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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. / 

 

No ultimo programa falamos sobre a tentação de Jesus, e vimos 

que se o primeiro Adão caiu diante da tentação de Satanás no 

Éden, o segundo Adão que Cristo não caiu. Saiu vitorioso do 

deserto da tentação. Usou a Palavra de Deus que é a espada do 

Espírito, usou as sagradas Escrituras. A tentação a que Jesus 

foi exposto não tinha a finalidade de ver se ele cairia. Mas 

tinha a finalidade de mostrar que Jesus não cairia, assim como 

cada um de nós não deve viver num fatalismo que não pode lutar 

contra o mal, Em cristo Ele nos mostrou que somos mais que 

vencedores. Ficou provado que Cristo não poderia cair nas 

garras do inimigo, como aconteceu com o primeiro Adão. Agora, 

depois da tentação Jesus precisava de ser fortalecido, pois 

lemos assim no versículo Lc.4: 14: "Então Jesus no poder do 

Espírito regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por 

toda a circunvizinhança.” Em Mateus diz que após a tentação os 

anjos vieram e o serviam. E aqui no texto que lemos, Jesus no 
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poder do Espírito Santo regressou para a Galiléia. Vemos que 

depois da tentação Jesus foi assistido pelos anjos e 

fortalecido pelo poder do Espírito Santo. A tentação fará uma 

de duas coisas. Ou o levará para junto do Espirito Santo para 

ser fortalecido, ou o enfraquecerá. O sofrimento, a tentação, o 

tornará uma pessoa mais humilde ou mais orgulhosa? Mais 

acessível ou amarga? Muitos ficam mansos e suaves com o 

sofrimento. Outros tornam-se mais revoltados e rebeldes. O 

sofrimento é como sol que tanto amolece a cera como endurece o 

barro. Como vemos estes dois efeitos tão contrários não 

dependem do sol, mas do material existente. Jesus depois de 

haver sido tentado, foi fortalecido. Nisto ele também se 

identifica com a humanidade, com os homens. Ele necessita de 

fortalecimento. Agora, o vemos indo para a Sinagoga, indo para 

Nazaré onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga segundo 

o seu costume, e levantou-se para ler. Diz assim o versículo 

15: "E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos." É 

possível ao homem louvar e admirar Jesus e ainda assim o 

rejeitá-lo. É possível se cantar muitos louvores a Deus e ainda 

assim rejeitar a Deus. A mesma multidão que cantou Hosana para 

Jesus, e que queria coroá-lo rei, depois se juntou a multidão 

que pedia a sua crucificação. É assim o povo. Um dia está 

aclamando a Jesus como rei, no outro dia está pedindo a sua 

crucificação. Agora estamos chegando num dos mais lindo 

incidentes registrados nos evangelhos. É uma história 
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cintilante, uma das mais lindas que vemos na Bíblia. Vamos ler 

com cuidado desde o versículo 16 até o versículo 21: "Indo para 

Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo 

o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro 

do profeta Isaías. E abrindo o livro achou lugar onde estava 

escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu 

para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar 

libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos para 

pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do 

Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e 

sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 

Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura 

que acabais de ouvir." Este incidente do ministério de Jesus, 

prezado amigo, que somente Lucas escreveu no seu evangelho é 

notável, é impressionante. Não podemos passar por esta passagem 

muito de presa, temos de dizer algo sobre ela. Já vimos que o 

texto diz que ele foi de volta para a sua cidade. E diz também 

o texto que isto ele o fazia habitualmente. Jesus é muito claro 

quanto à ideia de se adorar a Deus num determinado lugar ou 

cidade, Jesus ensina que a verdadeira adoração a Deus é em 

Espirito e em verdade independentemente do local onde se adora. 

Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar e circunstância, 

mesmo a sós no nosso quarto, Deus nos ouve, mas também é 

necessário dizer que só a perfeita comunhão com Deus se dá 

quando temos comunhão com os irmãos na fé, por aquilo que 
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entendo da bíblia um cristão fica ioncompleto se não tiver 

comunhão com os seus irmãos na fé. A igreja é a família de 

Deus. E no templo é onde nos reunimos para cantar e para louvar 

ao Senhor. Há muita gente hoje dizendo que pode adorar a Deus 

em qualquer lugar, o que é certo, porém muitos que dizem isso, 

não estão a adorar a Deus em lugar nenhum. Podemos adorar a 

Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar, e circunstância, 

porém não é correcto se deixar de ter comunhão com os irmãos, 

com base nesse. Cristo ia a sinagoga para adorar a Deus, para 

ensinar a Palavra de Deus. Diz aqui: "Indo para Nazaré onde 

fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu 

costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do 

profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava 

escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu 

para evangelizar aos pobres." Como podemos notar, era costume 

Jesus ir a sinagoga para louvar a Deus e para ensinar a Palavra 

de Deus. Vejam bem, na sinagoga. A sinagoga cresceu durante ou 

depois do cativeiro babilónico. Jesus ia a sinagoga 

naturalmente para adorar ao Senhor, mas principalmente para 

ensinar, para pregar o evangelho. Muitos cristãos estão hoje 

nas igrejas onde o nome de Cristo não é honrado condignamente, 

nem onde a Palavra de Deus é pregada com fidelidade. Muitos 

desses crentes permanecem lá na esperança que um dia isso mude. 

