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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, estamos no capítulo 2 de Lucas. E já falamos 

sobre o nascimento de Jesus, sobre a glória revelada pelos 

anjos aos pastores de Belém. Temos de destacar a beleza com que 

Lucas, o evangelista e médico descreve este grande 

acontecimento na história da humanidade. Lucas apresenta-nos a 

pessoa de Jesus com uma beleza incrível. Em nosso último estudo 

chegamos até o versículo 30 deste capítulo 2 de Lucas. Vamos 

agora estudar o cântico de Simeão. Lucas é o único autor 

bíblico que registra esses belos cânticos que tiveram lugar no 

nascimento de Jesus. Simeão estava no templo e ficou feliz por 

ver o menino Jesus, por ocasião da sua apresentação e diz o 

seguinte: "Agora Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a 

tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a 

qual preparaste diante de todos os povos. Luz para revelação 

aos gentios e para a glória do teu povo de Israel." Aqui temos 

esta declaração maravilhosa de Simeão. Ele fala da salvação que 

foi preparada para todos os povos. A salvação aqui referida é a 
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pessoa de Jesus Cristo conforme já temos dito. Grande verdade 

foi dita por Simeão e isto certamente falou maravilhosamente ao 

coração de José e de Maria. O Salvador aqui mencionado, não foi 

José, nem Maria, mas Jesus Cristo. Agora vejamos os versículos 

33 e 35: 
33 

Os pais de Jesus estavam admiradíssimos com o que Simeão dizia do menino. 

34 
Simeão abençoou-os e disse a Maria sua mãe: “Este menino é para muitos em Israel motivo 

de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens, 
35 

para revelar os pensamentos 

escondidos de muitos. Uma grande dor, como golpe de espada, trespassará a tua alma.” 

Prezado amigo, Maria certamente pagou um preço muito alto para 

trazer o Salvador ao mundo. Foi difícil para ela se apresentar 

diante do público no seu estado de gravidez. Foi difícil para 

ela, principalmente ver Jesus morrer na cruz, depois de ter 

sofrido muito injustamente nas mãos dos pecadores. A cruz de 

Cristo tem movido muita gente. Os artistas têm feito muitos 

quadros da paixão e do sofrimento de Cristo. Muitos poetas têm 

falado  e cantado nos seus versos a respeito do drama do 

Calvário. Os pregadores têm anunciado o evangelho, apresentando 

a cruz de Cristo. É o Cristo crucificado que temos de pregar. 

Agora não devemos ficar só impressionados com o sofrimento de 

Cristo, cheios de compaixão, cheios de pena. Não é isto o que 

Deus quer de nós em relação a cruz. Cristo não está interessado 

em nossa simpatia ou pena. Aqui no evangelho de Lucas, nós 

vamos ver que quando as mulheres que o seguiam pela via 

dolorosa do Calvário carregando a sua cruz, começaram elas a 

chorar. Então Jesus lhes disse: "Não choreis por mim, chorai 
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por vós mesmas." Sim, prezado amigo, não podemos nos desviarmos 

do verdadeiro propósito da cruz. Na cruz Ele morreu para nos 

salvar.  a Cruz de Cristo deve provocar em nós arrependimento e 

não pena. E esta é a mensagem que nos deve impressionar e nos 

tocar mais do que qualquer outra coisa. Certamente Maria que 

estava ao pé da cruz deve ter sofrido muito na contemplação da 

cruz. Seu coração de mãe foi quebrado. Isto tinha de acontecer, 

pois diz assim o versículo 35: "Também uma espada traspassará a 

tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos 

secretos de muitos corações." Para que Jesus se tornasse 

Salvador do mundo era necessário que ela suportasse tudo isto. 

Não me entenda mal. O sofrimento dela, prezado amigo, não tem 

nada a haver com a nossa salvação, não tem nada a ver com a 

salvação do mundo. Ela, prezado amigo, foi o veículo através do 

qual Jesus Cristo veio ao mundo. Cristo era filho de Maria.  

