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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. / 

 

Prezado amigo, estamos de volta ao evangelho de Lucas para 

estudar hoje o capítulo 20 em que encontramos verdades e 

ensinos de valor espiritual incalculável. Temos aqui textos que 

falam dos seguintes assuntos: A autoridade de Jesus e o 

baptismo de João. A parábola dos lavradores maus, a questão do 

tributo, os saduceus e a ressurreição. O Cristo, filho de Davi. 

Bem neste capítulo Lucas nos mostra Jesus a caminho de 

Jerusalém. No capítulo anterior dissemos que Jesus passava por 

Jericó em direcção a cidade de Jerusalém. E podemos contar, 

prezado amigo, 3 entradas de Jesus em Jerusalém em 3 dias. Ele 

ia a Jerusalém e depois voltava para alguma cidade ao redor, 

para o monte das Oliveiras, mas a verdade é que Ele entrou 3 

vezes na cidade de Jerusalém antes de ser julgado e de ser 

condenado pelos homens. Foram 3 entradas, 3 dias seguidos. E 

foi quando entrava pela última vez no terceiro dia, que ele 

chorou quando avistou a cidade de Jerusalém. Então este 

capítulo que vamos estudar hoje é muito importante porque 
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descreve Jesus em Jerusalém pela última vez. Neste capítulo 

encontramos Jesus na sua última discussão com os seus inimigos 

que estavam distribuídos em três grupos principais que eram os 

fariseus, os saduceus e os herudianos. Vamos ler os primeiros 8 

versículos que falam sobre a autoridade de Jesus e o baptismo 

de João. Lemos assim: "Aconteceu que, num daqueles dias, 

estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, 

sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente 

com os anciãos e o arguiram nesses termos: Dize-nos: Com que 

autoridade fazes essas coisas? Ou quem te teu esta autoridade? 

Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta: Dizei-me: O 

baptismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles 

arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não 

acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens o povo todo nos 

apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por 

fim responderam que não sabiam." Então Jesus lhes replicou: 

Pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas." 

Estamos vendo aqui, prezado amigo, os principais sacerdotes e 

os escribas procurando Jesus para lhe fazer perguntas que 

tinham o objectivo de tentá-lo. E ninguém deve tentar a Deus. 

Jesus era Deus. Esses religiosos eram os grandes inimigos de 

Jesus. E tudo inventavam para com subtilezas apanhar Jesus em 

alguma falta. Então a pergunta que eles fazem aqui tem este 

objectivo. Eles vieram, prezado amigo, perguntar a Jesus com 

que autoridade Jesus ensinava e evangelizava o povo. Era uma 
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pergunta importante para quem queria conhecer a Jesus, porém 

eles a fizeram com maldade. Jesus não ignora tal maldade e usa 

o sistema socrático para responder a pergunta deles que é 

perguntando também, fazendo outra pergunta. Então Jesus lhes 

perguntou: O baptismo de João era dos céus ou dos homens? Mas 

vejamos como foi que Jesus começou esta pergunta: "Também eu 

vos farei uma pergunta, disse Jesus." Então Jesus pergunta-lhes 

sobre o baptismo de João, se era do céu ou dos homens. Jesus 

assim responde a pergunta deles fazendo outra pergunta. Com 

esta pergunta Jesus queria dizer que quem aceitasse o baptismo 

de João também devia aceitar a Jesus, porque João deu 

testemunho Dele. Foi João quem o introduziu entre o seu povo. 

Qualquer que fosse a resposta deles traria dificuldades sérias 

para eles, porque se dissessem que o baptismo de João era do 

céu, Jesus lhes perguntaria: Por que então não creram nele? E 

se dissessem que o baptismo de João procedia dos homens então o 

povo os apedrejaria, porque o povo cria que João Baptista era 

um grande profeta. E foi assim que Jesus respondeu a pergunta 

desses inimigos. Eles não tinham nenhum propósito de conhecer a 

verdade a respeito de Jesus, mas estavam apenas procurando 

criar embaraço para Jesus.  

Agora temos a parábola dos lavradores maus. Eis o que nos diz 

aqui a história: "9 
Depois Jesus apresentou ao povo esta 

*
comparação: “Certo homem plantou 

uma vinha, arrendou-a a uns camponeses e ausentou-se para fora da terra por muito tempo. 
10 

Quando chegou a 

época das vindimas, mandou um criado aos camponeses para eles pagarem a sua parte do fruto. Mas eles 

agarraram o criado, espancaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. 
11 

Então o dono da vinha mandou 
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outro e eles espancaram também este, insultaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. 
12 

Mandou-lhes um 

terceiro criado, mas eles feriram-no também e mandaram-no embora. 
13 

Então o dono da vinha disse para 

consigo: “Que hei-de eu fazer? Vou lá mandar o meu querido filho. Certamente que a ele o vão respeitar.” 
14 

Mas 

quando os camponeses o viram, disseram logo uns para os outros: “Este é que é o herdeiro! Vamos matá-lo e a 

herança dele fica para nós.” 
15 

Levaram-no então para fora da vinha e mataram-no. Em face disto, que lhes fará o 

dono da vinha? 
16 

Irá matar aqueles homens e arrendará a vinha a outros.” 

