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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. / 

Prezado amigo, antes de entrarmos no capítulo 16 do evangelho 

de Marcos, vamos voltar um pouco aos últimos versículos do 

capítulo anterior, capítulo 15 por onde passamos correndo em 

nosso último programa, porque estávamos com o nosso tempo 

esgotado. Mas como se tratam de versículos, realmente 

fundamentais, versículos que ensinam sobre a morte de Cristo, 

precisamos voltar um pouco lá para algumas considerações mais. 

Nós vimos no versículo 37 rapidamente, que quando Jesus 

entregou o Espírito ao Pai,  
37 

Mas Jesus deu um grande grito e morreu. 
38 

A 

cortina do 
*
templo 

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

um véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo no 

templo. Nós passamos por este versículo, assim, às pressas, e 

por isso estamos voltando a ele. Aqui temos algo simplesmente 

maravilhoso. No momento quando Jesus morreu, o véu do templo se 

rasgou de alto a baixo. Isto é bastante significativo. 

Rasgando-se o véu do templo naquele momento, o céu ficou como 

que, aberto para as nossas orações. O homem agora podia ir a 
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presença de Deus sem nenhum embaraço. Antes disso era preciso 

que o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, para 

oferecer sacrifício em favor do homem e interceder por ele 

diante de Deus. Agora qualquer homem, pode chegar a presença de 

Deus por meio da oração, a barreira do pecado foi removida com 

a morte de Cristo. A morte de Cristo foi o maior acontecimento 

deste mundo. Ele não morreu como as demais pessoas morrem, ele 

entregou o Espírito. Poderia ter ficado muito mais tempo na 

cruz se quizesse. Não morreu porque o seu corpo não pudesse 

mais funcionar, como ocorre quando alguém morre. O próprio 

Pilatos ficou admirado quando soube que ele, Jesus, já havia 

morrido.  Mc.15: 39 lemos: 
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!”              

O que vemos aqui nestas palavras deste centurião é a sua 

confissão de fé. Ele descobriu por meio da morte de Cristo que 

Cristo era realmente o filho de Deus. Este centurião não tinha 

lido nenhuma teologia, nenhum livro expondo as doutrinas 

cristãs, as verdades bíblicas. Então é claro que ele foi 

convertido por meio da sua contemplação de Cristo na cruz, como 

foi também o caso do ladrão que estava crucificado ao lado de 

Jesus e que se arrependeu. O homem é salvo por meio da fé, e a 

fé vem quando olhamos para Cristo como Salvador. Ali junto a 

cruz de Cristo estavam aqueles fiéis discípulos de Jesus ver. 

40: 
40 

Estavam também algumas mulheres a observar de longe. Entre elas Maria Madalena, 
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Maria (mãe de Tiago Menor e de José) e Salomé." 41 Estas mulheres tinham já 

acompanhado e ajudado Jesus, quando ele andava pela Galiléia. 

Encontravam-se lá também muitas outras que o tinham acompanhado 

até Jerusalém. É importante notarmos, prezado amigo, a presença 

dessas mulheres aqui, dando a entender que elas foram as 

últimas pessoas a deixarem o Calvário e as primeiras a chegarem 

no domingo ao sepulcro de Jesus, que já estava vazia. "
42 
Ao 

cair da noite, na altura da preparação do 
*
sábado, isto é, na 

sexta-feira à tardinha, 
43 

apareceu José de Arimateia. Era um 

conselheiro muito respeitado, que também esperava a vinda do 

*
Reino de Deus. Encheu-se de coragem e foi ter com Pilatos para 

lhe pedir o corpo de Jesus." Estamos diante de um discípulos 

bem interessante, pois este era um discípulo oculto que Jesus 

tinha. Muitos falam contra José de Arimatéia que se escondia, 

ou que escondia a sua fé, não dando assim um testemunho claro e 

público da sua fé em Cristo. Ele também esperava o reino de 

Deus e era um discípulo oculto de Jesus. Apesar de ter 

escondido a sua fé durante algum tempo, vemos que no momento 

quando todos os apóstolos tinham fugido, José de Arimatéia 

aparece para pedir o corpo de Jesus ao governador romano, para 

sepultá-lo condignamente. E colaca-o numa sepultura nova que 

tinha sido feita pelo próprio José de Arimatéia. Revelou ele 

grande coragem e amor por Jesus e pela verdade. Se por medo ou 

por outra razão havia vivido escondido até ali, Deus o levou a 

aparecer numa hora perigosa e profundamente necessária. Ele era 
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um ilustre membro do Sinédrio, portanto uma pessoa da alta 

sociedade, de alto destaque social, político e religioso. O 

versículo 43 mostra esta grande personagem desta forma:  

43 apareceu José de Arimateia. Era um conselheiro muito 

respeitado, que também esperava a vinda do *Reino de Deus. 

