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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. / 

 Estamos agora no capítulo 7 de Lucas. Nos primeiros 

versículos encontramos a história do centurião que tinha um 

servo doente que é curado por Jesus. Já estudamos este caso no 

evangelho de Mateus. Este centurião, um homem gentio, tinha uma 

fé tão grande, acerca da qual Jesus disse não ter encontrado fé 

igual, nem mesmo entre os judeus. Ele tinha em casa um servo 

que estava doente e jazia moribundo no seu leito; Mandou então 

pedir a Jesus que o curasse. Quando Jesus se dirigindo para sua 

casa, ele disse que não era digno de recebe-lo em sua casa, 

pois era um homem pecador. Como não era digno de receber Jesus 

em sua casa, pediu que Ele restaurasse o seu servo, de longe, 

apenas com o poder da sua palavra. E assim foi feito. Jesus 

actuou de acordo com a fé deste homem.  

 Apartir do versículo 11 começa a história da 

ressurreição do filho da viúva de Naim. Neste caso podemos 

dizer que houve um retorno a vida e não uma ressurreição no 

propriamente dita. Porque? Porque quando a Bíblia fala em 

ressurreição refere-se ao retorno a vida com uma transformação 
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do corpo, o que não aconteceu neste caso. Esta menino recebeu 

vida no seu corpo velho, isto é, o espírito voltou ao corpo 

onde estava antes, sem nenhuma mudança ou melhoramento do 

corpo; Isto pressupõe que ele morreram alguns anos mais tarde 

como qualquer um de nós. Como este menino temos outros exemplos 

como Lázaro e a filha de Jairo. Não podemos comparar a 

restauração da vida dessas pessoas com a ressurreição de Jesus 

que se levantou do túmulo com o corpo glorificado. Em casos 

como este o que Jesus Cristo fez foi trazer de volta o espírito 

da pessoa ao seu corpo anterior. No verdadeiro sentido da 

palavra só Jesus ressuscitou dos mortos ainda, porque só Ele se 

levantou da sepultura com o corpo transformado e glorificado. 

Jesus é chamado as primícias dos que dormem, por ter sido o 

primeiro a ressuscitar de facto. No entanto, cremos, pelo que 

nos diz a Palavra de Deus que todos os que morreram tendo 

depositado a sua fé em Cristo, ressuscitarão e receberão corpos 

glorificados quando Cristo voltar na sua segunda vinda. Teremos 

o mesmo corpo, porém glorificado e transformado como o corpo de 

Jesus. Jesus, depois de ressurrecto, tinha no corpo as marcas 

dos cravos, mas tinha um corpo glorificado. Um dia o nosso 

corpo natural morre e desce ao pó. Porém, na altura determinada 

por Deus, quando Cristo voltar, nós os crentes ressuscitaremos 

e com os corpos glorificados, seremos arrebatados e estaremos 

para sempre com Jesus.  

 No Novo Testamento temos 3 casos de pessoas que 
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voltaram a vida e que ilustram a ressurreição futura que 

acontecerá. Podemos dizer esses casos são uma sombra ou uma 

ilustração da verdadeira ressurreição. Vamos ler os versículos 

11-12: "Depois disto, Jesus foi a uma povoação chamada Naim. Iam com ele os seus 

discípulos e uma grande multidão. 
12 

Quando estava a entrar na povoação viu que passava um 

enterro. O morto era o filho único de uma viúva. Ia muita gente com ela no funeral." A 

morte deste jovem causou profunda tristeza em toda a aldeia. 

Ele era o único filho de uma viúva. Nada podia ser mais triste. 

Podemos imaginar a dor no coração desta mãe. Tinha morrido o 

marido e agora morre o seu único filho, a quem ela tanto amava. 

Dentro de instantes ficaria sem o corpo do seu filho. 

Entretanto Jesus cruza com o funeral.  

 Versículo 13: "Quando o Senhor viu a viúva, teve pena dela e disse-lhe: 

“Não chores." Jesus fala com a uma mãe solitária e de coração 

triste e quebrado. O registro de Lucas aqui mostra que Jesus 

operou este milagre com este propósito. Eis o que lemos no 

versículo 14: 
4 

E aproximando-se, tocou no caixão. Os homens que o levavam, 

pararam. Jesus disse então: “Rapaz, sou eu que te digo, levanta-te!” 

Prezado amigo, Jesus sempre usou o mesmo método para levantar 

os mortos. Ele fala directamente aos mortos. E a qualquer 

momento ele virá com a voz de um arcanjo, como que, uma 

trombeta, tocando, ordenando aos mortos que se levantem do pó. 