Cristo ia a sinagoga, mas Ele não ficava passivo ensinava a 

Palavra de Deus sem desvios à aqueles que não conheciam o 
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Senhor. O que faz você numa igreja onde Cristo não está sendo 

pregado, nem onde a sua palavra é honrada. Está você dando o 

testemunho da verdade?  

Aqui vemos, prezado amigo, Jesus recebendo o livro do profeta 

Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito a 

respeito dele. Jesus leu no livro do profeta Isaías, capítulo 

61 e versículos 1 e 2 onde lemos o seguinte: "O Espírito do 

Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar 

boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos 

e a por em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável ao 

Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os 

que choram...” Jesus então pára a leitura, fecha o livro de 

diz: "Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir." No 

livro de Isaías, na passagem que foi citada por Jesus 

encontramos referências tanto a primeira vinda de Jesus, como a 

sua segunda vinda. Na sua segunda vinda Ele virá para 

julgamento, enquanto na sua primeira vinda, Ele veio para 

salvar o homem, para morrer na cruz, para apregoar o ano 

aceitável do Senhor. Vejamos agora os versículos 21 e 22: 

"Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura 

que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, e se 

maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e 

perguntavam: Não é este o filho de José? 

 O povo que conhecia a Jesus e os seus pais, não podia aceitar 

aquilo que estava vendo e ouvindo. Jesus era um carpinteiro que 
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eles conheciam. Todos estavam maravilhados com o que Jesus 

dizia agora quando afirmou que aquela profecia de Isaías estava 

se estava a cumprir nele, naquele dia. Então Ele se apresentava 

diante de todos na sinagoga como o Messias. agora veja, comigo 

os versículos 23 a 27: "Disse-lhes Jesus: Sem dúvida, citar-me-

eis este provérbio: Médico, cuida a ti mesmo. Tudo o que 

ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua 

terra. E prosseguiu Jesus: De fato vos afirmo que nenhum 

profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos 

digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, 

quando o céu se fechou por 3 anos e seis meses, reinando grande 

fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado senão 

a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos 

em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi 

purificado senão Namã, o siro". Aqui temos algo maravilhoso. 

Jesus tomou dois gentios para apresentar aqui que foram a viúva 

de Sarepta que vivia fora da terra de Israel, e Naamã que foi 

capitão das forças armadas do rei da Síria, que foi curado de 

sua lepra. O ponto importante aqui é que o povo não estava apto 

para lembra as bênçãos que Deus havia derramado sobre eles. O 

povo que conhecia Jesus o recheitou a ponto de quer matá-lo. O 

versículo 30 diz: "Jesus porém passando por entre eles retirou-

se." Podemos considerar esta retirada de Jesus do meio do povo 

em fúria como sendo um milagre. Não havia chegada ainda a hora 
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de sua morte. E então ele passa calmamente por entre o povo. No 

versículo 31 lemos: "E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia e 

os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua 

doutrina, porque a sua palavra era com autoridade." Foi ali em 

Cafarnaum onde Jesus fundou a sede de suas actividades. Eis 

porque em outra ocasião Jesus declarou palavras muito duras 

contra Cafarnaum, porque o povo continuava incrédulo a despeito 

dos grandes milagres que Jesus realizava naquela cidade. Vemos 

que o povo se maravilhava com a doutrina de Jesus, e com a 

autoridade com que ele ensinava. Jesus não ensinava como os 

escribas e fariseus, mas com autoridade. Já temos falado sobre 

isto. No versículo 33 lemos: "Achava-se na sinagoga um homem 

possesso de espírito de demónio imundo, e bradou em alta voz: 

Ah, que temos nós contigo, Jesus nazareno. Vieste para perder-

nos. Bem sei quem és, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu 

dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio depois de o ter 

lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer 

mal. Todos ficaram grandemente admirados, e comentavam entre si 

dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena 

aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por 

todos os lugares da circunvizinhança." Prezado amigo, estamos 

vivendo em dias quando o demonismo está se espalhando por toda 

a parte. Os demónios são reais. Eles existem e estão 

trabalhando por toda a parte. Jesus expulsou certa vez uma 
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legião de demónios só de uma pessoa. Em nossos dias encontramos 

