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REFERÊNCIA:  Lucas 6                Data de Gravação: 17.09.03 

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. / 

Prezado amigo, estamos agora no capítulo 6 de Lucas. Aqui 

estamos diante de um capítulo notável. Esta primeira parte 

deste capítulo é encontrada também nos demais evangelhos. Nós 

temos 3 evangelhos sinópticos que são: Mateus, Marcos e Lucas. 

Temos aqui nos primeiros versículos: "Jesus é Senhor do 

sábado." Aqui o inimigo fez grande oposição a Jesus. Foi 

exactamente a partir daqui que o inimigo procurou matar a 

Jesus. Foi por causa do sábado que os fariseus quiseram a 

partir daqui, matar a Cristo, tirar-lhe a vida. Nós temos o 

caso do incidente da colheita de espigas em dia de sábado. Os 

fariseus achavam que não se podia apanhar espigas em dia de 

sábado. Os fariseus não quiseram saber se os discípulos estavam 

com fome ou  não. A única coisa que sabiam fazer era condená-

los por terem apanhado espigas em dia de sábado. Logo depois 

desse casos das espigas apanhadas em dia de sábado, temos o 

homem da mão ressequida sendo curado no dia de sábado por 

Jesus. Aquele homem foi certamente posto ali na sinagoga pelos 
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fariseus com o intuito de tentarem a Jesus para acusá-lo. Eis o 

que lemos no versículo 11: "Mas eles se encheram de furor e 

discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus." É o ódio da 

superstição, é o ódio da intolerância. O furor os leva a 

planejarem a morte de Cristo. Eles querem matá-lo. Vemos o 

perigo da tradição e do preconceito religioso. Quando a fé pela 

qual a pessoa zela é uma fé evangélica, uma fé orientada pela 

Palavra de Deus, então não há perigo, porém no caso aqui o povo 

estava sendo orientado por uma tradição que era tradição dos 

homens. Então trata-se de algo realmente perigoso. Os fariseus 

consideravam a sua tradição tão importante que por causa dela e 

em nome dela queriam matar a Jesus. E por isso se pode avaliar, 

prezado amigo, que tipo de religião esta gente tinha. Agora 

estamos no texto que fala sobre a escolha dos doze apóstolos. 

Lc.6:12 "Naqueles dias retirou-se para monte afim de orar." E 

quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 

doze dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. 

Simão a quem acrescentou o nome de Pedro, e André seu irmão. 

Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho 

de Alfeu e Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas 

Iscariotes, que se tornou traidor." Estão aqui os doze 

apóstolos escolhidos. Nós já falamos sobre as três chamadas 

deles. Inicialmente foram chamados quando João Baptista o 

apresentou às margens do Jordão. Depois Jesus o chama quando 

eles estavam na pesca e agora são escolhidos pelo Mestre para 
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serem apóstolos. Estes apóstolos já haviam deixado as suas 

redes e os seus barcos para seguirem a Jesus. Estavam decididos 

a seguirem o Mestre por toda a sua vida. Mas esta escolha não 

foi feita assim de qualquer forma. Isto aqui, prezado amigo, 

foi assunto de oração. Precisa buscar a presença do Pai. Jesus 

então procura retirar-se para um monte afim de orar, e ali 

passou a noite EM ORAÇÃO. Toda a noite orou ele ao Pai 

celestial para escolher no dia seguinte os doze apóstolos. 

Apesar disto, um desses apóstolos depois se transformou em 

traidor, que foi Judas. Também Pedro chegou a negar a Jesus 

três vezes. Depois vemos Pedro se reconciliando com Jesus, 

depois da sua ressurreição. Os homens de Deus sempre são homens 

escolhidos. Há muitos candidatos, há muitos chamados, porém 

poucos os escolhidos. Não somos nós quem escolhemos a Cristo, 

porém Ele é quem nos escolhe. Isto é de grande conforto para 

todos nós. Não somos nós quem escolhemos, porém ele é quem nos 

escolhe. Ainda hoje a igreja de Cristo precisa aprender com o 

próprio Jesus a escolher os seus líderes. Jesus nos mostra a 

regra, a norma, o padrão de como podemos escolher os nossos 

líderes espirituais. Não devemos seguir os nossos sentimentos. 

Não devemos usar as medidas humanas, nem o critério dos homens. 

Os critérios são definidos por Deus em I Timóteo 3, e em Tito 1  

e é interessante que as qualificações que Deus coloca são de 

ordem de valores e morais, Lideres que uma comunidade devem ser 

lideres de caracter irrepreensível. Sigamos o exemplo que nos 
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foi deixado por Jesus. Já temos falado sobre cada um desses 

apóstolos antes, por isso hoje vamos passar e ler o versículo 

17: "E descendo com eles, parou numa planura onde se encontrava 

muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a 

Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidom que vieram 

para ouvi-lo, e ser curados de suas enfermidades. Também os 

atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da 

multidão procuravam tocá-lo, porque dele saia poder e curava a 

todos." Aqui temos, prezado amigo, multidões que eram curadas. 

