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REFERÊNCIA:  Lucas 3:9-4:13         Data de Gravação: 16.09.03 

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 de volta ao capítulo 3 do Evangelho de Lucas. 

Encontramos a mensagem de João Baptista. Ele fala ao  povo com 

poder e rigor, sem ser uma mensagem do amor redentor de Deus. 

Lemos no versículo 9: "O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. 

Toda a árvore que não der bons frutos será abatida e lançada no fogo."  Será esta 

mensagem actual e aplicável aos nossos dias? Certamente. Também 

nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento e dignos 

de nossa salvação. Somos chamados a ser o sal da terra e a luz 

do mundo. Deus endereça esta mesma mensagem forte de João  

Baptista a muitos homens e mulheres de hoje. Se não houver 

frutos na vida dos cristãos, o machado já cairá na raiz ou 

tronco da árvore.  

 Versículos 10 e 11: "O povo perguntava a João Baptista: 

“Que devemos então fazer?” E ele respondia: 
11 

“O que tem duas camisas deve dar uma a 

quem não tem nenhuma, e o que tiver comida, reparta-a com os outros." O profeta 

condena a vida egoísta do povo, cujo único interesse era o 

negócio e o desejo de cada um, esquecendo-se dos outros. O 
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profeta mostra que é preciso que cada um estenda a mão ao outro 

e que divida os seus bens com os pobres e necessitados. O 

Evangelho de Cristo é altruísta. Temos que nos esquecer de nós 

mesmos afim de ajudar os outros que precisam de nós.  

 Versículos 12 a 14: "
 
Também lá foram 

*
cobradores de 

impostos para serem baptizados e perguntaram a João: “Mestre, que devemos nós fazer?” 
13 

E 

ele respondeu: “Não cobrem mais do que vos mandaram.” 
14 

Houve também soldados que lhe 

perguntaram: “E nós, que devemos fazer?” João respondeu: “Não roubem a ninguém usando a 

força ou fazendo falsas acusações, mas contentem-se com o que ganham." A mensagem 

de João era prática e aplicava-se a todas as classes sociais e 

a todas as condições humanas. Se é pintor, revele a sua fé em 

Cristo na sua pintura. Se é soldado, revele o seu cristianismo 

na obediência e disciplina aos seus superiores. Se é dona de 

casa, revele o seu cristianismo sendo uma boa dona de casa. Se 

é filho de Deus e servo de Cristo, não importa o que faz na 

vida, desde que revele ao mundo a sua fé em Deus através dos 

seus actos de seriedade, verdade e pela forma que vive.  

 Versículos 15 e 16: "O povo começou a suspeitar, e todos perguntavam 

a si próprios se João não seria o 
*
Messias. 

16 
Mas ele explicou a todos: “Eu baptizo-vos com 

água, mas está a chegar quem tem mais autoridade do que eu, e a esse eu nem sequer mereço a 

honra de lhe desatar as correias das sandálias. Ele há-de baptizar-vos com o Espírito Santo e 

com fogo." Aqui vemos o problema de Jesus com Herodes.  

 Versículos 19 e 21: "Tem nas mãos a pá para separar, na eira, o trigo da 

palha. Guardará o trigo no seu celeiro e queimará a palha numa fogueira que não se apaga.” 
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18 
Era com estas e outras exortações que João Baptista anunciava ao povo a 

*
Boa Nova. 

19 
Também repreendia o governador Herodes, por viver com Herodias, mulher do irmão, e por 

muitas outras coisas em que Herodes tinha procedido mal. 
20 

Então Herodes acrescentou às 

suas culpas ainda mais esta: mandou prender João.  Toda a gente recebia o baptismo de João. 

Também Jesus foi baptizado, e estava a orar quando o céu se abriu 
22 

e o Espírito Santo desceu 

sobre ele em forma visível, como uma pomba. E uma voz do céu disse: “Tu és o meu Filho 

