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REFERÊNCIA:  Lucas 2:1-30           Data de Gravação: 11.09.03 

PRODUTOR: Paulo Chaveiro            Locução: Paulo Chaveiro                           

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 capítulo 2 de Lucas. Como já 

anteriormente dissemos, Lucas escreve o seu evangelho com dois 

propósitos: 1º relatar com exactidão os factos da história  que 

ele conheceu a respeito de Jesus e 2º apresentar a solução para 

a vida espiritual dos seus ouvintes. Lucas também era grego e 

um grande companheiro de Paulo. O apóstolo Paulo refere-se a 

ele como Lucas o médico amável.  

 Levado pelo grande propósito espiritual, Lucas nos 

apresenta a pessoa de Jesus como sendo filho de Deus. Lucas não 

falava de um simples homem, mas de Deus feito homem. Jesus era 

o verbo de Deus feito homem.  

 Deus usou as principais civilizações antigas para 

preparar o mundo para receber a Cristo. Deus usa as grandes 

nações para o cumprimento dos seus desígnios. Podemos destacar 

3 povos usadas por Deus para os seus desígnios: O primeiro foi 

o povo de Israel. Israel era o povo escolhido de Deus. Era 
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monoteísta e tinha a Palavra de Deus em suas mãos. Por esta 

razão os judeus prepararam o mundo para receber a Cristo na 

área religiosa e espiritual.  

 O segundo povo é o romano. Marcos escreve o  

evangelho visando os romanos. Os romanos deram ao mundo uma 

grande contribuição política e de infra estruturas. As leis e o 

direito romano ainda hoje são estudados no mundo inteiro, assim 

como os seus monumentos e estradas.  

 O terceiro povo é o grego. Os gregos deram a sua 

grande contribuição através da filosofia, da ciência e da arte. 

É indiscutível o quanto o povo grego fez na área da cultura e 

do desenvolvimento do mundo, preparando-o para receber o 

Messias. Os Gregos lutava há vários séculos pela conquista do 

homem perfeito. Procuravam o homem ideal. Esta aspiração está 

patente na sua arte. Eles buscavam por todos os meios a beleza 

e a perfeição, porém jamais as encontraram. Era um povo 

politeísta. Tinham os seus deuses e tinham um altar ao Deus 

desconhecido para não correrem o risco de ferir alguma 

susceptibilidade. Quando o apóstolo Paulo prega no areópago de 

atenas, alguns anos mais tarde dos acontecimentos narrados no 

evangelho de Lucas, identifica aquele altar como sendo o altar 

ao Deus verdadeiro que criou o céu e a terra.  

 Lucas sendo grego e médico, visou no seu evangelho, 

alcançar o homem grego, com a sua mentalidade culta e 

preocupada com os factos e com a perfeição. Lucas apresenta-
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lhes o homem perfeito e a perfeição que é Cristo. Lucas mostra 

a incapacidade que o homem tem para alcançar por si mesmo os 

altos padrões e modelos ambicionados pelos gregos. O importante 

não era alcançar um grande desenvolvimento mental e cultural. 

Isto era bom, mas só por desenvolver a mente e a cultura, 

jamais se poderia alcançar a perfeição. Por esta razão Lucas 

começa o evangelho apresentando o nascimento de Jesus, antes de 

falar sobre o seu ministério, os seus ensinos, o seu 

sofrimento, a sua rejeição pelos homens, a sua morte na cruz e 

a sua ressurreição. Para Lucas esta é a grande mensagem que 

pode satisfazer as aspirações profundas do povo grego. O povo 

que muito contribuiu para a preparação do mundo para a vinda de 

Cristo através da cultura e da língua, recebe agora a mensagem 

que lhe possibilita alcançar os seus mais elevados ideais e 

aspirações: Recebem a mensagem de Jesus Cristo.  