Encheu-se de coragem e foi ter com Pilatos para lhe pedir o 

corpo de Jesus. 44 Pilatos ficou admirado ao ouvir que Jesus já 

tinha morrido e mandou chamar o oficial para lhe perguntar se 

tinha sido há muito tempo. 45 Depois de o oficial o ter 

informado, Pilatos entregou o corpo de Jesus a José de 

Arimateia.” Pilatos ficou admirado pelo fato de Jesus ter 

morrido tão rápido. Os ladrões que estavam sendo crucificados 

ao seu lado, tiveram de ter as pernas, quebradas, para que 

morressem, a fim de não ficarem na cruz até o dia seguinte, que 

era sábado. Que contrariava os princípio religiosos dos judeus. 

Um crucificando poderia passar dias se agonizando nos braços de 

uma cruz. A cruz era um dos piores instrumentos de tortura. E o 

versículo 46 diz: 
46 

Este foi despregar o 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 aqui o zelo, o amor e a 

dedicação que José de Arimatéia revelou a Jesus depois de sua 

morte. Certamente ele foi tomado de um profundo arrependimento 

pelo fato de não haver sido declarado abertamente a favor de 
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Jesus, como seu discípulo.  

Agora vamos para o capítulo 16, prezado amigo, que é o último 

capítulo do evangelho de Marcos. Este capítulo fala da 

ressurreição de Jesus, que é uma das doutrinas fundamentais do 

cristianismo. falar de Cristo e Cristo ressuscitado é uma 

mensagem que comunica vida aos corações que estão desesperados 

e famintos, a ressurreição de Jesus é a única mensagem de 

esperança para o mundo de hoje. O Cristo vivo que não está na 

sepultura. O anjo diz assim: "Ele não está aqui, ressuscitou”, 

disse o anjo a aquelas mulheres no domingo de manhã. Esta é a 

mensagem que temos para o mundo de hoje. Este capítulo que 

estamos a estudar que é o capítulo 16 de Marcos, é alvo de 

críticas, alguns acham que alguns dos versículos deste capítulo 

não são autêntico, Eu creio firmemente que todo este capítulo é 

a Palavra de Deus divinamente inspirada. E a crítica dos homens 

com as suas opiniões não diminuem em nada o valor de todo este 

capítulo de Marcos. Os versículos são criticados por muitos 

estudiosos que são os versículos de 9 a 20. Porém grandes 

homens de Deus, profundos conhecedores da Bíblia, grandes 

autoridades da Palavra de Deus, crêem firmemente que o capítulo 

todo é divinamente inspirado. Tão divinamente inspirado por 

Deus e tão autêntico como qualquer outro. É necessário que se 

diga isto para que um ou outro ouvinte não venha a pensar que 

ignoramos esta crítica que se levantam contra a Bíblia. Vejamos 

agora o primeiro versículo deste capítulo 16: "
1 

Depois de passar o 
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*
sábado Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para irem pôr 

no corpo de Jesus." Vemos aqui essas mulheres no domingo de manhã, 

na sepultura com aromas para embalsamar a Jesus. As mulheres 

foram as últimas que saírem do Gólgota. E vale a pena repetir 

que foram as primeiras a chegar à sepultura. Que dedicação, que 

amor essas mulheres tinham por Jesus. Diz assim o versículo 2: 

2 
Por isso, no domingo de manhã, ao nascer do sol, foram ao 

túmulo. 
3 
Pelo caminho diziam umas às outras: “Quem nos há-de 

rodar a pedra que está na entrada do túmulo?” ?” 
4 
É que a pedra 

era enorme. Mas quando lá chegaram, viram que já tinha sido 

arredada para o lado” 

E elas estavam a antecipar um possível problema, que era a 

remoção da pedra que havia sido posta na entrada, do túmulo. 