Quando o povo ouviu isto, disse: “Deus queira que tal não aconteça!” 
17 

Mas Jesus olhou para o povo e 

perguntou: “Qual será então o significado desta frase da 
*
Escritura: A pedra que os construtores rejeitaram veio 

a tornar-se a pedra principal 
p
” ? 

18 
E acrescentou: “Todo aquele que cair em cima dessa pedra ficará feito em pedaços, e aquele em cima de quem 

ela cair, ficará reduzido a pó.” 

Prezado amigo, todos nós já sabemos a quem se refere esta 

parábola contada por Jesus. Já estudamos nos dois evangelhos 

que já comentamos que foram os evangelhos de Mateus e de 

Marcos. Aqui Jesus refere-se à nação de Israel. Jesus está 

endereçando esta parábola ao povo judeu. Não foi a Israel que 

Deus mandou os profetas todos que foram rejeitados, 

apedrejados, presos, torturados e mortos? Não é esta a história 

de Israel, a história dos profetas que foram enviados, que 

foram rejeitados, que foram mortos pelo povo escolhido? O que é 

que a Bíblia diz? Não é esta a história de Israel? Não foi para 

Israel primordialmente que Deus enviou o seu filho amado para 

as ovelhas perdidas de Israel? Não diz esta parábola que 

finalmente depois de enviar os profetas que foram todos 

rejeitados, o pai enviou o seu próprio filho que foi morto 

pelos lavradores maus? Jesus não foi o filho de Deus enviado ao 
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povo de Israel depois da rejeição dos profetas por parte do 

povo? E o que fizeram com Jesus? Não o mataram? Não foi Jesus 

crucificado? Mas, puderam eles interromper os planos de Deus? 

Não. Mataram o filho de Deus, mas não puderam alterar os 

propósitos de Deus, pois Deus havia enviado o seu filho ao 

mundo para que morresse em favor da salvação do mundo. Eles 

mataram os profetas, eles mataram o filho de Deus, porém não 

puderam mudar o propósito salvador de Deus, pois como disse 

Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser 

a principal pedra angular. Mas Jesus prediz aqui o julgamento 

que cairá sobre a nação que rejeitou o filho de Deus quando 

aqui diz no versículo 18: "Todo o que cair sobre esta pedra 

ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ficará 

reduzido a pó. E este julgamento caiu de fato sobre a nação no 

ano setenta da nossa era, quando a cidade de Jerusalém foi 

destruída pelas forças romanas algum tempo mais tarde foi 

dispersa, só voltando ao seu território no ano de 1947 e desde 

então continua cercado de inimigos por todos os lados. 

Realmente foi um terrível julgamento aquele, podemos dizer 

ainda que o povo judeu, vive hoje debaixo deste julgamento no 

entanto creio na restauração final de Israel, principalmente 

quando chegar aquele dia maravilhoso quando toda a nação 

aceitará o seu verdadeiro Messias que é Jesus Cristo.  

Vamos agora para outro texto igualmente significativo que é a 

questão do tributo. Eis o que lemos: " 19 
Os 

*
doutores da Lei e os chefes dos 
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*
sacerdotes procuravam maneira de prender Jesus naquela altura, porque perceberam muito bem que aquela 

história se referia a eles, mas tinham medo do povo. 
20 

Puseram-se então a vigiá-lo e mandaram ter com Jesus uns 

espiões que se fingiam muito religiosos, para ver se o apanhavam em falso naquilo que dizia e o entregarem 

depois à autoridade e ao poder do governador. 
21 

Estes apresentaram a Jesus o seguinte problema: “Mestre, 

sabemos que tudo o que dizes e ensinas está certo, e que não julgas as pessoas pela aparência, pois ensinas com 

fidelidade a vontade de Deus. 
22 

Diz-nos uma coisa: Devemos ou não pagar imposto ao 
*
Imperador romano?” 

23 
Jesus percebeu a malícia deles e disse: 

24 
“Deixem cá ver uma moeda. De quem é esta figura, e esta inscrição?” 

