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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 agora no versículo 36 do capítulo 1 de 

Lucas. Aqui Deus quebra o silêncio de quase 400 anos, numa 

conversa que tem com o seu servo Zacarias. Numa noite em que se 

realizava o sacrifício no templo, o sacerdote Zacarias estava 

no altar da oração e orava para que Deus lhe desse um filho. 

Apesar de orar, Zacarias não cria firmemente que Deus pudesse 

responder a sua oração. Ele orava sem fé. Orava como muitos de 

nós oramos: Oramos sem fé. As nossas orações só serão 

respondidas quando temos fé. Porém a Bíblia apresenta algumas 

excepções a este princípio. Zacarias é uma delas; mesmo orando 

sem fé, Deus atende ao seu pedido. Possivelmente já passou por 

uma experiência semelhante em que pediu alguma coisa a Deus, 

sem fé suficiente, e apesar disso obteve resposta a esse 

pedido. Deus é quem responde e fá-lo de acordo com os seus 

propósitos e planos. Isso porém não invalida que tenhamos que 

cumprir certos requisitos na nossa relação com Ele.   
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 Nos versos anteriores falamos já sobre o anuncio do 

nascimento de Jesus Cristo e de João Baptista. No versículo 36 

o autor relata como tudo se passou. O anjo Gabriel veio a Maria 

e lhe anunciou o nascimento de Jesus. Este anúncio suscitou 

várias questões na mente de Maria: “Maria perguntou então ao anjo: “Como 

é que isso pode ser, se eu sou virgem?” E o anjo foi claro com Maria. É 

interessante notar que Lucas sendo médico, usou termos médicos 

para narrar a bela história do nascimento de Jesus. A sua 

narrativa, comparada com os outros evangelhos, é a mais 

detalhada sobre o nascimento de Jesus. O anjo explica desta 

forma o mistério do nascimento virginal de Jesus a Maria:  “O 

Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Deus altíssimo te cobrirá como uma nuvem 
e
. Por 

isso o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus.”  Não se poderia ter um 

esclarecimento melhor do que este de um assunto tão importante. 

 Versículo 36: " 
Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua 

muita idade. Dizia-se que não podia ter filhos, mas já está no sexto mês." Podemos ver que o 

nascimento de João Baptista foi também um nascimento 

miraculoso, sem que no entanto a sua mãe fosse virgem.  

 Versículo 37: " 
É que para Deus não há nada impossível." Esta 

afirmação precisa de ser bem entendida: Nada é impossível para 

Deus quando Ele deseja cumprir a Sua vontade. Quando Deus 

planeja ou decide fazer algo, nada lhe é impossível. A Bíblia 

não diz que nada é impossível a Deus quando nós desejamos ou 

planejamos que Deus faça alguma coisa. Se o que desejamos vai 

de encontro ao que Deus deseja, então não haverá impossíveis 
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para Deus. Não é o que eu digo ou o que eu desejo que Deus pode 

ou tem de fazer. Aquilo que queremos pode ser contrário ao que 

Deus quer. Muitas vezes os nossos planos e desejos são 

egoístas. Deus não satisfaz os nossos desejos egoístas nem os 

nossos caprichos. Podemos ficar decepcionados com Deus quando 

não são satisfeitos os nossos desejos e caprichos. Nada é 

impossível a Deus quando se trata daquilo que Deus quer e 

planeja. Tudo o que Deus determina fazer, ele o faz, o que não 

quer dizer que vá fazer tudo o eu ou qualquer outra pessoa 

queira. Nem sempre o que eu quero Deus quer.  

 Versículo 38: "Maria disse então: “Servirei o Senhor como ele 

quiser. Seja como tu dizes.” E o anjo retirou-se."  Maria mostra uma grande 

humildade e submissão a Deus. Revela ser alguém que se coloca a 

inteira disposição de Deus para fazer a Sua vontade.  

