fez ele?” Porém o povo 

gritava cada vez mais: “Crucifica-o! Crucifica-o!” Pilatos conhece as razões que 

levaram o sinédrio a condenar Jesus. Pilatos sabia que Jesus era 

inocente e que lhe foi entregue por causa da inveja dos principais 

sacerdotes. E qual é a decisão do governador romano? Seguir a 

justiça romana que não condenava um justo por hipótese alguma? Vai 

ele se preocupar com a justiça, ou a sua vontade é bastante fraca, 

o seu senso de justiça, é frouxo, e tomar o caminho mais fácil, 

seja mesmo para ele aconselhável? O que fez? Eis o que lemos no 

versículo 15: " 
15 

E Pilatos soltou Barrabás porque desejava agradar ao povo. Depois mandou 

chicotear Jesus e entregou-o para ser crucificado." decisão infeliz tomou Pilatos 

diante deste processo! Tinha nas mãos todo o poder para decidir 

esta questão, mas cedeu à pressão dos lobiz e condenou Jesus, 

mandou açoitá-lo e entregou para ser crucificado. Quantos homens 

que então em proeminência na justiça  e na política, ou em lugares 

de destaque, chegam a colocar a justiça de lado para agradar a 

alguém, ou aos seus próprios interesses! Agora versículo 16:  

16 
Os soldados levaram Jesus para o pátio do palácio do governador e juntaram ali toda a tropa. 

17 
Puseram sobre Jesus uma capa vermelha e colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos 

entrançados. 
18 

E começaram a saudá-lo: “Viva o rei dos judeus!” 
19 

Ao mesmo tempo batiam-lhe 

com uma vara na cabeça, cuspiam-lhe e punham-se de joelhos diante dele, como se estivessem a 

adorá-lo. 

20 
Depois de troçarem dele, tiraram-lhe a capa vermelha e tornaram a pôr-lhe a sua roupa. Em seguida 
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levaram Jesus dali para o crucificarem. 

Aqui estamos diante do nosso Salvador, sofrendo sem nenhuma culpa, por causa dos nossos pecados. 

Pilatos não achou nele nenhuma culpa, nenhum pecado, nenhum crime. Foi bom que Jesus passasse 

pelas mãos de Pilatos, para que ficasse absolutamente claro diante de todos e em todos os tempos, 

que Jesus não tinha pecado nenhum. E assim, vemos que o Cordeiro de Deus estava em condição de 

ser crucificado, porque nas suas cerimonias da páscoa, o cordeiro que era imolado, não deveria ter 

nenhuma falta, nenhum defeito. Pilatos chegou a declarar que não achou, em Jesus nenhum crime. 

Apesar disto Pilatos o entregou nas mãos dos pecadores  para ser crucificado. E o  Cordeiro de Deus 

sem defeito e sem mancha, foi crucificado por mim, e por você, prezado amigo. Ele morreu pelos 

pecadores. Morreu por nós todos. Todo o seu sofrimento foi por nossa causa, foi por nossa culpa. 

Trocaram-lhe as vestes, insultaram o Senhor, deram-lhe na cabeça, cuspiram-lhe no rosto, 

escarneceram dele finalmente conduziram-no para fora, para ser crucificado, tudo isto por mim e por 

si, pelos homens todos. Vejamos agora o versículo 21: "
21 

No caminho encontraram um homem que 

vinha do campo e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Chamava-se Simão Cireneu e era pai de 

Alexandre e de Rufo." Este homem carregando a cruz de Cristo obrigado, constrangido pelos 

soldados romanos. Certamente este homem veio depois a se converter, e se os seus dois filhos são 

aqui mencionados, é porque eles se tornaram cristãos fiéis, grandes discípulos de Cristo, que 

carregaram a sua cruz livre e espontaneamente, como todos nós devemos levar a nossa. A seguir 

vemos o versículo 22: "22 
Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota 

l
, que quer dizer “Caveira”. 