 Alexandre “o Grande” foi indiscutivelmente um 

instrumento de Deus para espalhar a língua, bem como a cultura 

grega pelo mundo de então. Ele unificou o mundo que estava 

esfacelado pela guerra, pela política, pela distância e pela 

língua, colocou todos debaixo do seu império e deu a todos a 

possibilidade de uma língua e cultura comum. O povo que estava 

com a mente parada e enferrujada, sem querer pensar, começa 

agora a procurar respostas diante dos desafios da cultura, da 

filosofia e da política, da Grécia espalhadas por Alexandre 

Magno. Todos os povos, mesmo os mais primitivos e atrasados, 
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têm agora em que pensar. Desta forma estão mentalmente 

preparados para o evangelho, a mensagem que excede qualquer 

filosofia e qualquer cultura humana.  

 Vamos começar a ler os versos 1-5 do capítulo 2:  

"Por essa altura, o 
*
imperador Augusto 

f
 deu ordem para se fazer o recenseamento de toda a 

população do Império Romano. 
2 

Este primeiro recenseamento fez-se quando Quirino era 

governador da Síria. 
3 

Todos iam inscrever-se, cada um na sua cidade. 
4 

Por isso, José partiu 

de Nazaré, na província da Galileia, e foi para Belém, na província da Judeia, onde tinha 

nascido o rei David. Como José era descendente de David, 
5 

foi lá inscrever-se com Maria, sua 

mulher, que estava grávida. 
6 

Enquanto estavam em Belém chegou o momento de Maria dar à 

luz.
 7 

Nasceu-lhe então o menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e deitou-

o numa manjedoura, por não conseguirem arranjar lugar em casa.." O mundo 

conhecido era dominado pelos Césares. César Augusto convocou 

toda a população do império para um recenseamento. Estes 

imperadores não  queriam ser considerados ditadores, mas 

recebiam ou davam-se a si mesmos o título de deuses, recebendo 

inclusive culto do povo que governavam. Este recenseamento 

visava a arrecadação de mais impostos e o serviço militar. 

Sendo José da linhagem David, subiu para a cidade de Belém, a 

sua cidade natal. José naquele tempo morava na cidade de 

Nazaré, da Judéia. Tinha que levar consigo a sua esposa que 

estava grávida de Jesus. Vemos o imperador César Augusto, que, 

não temia a Deus e queria receber adoração do povo, sendo usado 

por Deus para determinar a ida de José e de Maria a cidade de 
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Belém de Judá, afim de se recensearem. Ocasião em que nasce o 

filho de Deus no mundo. Nascendo exactamente na cidade de Davi, 

em Belém, como já havia sido profetizado muitos séculos antes 

pelos profetas. Maria levava consigo no seu ventre, o único 

Deus que devia ser adorado, que é Jesus. E é Ele o rei de 

todos, o rei do mundo, o filho de Deus. Os homens estão nas 

mãos de Deus. Mesmos os imperadores, os presidentes e os 

estadistas que não crêem em Deus estão nas mãos de Deus. O 

menino Jesus nasceu numa manjedoura porque não havia lugar para 

o casal, para José e Maria nas hospedarias. Ficaram mesmo numa 

rude estrebaria, e foi ali onde nasceu o Rei dos reis e Senhor 

dos senhores, o Salvador do mundo. César Augusto não estava 

tomando conhecimento dessas coisas, pois a única coisa que lhe 

interessava era o imposto, era o serviço militar, era o 

conforto, era a luxúria e mais nada. Mas mesmo ele não sabendo 

estada a contribuir para que se cumprisse ali em Belém, a 

profecia do nasceu de Cristo. Vejamos agora o versículo 8: 

"Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e 

guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite." Este é 

um versículo que tem sido usado por muitos para determinar o 

tempo ou a estação do ano em que Jesus nasceu. Há muitos 

preocupados realmente com este assunto do dia, ou da estação, 

do ano em que Jesus nasceu. Sinceramente Para mim este assunto 

não é assim tão importante. O que é realmente importante é que 

Jesus nasceu, não importa em que estação do ano, ou em que dia. 
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Isso para mim não é tão importante por eu como muitos que se 

calhar me estão a ouvir tem duas datas de nascimento, uma real, 

no dia em que nascemos e uma outra em que fomos registrados, 

por isso eu tenho duas datas de nascimento, aquela em que 

realmente nasci e aquela em que foi registado, por isso para 

mim o mais importante ainda é que Cristo nasceu e morreu para 

nos salvar. Esta é a grande mensagem da Palavra de Deus. Ele 

nasceu para depois morrer em favor dos pecadores.  