 Na sequência da aparição do anjo, Maria visita a 

sua prima Isabel na região deserta e montanhosa onde esta 

vivia. Versículos 39 a 41: "Por aqueles dias, Maria apressou-se em ir a uma 

povoação nas montanhas da Judeia. 
40 

Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 

41 
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança mexeu-se dentro dela. Isabel ficou 

cheia do Espírito Santo 
42 

e disse em voz alta: “Abençoada és tu mais do que todas as 

mulheres e abençoado é o filho que de ti há-de nascer! 
43 

Que grande honra para mim ser 

visitada pela mãe do meu Senhor! 
44 

Mal ouvi a tua saudação, logo a criança que trago dentro 

de mim saltou de alegria. 
45 

Feliz de ti que acreditaste, pois há-de acontecer tudo o que te foi 

dito da parte do Senhor." Estes versículos falam do milagre que Deus 
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realizou. Trata-se de algo sobrenatural que não tem explicação 

natural. Vemos a criança no ventre estremece, após a saudação 

de Maria, e Isabel fica dominada pelo Espírito Santo. Como se 

explica natural ou cientificamente aquilo que Deus faz de forma 

sobrenatural? Quem não conhece a história toda a respeito de 

Jesus e da grande e longa preparação de Deus para a vinda do 

seu filho a terra, e não conhece os grandes recursos de Deus 

para executar os seus planos, jamais poderá entender aquilo que 

Deus fez e faz na humanidade.  

 Pelas declarações de Isabel vemos que ela cria 

firmemente em tudo quanto ouvia do Senhor. Podemos até dizer, 

baseados nesta passagem, que ela revelou mais fé do que o seu 

marido Zacarias. Aquele foi um momento muito importante para 

Isabel, pois sentiu intensamente a presença do Espírito Santo. 

Para Maria também foi importante, porque era muito jovem e 

podia receber ajuda e ganhar experiência com Isabel, sua prima 

que já tinha uma idade mais avançada. Isabel chama Maria de 

mulher bendita entre as mulheres. Isso não quer dizer que ela 

seja superior a qualquer uma das mulheres, do passado ou do 

futuro, nem que ela esteja acima das mulheres. Quer 

simplesmente afirmar que Maria é uma das muitas mulheres 

abençoadas por Deus e escolhidas por Ele para fazer a Sua 

vontade. Maria precisava de encorajamento e compreensão numa 

ocasião como aquela. E em Isabel Maria encontrou grande ajuda.  
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 Vejamos agora os versículos 46 a 48: "Maria disse então: 

“O meu coração louva o Senhor 
47

 e alegra-se em Deus, meu Salvador,
 48

 porque ele olhou 

com amor para esta sua humilde 
*
serva! Daqui em diante toda a gente me vai chamar ditosa," 

No chamado cântico de Maria, uma excelente obra poética, Maria 

louva e agradece a Deus por ter sido a escolhida para trazer 

Cristo ao mundo. Não foi ela que escolheu ser a mãe do Senhor. 

Foi o próprio Deus que, na Sua soberania, a escolheu para ser a 

mãe de Jesus. Não podemos transformar Maria em deus, nem em co-

redentora com Cristo, pois a Bíblia diz que há um só Deus e um 

só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. 

Também não podemos deixar de reconhecer Maria foi mais bem-

aventurada entre todas as mulheres por ter tido o privilégio de 

ter no seu ventre o Salvador e Senhor da humanidade. Vemos que 

Maria refere-se a Jesus como “meu Salvador”. Ela precisou de 

Salvador. Era por isso igual a qualquer pecador que necessitava 

de salvação.  

 Versículos 49 a 56:  “pois grandes coisas me fez o Deus poderoso. Ele é 

Santo!
 50

 Ele é sempre misericordioso para aqueles que o adoram, em todas as gerações.
 51

 Faz 

coisas grandiosas com o seu poder extraordinário. Vence os orgulhosos e deixa-os 

confundidos.
 52

 Derruba os poderosos e levanta os humildes.
 53

 Enche de coisas boas os que 

têm fome, e manda embora os ricos de mãos vazias.
 54

 Conforme tinha prometido aos nossos 

antepassados, ajudou o povo de Israel, que o serve. Lembrou-se dele, cheio de misericórdia.
 55

 

Foi bondoso para Abraão e seus descendentes para sempre.”
 56 

Maria ficou com Isabel cerca 

de três meses e depois voltou para sua casa.”  No seu cântico Maria mostra a 
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obra maravilhosa que Cristo veio fazer nos corações e no mundo. 