Literalmente milhares de pessoas eram curadas por Jesus. Era o 

poder divino de Jesus que levava a fazer curas tão grandes e 

tão perfeitas. Não havia limitação para Jesus. Foi também neste 

lugar onde Jesus proferiu seu sermão. Há uma semelhança muito 

grande com o sermão que encontramos em Mateus do capítulo 5 em 

diante. Foi naturalmente a repetição daquele ensino,  que Jesus 

já havia apresentado em outra ocasião conforme lemos ali em 

Mateus. São vários assuntos que compõe o seu sermão. Como as 

bem aventuranças, os ais, a vingança, o amor ao próximo, o 

juízo temerário é proibido, e os dois fundamentos. Nós vemos 

que Jesus não chegou a transmitir aqui exactamente aquele mesmo 

sermão que transmitiu lá no monte e que foi registrado nos 

capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Isto mostra que ele repetiu 

várias vezes este sermão. Lucas não teve assim, a preocupação 

de escrever da mesma forma que Mateus. Ele procurou até as 

diferenças. Há coisas aqui que encontramos completamente 
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omissas no sermão da montanha no livro de Mateus. Como também 

encontramos muita coisa aqui que não encontramos lá. Isto 

mostra que Lucas não estava copiando meramente do evangelho de 

Mateus, como poderia se pensar. Agora vejamos o versículo 20: 

"Então olhando ele para os seus discípulos disse: Bem-

aventurados vós os pobres porque vosso é o reino de Deus." Você 

pode perguntar se se trata aqui do mesmo sermão da montanha. 

Sim, é o mesmo sermão. Ele é apresentado várias vezes em 

diferentes lugares. Tratam-se dos mesmos ensinos, porém 

apresentados de uma maneira um pouco diferente. Agora vejamos o 

versículo 21 - 22. Diz assim: "Bem-aventurado vós os que agora 

tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que 

agora chorais porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando 

os homens vos odiarem e vos expulsarem da sua companhia, vos 

injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do 

filho do homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque 

grande é o vosso galardão no céu. Porque desta forma procederam 

seus pais com os profetas." Aqui nós temos como foi que os 

profetas do passado foram recebidos pelo povo. Eles foram 

rejeitados e mortos pelo povo. O verdadeiro profeta é aquele 

que fala em nome de Deus. A verdadeira mensagem transmitida 

pelo verdadeiro profeta desperta logo reacção no povo. A 

atitude do mundo em relação a Palavra de Deus é quase sempre de 

rejeição. O profeta para transmitir a mensagem de Deus deve 

receber a mensagem de Deus, e tem de ter fé em Deus. Ele não 
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pode confundir as coisas que são vistas com aquelas que são 

celestiais, do céu, as coisas eternas. Vamos ler o versículo 

23: "Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o 

vosso galardão no céu, pois desta forma procederam os seus pais 

com os profetas." Aqui temos os pobre, os famintos e os fracos. 

Eles são odiados, são marginalizados, são esquecidos. São 

chamados a escória da sociedade pelos homens. No Velho 

Testamento foi assim. O mesmo se pode dizer dos nossos dias. O 

pregador verdadeiro deve apresentar a Palavra de Deus com 

grande fidelidade. Os profetas eram perseguidos no passado e o 

são no presente, quando transmitem uma mensagem autêntica. O 

falso profeta é geralmente pago para dizer coisas que agradem 

aos homens. Eles são como que funcionários assalariados só para 

dizer aquilo que agrada ao seu público, aos homens de um modo 

geral. Mas é claro que um profeta que recebe assim o pagamento 

só para transmitir uma mensagem que seja recomendada, que seja 

exigida pelos homens não receberá de Deus nenhum galardão. Não 

há recompensas para aqueles que já estão á procura da sua 

recompensa por parte dos homens então já não há recompensa de 

Deus.  

Vejamos agora os versículos 24 a 28: "Mas ai de vós os ricos, 

porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estais agora 

fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, 

porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos 

louvarem porque assim procederam seus pais com os falsos 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                   198  P-#    

 

7 

 

profetas." Prezado amigo, muitas igrejas hoje estão recebendo 

esses ais aqui. Jesus diz: "Ai de vós, ai de vós." E hoje ele 

está dizendo a essas igrejas: "Ai de vós!" Há muitas igrejas 

ricas, rica de dinheiro que fosse rica espiritualmente falando. 