Agora vejamos os versículos 9 a 11: "E um anjo do Senhor desceu 

aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, 

e ficaram tomados de grande temor. O anjo porém lhes disse: Não 

temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria que o 

será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, 

o Salvador que é Cristo o Senhor." Vemos aqui, prezado amigo, 

esses homens humildes, das campinas de Belém recebendo a visita 

desses anjos que lhes trouxeram a grande notícia do nascimento 

de Jesus. Deus mobiliza os seus anjos para virem, não a 

Herodes, não a César Augusto, mas aos pastores de Belém, afim 

de anunciarem as boas novas de grande alegria que são o 

nascimento de Jesus, a vinda do Salvador, o Messias. O anjo 

disse que não deviam temer, pois estavam ali para trazer uma 

mensagem que era alegre, pois o Salvador à muito esperado havia 

nascido em Belém. Era uma grande notícia que devia interessar a 

todos. Os pastores ficaram profundamente interessados. A glória 

do Senhor brilhou ao redor deles. A beleza celestial  
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revelada aos pastores mostra como Deus trata as pessoas de um 

modo diferente de nós. Vamos ler, prezado amigo, os versículos 

13 e 14: "E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da 

milícia celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas 

maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer 

bem." Aqui temos uma multidão celestial trazendo uma mensagem 

de paz. Deus envia do céu anjos trazendo-nos a mensagem de paz. 

E é de paz que o mundo precisa. Todos estão em busca de paz. 

Porém só em Cristo, o filho de Deus que nasceu em Belém, morreu 

numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, o homem pode encontrar 

a paz. Muitos que gritam hoje: Paz, paz! não tem realmente a 

paz, não conhecem a paz. Não haverá paz no homem a não ser que 

ele tenha Cristo como seu Salvador. O apóstolo Paulo diz: 

"Justificados pois pela fé tenhamos paz com Deus por meio de 

nosso Senhor Jesus Cristo." Então homem nenhum pode 

experimentar a paz, sem ter no coração a pessoa de Cristo. É 

preciso aceitá-lo pela fé como Salvador. Antes de experimentar 

a paz, prezado amigo, o homem tem que experimentar a salvação. 

A paz mundial não existirá até que Jesus Cristo venha. E Ele 

virá pela segunda vez e reinará sobre nós. Até lá o homem 

estará entregue ao conflito e às guerras. O mundo vive em 

guerra, porque o homem está numa guerra interior e em rebelião 

contra Deus. Só quando recebemos a Cristo pela fé como seu 

Salvador podemos encontrar essa paz tão desejada. É isto o que 

o apóstolo chama, prezado amigo, de reconciliação com Deus. 
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“Glória a Deus nas alturas e paz aos homens... que são salvos 

pelo sangue de Cristo aqui na terra. Paz na terra a quem Ele 

quer bem”. Muitas pessoas citam essas palavras com o coração 

completamente vazio de paz. Aliás essas palavras têm se 

transformado num mero chavão, sem sentido para muitos. É 

preciso ter uma experiência com Deus por meio de Cristo. Jesus 

disse que a paz que ele dá ao homem não é a paz do mundo. 

Cristo disse: "A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não 

vo-lo a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, 

nem se atemorize." A paz de Cristo está ao alcance de qualquer 

pessoa, porque a única condição para o homem tê-la é aceitar 

pela fé a Cristo como seu Salvador, afim de ser justificado 

diante de Deus. Esta é a paz que excede a compreensão do homem. 