querido. Tenho em ti a maior satisfação.” Notamos que os factos não são 

apresentados por ordem cronológica ou na ordem em que 

aconteceram. O baptismo de Jesus acontece depois de João 

Baptista ter sido preso, o que seria impossível. Mas, não é 

isso que o texto quer dizer aqui. Jesus foi primeiro baptizado, 

só depois aconteceu a prisão de João Baptista. Os autores dos 

evangelhos não estão muito preocupados em apresentar os factos 

na ordem em que ocorreram. A principal preocupação é afirmar 

que eles realmente aconteceram. No versículo 22 vemos a 

Trindade de forma bem distinta. As três pessoas da Santíssima 

Trindade aparecem em momentos bem definidos: O Espírito Santo 

descendo em forma de pomba, o Pai falando do céu e o Filho, 

Jesus Cristo, sendo baptizado. Deus existe em três pessoas, 

disso não temos dúvidas, pois é o que a Palavra de Deus nos 

diz. Não podemos entender perfeitamente como Deus pode 

subsistir em três pessoas, mas é o que a Bíblia nos diz. Cremos 

nesta verdade, não porque entendemos tudo, mas porque Deus nos 

revela. Não temos a pretensão de compreender todas as coisas a 

respeito de Deus, porque somos finitos e Deus é infinito. Mas, 
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cremos pela fé na Bíblia, que é o Livro de Deus.  

 O restante do capítulo 3 trata da genealogia de 

Maria. A genealogia de José já vimos no Evangelho de Mateus. 

Aqui temos a história de Maria. Esta genealogia é diferente das 

outras que temos estudado. A que encontramos em Mateus, começa 

com Abraão e vai até Jesus. A de Lucas começa com Jesus, filho 

de José, filho de Eli e termina em Adão, filho de Deus. Jesus 

era de descendência real, descendia de David. O título legal 

para o trono Jesus herdava de José, mas pelo que já estudamos, 

José não é pai de Jesus, por isso essa herança não é de sangue. 

 No Versículo 31 vemos como David faz parte dessa 

linhagem: "Eliaquim filho de Meleá. Meleá, filho  de Mená filho 

de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi fiho de 

Jessé, Jessé filho de Obede, Obede fiho de Boaz” e assim por 

diante, Muitos estudiosos da bíblia crêem que esta linhagem 

apresentada por Lucas  pertence a Maria pois Maria tinha sangue 

de David nas veias. E desta linhagem Jesus recebeu o seu título 

de Rei. O facto da genealogia aqui ir até Adão, mostra que 

Jesus é filho da humanidade também. Por isto é chamado de o 

Filho do homem, Ele é Filho do homem e Salvador do mundo. A sua 

descendência não para em Abraão, porém segue até o primeiro 

homem, que é  Adão. E Adão era filho de Deus. Ele foi criado 

filho de Deus porém caiu desta posição quando pecou. E foi 

quando o Filho de Deus, que é Cristo, veio ao mundo para levar 

de volta o homem a comunhão com Deus. Pela fé em Cristo podemos 
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voltar a ser filhos de Deus.  

Agora temos o texto sagrado que fala sobre a tentação de Jesus. 

Nós chamamos a tentação de Jesus.  Estamos diante de uma 

passagem muito importante. Vamos começar a ler no capitulo 4 os 

versículos 1 e 2: 
1 

Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão. O Espírito 

conduziu-o para o deserto, 
2 

onde esteve durante quarenta dias e foi tentado pelo 
*
Diabo. 

Nesses dias, não comeu nada e quando chegou ao fim teve fome. 

Jesus é levado ao deserto, pelo Espírito Santo para ser 

tentado. Os evangelhos sinópticos todos falam sobre a tentação 

de Jesus; isto é, os Evangelhos, de Mateus, de Marcos e Lucas. 

Só João não registrou a tentação de Jesus. João apresenta o 

Senhor Jesus como Filho de Deus, e a sua grande ênfase é sobre 

a divindade de Jesus. Agora os Evangelhos sinópticos, isto é, 

Mateus, Marcos e Lucas, enfatizam a humanidade de Jesus. Jesus 

foi tentado como homem. E como Deus ele não podia ser tentado. 

Jesus é apresentado como sendo o Filho do homem no Evangelho de 

Lucas. É isto o que diz o capítulo 3  e versículo 38, que 

comentamos a pouco, onde diz que Adão é filho de Deus, 

terminando a genealogia de Maria, mãe de Jesus. Quer dizer que 

Ele é descendente de Adão, Filho do homem, portanto. Ele era 

Deus e homem. Como Filho de Adão, por ser Filho de Maria, isto 

leva Jesus a origem de onde procederam todos os homens. Todos 

somos descendentes de Adão. E assim Jesus foi tentado como 

todos os homens, porém ele não pecou.  

Jesus foi cercado pelas forças do mal, como nós o somos também. 
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Todos somos tentados pelos poderes das trevas. Jesus foi 

tentado e conquistou a vitória  por nós. 

Há várias considerações que pretendemos fazer aqui. Nós já 

vimos que Ele foi cheio do Espírito Santo. E para enfrentar a 

tentação Ele  precisou ser cheio do Espírito. E nós não podemos 

enfrentar as tentações deste mundo, a não ser que estejamos 

também revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Nós 

podemos lutar contra o inimigo com as nossas próprias forças. 

