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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, vamos agora para o texto sagrado do capítulo 21 

do evangelho de Lucas onde lemos o seguinte nos quatro 

primeiros versículos: 1 
Jesus observava os ricos a deitarem dinheiro na caixa das ofertas do 

*
templo. 

2 
Viu também uma viúva muito pobre, que lá deitou duas moedas com pouco valor. 

3 
Então Jesus disse: 

“Garanto-vos que esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. 
4 
É que eles deram do que lhes 

sobejava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver.” 

Temos lido assim, prezado amigo, este interessante texto onde 

vemos Jesus no templo a observar os que depositavam as suas 

ofertas no gazofilácio, è importante explicar que gazofilácio 

não é nenhuma companhia nova de gaz, gazofilácio é a caixa onde 

se deposita as ofertas. Então Jesus olha também para este 

aspecto da nossa vida espiritual. Ele está interessado em saber 

como fazemos as nossas contribuição, como esta o nosso coração 

ou qual é a nossa motivação quando fazemos a nossa oferta. E 

quanto temos dado, prezado amigo? Há muita gente pensando até 

que Jesus não vai se interessar por este pormenor e que falar 

em dinheiro na igreja é algo errado. Mas aqui no texto vemos 

Jesus a observar como os homens depositavam no gazofilácio as 
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suas ofertas. Ele viu muitos ricos depositando grandes 

quantidades de dinheiro, porém isto não impressionou a Jesus. 

Por uma razão que Jesus mesmo revela aqui. É que os ricos 

depositavam quantidades imensas de dinheiro, mas era o que lhes 

sobrava. Era gente que tinha dinheiro demais. Nós geralmente 

olhamos para a quantia que a pessoa dá. Jesus era diferente. 

Ele olhava principalmente para o que a pessoa tinha, com o que 

a pessoa ficava. E este critério é muito importante porque você 

pode dar uma boa oferta para a sua igreja, mas esta oferta foi 

insignificante para você, naturalmente por causa da grande 

quantidade de dinheiro que você tem. Se você tem muito 

dinheiro, uma boa oferta que você dá a igreja pode não 

representa para você pois pode não significar algo de valor 

para si. Mas se der uma oferta quando você nada tem, quando 

você, não tem nada se fizer isto com amor, esta sua oferta tem 

muito valor diante dos olhos de Jesus. Esta sua oferta vale 

muito. Não pela quantidade de dinheiro ou valores oferecidos 

mas pelo que ela significou para si. Jesus não está a fazer a 

apologia do dar pouco, antes Ele diz que a viuva deu tudo o que 

tinha, Jesus está a ensinar que quando fazemos as nossas 

ofertas devemos faze-la de todo o coração e que a quantidade 

tem de ser proporcional aquilo que para mim é importante. é 

impressionante e devemos dar muitas graças a Deus pelo exemplo 

desta viúva pobre. Porque dando a sua oferta, embora pouquinho, 

mas dando tudo o que tinha, o seu sustento realmente ela 
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entregou para o trabalho do Senhor, este exemplo tem inspirado 

a milhares de pessoas em todos os tempos para fazerem o mesmo. 

Verdadeiramente vos digo, diz ele, que esta pobre viúva deu 

mais do que todos porque todos estes deram como oferta daquilo 

que lhes sobrava.  

Agora para a parte deste capítulo e deste evangelho de Lucas 

que fala das profecias e dos acontecimentos do fim dos tempos. 

Inicialmente vemos aqui a predição de Jesus sobre a destruição 

de Jerusalém, a destruição do templo. Eis o que lemos aqui nos 

versículos 5 e 6: 
5 Estavam ali alguns a dizer que o *templo era 

muito belo, com as suas pedras formosas, bem trabalhadas, e com 

as ofertas que o adornavam. Então Jesus disse: 6 “Lá virá o dia 

em que tudo isto que aqui vêem será deitado abaixo. Nem uma só 

destas pedras ficará no lugar.” 

É interessante notarmos que alguns chamaram a atenção de Jesus 

para a grandeza, para a riqueza do templo, logo depois de Jesus 

haver falado sobre a oferta da viúva pobre, como querendo dizer 

que um templo como aquele não podia ser mantido por ofertas de 

gente pobre. Assim davam a entender os discípulos quando 

falaram do templo a Jesus. E Jesus então respondeu para aqueles 

que lhe mostraram as grandes pedras do templo com estas 

surpreendentes palavras: " Então Jesus disse: 6 “Lá virá o dia 

em que tudo isto que aqui vêem será deitado abaixo. Nem uma só 

destas pedras ficará no lugar.” Neste discurso profético que 

muito se assemelha a aquele que já estudamos no evangelho de 
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Mateus, hora encontramos Jesus se referindo a destruição de 