Agora vejamos o versículo 36 - 38: 36 
Vivia também em Jerusalém uma 

*
profetisa 

chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Já tinha oitenta e quatro anos de idade e tinha-lhe morrido o 

marido ao fim de sete anos de casada. 
37 

Depois continuou sempre viúva e não saía do templo, onde adorava a 

Deus de dia e de noite com jejuns e orações. 
38 

Ana apareceu naquele momento e começou também a louvar a 

Deus. E falava do menino a todos os que esperavam que Deus salvasse Jerusalém. 

Aqui vemos a profetiza Ana, ela pertencia a tribo de Aser. Era 

uma mulher muito piedosa.  O nascimento de Jesus era motivo 

mais que suficiente para dar graças a Deus. Não temos um 

cântico de Ana em forma de versos ou de música, mas temos a sua 

palavra de acções de graças por Jesus Cristo. Vejamos agora o 

versículo 39: "Cumpridas todas as ordenanças segunda a lei do 
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Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. 

Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a 

graça de Deus estava sobre ele." Aqui nós vemos que é omitido 

completamente o fato deles terem ido para o Egipto. Mas será 

que Jesus não foi para o Egipto com seus pais? É claro que sim. 

Mas Lucas aqui omite isto, como omite muitas coisas 

relacionadas com a vida de Cristo e que foram registradas pelos 

outros escritores. Cada escritor dos evangelhos escreveu com um 

propósito dando um ênfase especifico ao seu evangelho. 

Naturalmente todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo e 

colocaram no seu evangelho somente aquilo que o Espírito Santo 

determinou. Neste último versículo fala sobre o crescimento do 

menino, do seu fortalecimento. Diz que ele se enchia de 

sabedoria, e de graça e o evangelista assim nos apresenta um 

homem perfeito. Quando ainda menino, Jesus crescia e se 

fortalecia no Espírito e em sabedoria. Jesus crescia 

fisicamente. Agora Lucas descreve um incidente que só ele mesmo 

registrou no evangelho. E por que ele o fez? Ele o fez para 

mostrar a pessoa do filho de Deus actuando numa outra idade, 

numa idade de 12 anos. Eis o que nos diz Lucas: "Ora, 

anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. 

Quando ele atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da 

festa." É muito valioso este texto aqui, prezado amigo, porque 

não há nenhum outro registro da vida de Jesus nesta idade. 

Depois do nascimento de Jesus Deus ficou em silencio porém aqui 
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vemos o silêncio quebrado, pois Lucas focaliza a pessoa de 

Jesus quando ele tinha 12 anos. Nos versículos que lemos vemos 

que Lucas diz que seus pais iam a Jerusalém todo o ano, mas 

desta vez aconteceu que Jesus ficou em Jerusalém e seus pais 

não sabiam. Estava Jesus entre os doutores. Vejamos o versículo 

43: "Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o 

menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem." Como 

podemos notar, prezado amigo, seus pais o tratavam como um 

menino normal, quer dizer, como qualquer outro menino é 

tratado, como se trata um menino normal. Muitos pensam na 

pessoa de Jesus num modo errado. É difícil não se pensar que 

Jesus era diferente dos demais. Até o Jesus criança para muita 

gente era totalmente diferente. Ele deve ter crescido no meio 

de crianças. Ele deve ter vivido como qualquer criança. Aqui 

vemos que Jesus acompanhou os seus pais quando eles foram a 

Jerusalém. As crianças dos outros faziam a mesma coisa. Todos 

estavam em Jerusalém para as festas. A concorrência era muito 

grande. Todos participavam da festa, e todos se encontravam lá. 

Amigos, conhecidos, parentes, e depois terminados os dias da 

festa ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém 

sem que os seus pais soubessem. Pensando porém estar ele entre 

os companheiros de viagem, foram caminho de 1 dia, e então 

passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o 

tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, a sua procura. Três 

dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, 
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ouvindo-os, interrogando-os. E diz assim o versículo 47: "E 

todos os que o ouviram muito se admiravam da sua inteligência e 

das suas respostas." Jesus respondia com inteligência, com 

sabedoria, causando assim grande admiração nas pessoas. vejamos 

o que disseram seus pais:  

48 
Quando os pais o viram, ficaram muito impressionados e a mãe disse-lhe: “Filho, por que 

nos fizeste isso? O teu pai e eu temos andado aflitos à tua procura.”  

