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Refencia: Lucas 8                   Data de Gravação: 18.09.03 

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 8 de Lucas. este capitulo é a 

continuidade do ministério de Jesus na Galiléia. Versículos 1-

3: "Depois disto, Jesus ia de terra em terra, anunciando a 
*
Boa Nova do 

*
Reino de Deus. Os 

doze 
*
apóstolos andavam com ele, 

2 
bem como algumas mulheres que ele tinha curado de 

espíritos maus e de doenças. Entre elas, Maria Madalena, de quem tinha expulsado sete 

espíritos maus, 
3 
Joana, mulher de Cuza, oficial da corte de 

*
Herodes , Susana e muitas outras, 

que com os seus bens ajudavam Jesus e os discípulos." Por estas palavras vemos 

que muitos seguiram a Jesus, inclusive pessoas que ocupavam 

lugares de destaque na sociedade vigente. Essa pessoas usavam 

os seus bens para a promoção do reino de Deus na terra.  

 No seguimento do texto encontramos a parábola do semeador. 

Já falamos sobre esta parábola quando estudamos o evangelho de 

Mateus. Nesta parábola a ênfase é sobre o inimigo que está 

sempre pronto para retirar da mente das pessoas a semente da 

Palavra de Deus que foi semeada. 
4 
Muita gente vinda de toda a parte 

continuava a procurar Jesus. Quando já havia uma multidão à sua volta, ele falou-lhes por meio 

desta 
*
comparação: 

5 
“Andava uma vez um homem a semear. Quando lançava a semente, 
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houve alguma que caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros comeram-na toda. 
6 

Outra 

caiu em terreno pedregoso e, quando rompeu, secou, por não haver humidade. 
7 

Outra parte 

caiu entre espinhos, que cresceram com as plantas e abafaram-na. 
8 

Mas houve outra parte da 

semente que caiu em boa terra. As plantas desenvolveram-se e produziram fruto à razão de cem 

grãos por semente.” E por fim disse: “Quem tem ouvidos, preste atenção!” 

O inimigo de Deus não dorme. Jesus diz aqui que a semente é 

semeada, porém o diabo a arrebata do coração das pessoas, para 

não acontecer que, crendo, sejam salvos.  

 Jesus logo a seguir explica esta história aos seus 

discípulos, Versículo 11-14: "11 O significado da *comparação é 

este: A semente representa a *Palavra de Deus. 12 A que caiu 

junto do caminho representa as pessoas que escutam, mas vem o 

*Diabo e tira-lhes a palavra que nelas tinha sido semeada, para 

que não creiam e não sejam salvas. A semente que caiu em cima de pedras 

representa aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem com muita alegria. Mas, como 

não ganham raízes, crêem por algum tempo e desistem, quando chegam as tentações. 
14 

A que 

caiu entre os espinhos significa as pessoas que ouvem, mas acabam por se deixar sufocar pelas 

preocupações da vida, pelas riquezas e pelos prazeres, de modo que nunca chegam a dar fruto. 

" Todas estas situações acontecem com a maioria das pessoas. 

Verso 15: "E a semente que caiu em boa terra representa as pessoas que ouvem a 

mensagem com um coração bom e leal e a conservam com firmeza até dar bom fruto."  

 Na sequência surge a parábola da candeia que nos ensina  

que a luz deve ser posta no velador, para que possa iluminar 

tudo e todos. Esta parábola fala da necessidade do testemunho 
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do crente no mundo em trevas.  

 Depois temos dos versos 19-21: "A mãe e os 
*
irmãos de Jesus 

foram ter com ele, mas não conseguiram aproximar-se por causa da multidão. 
20 

Houve 

entretanto alguém que lhe disse: “Olha que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua 

procura.” 
21 

Mas Jesus respondeu: “A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a 

mensagem de Deus e a praticam." aqui temos a indicação de que Jesus 

teve uma família terrena.  

 O episódio seguinte fala da ocasião em que Jesus acalma 

a tempestade. Versos 22-25: “Certo dia, entrou Jesus num barco com os discípulos 

e disse-lhes: “Vamos para a outra banda do lago 
b
.” 

23 
Ora, durante a travessia, Jesus 

adormeceu. Nisto, formou-se uma tempestade no lago e entrava tanta água no barco que já 

estavam em perigo de se afundar. 
24 

Os discípulos acordaram Jesus e disseram-lhe: “Mestre, 

Mestre, estamos perdidos!” Ele levantou-se, deu ordem ao vento e às ondas, e o vento parou e 

as ondas amansaram. 
25 

Depois disse aos discípulos: “Onde está a vossa fé?” Eles porém 

tremiam de medo, e diziam uns para os outros, muito admirados: “Mas quem é este homem que 

até o vento e as ondas lhe obedecem!” Com este episódio aprendemos que 

devemos ter fé em Jesus quando enfrentamos perigos e 

dificuldades, e devemos orar a Deus, em nome de Cristo, para 

sermos socorridos. Aprendemos também que se Jesus está presente 

no barco da nossa vida, não temos nada a temer. O facto de até 

a natureza lhe obedecer mostra que Jesus Cristo é divino.  