23 
Quiseram dar-

lhe a beber vinho com mirra, mas Jesus não aceitou.  24 
Em seguida pregaram-no numa cruz. E dividiram a roupa de Jesus, 

depois de terem deitado sortes para ver o que cabia a cada um 
m
. 

25 
Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. 

26 
Por cima da cruz puseram um letreiro com o motivo da condenação, que dizia: O REI DOS JUDEUS. 

27 
E crucificaram 

dois ladrões juntamente com ele: um à sua direita e outro à sua esquerda. 
28 

Cumpriu-se assim a 
*
Escritura que diz: Foi 

considerado como um criminoso 
n
. 29 

Os que passavam por ali insultavam-no e abanando a cabeça diziam: “Olha! Lá está 
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o tal que deitava abaixo o 
*
templo e tornava a construí-lo em três dias 

o
 ! 

30 
Então, agora desce da cruz e salva-te a ti 

mesmo!” 
31 

Também os chefes dos 
*
sacerdotes e os 

*
doutores da Lei troçavam de Jesus, dizendo uns para os outros: 

“Salvou os outros e não se pode salvar a si mesmo! 
32 

Ele, o 
*
Cristo, o rei de Israel! Que desça agora da cruz para nós 

vermos e acreditarmos nele.” Até os dois ladrões que foram crucificados com ele o insultavam.” 

Este apelo para Jesus descer da cruz é diabólico, se Jesus cede-se 

à tentação de sair da cruz, o mundo inteiro se perderia no seu 

pecado, a nossa salvação dependia totalmente da obediência e 

obediência até à morte do próprio Cristo na cruz. A insistência 

para que Jesus desça da cruz era mais uma tentação de satanás. Ora, 

nós sabemos que aquele  que fez milagres tão grandes, que mostrou o 

seu poder  sobre a natureza, sobre a própria morte, quando 

ressuscitou alguns da morte, poderia descer da cruz, se quisesse. 

Também a nós que aceitamos carregar a nossa cruz de cada dia, este 

apelo é feito, o de abandonarmos a nossa cruz. O inimigo está 

sempre a sugerir abandona a cruz, se não tomarmos a nossa cruz, 

também seremos derrotados na nossa caminhada cristã.  

ver. 33 
A partir do meio-dia toda a terra ficou às escuras até às três horas da tarde. 

Aqui temos as trevas que desceram sobre  o Gólgota. Do meio dia até 

à três da tarde. Nós vimos que Jesus foi crucificado às nove horas 

e a partir das doze até às três da tarde, a terra ficou tomada de 

trevas. Podemos dizer que foi exactamente quando estas trevas 

envolveram a cruz, quando Deus começou verdadeiramente operar a 

nossa salvação através de Cristo. Algo estava sobre Cristo, ou 

sendo realizado em Cristo, que os olhos humanos não podiam ver. 

Deus escondeu dos olhos humanos a sua maior obra, a mais importante 

acção que alguma vez Deus operou no mundo foi ocultada dos olhos do 
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homem, a execução do plano da nossa salvação em Cristo na cruz. 

Todos os inimigos de Jesus pensavam que estavam apenas eliminando 

um concorrente religioso e político da Palestina, porém estavam 

manifestando o maior acto de rebeldia contra Deus, eliminando o seu 

Messias, o Filho de Deus encarnado. Diz assim o versículo  34:  