Os pais estavam natural preocupados como qualquer pai. Mas qual 

foi a resposta de Jesus. Eis o que ele respondeu:  

49 
Jesus respondeu-lhes: “Por que é que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na 

casa de meu Pai 
h
 ?” 

50 
Mas eles não compreenderam o que lhes disse. 

É interessante, esta resposta de Jesus. Diz que está cumprindo 

o seu dever na casa do seu Pai. Jesus não se estava a referir 

aqui a qualquer trabalho de carpintaria em Jerusalém, pois o 

trabalho de José era em Nazaré e não em Jerusalém. De forma que 

Jesus não se refere ao trabalho que aprendera de José, mas ao 

trabalho espiritual. Ele estava se referindo ao Pai celestial. 

Vejamos o que diz o versículo seguinte: "50 Mas eles não 

compreenderam o que lhes disse. 51 Jesus voltou então com eles 

para Nazaré, e continuou a ser-lhes obediente. Sua mãe guardava 

todas estas coisas no coração. 

Vemos aqui Jesus sendo submisso aos seus pais. Que grande lição 

podemos aprender aqui. Num tempo quando a juventude faz tanta 

questão de independência dos pais, de liberdade, aqui Jesus 
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continuava sendo submisso aos seus pais. muitos querem fazer 

tudo o que lhes apetece mesmo já na adolescência? Reclamam a 

falta de liberdade, reivindicando a qualquer custo a 

independência. Querem assumir a responsabilidade pelo destino 

da própria vida. no entanto É cedo demais. Não devem apressar-

se assim. Os pais são factores de segurança, de protecção, que 

os filhos precisam até se tornarem adultos. Aqui Jesus nos 

ensina isto. Há muitos filhos que se consideram muito sábios 

para tomarem conta de si mesmos, e do destino. Consideram-se 

muito desenvolvidos e acham que os seus pais são muito 

atrasados, porque não estudaram nas escolas e faculdades. Estes 

nossos filhos confiam muito nos recursos modernos que no 

caracter dos seus pais. Mas muitas vezes os filhos descobrem  

tarde de  mais que muitas vezes os pais tem razão. Muitos 

desses professores ou doutores por vezes conhecem muito pouco 

da vida apesar dos seus títulos, quantas vezes verifico que as 

pessoas tem os títulos de Dr. mas quase não tem cultura nem 

caracter, o caracter não se forma nas faculdades, quantos 

pessoas com cursos superiores são extremamente mal educados, 

isto porque muitas vezes confundimos formação académica com 

educação e elas não são a mesma coisa. Com isto não estou a 

fazer apologia do analfabetismo, é muito importante as pessoas 

fazerem a sua formação académica e quando isso é associado a 

uma boa educação temos profissionais altamente competentes e 

qualificados. é por isso que quando se fala em violência 
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domestica verificamos que isso é transversal á formação 

académica e ao nível económico, pois não importa muito quanto 

dinheiro se tem para se ser bem educado a educação está 

relacionada com o carácter das pessoas eu tenho encontrado 

pessoas de carácter em todos os níveis sociais e também tenho 

encontrado pessoas sem caracter em todos os níveis sociais. A 

cultura é coisa preciosa, e por isso deve ser acessível a 

todos. No entanto deve ser valorizada, ou se paga de fato o 

preço que ela requer, ou se vive na mediocridade. Então falta 

de humildade em nossos filhos, em nossos estudantes poderá 

produzir uma geração de académicos sem caracter mas que Deus 

nos livre disso. Aqui Jesus é submisso aos seus pais. Agora 

vejamos o versículo 52: "E crescia Jesus em sabedoria, estatura 

e graça diante de Deus e dos homens." Vemos que Lucas como que 

enche aquele tempo do silêncio bíblico sobre a vida de Jesus 

dizendo que Jesus crescia. Foi um tempo de crescimento físico, 

mental e espiritual. Ele crescia nesses 3 níveis.  