 Versículos 26-27: “Navegaram depois para o território de Gerasa, que fica 

do outro lado do lago em frente da Galileia. 
27 

Quando Jesus saiu do barco, foi ter com ele um 



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  0201 P-#    

 

4 

 

homem daquela terra, que estava possesso de espíritos maus. Há muito tempo que não se vestia 

e não vivia em casa, mas nos sepulcros. " É bem possível que tenham sido 

dois homens endemoninhados, como podemos ver em outro 

evangelho. Lucas, porém, deixa de fora um deles. Ele anota o 

caso para ilustrar ou ensinar uma verdade. É um assunto de 

demónios. Muitos acham que não existe tal coisa, que é apenas 

matéria da ficção ou imaginação das mentes menos esclarecidas. 

Alguns cristãos acreditam que os demónios de facto existiram no 

antigamente, mas agora estão extintos. Este ponto de vista 

contraria o ensino bíblico. As manifestações demoníacas são nos 

inúmeras nossos dias e por toda a parte.  

 Nesta passagem, o médico Lucas fala sobre demonisação, 

tendo o cuidado de separar demonisação de enfermidades. São 

duas situações bem diferentes. Mas ambas uma realidade, tanto 

quanto a lepra ou outra doença qualquer. E a possessão 

demoníaca provoca perturbações físicas, mentais e espirituais. 

A possessão demoníaca destroi a alma e leva o homem a perdição 

eterna. Depois do endemoninhado ter ficado completamente livre, 

os seus conterrâneos pediram a Jesus que se retirasse do 

território deles. Os demónios que estavam no homem foram 

enviados para os porcos que se precipitaram no mar e morreram 

afogados. Expulsaram Jesus porque perderam os seus animais. Os 

homens preferiam os bens materiais aos bens espirituais. Jesus 

disse ao homem que tinha sido liberto: "Volta para tua casa e conta tudo 
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aquilo que Deus te fez.” O homem foi então por toda a cidade contar o que Jesus lhe tinha 

feito."  Jesus sai da cidade pois os habitantes não queriam que 

Jesus permanecesse ali. 

 Nos versos seguintes temos dois casos em simultâneo.  

Versículos 40-48: “Quando Jesus voltou, foi recebido pela multidão que estava à sua 

espera. 
41 

Nisto, aproximou-se dele um homem chamado Jairo, que era dirigente da 
*
casa de 

oração. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e pediu-lhe muito que fosse a sua casa, 
42 

porque tinha 

uma filha única, de cerca de doze anos de idade, que estava à morte.Quando iam a caminho, a 

multidão apertava Jesus de todos os lados. 
43 

Ia lá também uma mulher que havia já doze anos 

sofria duma doença que a fazia perder sangue. Tinha gasto com os médicos tudo quanto 

possuía, mas ninguém a pôde curar. 
44 

Ela foi então por detrás de Jesus, tocou-lhe na ponta do 

manto e ficou logo curada da doença. 
45 

Jesus então perguntou: “Quem foi que me tocou?” 

Todos negaram. E Pedro disse: “Mestre, é a multidão que te aperta e empurra de todos os 

lados!” 
46 

Mas Jesus repetiu: “Houve alguém que me tocou. Eu bem senti que algum poder saiu 

de mim.” 
47 

Então a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se de Jesus, 

toda a tremer, ajoelhou-se aos seus pés e confessou diante de toda a gente a razão por que tinha 

tocado em Jesus e como tinha ficado curada imediatamente. 
48 

Jesus então disse-lhe: “Minha 

filha, a tua fé te salvou. Vai em paz" E Jesus prossegue para a casa de 

Jairo, onde encontra a menina já morta e pessoas chorando por 

toda a parte. "Ainda Jesus não tinha acabado de falar, quando chegou alguém da casa 

de Jairo a dizer: “A tua filha já morreu. Não incomodes mais o Mestre.” 
50 

Assim que Jesus 

ouviu a notícia, disse a Jairo: “Não te assustes, tem fé, que a tua filha há-de viver.” 
51 

Entrou 

em casa de Jairo, mas não deixou ninguém ir com ele, a não ser Pedro, Tiago e João e os pais 
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da menina. 
52 

Toda a gente chorava com pena dela, mas Jesus disse: “Não chorem, que a 

menina não está morta, está a dormir.” 
53 

Puseram-se todos a fazer troça dele, pois sabiam que 

ela estava morta. 
54 

Então Jesus pegou na mão da menina e ordenou: “Menina, levanta-te!” 

55 
Ela voltou a viver e levantou-se imediatamente. Jesus mandou então que lhe dessem de 

comer. 
56 

Os pais da menina ficaram maravilhados, mas Jesus mandou que não contassem nada 

a ninguém." A menina estava de facto morta, Jesus porém tinha o 

poder para ressuscitá-la e traze-la de novo ao seio da família.  

Em todo este capítulo vimos o poder de Jesus actuando em 

favor do seu povo. Vimo-lo perdoar a mulher pecadora na casa do 

fariseu Simão; vimo-lo depois acalmar a tempestade, curar o 

endemoninhado de Gadara, curar a mulher que sofria de um 

hemorragia e por fim ressuscitar a filha de Jairo. Este é o 

mesmo poder de Deus actuando ainda nos nossos dias e em nosso 

favor. Devemos dar muitas graças a Deus por termos um Jesus 

assim. Um Jesus que morreu na cruz mas que venceu a morte, e 

como Ele ressuscitou assim também nós ressuscitaremos de entre 

os mortos, pois ele foi o primeiro para que nós à semelhança de 

Cristo também ressuscitemos. No próximo programa continuaremos 

a falar 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. 

 