Cristo veio trazer uma resposta perfeita para o problema do 

coração do homem. Jesus veio libertar o ser humano de todos os 

poderes que o escravizam. Deus quis que o homem fosse 

verdadeiramente livre da tirania do pecado, por isso enviou 

Cristo que com o Seu poder derruba todas as armadilhas de 

Satanás na vida espiritual do homem. Jesus disse: "Conhecereis 

a verdade, e a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, 

sereis verdadeiramente livres."  

 Vamos ler os versículos 57 a 66: "Quando acabou o tempo, 

Isabel teve um menino. 
58 

Os vizinhos e os parentes foram dar-lhe os parabéns com muita 

alegria, por verem que Deus tinha sido tão bom para ela. 
59 

Quando a criança tinha oito dias 

foram 
*
circuncidá-la, e queriam pôr-lhe o nome de Zacarias, como o pai. 

60 
Mas a mãe disse: 

“De maneira nenhuma! Ele vai chamar-se João.” 61
 
Responderam-lhe: “Mas não há ninguém 

na tua família com esse nome!” 62
 
E perguntaram por gestos ao pai do menino como é que ele 

queria que o filho se chamasse. 
63 

Zacarias pediu então uma tabuinha e escreveu: “O nome 

dele é João.” E ficaram todos muito admirados. 
64 

Nesse momento, voltou a fala a Zacarias e 

ele pôs-se a dar louvores a Deus. 
65 

Os vizinhos ficaram assustados com o que viram. E a 

notícia espalhou-se logo por toda a região montanhosa da Judeia. 
66 

Todos os que ouviam falar 

do que tinha acontecido ficavam a pensar, e perguntavam: “Que virá a ser este menino?” De 

facto, o poder do Senhor estava com ele." Zacarias estava mudo e surdo. 

como não ouvia, não soube que nome deu Isabel ao menino. Usou 

então uma pequena tábua para que o nome do menino não fosse 

mudado. Zacarias teve o cuidado de cumprir a ordem de Deus 
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recebida através do anjo. A experiência que Zacarias teve com 

Deus foi muito importante para a sua fé. A sua oração foi 

respondida, mas até lá ele ficou sem poder falar. O sacerdote 

teve muito tempo para reflectir sobre o seu encontro com Deus e 

sobre a promessa que Deus lhe havia feito de lhe dar um filho.  

 Nos dias de hoje não precisamos de experiências 

semelhantes para que a nossa fé cresça. A fé do crente não se 

deve fundamentar naquilo que ele vê. A Palavra de Deus deve ser 

a base da nossa fé. Porém não negamos que certos acontecimentos 

da nossa vida fortalecem a fé que temos.  

 Versículos 67 a 69: "Zacarias, o pai do menino, ficou cheio do 

Espírito Santo e pôs-se a 
*
profetizar assim:

  68 
“Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque 

veio socorrer e salvar o seu povo. 
 69

 Ele fez nascer entre nós um poderoso Salvador, 

descendente do seu 
*
servo David." Vemos aqui uma profecia a respeito de 

Jesus Cristo. Só Ele pode redimir Israel e todos os homens. 

Esta profecia foi feita na altura em que Deus já tinha 

introduzido no mundo o seu filho, no qual ela se cumpriu.  

 Versículos 70 a 75: "
70

 Há muito tempo que ele prometeu, por meio dos seus 

santos 
*
profetas, 

 71
 que nos ia livrar dos nossos inimigos e do poder de todos aqueles que nos 

odeiam; 
 72

 que havia de tratar com misericórdia os nossos antepassados, e lembrar-se da santa 

*
aliança que tinha feito.