34 
Foi então que Jesus disse em voz alta: Eloí, Eloí, lemá sabactáni? 

p
, que traduzido quer dizer: “Meu Deus, meu Deus, 

por que me abandonaste?” Foi este o momento quando todos os nossos pecados 

caíram sobre Jesus. Para a humanidade foi este o momento mais 

importante,  e para Deus também, porque durante toda a  vida de 

Jesus e ministério de Jesus tudo se encaminhava para aquele 

momento, que foi o cálice a que Jesus se referiu quando estava 

orando no jardim de Getesêmani. A sua morte foi o grande plano 

salvador de Deus para toda a humanidade. Jesus veio exactamente 

para aquele momento quando as trevas cobriram o calvário e foi Ele 

abandonado pelo Pai. Este abandono de Deus é algo  que nós não 

entendemos, perfeitamente devido a nossa limitação humana. Mas, 

considerando que Deus é infinitamente santo, e considerando que 

todos os pecados do mundo foram lançados sobre Jesus, de alguma 

forma que  não entendemos perfeitamente, Jesus sentiu uma profunda 

solidão, algo que em toda a eternidade nunca tinha acontecido 

estava a ser vivido, o filho de Deus é abandonado pelo Pai, algo é 

quebrado na santa trindade. no momento em que os pecados do mundo  

foram lançados  sobre Ele. Mas ao mesmo tempo Deus estava com Jesus 

na realização deste plano supremo da nossa salvação, pois lemos em 

II Coríntios 5: 19: "Deus estava em  Cristo, reconciliando consigo 
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o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos 

confiou a palavra de reconciliação." Como vemos, este é o plano de 

Deus Pai, Filho e Espirito Santo. no ver.35 
35 

E alguns dos presentes ao 

ouvirem-no diziam: “Olhem! Está a chamar por Elias!” 
36 

Então um homem foi a correr, molhou uma 

esponja em vinagre, pô-la na ponta duma vara, chegou-a à boca de Jesus 
q
 e disse: “Deixem lá, vamos 

a ver se Elias o vem tirar da cruz!” 
37 

Mas Jesus deu um grande grito e morreu. 
38 

A cortina do 

*
templo 

r
 rasgou-se ao meio, de alto a baixo. 

39 
Então o oficial do exército romano, que estava em 

frente da cruz, vendo como Jesus morreu, disse: “Este homem era realmente o Filho de Deus!”  

Temos algo fantástico a separação que o templo tinha onde ninguém 

podia entrar a não ser o sumo Sacerdote foi rasgado, o que isto 

quer dizer? quer dizer que todos nós hoje temos esse privilégio de 

nos relacionarmos directamente com Deus, sem necessitarmos de 

intermediários, já não necessitamos de sumos sacerdotes, ou outro 

intermediário a não ser o próprio Jesus Cristo. Ele é o 

intermediário que nos põe em comunhão directa com o Pai. Por isso a 

cortina foi rasgada de alto a baixo. 

Depois temos acção de José de Arimatéia que era ilustre membro do 

Sinédrio, e que também esperava o reino de Deus, dirigindo-se a 

Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus.  Este José de Arimatéia era 

um discípulo oculto de Jesus, mas que assumiu a sua identificação 

com Cristo na  hora precisa, pedindo com toda a determinação o 

corpo de Jesus a Pilatos. O governador romano mandou pedir 

confirmação sobre se Jesus havia morrido, tendo ficado admirado com 

a rapidez com que Jesus morreu. E diz o versículo 45:  
45 

Depois de o 

oficial o ter informado, Pilatos entregou o corpo de Jesus a José de Arimateia. 
46 

Este foi despregar o 
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corpo da cruz e envolveu-o num lençol de linho que tinha comprado. Depois foi sepultá-lo num 

túmulo cavado na rocha e rodou uma grande pedra para tapar a entrada. 
47 

Maria Madalena e Maria, 

mãe de José, observavam onde era sepultado.” Vemos que Deus providenciou o homem 

certo, na hora certa para prestar este grande serviço a Jesus e a 

sua causa. Numa hora quando os apóstolos estavam com medo, outros 

haviam fugido, depois de seguir a Jesus durante o seu ministério 

terreno, este José de Arimatéia, juntamente com o seu colega 

Nicodemos, fizeram uma cerimonia, vamos dizer assim do sepultamento 

de Jesus. 

Mas será que tudo o que Cristo havia feito e dito tinha terminado 

neste sepulcro? Isso é o que vamos ver no próximo programa. 

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. 