Levantar todos os mortos que morreram na fé, prezado amigo, 

todos aqueles que morreram em Cristo. É isto o que vai 

acontecer quando Cristo voltar. A sua voz será como a voz de um 
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arcanjo. Ouviremos como se fosse uma trombeta de Deus tocando. 

A sua voz será como a voz de uma trombeta. É com a sua voz que 

Jesus chamará os mortos, os mortos que são salvos. Jesus o 

chamará do pó da terra. Em toda a parte surgirão os mortos que 

morreram na fé. Jesus usará o mesmo método para restauração da 

vida. Jesus usou diversos métodos para fazer os seus outros 

milagres. Por exemplo, Jesus abriu os olhos de um cego falando 

simplesmente ao cego: Vê, a tua fé te salvou. Noutra ocasião 

ele chegou a tocar nos olhos do cego, e ainda noutra ocasião, 

Jesus untou os olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no 

tanque de Siloé. Assim, 3 vezes Jesus usou 3 métodos 

diferentes. É possível que se, aqueles 3 cegos que foram 

recuperados vivessem hoje, eles fundariam 3 denominações 

diferentes. Um deles, aquele por exemplo que recebeu a cura 

simplesmente pela palavra, pela fé, diria que a única coisa que 

o homem precisa fazer para se salvar era crer. Ele diria que 

nada mais era necessário. Crer somente era tudo. E ele sairia 

por toda a parte cantando: Crê somente. Porém o segundo diria: 

Espere um pouco. É necessário que haja um toque em você. Vamos 

supor que esses 3 cegos estivessem reunidos num lugar 

discutindo a questão da salvação. O primeiro diria que era 

bastante crer, o segundo diria que é necessário um toque de 

Jesus. E ele diz que Jesus tocou nele, e sai cantando: O toque 

de sua mão sobre mim. Ele crê que teve assim uma experiência, 

um toque. Ele sai dizendo que é preciso ter uma experiência. É 
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preciso sentir o toque da mão de Jesus. Então temos um 

pregando: crê somente e o outro pregando o toque da mão de 

Jesus. Agora vem o terceiro, aquele que teve os olhos ungidos e 

que foi enviado ao tanque de Siloé, onde lavou os olhos. Ele 

tem também a sua opinião. Ele diz que os outros estão errados, 

completamente errados. O que é necessário é ir lavar-se. Ele 

sai cantando e dizendo que é necessário ir ao rio. Então 

facilmente eles poderiam criar 3 grupos religiosos diferentes. 

Naturalmente você acha isso ridículo, eu também acho. É que 

eles aqui estariam a basear-se em coisas secundárias e não em 

coisas fundamentais. O importante ali era a presença e o poder 

de Jesus. A pessoa de Jesus é que é fundamental para a nossa 

fé, e não propriamente o método o sistema que ele usa para 

operar um milagre em nossa vida. Há muita gente mais 

impressionada com certos pormenores do cristianismo do que 

propriamente com a pessoa de Jesus Cristo. E podemos dizer que 

as grandes controvérsias, que as grandes divisões que tem 

havido no cristianismo são muitas vezes devido aos pormenores, 

aos detalhes, aos assuntos e aspectos secundários dos ensinos e 

das obras de Cristo. Devemos olhar, prezado amigo, para aquilo 

que é essencial. O importante é termos um contacto espiritual 

com Jesus. É crer nele, como nosso Salvador e Senhor. Agora 

vejamos os versículos 15 a 17: 
15 

Nisto, o rapaz sentou-se e pôs-se a falar. 

Jesus entregou-o à mãe. 
16 

Ficaram todos muito impressionados e louvavam a Deus dizendo: 

“Um grande 
*
profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo!” 

17 
E por todo o país e 
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fora dele correu a fama do que Jesus tinha feito. 

Vemos que Jesus fez este milagre para consolar o coração 

daquela pobre viúva, porém o nome de Deus foi grandemente 

glorificado. Deus é honrado quando lhe a agradecemos as  

bênçãos que recebemos do Senhor. Agora vamos aos versículos 19 

e 20: 
18 

Os discípulos de João Baptista foram contar-lhe tudo. 
19 

Ele chamou então dois 

deles e mandou-os ir ter com Jesus para lhe perguntarem: “És tu aquele que há-de vir, ou 

devemos esperar outro?” 
20 

Quando chegaram junto de Jesus, disseram-lhe: “João mandou-nos 

cá para te perguntarmos se tu és aquele que está para vir ou se devemos esperar outro.” 