  73
 Deus tinha prometido com juramento ao nosso antepassado Abraão 

74
 que nos ia livrar dos nossos inimigos para podermos servi-lo sem receio, 

 75
 como pessoas 

santas e justas todos os dias da nossa vida." Aqui vemos a fé viva deste 

sacerdote nas promessas de Deus: As promessas feitas a Abraão 
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ainda eram válidas para ele. Temos em Zacarias um crente fiel, 

um homem cuja fé nas promessas de Deus era viva, embora muitos 

conterrâneos seus tivessem perdido a fé. A salvação para o 

mundo vinda da casa de David foi Cristo. Jesus Cristo, 

Descendente de Davi, era o Messias e Salvador. Zacarias jamais 

perdeu a fé nas promessas de Deus feitas a Abraão e ao seu povo 

em juramento. E esta fé foi honrada por Deus. E Deus continua 

honrando a fé do seu povo. Deus nunca falha nas suas promessas. 

Muitos séculos após a promessa feita a Abraão, Jesus veio. Era 

o cumprimento da promessa. Era a bênção prometida.  

Esta mesma fé revoluciona a vida dos homens de hoje, quando 

amamos e confiamos em Cristo.  

 Versículos 76 e 77: "E tu, meu filho, serás chamado profeta do 

Deus altíssimo. Irás adiante do Senhor para lhe preparares o caminho.
 77

 Anunciarás ao seu 

povo que ele o salvará, perdoando-lhe os pecados,
 
"  

 Versículos 78 e 79: "porque o nosso Deus é cheio de 

misericórdia. Ele fará brilhar entre nós uma luz que vem do céu.
 79

 Essa luz iluminará os que 

se encontram na escuridão e na sombra da morte e guiará os nossos passos pelo caminho da 

paz." Zacarias sabe que o Messias estava no meio do povo. Sabia 

que o Messias havia chegado e que a promessa de Deus estava 

sendo cumprida naquela altura. Tudo isso lhe foi revelado pelo 

Espírito de Deus. João Baptista ia ser o precursor do Messias. 

Seria aquele que introduziria o Messias à nação de Israel e ao 

mundo, apresentando-O como o Cordeiro de Deus que tira o pecado 

do mundo.  
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 Nas suas palavras de gratidão a Deus, Zacarias 

reconhece que Jesus é a luz do mundo. Jesus veio para alumiar 

os que vivem nas trevas e para dissipar do coração do homem as 

trevas do pecado, tornando o homem verdadeiramente livre. 

 Versículo 80: "O menino desenvolvia-se no corpo e no espírito e viveu no 

deserto até ao dia em que se apresentou ao povo de Israel." Este menino que 

crescia e se fortalecia em Espírito é João Baptista.  

João Baptista era uma pessoa muito diferente das demais. 

Falaremos mais sobre ele nos capítulos seguintes.  

 Este é o relato do nascimento de João 

Baptista, o precursor de Jesus. No próximo estudo falaremos 

sobre o nascimento de Cristo. Deus preparou as coisas com 

absoluta exactidão, por isso enviou João Baptista como 

precursor para prepara o caminho para Jesus. Os propósitos de 

Deus são executados dentro do tempo e na ordem por Ele 

determinada.  

 Caro ouvinte pergunto-lhe se tem fé em Cristo? Tem 

a fé que Zacarias teve? Como é a sua fé? Muitas perderam a fé 

nas verdades sagradas. E são várias as razões para tal. O 

Senhor Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, 

o amor de muitos esfriaria, e é o que vemos acontecer. O amor a 

e a fé em Cristo estão a desaparecer. Vivemos tempos de 

apostasia e esfriamento da fé. Zacarias também viveu tempos 

assim, mas mesmo assim preservava no estudo da Palavra do 

Senhor e manteve a sua fé em Deus viva. Muitas Judeus criam nas 
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tradições religiosas, nos credos, nas liturgias e nos 

sacrifícios; porém Zacarias e sua esposa Isabel criam no Deus 

verdadeiro e no Cristo Salvador, profeta, sacerdote e rei. 

 No próximo estudo veremos em detalhe o nascimento de 

Cristo. 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.  

 
 

 


