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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. / 

 

 Vamos hoje estudar o capítulo 5 de Lucas. Temos 

vindo a falar dos assuntos que encontramos nos demais 

evangelhos, sendo por isso denominados de evangelhos 

sinópticos. Neste capítulo vamos falar de um incidente que só 

encontramos no evangelho de Lucas com detalhes interessantes. 

Refiro-me a pesca maravilhosa. Versículos 1-3: "Um dia estava Jesus à 

beira do lago de Genesaré 
x
 e a multidão apertava-o, porque queria ouvir a mensagem de 

Deus. 
2 

Ele viu dois barcos parados junto à praia. Os pescadores tinham saído e estavam a 

lavar as redes. 
3 

Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que o 

afastasse um pouco da terra. Sentou-se e do barco ensinava a multidão." Os pescadores 

lavavam as suas redes. Jesus pediu que Simão afastasse da praia 

o seu barco para usa-lo como púlpito. Esta imagem sugere que 

temos muito a aprender com os pescadores, para aperfeiçoar o 

nosso desempenho na obra do Senhor, pescando almas para Cristo. 

Jesus disse a estes homens: "Eu vos farei pescadores de 

homens." Aqueles homens passassem a ter uma missão suprema: 
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ganhar almas para Cristo. Levar as pessoas a conhecerem os 

ensinos de Cristo era a obra mais importante que eles deveriam 

fazer.  

 Versículo 4: "Quando acabou de falar, disse a Simão: “Leva o barco 

para a parte mais funda do lago, com os teus companheiros, e lança as redes." Jesus usou 

o barco de Pedro para falar ao povo. Logo após o seu discurso, 

Jesus ordena a Pedro que lance as redes ao mar para pescar. 

Jesus quer ajudá-los na sua pescaria. Quando Jesus apareceu a 

João Baptista, vários discípulos de João o seguiram. Eles 

queriam saber onde Jesus morava. Filipe, Natanael, Pedro e 

André estavam entre estes discípulos. Mas nesta altura não 

houve uma chamada directa a nenhum deles. Aqui os discípulos 

são chamados para serem pescadores de almas, independentemente 

da profissão que têm. Os discípulos ouviram tudo o que o Senhor 

Jesus disse. Quando Jesus lhes ordena para lançar as redes ao 

mar, Pedro declarou: "Mestre, andámos toda a noite à pesca e não apanhámos nada, 

mas, já que tu o dizes, vou lançar as redes.." Pedro queria dizer que não 

valia a pena tentar outra vez porque tinha passado a noite toda 

pescando, inutilmente. Pedro conhecia o mar muito bem, pois era 

pescador há muitos anos. Mas, como o Mestre tinha mandando, a 

rede seria lançada. Quando Jesus dá uma ordem, não devemos  

questionar a dificuldade ou a impossibilidade dessa ordem. Não 

nos devemos escusar com os nossos fracassos e derrotas do 

passado. Muito menos devemos perguntar as razões dessa ordem. 

Pedro disse e fez a coisa certa: "...já que tu o dizes, vou lançar as redes."  
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 Versículo 6: "Deitaram as redes à água e apanharam tanto peixe que 

elas ficaram quase a rebentar. " Podemos notar aqui que quando obedecemos 

a palavra de Jesus somos abençoados. Neste episódio Jesus nos 

ensina onde, como e quando pescar as almas que não o conhecem: 

Temos de escolher o lugar certo. Temos de usar o isco certo. 

Temos que ser pacientes. E por ultimo, temos de pescar segundo 

as instruções. o segredo do sucesso da pescaria dos discípulos 

foi que eles seguiram as instruções de Mestre. Se não seguirmos 

o seu exemplo não vamos conseguir nada.  

 Surgiu no entanto um problema: As redes quase se 

romperam. O sucesso trazia consigo um problema. Isto mostra a 

nossa fraqueza sem a ressurreição de Cristo e sem a vinda do 

Espírito Santo. 

 Versículo 7-8: "Fizeram então sinais aos companheiros que estavam no 

outro barco para os irem ajudar. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que 

quase se afundavam. 
8 

Quando Simão Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: 

“Afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador." Notamos que foi de facto 

um sucesso de pescaria ao ponto de Simão Pedro prostrar-se aos 

pés de Jesus e fazer esta exclamação. Pedro confessava assim a 

sua derrota e o seu fracasso perante a grandeza de Jesus. Além 

disso, Pedro reconhecia o seu estado de pecado e confessa que 

não ter condições espirituais para estar próximo de Jesus. 