O apóstolo Paulo falando a respeito desta paz diz: "E a paz de 

Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos 

corações em Cristo Jesus." Esta paz excede o nosso entendimento 

porque nós a gozamos a despeito de tudo quanto se encontra ao 

nosso redor. Muita gente diz que tem paz quando tudo ao redor 

está O.K. Porém quando falta dinheiro, amigo, conforto, saúde, 

outras coisas, então a paz desaparece, se vai. A paz de Cristo 

é diferente. Ela existe no coração do homem mesmo quando as 

circunstancias não são favoráveis. Eis porque esta paz é 

diferente da paz do mundo. Por isso excede a nossa compreensão. 

Se você, prezado amigo, desejar entender as palavras aqui dos 

anjos quando disseram: "Glória a Deus nas maiores alturas e paz 
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na terra entre os homens a quem Ele quer bem", você precisa ter 

paz com Deus primeiro, ter paz dentro de si mesmo. E esta paz 

você só a possuirá se tiver Cristo em seu coração, se o aceitar 

pela fé como seu Salvador. Fora disto acontece com o homem o 

profeta do Velho Testamento disse: "Quando disserem paz, paz, 

virá a repentina destruição." E não é isto o que vemos na vida 

dos homens? Cristo é necessário, Cristo é indispensável para a 

sua salvação, para a sua paz aqui na terra. Agora vejamos o que 

fizeram os pastores. Vamos ler os versículos de 15 a 20: "E 

ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns 

aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o 

Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria 

e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o 

que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que 

ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria 

porém guardava todas essas palavras meditando-as no coração. 

Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por 

tudo o que tinha ouvido e visto como lhes fora anunciado." Os 

pastores foram e viram tudo o que os anjos lhes havia 

anunciado. Ficaram maravilhados com o que viram e ouviram e 

anunciaram a todos aquilo que contemplaram. É maravilhoso 

quando o homem vai a Cristo e recebe a mensagem do amor divino. 

Sua vida fica transformada, ele passa a anunciar aos outros 

aquilo que Jesus fez na sua vida. E é isto o que chamamos de 

testemunho. Os apóstolos depois que foram revestidos do 
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Espírito Santo, passaram a pregar a mensagem da Palavra de Deus 

com poder. Quando foram impedidos pelas autoridades, eles 

disseram que não podiam deixar de falar das coisas que haviam 

ouvido e visto. E que importava obedecer a Deus que aos homens. 

O apóstolo Pedro que havia negado a Jesus 3 vezes, diante de 

pessoas ridículas, agora toma uma posição firme diante de Jesus 

e do seu apostolado. Pedro estava disposto a morrer por Cristo, 

como de fato morreu, e prezado amigo, é de uma posição assim 

que nós precisamos tomar hoje. O crente hoje precisa dar um 

testemunho vivo de Cristo num mundo incrédulo, num mundo 

materialista, num mundo que se revolta e que se rebela contra 

Deus e contra Cristo. Precisamos dar um testemunho mais 

vibrante da pessoa sublime e gloriosa de nosso Senhor Jesus 

Cristo.  

 

Vejamos agora os versículos de 21 a 24: "Completados 8 dias 

para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus como 

lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passaram os dias da 

purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a 

Jerusalém para o apresentarem ao Senhor conforme o que está 

escrito na lei do Senhor: Todo o primogénito ao Senhor será 

consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está 

escrito na referida lei, um par de rolas, ou dois pombinhos." 

Vemos aqui que Jesus foi circuncidado aos 8 dias de nascido e 

depois apresentado no templo. Vemos, prezado amigo, que Maria 
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ofereceu sacrifícios de duas rolas e dois pombinhos, não em 

favor de Jesus, mas em favor dela mesma. Jesus não tinha pecado 

algum. Não havia necessidade de sacrifício em seu favor. E se 

Jesus se submeteu a cerimónia da circuncisão e do baptismo, 

assim bem como da sua apresentação no templo foi para se 

identificar connosco, com o povo de Israel e para cumprir tudo 

quanto estava escrito na lei, mas Ele não tinha pecado algum. 

Jesus Recebeu sobre si os nossos pecados. Mas não tinha pecado 

em si mesmo.  

No próximo programa continuaremos a olhar para o relato que 

Lucas faz da vida 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.  

 

  