Agora, entrando no capítulo 3, temos o ministério de João 

Baptista. O versículo primeiro diz assim: "No décimo quinto ano 

do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da 

Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, 

tetrarca da região da Ituréia e Traconites, e Lisânicas 

tetrarca de Abiline, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio 

a Palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto." Vemos 

aqui uma das características de Lucas que é ser cuidadoso nos 
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fatos que apresenta. Ele aqui faz referência a esses reis e 

tretarcas só para documentar ou fundamentar historicamente o 

que está escrevendo. Vemos que César Algusto era um imperador 

quando Jesus nasceu. E agora quando Lucas escrevia o seu 

evangelho, era Tibério César o imperador. A história profana 

nos apresenta datas e fatos a respeito desses imperadores. 

Tibério César era brilhante, porém muito violento, era profano, 

era desumano. Aqui Lucas menciona também os sumo sacerdotes que 

eram Anás e Caifás. Por que esses líderes religiosos são aqui 

mencionados? Para mostrar o poder que o império romano tinha 

sobre a religião. Estava tudo debaixo do poder romano.  

João Baptista que deveria ser sacerdote passou a ser profeta. 

João é um desses homens que só aparecem raramente no mundo. Era 

um homem que tinha certos aspectos do profeta Elias. Veio como 

precursor de Jesus. Lucas diz que João Baptista teve um 

nascimento miraculoso. Já vimos isto. E o anjo Gabriel anunciou 

o seu nascimento. Diz assim o versículo 3: "Ele percorreu toda 

a circunvizinhança do Jordão, pregando o baptismo de 

arrependimento para a remissão de pecados.” Era um grande 

pregador, era um grande profeta. Vivia de um modo incomum, pela 

maneira como se vestia e como vivia no deserto alimentando-se 

de gafanhoto e mel silvestre. Vejamos agora os versículos 4 a 

8: 4 
Isto aconteceu como o 

*
profeta Isaías tinha escrito no seu livro: Alguém grita no deserto: Preparem o 

caminho do Senhor e abram-lhe estradas direitas. 
5 
Todo o vale será aterrado, todo o monte e toda a colina 

serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e os pedregosos serão arranjados. 
6 
E toda a 
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humanidade verá a salvação de Deus 
o
. 

7 
João dizia às multidões que iam ter com ele para serem baptizadas: “Que raça de víboras! Quem vos disse que 

podiam escapar ao castigo de Deus que se aproxima? 
8 
Mostrem pelas acções que estão verdadeiramente 

arrependidos, em vez de andarem a dizer: “Nós somos descendentes de Abraão.” Pois eu garanto-vos que Deus 

até destas pedras pode fazer descendentes de Abraão. 

Vemos que João, não pregava como os pregadores de hoje que 

procuram quase sempre agradar ao auditório. Não quero dizer que 

temos de começar exactamente por exemplo onde João Baptista 

diz: "Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira 

vindoura?" Mas eu acho que precisamos ouvir a mensagem de 

arrependimento, a mensagem de poder. A Palavra de Deus, tem 

tudo quanto necessitamos, não somente para nos apresentar o 

plano de Deus para a nossa salvação, mas para apresentar um 

padrão saudável de vida, a maneira como nós devemos viver. Esta 

mensagem continua actualizada para nós, necessitamos de nos 

arrependermos dos nossos pecados, afim de receber o perdão e a 

graça salvadora. O nosso povo precisa ouvir todo o conselho da 

Palavra de Deus, inclusive precisa saber o que é o pecado, e 

que é através da fé e arrependimento em Jesus Cristo que a vida 

eterna está ao nosso alcance. No próximo programa continuaremos 

a olhar para o livro de Lucas 

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.  

 

  