Diante do seu pecado e fracasso, Pedro sabe que não é digno de 

estar na presença Jesus. Quer ficar sozinho. Sugere que Jesus 

escolha outro para segui-lo, ele não era o indicado. Era um 
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pecador. Mas Jesus não queria que Pedro usasse os seus próprios 

recursos, porque sabia que Pedro não os tinha. Jesus queria 

usá-lo como instrumento seu, para que toda a glória fosse dada 

a Deus e não a Pedro. Quando fazemos as coisas usando os nossos 

próprios recursos e virtudes ficamos orgulhosos. Achamos que 

somos importantes. Porém, quando fazemos as coisas em nome do 

Senhor e na força do seu poder, então toda a glória é dada a 

Deus. Para fazermos a obra do Senhor temos de reconhecer as 

nossas falhas e incapacidades. Deus não usa pessoas orgulhosas 

e altivas. a essa Deus resiste, mas aos humildes Deus dá graça. 

quer que reconheçamos as nossas fraquezas e aceitemos ser 

instrumentos nas suas mãos, para o cumprimento da sua obra. 

 Versículos 9 e 10: "Tanto Simão como os que estavam com ele ficaram 

pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado. 
10 

O mesmo aconteceu 

com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus 

disse a Simão: “Não tenhas medo! Daqui em diante serás pescador de homens." Jesus 

convoca Pedro e os seus companheiros para de agora em diante 

serem pescadores de homens. Jesus convida-os para outro tipo de 

pesca e para um trabalho muito diferente. Deixavam de pescar 

peixe e passavam a pescar almas. Não seria tarefa fácil. Jesus 

avisou-os que Satanás também pesca almas para as destruir. O 

inimigo usa o pecado para atrair os homens a si. Jesus usa a 

cruz onde morreu dando a vida por nós. Ele disse: "Quando eu 

for levantado, atrairei todos a mim." E esta é a grande 

mensagem do cristianismo.  



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0197 P-#    

 

5 

 

O apóstolo Paulo diz: "Os judeus pedem sinais, e os gregos 

sabedoria, porém nós pregamos a Cristo crucificado.” O Cristo 

da cruz deve ser o centro do nosso ensino como cristãos.  

 Passamos agora para um outro assunto: A cura de um 

leproso. Esta narrativa encontramos também em Mateus e em 

Marcos. Versículos 12-13: "Uma vez estava Jesus numa certa povoação onde 

havia um homem cheio de 
*
lepra. Mal viu Jesus, inclinou-se até ao chão e pediu-lhe: “Senhor, 

se tu quisesses, podias curar-me.” 
13 

Jesus tocou-lhe e disse: “Quero sim! Fica curado.” E ao 

dizer isto logo o homem ficou são." Esta cura maravilhosa é testemunhada 

pelo médico Lucas que vê, com admiração, um homem ser curado de 

uma doença tão terrível naquele tempo. Uma pessoa com lepra 

devia ir ter com o sacerdote, que era responsável por observar 

todas as pessoas com suspeitas de doenças contagiosas. Após um 

período de observação de catorze dias, se a pessoa melhorasse, 

estava tudo bem, caso contrário, o declarava a pessoa leprosa e 

imunda diante de toda a sociedade. Ela jamais poderia voltar 

para o seio da sua família nem se despedir dela; Era separado 

definitivamente dos seus entes queridos. Os parentes traziam 

comida e colocavam num determinado local distante para ele 

apanhar.  

 Este homem passou por esta experiência triste. E aqui, 

ele se encontra com Jesus. Prostrando-se com o rosto em terra, 

clamou ao Senhor por purificação. E Jesus atendeu ao seu 

pedido: “...E ao dizer isto logo o homem ficou são." Jesus tocou no 

leproso, quando ninguém podia tocar num leproso. Era proibido e 
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perigoso. Mas Jesus toca nele e o cura.  

 O versículo 17 fala da cura de um paralítico em 

Cafarnaum. Diz assim: "Jesus estava um dia a ensinar e entre os ouvintes estavam 

sentados alguns 
*
fariseus e 

*
doutores da Lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia 

e da Judeia, bem como de Jerusalém. O poder de Deus estava com Jesus para curar os 

doentes.." No evangelho de Marcos temos um relato mais longo 

deste episódio. Jesus cura este pobre homem, por causa da fé 

dos seus amigos. Jesus perdoa os pecados do homem e cura também 

a sua paralisia de vido à persistência dos seus amigos, talvez 

você seja um desses amigos que tem fé e que pode ser usado por 

Deus para levar um amigo seu que não tem condições de se 

movimentar espiritualmente a ouvir a palavra de Deus, ou 

levando-o a uma igreja perto de si ou levando a ouvir este 

programa juntos. 