dificuldades para explicar as acções de muitas pessoas que 

cometem crimes. É incrível o que essas pessoas fazem. A única 

explicação possível é que o fazem por acção demoníaca. Com isto 

não estou a dizer que essas pessoas não são responsáveis, é 

claro que são: mas permitiram na sua vida a acção demoníaca que 

só o nome de Jesus pode libertar. Agora temos os versículos 38 

e 39: "Deixando ele a sinagoga foi para a casa de Simão. Ora a 

sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. E 

rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a 

febre e esta a deixou. E logo se levantou passando a servi-

los." Aqui temos a sogra de Pedro. Ela deveria ter algum 

problema sério, uma infecção ou alguma coisa semelhante. A 

febre revelava apenas uma complicação física. Jesus então a 

cura e ela imediatamente passa a servir a Jesus e aos demais 

apóstolos. Quando Jesus nos cura espiritualmente nós passamos a 

servi-lo com amor e por amor. A sogra de Pedro sendo curada 

passou imediatamente a servi-los. É isto o que deve, prezado 

amigo, acontecer com a vida de cada um de nós quando tocada 

pela mão poderosa de Jesus. Somos curados e salvos para servir 

a Cristo. É Cristo que nos proporciona a saúde espiritual, a 

normalidade da vida espiritual e moral. E então nós passamos a 

servi-lo.  

Agora aqui temos o versículo 40 onde lemos o seguinte: "Ao pôr-

do-sol todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias 
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lhos traziam. E Ele os curava impondo a mão sobre cada um. E 

também de muitos saiam demónios gritando e dizendo: "Tu és o 

filho de Deus!" Ele porém os repreendia para que não falassem, 

pois sabiam ser Ele o Cristo." Aqui vemos Jesus curando o povo 

de suas enfermidades. É o poder divino curando os homens. Eu 

creio que só o poder divino cura, usando todos os recursos, 

prezado amigo, são infinitos os recursos divinos que estão ao 

dispor de Deus. Não há limites para os recursos do poder de 

Deus. Deus pode todas as coisas. Para nós existe doença simples 

e doença grave. Para Deus não há esta distinção. Ele cura 

todos. Usando todos os meios que tem. São infinitos os seus 

meios. Creio que os próprios médicos, e os remédios são meios 

que Deus usa para curar as pessoas. O profeta Isaías diz: "Ele 

tomou sobre si as nossas dores, e as nossas iniquidades levou 

sobre si." Jesus trata os feridos com profundo amor. Ele deseja 

nos sarar de todas as nossas enfermidades espirituais e 

físicas. Era o seu profundo amor pelos que sofrem, que levou a 

todas as partes correndo de um lugar para outro afim de servir 

a todos. Agora lemos os versículos 42 a 44: "Sendo dia, saiu e 

foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e foram 

até junto dele. E instavam para que não os deixasse. Ele porém 

lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de 

Deus também a outras cidades, pois para isto é que fui enviado. 

E pregava nas sinagogas da Judéia." Vemos aqui, a grande 
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preocupação que Jesus tinha com o ensino e com a pregação. Ele 

ensinava e pregava. E esta é a missão da igreja. A igreja tem 

no mundo a mesma missão de Cristo. Por sinal a igreja é o corpo 

de Cristo. Ela foi edificada para dar continuidade a obra que 

Jesus iniciou. Jesus ensinava e pregava. A igreja de Cristo 

precisa voltar a ter esta mesma preocupação. Muitas igrejas em 

nossos dias estão preocupadas com uma série de coisas. Estão 

com muitas actividades, deixando muitas vezes de colocar em 

prioridade o ensino e a pregação. Ai do mundo se a igreja se 

desviar da sua verdadeira missão, da sua verdadeira obra que é 

a de ensinar a Palavra de Deus e de pregar o evangelho levando 

as pessoas a viverem os seus princípios. Jesus disse: "Ide por 

todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer 

e for baptizado será salvo. Quem porém não crer será 

condenado." Em várias outras partes das Sagradas Escrituras nós 

vemos Jesus com a mesma preocupação. No capítulo 24 de Lucas 

nosso Senhor Jesus Cristo nas vésperas de partir para o céu de 

retorno para o trono de Deus disse aos seus discípulos: "Ficai 

em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder." E no 

capítulo 1 de Actos dos apóstolos ver. 8 Jesus Cristo disse: 

"Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis 

minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria e em toda 

a Judéia e até aos confins da terra." Nosso Senhor Jesus Cristo 

disse: "Assim como o Pai me enviou eu também vos envio." E 

Jesus está enviando os crentes a toda a parte do mundo com a 
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mensagem da Palavra de Deus. O plano de Deus, para a salvação  

do homem tem que ser apresentado pela igreja ao mundo, aos 

homens. E esta é indiscutivelmente a única esperança do mundo. 

É a actividade missionária da igreja. A igreja de Cristo só tem 

uma missão no mundo, é anunciar a boa nova que Jesus salva o 

homem dos seus pecados, conduzindo a uma vida saudável. Ela 

precisa levar avante a obra que Jesus Cristo iniciou aqui no 

mundo, a obra de pregar o evangelho a toda a criatura. 

No próximo programa continuaremos a ver a acção 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.  

 

  