Vemos aqui, que nunca devemos sofrer, antecipação, porque o 

problema pode não existir. O maior sofrimento de muita gente é 

devido aos problemas que são irreais, que não existem. Diz o 

versículo 5: 
5 

Entraram no túmulo e viram lá dentro, sentado, à direita, um jovem 

vestido de branco. Ficaram muito assustadas,” não era para menos encontrar a 

sepultura aberta, com a pedra removida, e um jovem assentado lá 

dentro vestido de branco. Era a presença de um anjo como diz os 

outros evangelhos e não propriamente a presença de um rapaz, de 

um jovem. Os anjos sempre apareciam na forma de homens. Ele 

porém lhes disse, 
6 

mas o jovem disse-lhes: “Não se assustem! Vêm procurar Jesus 

de Nazaré que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Já não está aqui. Vejam o lugar onde o 

tinham posto." Aqui está a maior mensagem de todos os tempos. O 
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Cristo da cruz havia ressuscitado. A sua ressurreição era a 

confirmação de tudo quanto havia dito e de tudo quanto os 

apóstolos e profetas disseram a respeito dele. Era um final 

glorioso da história de Cristo aqui na terra. Ele morreu 

voluntariamente, entregando-se aos seus malfeitores, sendo 

crucificado numa cruz, mas agora ressuscitado. Esta foi a 

mensagem daquele anjo que estava no sepulcro vazia. O anjo 

Disse: Vêm procurar Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Já não está 

aqui. Vejam o lugar onde o tinham posto. 
7 

Vão já avisar Pedro e os outros discípulos e 

digam-lhes: Ele vai para a Galileia antes de vocês. Lá o hão-de ver, como ele vos tinha dito 
s
.” 

Como vemos o anjo estava bem informado, e vemos Jesus cumprindo 

fielmente o seu programa, porque estava indo para a Galiléia 

como havia dito aos seus discípulos, antes da morte. Ele segue 

o seu programa. Elas receberam a incumbência de ir, avisar os 

discípulos a respeito da ressurreição de Cristo e dizer que 

eles deveriam ir para a Galiléia onde se encontrariam com o 

Cristo ressuscitado. E o versículo 8 diz:  

8 
Elas saíram do túmulo a correr, pois estavam a tremer de espanto. E não contaram nada a 

ninguém, de tão assustadas que estavam. 

É assim mesmo que o ser humano reage diante de coisas assim. 

Eram fatos maravilhosos que deveriam ter enchido aquelas 

mulheres de alegria, de profunda alegria, pois Jesus havia sido 

ressuscitado como muitas vezes havia predito, porém elas 

ficaram tomadas de medo. É assim mesmo o comportamento humano 

diante de feitos e de fatos sobrenaturais. O ser humano não  
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está acostumado com estes fatos. Só a presença de um anjo 

mesmo, de um anjo de Deus, basta isto para se temer, mas o medo 

é coisa muito séria, prezado amigo, é uma força que chega a 

paralisar as pessoas. Vemos aqui que essas mulheres que foram 

ao sepulcro e que viram a tumba vazia, provando que Jesus havia 

ressuscitado, além disto, o anjo lhes disse que Jesus havia 

ressuscitado e que estava indo para a Galiléia onde se 

encontraria com os seus discípulos. Mandou realmente o anjo que 

essas mulheres fossem falar aos seus discípulos, a respeito 

desses fatos gloriosos. Porém o versículo 8 diz que de medo 

nada disseram a ninguém. E por causa do medo que domina muitos 

crentes hoje, muitos estão a viver sem receber a mensagem mais 

poderosa deste mundo que é a mensagem de Cristo, a mensagem do 

Cristo ressuscitado. o versículo 9 que diz assim:  

9  t Depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu no domingo de 

manhãzinha primeiramente a Maria Madalena, de quem antes tinha 

expulsado sete espíritos maus. 10 Ela foi levar a notícia aos 

companheiros de Jesus, que estavam muito tristes e a chorar. 

11 Quando eles ouviram dizer que Jesus estava vivo e que ela o 

tinha visto, não acreditaram. 