Quando os homens chegaram junto dele e disseram: João Baptista 

enviou-os para te perguntar: És tu aquele que estava para vir 

ou esperaremos outro? Aqui está, prezado amigo, uma pergunta 

estranha de João Baptista. Nós iremos explicar isto dentro de  

instantes. Mas agora vamos falar um pouco sobre este homem João 

Baptista, antes de comentar-nos a sua pergunta endereçada a 

Jesus por meio de dois dos seus discípulos. João Baptista usava 

uma veste pouco vulgares. Vestia-se de pele de camelo. Mas o 

que era realmente importante em João Baptista não era a sua 

roupa, porém a sua personalidade, o seu carácter, o seu 

ministério, a sua mensagem. Ele foi um homem chamado por Deus, 

Como seria bom se procurassem imitá-lo no que ele tinha 

realmente de melhor, de extraordinário que era a sua vida 

espiritual, que era a sua mensagem, mensagem de poder. 

Frequentemente as pessoas se valorizam por aquilo que fazem, é 

verdade que o que nós fazemos pode revelar o que somos na 
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realidade, mas o mais importante é sermos e o fazermos é uma 

simples consequência de quem somos, quando falo com alguém e 

pergunto: Você é uma cristã verdadeira? Normalmente respondem: 

Bem acho que sou. Sou boa para com os meus vizinhos, não 

critico ninguém, procurou ser amiga de todos, mencionam uma 

lista de coisas que fazem ou que não fazem, mostrando assim que 

era uma cristã por fazer certas coisas ou por não fazer outras. 

Fazer boas coisas é optimo mas o que define se somo ou não 

cristãos é se já nascemos ou não de novo. é se já temos ou não 

uma nova identidade em Cristo. para ser um cristão verdadeiro 

não tem que se fazer coisas alguma temos é de receber o 

presente que Deus nos oferece da vida eterna. é ter fé em 

Cristo e aceitá-lo pela fé como único e suficiente Salvador. O 

que fazemos ou deixamos de fazer depois são consequências dessa 

nossa experiência com Cristo, são efeitos da nossa fé em 

Cristo. Muitos querem imitar a Cristo, fazer as coisas certas e 

justas, sem serem ainda transformados por este poder 

maravilhoso do evangelho. 

Vamos a pergunta de João Baptista. Ele era profeta, o último 

dos profetas do Velho Testamento. Podemos dizer que ele era o 

elo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Foi o último 

dos profetas. Era mais do Velho do que do Novo Testamento. 

Pertencia, vamos dizer assim, a velha dispensação. Porém foi o 

precursor de Jesus. Aquele que veio para introduzir a pessoa de 

Jesus, que veio para começar uma nova dispensação, a 
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dispensação da graça, a dispensação do Novo Testamento. Muitos 

acham que João havia tido uma certa dúvida a respeito se Jesus 

era ou não o Cristo. Eu não posso crer nisto, porque João que 

preparou o caminho do Senhor, que profetizou a respeito da 

vinda do Salvador, foi ele quem apresentou a pessoa de Jesus ao 

povo, dizendo que era o Cristo, dizendo que era o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo. Foi ele que disse que Jesus 

baptizaria com o Espirito e com fogo. Não havia nenhuma dúvida 

na mente de João, nem creio, que nenhuma dúvida tenha surgido 

na sua mente. É possível que João tivesse enviado estes dois 

discípulos para que eles mesmos, esses dois discípulos e não 

João tivessem as suas dúvidas dissipadas diante da palavra de 

Jesus, diante dos seus milagres. Eis a razão porque, Jesus 

mandou que aqueles dois discípulos esperassem um pouco e 

assistissem os milagres que ele estava realizando. Vamos ler os 

versículos 21, 22 e 23: 
21 

Naquele momento curou Jesus muitos doentes de vários 

males e enfermidades, possessos de espíritos maus e muitos cegos. 
22 

Então Jesus respondeu 

aos enviados: “Vão contar a João isto que agora viram e ouviram: que os cegos vêem, os 

coxos andam, os que têm 
*
lepra são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e 

aos pobres é anunciada a 
*
Boa Nova. 