A tentação aqui não começou no fim dos quarentas dias. Quer 

dizer, não depois dEle haver jejuado 40 dias que passou a ser 

tentado pelo diabo. Não. Diz aqui que quando terminou os 

quarentas dias, Ele teve fome. Tentando Ele o foi durante toda 

a sua  vida. E não terminou no deserto a sua tentação. Quando 

Pedro diz que Ele não deveria ir à cruz, Jesus diz arreda 

satanás, No Getsêmane, e vemos novamente sendo terrivelmente 

tentado. Diz aqui no versículo Lc.4:13: "Passadas que foram as 

tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento 

oportuno." Notamos, pois, que oportunamente Satanás tentava 

Jesus. Satanás é muito subtil. Ele muda a forma de se 

apresentar. Ele sempre procura os meios mais fáceis de enganar 

o homem. Como foi Jesus tentado? Em que foi tentado?  Satanás 

Induziu e sugeriu a Jesus para fazer aquilo que não era da 

vontade de Deus. Ele sempre apela para o nosso lado fraco ou ao 

nosso orgulho. Porém ele não encontrou em Jesus nenhum lado 

fraco nem orgulho. Não havia nada em Jesus para que Satanás 
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pudesse apelar ou insinuar.  Porém o inimigo sempre está 

procurando no homem aquele ponto que facilmente pode ceder as 

suas insinuações. Jesus era separado dos pecadores, no sentido 

em que Ele não tinha fraqueza, pontos fracos, pontos 

vulneráveis. Foi tentado como filho de Adão, e venceu. A 

Tentação vem sempre de Satanás. Deus não nos tenta mas 

proporciona-nos testes para crescer. Devemos estar sempre  

preparados para as duas coisas. Deus quer que estejamos 

conscientes do poder do inimigo. Nunca devemos ignorar a 

presença de Satanás no mundo. Diz o apóstolo Pedro que o diabo 

vive ao nosso redor rugindo como leão, procurando uma 

oportunidade para nos tragar. DEvemos lembrar-nos sempre de que  

sem o poder de Cristo, não temos qualquer condição para 

fazermos face ao inimigo. A força satânica é maior do que a 

nossa. Mas não maior do que a força de Cristo que está em nós. 

A nossa vitória vem de Cristo. O apóstolo João diz que: "a 

vitória que vence o mundo é a nossa fé." Mas, a nossa fé em 

Cristo. O apóstolo Paulo diz que: "em tudo somos mais do 

vencedores, naquele que nos amou," que é Cristo. Escrevendo aos 

Filipenses 4:13 Paulo diz: "Posso tudo naquele que nos 

fortalece." E aquele que nos fortalece é Cristo, a nossa grande 

vitória, é a de Cristo, em nossas vidas,  e por isto devemos 

dar-lhe graças. O apóstolo João diz na sua primeira epístola: 

"Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no 

mundo." Quem está no mundo é o maligno. Se Cristo é maior do 
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que aquele que está no mundo e Cristo está em nós, então não há 

nada que temer. Devemos somente confiar no Senhor Jesus, e a 

Ele entregar toda a nossa  vida. Se estamos com Cristo, ele 

está connosco, então estamos seguros. Pudemos tudo naquele que 

nos fortalece.  

Agora vejamos o versículo Lc.4:3: "Disse-lhe então o diabo. Se 

és Filho de Deus manda que esta pedra se transforme em pão." 

Reparem bem que satanás não pediu que Jesus cometesse um crime, 

mas que transformasse pedra em pão, pois Jesus estava com fome. 

Vemos aqui a subtileza do inimigo. Pão é algo essencial para a 

vida. Jesus mesmo depois multiplicou pão, alimentando cinco mil 

pessoas de uma vez, e de outra vez alimentando quatro mil. Duas 

vezes ele multiplicou pão. No Eden vemos que Eva achou que o 

fruto proibido era agradável  à vista e bom para se comer. E 

ela insinuada pelo inimigo a comeu. Se era agradável a vista e 

bom para se comer, então comeram. E esta é a filosofia dos 

nossos dias defendida por muitos. Se algo é bonito e bom, então 

vamos usar. Não é esta também a filosofia de Satanás? O inimigo 

está insinuando a todos a lançar de tudo aquilo que achar 

agradável ou apetitoso e que até parece legitimo. Por que não 

satisfaz o desejo do coração? Eis porque muitos estão 

reclamando liberdade. Liberdade para fazerem tudo o que 

quiserem ou desejarem.  Muitos dizem que nós temos de viver a 

vida. Viver a vida para muito é fazer tudo aquilo que agrada. 