12 Mais tarde, Jesus apareceu de forma diferente a dois 

discípulos que iam a sair da cidade. 13 Eles foram logo levar a 

notícia aos outros discípulos, que nem mesmo assim 

acreditaram." Vemos que Jesus deixou a sepultura no domingo, o 

primeiro dia da semana. Eis a importância do domingo para todos 
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os cristãos.  O dia do Senhor, o dia em que o Senhor venceu a 

morte. Se Deus terminou a obra da criação no sábado, Deus 

terminou a obra de salvação no domingo. A ressurreição de Jesus 

foi a coroação do trabalho que veio realizar em favor da 

humanidade. Jesus procurou primeiramente a esta mulher em cuja 

a vida realizou milagres tão grandes como a da sua conversão e 

da libertação de sete demónios que a atormentavam. Ela tornou-

se uma das grandes discípulas de Jesus, ficando ao pé da cruz 

até o fim, assistindo toda a agonia e morte de Cristo. Depois 

assistindo ao seu sepultamento. ela Foi uma das primeiras que 

visitou a sepultura de Jesus no domingo pela manhã. E foi a ela 

que Jesus primeiramente procurou depois de ressuscitado. E 

Maria Madalena, não ficou tomada de medo, pois assim diz o 

versículo 10 como vimos. Temos a seguir o aparecimento de Jesus 

a dois dos seus discípulos quando viajavam para a aldeia de 

Emaús. Este caso é melhor descrito no evangelho de Lucas porque 

ele nos apresenta detalhes maravilhosos. Diz aqui que esses 

dois discípulos voltaram para Jerusalém e contaram aos outros 

discípulos a experiência que tiveram pelo caminho, isto é, a 

presença de Jesus com eles. Porém os discípulos não 

acreditaram. Diz assim o versículo 14: 
14 

Por fim, Jesus apareceu aos onze 

discípulos quando eles estavam à mesa. Censurou-os por não terem fé e pela sua teimosia em 

não acreditarem nas pessoas que já o tinham visto ressuscitado. 

Prezado amigo, a incredulidade é repreendida pelo Salvador 

mesmo na vida dos crentes. Quando deixamos de crer nos fatos 
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gloriosos, no cristianismo, na Palavra de Deus, então somos 

censurados por Cristo. E no versículo 15 temos Jesus ordenando 

aos seus discípulos que saíssem por toda a parte pregando o 

evangelho:
15 

Depois disse-lhes: “Vão por todo o mundo e preguem a 
*
Boa Nova a toda a 

gente 
u
. 

16 
Quem crer e for baptizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é 

uma das ordens ou mandamentos de Cristo mais claros que 

encontramos no Novo Testamento. A grande missão da igreja de 

Cristo no mundo é a de evangelizar. Este é o grande imperativo 

de Cristo aos crentes. Jesus responsabilizou a igreja pela 

evangelização do mundo. Foi esta a grande tarefa que recebemos, 

para realizar neste mundo. Muitas igrejas estão preocupadas com 

certas actividades, algumas dessas importantes, porém essas 

igrejas estão esquecidas de que a sua missão, por excelência é 

a proclamação de Cristo ressuscitado. A questão do baptismo 

aqui é muito importante. O cristão precisa ser baptizado, como 

manifestação da sua fé e não a de outra pessoa qualquer, é por 

isso que vamos encontrar este aspecto tão enfatizado no livro 

de Actos dos Apostolo. embora que o baptismo não salve, porém é 

um testemunho que deve acompanhar a vida e o testemunho do 

cristão. Depois vemos mensionados uma serie de sinais que 

deveriam acompanhar o trabalho dos apóstolos, e os últimos 

versículos dizem assim:  

17 
Os que tiverem fé serão reconhecidos por estes sinais: em meu nome expulsarão espíritos 

maus e falarão novas línguas. 
18 

Se pegarem em serpentes ou beberem qualquer veneno, não 

sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados.” 
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19 
Depois de ter falado aos discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e tomou lugar à direita 

de Deus. 
20 

Os discípulos foram então pregar a Boa Nova por toda a parte. E o Senhor 

ajudava-os e confirmava a pregação por meio de milagres.  

Vemos aqui a presença de Deus, embora presença espiritual no 

ministério dos apóstolos, mesmo depois que Jesus foi recebido 

no céu e assentado a destra de Deus. Em Mateus vemos que Jesus 

prometeu: "Eis que estou convosco até a consumação do mundo. 

Estou convosco todos os dias até a consumação  do mundo." 

Cristo está presente na obra da evangelização. Assim concluímos 

o evangelho de Marcos. No próximo programa vamos iniciar o 

estudo do livro de Levítico.  

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.  

 

  