Em outras palavras, Jesus lhes disse que voltassem e dissessem 

a João que as profecias relacionadas com o Messias estavam se 

cumprindo nele, em Cristo. Aqueles milagres todos foram 

profetizados, no capítulo 35 do livro do profeta Isaías que diz 

que os cochos andam, os cegos vêem e assim por diante. Então 
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Jesus diz que eles voltem para contar a João Baptista o que 

viram. Aqueles milagres eram os credenciais do Messias. Isto 

era muito importante. E um dos pontos mais importantes da 

Palavra de Jesus a esses discípulos de João foi quando disse:  

23 
Feliz  aquele que não tropeçar por causa de mim.”  Com essas palavras, Jesus 

estava dizendo que mesmo quando não entendemos perfeitamente as 

coisas, devemos confiar, ter fé. Jesus disse em outra ocasião: 

“Bem aventurado é aquele que não viu e creu." A palavra da cruz 

é loucura para os que se perdem, porém para os salvos, ela é o 

poder de Deus.  

Foi durante a última guerra mundial que cinco homens que se 

diziam ateístas tiveram o seu navio destroçado pelos inimigos e 

ficaram assim num salva-vidas durante 20 dias, flutuando no 

oceano Pacífico. Durante esses 20 dias estiveram face a face 

com a morte. Os perigos eram inúmeros de toda a forma. Mas eles 

não estiveram apenas, face a face com a morte, estiveram também 

face a face com Deus. No final dos 20 dias não havia mais 

nenhum ateu. O ateísmo se evaporou. As dificuldades 

intelectuais que eles tinham antes, as dificuldades que eles 

tinham para aceitar as verdades da Bíblia também foram 

evaporadas. E às vezes eu penso que alguns dos nossos 

professores ateístas deveriam fazer um estagiozinho, assim no 

oceano. Um estágio deste no mar é melhor do que um estágio em 

qualquer universidade do mundo, é melhor do que qualquer 

diploma, é melhor do que qualquer certificado, diante da morte 
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o homem dá valor às coisas simples e importantes da vida. Esta 

é que é a verdade. Diante da morte, as questões intelectuais 

desaparecem.  

Agora vamos ao versículo 24 - 35: 
24 

Quando os enviados de João se foram 

embora, Jesus pôs-se a falar dele ao povo: “Que é que foram ver ao deserto? Uma cana 

abanada pelo vento? 
25 

Que é que lá foram ver? Um homem bem vestido? Bem sabem que os 

homens que andam bem vestidos e vivem no luxo se encontram nos palácios reais. 
26 

Digam lá 

então, que é que foram ver? Um 
*
profeta? Sim, e digo-lhes ainda: ele é mais do que um 

profeta, 
27 

pois é aquele de quem as 
*
Escrituras dizem: Enviarei o meu mensageiro à tua 

frente, para te preparar o caminho 
a
. 

28 
E fiquem sabendo isto: entre os homens não há ninguém maior do que João Baptista. No 

entanto, o mais pequeno no 
*
Reino de Deus é maior do que ele.” 

29 
Todas as pessoas que o ouviram, incluindo os 

*
cobradores de impostos, sabiam que 

cumpriram a vontade de Deus ao serem baptizados por João. 
30 

Mas os 
*
fariseus e os 

*
doutores 

da Lei desprezaram a vontade de Deus para com eles por não terem querido ser baptizados. 

31 
Jesus disse ainda: “Com quem hei-de comparar as pessoas desta época? Com quem se 

parecem elas? 
32 

Com as crianças que andam a brincar na rua e dizem umas às outras: 

“Tocámos música alegre e vocês não dançaram, 

cantámos coisas tristes e não choraram.” 

33 
Realmente, aparece João, que jejua e não bebe vinho, e dizem logo que tem o 

*
Demónio 

com ele. 
34 

Depois vem o 
*
Filho do Homem, que come e bebe, e dizem dele: “Olhem para este 

homem! Come bem e bebe melhor, e é amigo de cobradores de impostos e outra gente de má 

fama.” 
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35 
Mas a sabedoria de Deus só se mostra nos que de facto a aceitam.” 

Claramente Jesus mostra a importância de João baptista, e faz a 

diferença entre João baptista e os que viram a crer em Jesus, 

pois João baptista viveu antes de Deus nos proporcionar a vida 

eterna através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é por 

isso que o menor do reino de Deus é maior que João. Em seguida 

Jesus mostra a incoerência e inconsistência do povo. João 

Baptista e Jesus vieram em estilos bem diferentes, porém o povo 

não aceitou nem um, nem outro. Ambos foram mortos. O povo não  

quer a Deus. Tinha um coração duro e rebelde contra Deus. 

Quando as pessoas estão sempre a reclamar e nada está bom 

provavelmente é por ter um coração duro e amargurado, receba a 

Jesus e deixe cristo transformar o seu coração e a sua mente. 

NO PROXIMO 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.  

 

 