Isto é que muitos entendem por vida, por viver a vida. E 
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Satanás está dizendo que é isto que se deve fazer. O inimigo é 

que está insinuando a fazer tudo isto. Porque era uma tentação 

para cristo comer? certamente está lembrado que Jesus estava a 

40 dias de jejum, era legitimo comer, ao fim desse tempo, mas 

repare que não vinha de Deus, Por um lado satanás procura 

sempre passar por um ser que se preocupa mais connosco do que 

Deus. Por outro lado Satanás quer lançar a duvida sobre a nossa 

identidade, ele diz a Jesus: “ se és filho de Deus” é o mesmo 

que ele faz connosco. Quantos de nós não sabem, ou duvidam da 

sua identidade, talvez tem estado a passar por um período 

difícil; e satanás tenta lançar a duvida no seu ouvido: ele 

diz, “se Deus te ama mesmo porque estás a sofrer tanto”? Esta é a mesma 

táctica que ele usou com Adão e Eva no Éden, lançou a duvida 

sobre a relação que Adão e Eva tinha com Deus. Aqui Jesus 

rejeitou completamente a oferta de Satanás. A sua sugestão foi 

rejeitada totalmente. Eis o que lemos no versículo 4: "Mas 

Jesus lhe respondeu: Está escrito; não só de pão viverá o 

homem." Porém o inimigo não desiste fácil de suas tentativas e 

tentações. Diz o versículo 5: "E levando mostrou-lhe um momento 

todos os reinos do mundo.” Vemos aqui o inimigo apelando  ao 

desejo de poder, tenta encurtar o caminho da cruz. Eva viu o 

fruto proibido e se agradou. Aqui Satanás sugeriu uma troca. em 

vez de Jesus receber os reinos do mundo ao se sacrificar na 

troca da cruz, Satanás os daria se Jesus o adora-se. Para 

Satanás isto era um grande negócio. Para Cristo, não. Nós 
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iremos ver como foi que esta tentação terminou, nos versículos 

6-13: "Disse-lhes o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade a 

glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a 

quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. 

Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus 

adorarás, e só a Ele darás culto.  

Jesus sempre resiste à tentação com a palavra de Deus, e isso 

deve ser uma lição para cada um de nós, esta é a arma que temos 

de usar na nossa batalha contra satanás e contra a tentação, 

muitos lutam contra vícios ou pecados dos quais não se 

conseguem libertar, é a palavra de Deus que os torna livres, 

Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 

o verso Lc.4:9 diz: Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre 

o pináculo do templo e disse: Se és Filho de Deus, atira-te 

daqui abaixo; porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a 

teu respeito que te guardem; e: eles te susterão nas suas mãos, 

para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito 

está: Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as 

tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento 

oportuno." É interessante notar que mesmo satanás conhece a 

palavra de Deus e isso deve fazer-nos ficar atentos ao ensino 

que ouvimos, muitos falam em nome da bíblia, mas vemos que até 

satanás pode usar a bíblia, por isso devemos procurar conhecer 

bem as escrituras para não sermos enganados, “ Com diz o povo 

nem tudo o que reluz é ouro” Satanás usou o que era legitimo 
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para desviar Jesus do seu propósito, e muitas vezes tenho 

constatado isso pessoas integras e tementes a Deus que se 

envolvem em coisas legitimas que os neutralizam pois eram 

ciladas de satanás, essas são as mais difíceis de detectar 

porque nem sempre são muito claras até surgem com alguma forma 

de piedade e com alguma base na bíblia, mas temos de ver se 

isso vem mesmo de Deus, e isso só quando passamos tempo aos pés 

de Jesus para avaliar e pedir conselho a Deus quanto a essas 

solicitações ou sugestões.  

Jesus usou sempre a espada do Espírito, para vencer a Satanás, 

que é a Palavra de Deus. Todas as sugestões feitas pelo inimigo 

eram aparentemente vantajosas, porém em todas elas havia a 

subtileza do inimigo. Jesus não podia fazer nada por proposta 

de Satanás. Nenhuma sugestão satânica podia ser aceita por Ele. 

E com a Palavra de Deus venceu . E é assim, e somente assim, 

que podemos derrotar o nosso inimigo. Temos que usar a mesma 

arma que Cristo usou, para vencermos as tentações do maligno. 

Vamos ficar por aqui, muito obrigado, amigo, no próximo 

programa continuaremos a ver a vida de Jesus. 

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.  

 

 