 Versículos 22-26: "Porém, Jesus, percebendo o que eles estavam a 

pensar, disse-lhes: “Que é que estão a pensar lá no íntimo? 
23 

Que será mais fácil? Dizer a este 

paralítico: “os teus pecados estão perdoados”, ou dizer-lhe: “levanta-te e anda”? 
24 

Pois 

fiquem sabendo que o 
*
Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados.” Voltando-

se então para o paralítico disse-lhe: “Sou eu que te digo: levanta-te, pega na tua enxerga e vai 

para casa.” 
25 

Ele levantou-se imediatamente, à vista de todos, levou a enxerga em que estava 

deitado e foi para casa dando graças a Deus. 
26 

Ficaram todos tão maravilhados que davam 

louvores a Deus e diziam cheios de admiração: “O que vimos hoje é extraordinário!" Os 

inimigos de Jesus questionavam a sua autoridade para perdoar 

pecados e Jesus respondeu-lhes mostrando não só a sua 
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autoridade mas também o seu poder para perdoar os pecados e 

curar o corpo do homem. Quem for a presença de Jesus com fé, e 

isto qualquer um de nós pode e deve faze-lo, então Jesus pode 

perdoar os seus pecados e colocá-lo de pé para andar espiritual 

e moralmente firme. Este é o grande milagre do perdão de 

Cristo. 

 Versículos 27-28: "Depois disto, Jesus saiu e viu um 
*
cobrador de 

impostos, chamado Levi, sentado no posto de cobrança. Disse-lhe: “Vem comigo.” 
28 

Levi 

deixou tudo, levantou-se e foi com Jesus.." Aqui temos a chamada de Levi, ou 

Mateus. No seu evangelho há um relato mais pormenorizado sobre 

esta chamada. Versículos 29-32: "Depois deu em sua casa um grande banquete 

em honra de Jesus e tomaram parte também muitos cobradores de impostos e outras pessoas. 

30 
Os 

*
fariseus e os 

*
doutores da Lei puseram-se então a criticar os discípulos de Jesus e 

perguntaram-lhes: “Por que é que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e 

outra gente de má fama?” 
31 

Jesus então respondeu-lhes: “Não são os que têm saúde que 

precisam de médico, mas sim os doentes. 
32 

Eu não vim para chamar os justos, mas sim os 

pecadores, para que se arrependam." Esta foi a resposta de Cristo aos 

fariseus e escribas.  

 Os discípulos de João Baptista estavam presentes e 

fizeram uma pergunta a respeito do jejum. Versículo 33: "Fizeram-

lhe ainda outra pergunta: “Por que é que os discípulos de João Baptista e dos 
*
fariseus jejuam 

tantas vezes e fazem orações, e os teus discípulos comem e bebem?” 
34 

Jesus respondeu: 

“Poderão obrigar os convidados duma boda a jejuar enquanto o noivo estiver com eles? 
35 

Lá 

virá o tempo em que hão-de jejuar, quando o noivo lhes for tirado.” 
36 

Jesus apresentou-lhes 
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depois esta 
*
comparação: “Ninguém corta um bocado de roupa nova para o coser em roupa 

velha; se fizer isso, estraga a roupa nova e o remendo não vai ficar bem na roupa velha. 
37 

E 

ninguém deita vinho novo em vasilhas velhas, porque o vinho rebenta-as, perdendo-se desse 

modo o vinho e as vasilhas. 
38 

Portanto, o vinho novo deve ser metido em vasilhas novas. 
39 

E 

ninguém deseja beber vinho novo depois de ter bebido do velho, pois acha que o velho é 

melhor." Com estas ilustrações Jesus responde aos seus 

inquiridores que não veio para adaptar a religião dos judeus ou 

dar-lhe uma nova roupagem. Ele afirma que veio trazer uma nova 

vida, um novo vinho que só podia ser contido em odres novos. 

Jesus vinha trazer tudo novo. Essa é a religião de Cristo: uma 

nova vida. O evangelho de Jesus é algo novo. Não há salvação 

pela prática das boas obras. A vivência com Cristo acontece 

pela fé em Cristo. Jesus abriu o caminho para o céu. Ele é o 

único caminho: “Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E 

ninguém vem ao Pai, senão por mim." O evangelho de Cristo é uma 

mensagem que está sempre nova. Não envelhece. Estas são as boas 

novas da Salvação. Quando os anjos anunciaram o nascimento de 

Cristo nas campinas de Belém, disseram: "Eu vos trago boas 

novas de grande alegria que o será para todo o povo. Eis que na 

cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." 

 se desejar ter um relacionamento com Deus e se quer 

receber essa salvação e o perdão dos seus pecados dirija-se 

directamente a Jesus confessando o seu pecado e Lembre-se que 

Deus tem os braços sempre abertos para o receber num novo 

relacionamento de amor. Dê-lhe a sua resposta. ATÉ LÁ FIQUE 
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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. 