Eles responderam: “Do Imperador”. 
25 

Jesus disse-lhes: “Pois bem, dêem então ao Imperador o que é do 

Imperador e a Deus o que é de Deus.” 
26 

E não conseguiram apanhá-lo em nada do que disse diante de toda a 

gente. Mas, admirados com a sua resposta, calaram-se. 

Prezado amigo, vemos aqui novamente esses falsos religiosos e 

esses inimigos de Jesus querendo apanhá-lo ardilosamente 

fazendo perguntas, simplesmente para confundi-lo. Mas, eles, 

prezado amigo, é quem saem confundidos. Aqui vemos a que ponto 

pode chegar o homem, pois diz aqui que emissários se fingiam de 

justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, afim de 

entregá-lo ás autoridades do governador. Esses que faziam essas 

perguntas, sabiam que se Jesus dissesse não, não se deve pagar 

tributo a César, então as autoridades romanas prenderiam a 

Jesus. Se Jesus dissesse: Sim, devemos pagar o tributo a César, 

então os judeus se revoltariam contra ele, pois os judeus não 

estavam muito satisfeitos por fazer este pagamento a César, 

visto que era considerado uma força invasora e não queriam 

reconhecer o imperador como sua autoridade. Jesus lhes pede uma 

moeda, um denário e pergunta de quem é aquela efígie e a 

inscrição. E então respondem que são de César. E Jesus então 
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lhes diz: "Dai pois a César o que é de César e a Deus o que é 

de Deus." Como podemos notar, Jesus é favorável ao pagamento do 

tributo a César, pois como diz o apóstolo Paulo: "Não há 

autoridade que não venha de Deus, que não proceda de Deus." E 

grandes benefícios públicos o império estava a fazer. Estradas 

imensas eram abertas, a diminuição da criminalidade. A 

segurança que as forças romanas impunham por toda a parte, e a 

própria paz também imposta pelo império romano. Eram grandes e 

muitos os benefícios produzidos pelo império romano durante 

muitos anos, durante séculos. Os judeus usavam a moeda de César 

para tudo, inclusive para fazerem aquisição de propriedades, de 

bens, porém se negavam a dar o tributo a César. Todos nós 

conhecemos os benefícios que resultam em nosso país do 

pagamento fiel dos nossos impostos. Então Jesus mandou que 

dessem o imposto, que dessem a César o que era de César. Mas 

Jesus não ficou só aí, disse imediatamente: E a Deus o que é de 

Deus. Muita gente está pagando o imposto. Muita gente está 

dando a César o que é de César, porém, muitos estão deixando de 

dar a Deus o que é de Deus. Seria embaraçoso naturalmente para 

uma pessoa deixar de dar a César o que é de César. Porém muitos 

não estão dando a Deus o que é de Deus, mas Jesus diz aqui: Dai 

a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E podemos 

dizer que se deixar de dar a César é algo embaraçoso, muito 

mais embaraçoso é se deixar de dar a Deus o que é de Deus. Quer 

dizer, o homem tem deveres a cumprir tanto para com o estado 
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como para com Deus. Deveres cívicos e deveres religiosos. No 

último versículo que lemos neste texto sobre o tributo, vemos 

que os escribas e sacerdotes ficaram calados com a resposta que 

Jesus lhes deu, pois lemos no versículo 26: "Não puderam 

apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E admirados da sua 

resposta, calaram-se." Mas quando um inimigo se calava, 

aparecia outro. É isto o que vemos aqui. Pois logo em seguida 

surgem os saduceus perguntando maldosa e maliciosamente sobre a 

ressurreição. Eis o que lemos no texto: 27 
Uns 

*
saduceus foram ter com Jesus. 

Ora eles dizem que não há ressurreição e por isso perguntaram-lhe: 
28 

“Mestre, Moisés deixou-nos escrito na 
*
lei 

que se um homem morrer e deixar a mulher sem nenhum filho, o irmão a seguir deve casar com a viúva, para 

assim dar descendência ao irmão falecido 
q
. 

29 
Acontece que havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu 

sem deixar filhos. 
30 

Ora, o segundo, 
31 

depois o terceiro e os outros, até ao sétimo, todos casaram com ela e todos 

morreram sem deixar filhos. 
32 

Por último, morreu a mulher. 
33 

Ora bem, no dia da ressurreição, de qual deles será 

a mulher, visto que os sete casaram com ela?” 

34 
Jesus respondeu-lhes: “Neste mundo é que as pessoas se casam. 

35 
Mas os que merecerem chegar ao outro 

mundo e ressuscitar dos mortos, esses não se casam. 
36 

São como os 
*
anjos e já não podem morrer: são filhos de 

Deus porque são herdeiros da ressurreição. 
37 

Até o próprio Moisés, naquele trecho acerca do arbusto nos deu a 

entender que os mortos ressuscitam, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob 
r
. 