Há sempre uma traição a Cristo por parte dessas igrejas que são 

materialmente ricas, mas espiritualmente pobres. É verdade que 

há algumas excepções. Temos que estar alerta para tudo isto, 

porque se a igreja começar a se afastar dos caminhos do Senhor, 

copiando as práticas do mundo, começa a afastar-se da nossa 

verdadeira missão no mundo que é a de pregar o evangelho e 

levar as pessoas a viver o evangelho. Sempre que o povo de Deus 

no passado quando começou a viver de acordo com os padrões do 

mundo, perdeu assim a sua visão de Deus, e perdeu também a sua 

missão em consequência. Muitos não estão interessados na causa 

dos pobres, dos necessitados, dos famintos, dos espiritualmente 

pobres. Muitos estão interessados apenas em adquirir riquezas e 

gozá-las egoísticamente. Estão deixando a causa dos pobres para 

os políticos, para os líderes do governo somente. A igreja de 

Cristo precisa combater as discriminações de qualquer ordem. Os 

pecados e os vícios da sociedade devem ser combatidos. E estas 

coisas devem ser combatidas, dentro da igreja, porque esses 

erros e esses vícios existem também dentro da igreja. O que 

Jesus ensinou na sua palavra, temos de praticar hoje. Muitos 

que dizem seguir a Cristo não estão realmente. Pensam que podem 

ser assim discípulos de Cristo, ignorando totalmente os seus 



PROGRAMA “O SOM DO LIVRO”                   198  P-#    

 

8 

 

deveres cristãos. Esta ênfase que estamos dando aqui é 

necessária porque o evangelho tem que estar acima de tudo, tem 

que ter prioridade. Que adianta o homem ter o seu problema 

financeiro resolvido quando vive na mais profunda solidão e 

pensa no suicídio. Que adianta o homem estar protegido com 

riquezas e fortunas quando o seu ser interior é constantemente 

assaltado, por duvidas e frustrações? As lutas do homem e os 

seus sofrimentos são mais de origem espiritual do que mesmo 

material. É preciso que se elimine dele a causa de tanto 

sofrimento. É preciso que o evangelho de Cristo limpe do 

coração do homem e lhe traga o consolo necessário para isso 

confesse as suas duvidas a Deus a sua revolta contra Ele. Só o 

evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo 

aquele que crê. É a resposta certa para o mal do pecado, porque 

foi devidamente preparada por Deus para este fim. O mal é 

grande, é incurável até, sem a aplicação do único remédio capaz 

de produzir os efeitos eficazes que é o sangue de Cristo, poder 

de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vejamos agora 

os versículos 32 a 36: "Se amais os que vos amam, qual é a 

vossa recompensa, porque até os pecadores amam aos que os 

amam." Este versículo vem antecedido deste outro que é o 

versículo 31: "Como quereis que os homens vos façam, assim 

fazei vós também a eles." Continuando agora no versículo 33 

lemos: "Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a 

vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais 
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a aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? 

Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem 

outro tanto. Amai porém os vossos inimigos, fazei o bem e 

emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso 

galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até 

para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também 

é misericordioso o vosso Pai.”  

Só com a ajuda de Deus isto é possível acontecer em nós, nós 

por natureza não teríamos condições de o fazer, amar os 

inimigos é algo que só Deus pode operar em nós e quando isso 

acontece torna-se libertador. 

Agora passemos um pouco adiante, vejamos os versículos 46 a 49: 

"Porque chamais: Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? 

Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as 

pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E' semelhante a 

um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e 

lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se 

o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem 

construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem 

que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-

se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a 

ruína daquela casa." Prezado amigo, naturalmente todos nós 

conhecemos o desmoronamento espiritual de muitas pessoas que se 

diziam cristãs. Há muitos cristãos que estão ouvindo a Palavra 
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de Deus, porém não a praticam. São apenas ouvintes. São crentes 

teóricos. Aprendem, aprendem, lêem, lêem o tempo todo, porém a 

vida espiritual está vazia, porque são apenas leitores 

esquecidos, ou ouvintes esquecidos. A Palavra de Deus só produz 

efeito na vida das pessoas que se dispõe a praticá-la, a vivê-

la, a obedecê-la. É isto o que chamamos de alicerce espiritual. 

Não se pode construir a vida espiritual a não ser na obediência 

a Palavra de Deus. E assim quando vem os problemas, a 

perseguição, a necessidade não há perigo, pois a vida 

espiritual está construída na rocha, na pedra, no alicerce 

firme que é a Palavra de Deus.  

ATÉ AO PRÓXIMO PROGRAMA 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.  

 
 

       

 