38 
Ele 

não é Deus de mortos, mas de vivos; por isso, para ele todos estão vivos.” 
39 

Houve então alguns 
*
doutores da Lei 

que lhe disseram: “Muito bem, Mestre!” 
40 

Depois disto, ninguém mais tinha coragem de lhe fazer perguntas. 

Prezado amigo, é bem verdade que esses inimigos de Jesus estava 

errados quando faziam essas perguntas a Jesus com o intuito de 

confundi-lo, de tentá-lo. Porém eles procuravam a  oportunidade 

para o enganar.  Muitas perguntas que são feitas já estão 

respondidas nas sagradas Escrituras. Jesus respondia as 
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perguntas dos incrédulos nos seus dias e responde também hoje. 

Quem busca a Jesus continua a encontrá-lo. Vamos ler agora os 

versículos 41 a 44: 41 
Jesus então perguntou-lhes: “Como pode dizer-se que o 

*
Messias é 

descendente de David? 
42 

Vejam que o próprio David disse no livro dos Salmos: Deus disse ao meu Senhor: 

Senta-te à minha direita, 
43 

até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés 
s
. 

44 
Ora, se David chama Senhor, como pode o Messias ser seu descendente?” 

Esta passagem é muito valiosa porque Jesus mostra mais uma vez 

a sua divindade, citando o livro dos Salmos. Ele era chamado o 

filho de Davi, descendente de Davi, o rei de Israel. Mas 

ninguém devia considerá-lo apenas como um descendente de Davi, 

pois tal concepção seria muito pobre, e não corresponderia 

absolutamente com a realidade do filho de Deus. Foi referindo-

se a Cristo que o salmista chamou de meu Senhor. Cristo é 

Senhor do salmista, quer dizer, do rei Davi. E é Deus, prezado 

amigo, o Senhor que diz ao seu Senhor, quer dizer, ao Senhor de 

Davi que é Cristo: Assenta-te a minha direita até que eu ponha 

os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quer dizer, Cristo 

fica ao lado do Pai, assentado no trono celestial, até que 

Deus, o Pai ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés, dos 

pés de Cristo porque Cristo reinará sobre todos. E todo o poder 

lhe foi dado no céu e na terra. Nós vemos que muitas forças 

malignas continuam operando no mundo. Muitos inimigos de Deus e 

de sua causa ainda operam no mundo, não porque Deus tenha 

perdido o controle sobre essas coisas, sobre esses poderes, mas 

porque Deus assim permite afim de cumprir algum propósito que 

nós não conhecemos, mas que Deus conhece perfeitamente. Chegará 
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um tempo quando todos esses inimigos de Deus estarão sob ou 

debaixo dos pés de Jesus, e Ele, Jesus reinará sobre tudo e 

sobre todos eternamente. E nós os crentes reinaremos também com 

Cristo. Se sofrermos com Ele, diz o apóstolo Paulo, também com 

Ele reinaremos. E nós estamos orando hoje: Venha o teu reino. E 

quando nós oramos assim, nós estamos dando permissão, liberdade 

para Jesus Cristo reinar em nossa vida. Há muita gente pensando 

no reino de Jesus no futuro, mas nós devemos pensar no reino de 

Jesus Cristo hoje. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: O 

reino de Deus está dentro de vós e quando nós oramos o Pai 

Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na 

terra como no céu, nós estamos dizendo: Jesus, reina em nosso 

coração, reina em nossa vida, reina em nosso lar. E meu prezado 

amigo, isto é muito importante. Hoje Jesus reina em nossas 

vidas. Agora vejamos os versículos 45 a 47: 45 
Estando toda a gente a ouvi-lo, 

Jesus disse aos discípulos: 
46 

“Cuidado com os 
*
doutores da Lei! Gostam de andar a passear bem trajados e de 

serem cumprimentados com todas as atenções nas praças públicas. Escolhem os lugares de destaque tanto nas 

*
casas de oração como nos banquetes. 

47 
Devoram os bens das viúvas e desculpam-se fazendo longas orações. 

Mas Deus há-de castigá-los ainda mais por causa disso.” 

Jesus está falando aqui desses falsos religiosos do passado e  

do presente. Há muitos que estão falsamente servindo a Cristo, 

quer dizer, praticando um cristianismo que não é o autêntico, 

que não é o verdadeiro, é apenas uma caricatura de 

cristianismo, uma faixada de cristianismo. E hoje nós estamos 

vendo que é necessário voltar ao cristianismo primitivo, quer 

dizer, devemos nos voltar para Cristo verdadeiramente e 
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vivermos de acordo com os ensinamentos da sua palavra. Por hoje 

é só. No próximo 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.  

 

 