Jerusalém no ano setenta da nossa era, hora encontramos Jesus 

se referindo a tribulação no fim da nossa era. Acontecimentos 

que iram preceder a vinda de Jesus a terra para reinar sobre 

todos. Nesta predição aqui a respeito do templo no qual não 

ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada refere-se a 

destruição de Jerusalém no ano setenta quando esta predição se 

cumpriu totalmente. O templo foi destruído e as suas pedras e 

alicerces removidos pois os soldados romanos como diz o 

historiador judeu daquela época que participou inclusive da 

guerra, chamado Flávio Josefo, os soldados romanos achavam que 

debaixo dos alicerces do templo havia muito ouro, muita 

riqueza. E foi com este pensamento que eles removeram todos os 

alicerces do templo, cumprindo-se assim a predição de Jesus de 

que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida. E 

como esta profecia aqui, prezado amigo, todas as profecias 

bíblicas se cumprem literalmente. A história e a ciência provam 

que as profecias bíblicas se têm cumprido fielmente até hoje, e 

cremos que aquelas que não se cumpriram estão relacionadas com 

acontecimentos ainda futuros e que todas se cumprirão ao pé da 

letra, porque como disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém 

as minhas palavras não passarão. Agora vejamos o que Jesus diz 

a respeito dos sinais dos últimos tempos: 
7 Perguntaram então a 

Jesus: “Mestre, quando será isso e qual vai ser o sinal de que 

todas essas coisas estão para acontecer?” 8 Ele respondeu: 
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“Tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém! Hão-de 

aparecer muitos a fingir que vêm em meu nome e a dizer: “Sou eu 

o *Messias, chegou a hora!” Não vão atrás deles! 9 E quando 

ouvirem dizer que há guerras e revoluções, não tenham medo. 

Estas coisas têm de acontecer primeiro, mas não quer dizer que 

já seja o fim.” 10 Jesus continuou: “As nações hão-de entrar em 

luta umas com as outras, e os países vão atacar-se uns aos 

outros. 11 Haverá grandes terramotos, fomes e pestes em muitos 

lugares, hão-de ver-se coisas espantosas e do céu virão grandes 

sinais. 12 Mas antes de tudo isso, vocês serão presos e 

perseguidos, serão levados a julgamento nas *casas de oração e 

lançados na prisão. Vão ter que comparecer diante de reis e 

governadores, por minha causa, 13 e terão assim oportunidade de 

lhes falar de mim. 
14 

Mas convençam-se que não é preciso 

preocuparem-se com a própria defesa, 15 porque eu vos darei 

palavras e sabedoria a que nenhum dos vossos inimigos poderá 

resistir, nem será capaz de contradizer. 16 Vocês serão 

atraiçoados pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E 

alguns serão mesmo levados à morte. 17 Vão ser odiados por toda 

a gente por minha causa, 18 mas nem um só cabelo das vossas 

cabeças se irá perder. 19 Mantenham-se firmes até ao fim e serão 

salvos.” Aqui temos diversos sinais dos fins dos tempos. Um 

desses sinais é que muitos virão em nome de Jesus e dirão ser o 

Cristo. Aqui está por exemplo o sinal que está se cumprindo 
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hoje. Há em nossos dias muitos anti-cristos, aqueles que estão 

contra Cristo, mas ao mesmo tempo se dizendo que são de Cristo, 

que pertencem a Cristo, que estão a fazer a obra de Cristo. Nós 

vemos em nossos dias como algumas seitas religiosas são subtis. 

Ao mesmo tempo em que estão ensinando doutrinas contra os 

princípios do evangelho de Cristo, dizem-se cristãos e 

seguidores de Cristo. Ora, ninguém pode se intitular de cristão 

ou de discípulo de Cristo a não ser que tenha passado pela 

experiência do novo nascimento com ensina Jesus, e que esteja 

seguindo os ensinos de Jesus os quais encontramos nos 

evangelhos, e na Bíblia, a Palavra de Deus. Não nos deixemos 

enganar. Não importa, os nomes que tenham. Só a Bíblia é a 

pedra de toque, é o diapasão, a medida certa e infalível para 

conhecermos quem é cristão ou não. Jesus aqui também fala das 

guerras e dos rumores de guerras. Fala das revoluções, coisas 

tão comuns nos nossos dias. O mundo não está em paz. As nações 

vivem inquietas. sob a expectativa de ataques terroristas, ou 

uso de armas de destruição maciça por parte de algum país que 

as tenha produzido e que possa ameaçar esta efémera paz. Jesus 

disse que isto era necessário que assim acontecesse. Diz o 

Mestre que nação se levantará contra nação e reino contra 

reino. Isto vemos diariamente nas notícias nos nossos meios de 

comunicação. Terremotos, epidemias, e fomes em vários lugares e 

sinais do céu. Coisas espantosas têm deixado o homem 

completamente intrigado nesses últimos tempos. E o que é mais 
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incrível. É e que essas coisas em vez de levarem os homens ao 

arrependimento, e assim a Deus, não. São acontecimentos que 

afastam os homens para mais longe de Deus, porque os homens 

começam a dar as mais extravagantes interpretações a tais 

sinais, e assim em vez de se voltarem para Deus, se voltam e se 

agarram às forças do mal. Os que se refugiam em Cristo e na 

Bíblia, a Palavra de Deus, preparam-se devidamente para esses 

acontecimentos que foram preditos por Jesus, pelos profetas. 

Porém, quem não tem Cristo, quem não tem a Palavra de Deus, 

sentem-se cada vez mais perdidos no mundo em que vivemos. Jesus 

fala aqui de perseguição. E isto nos lembra que muitos dos 

nossos irmãos sofrem hoje por causa do nome de Cristo quer no 

nosso país ou em vários países do mundo onde o ateísmo ou a 

religião são sistema adoptado, e oprimem de várias formas 

outros não lhes dando a liberdade ou condições iqualitarias 

para poderem adorar a Deus. Jesus diz que esses tempos de 

perseguição são também tempos para se testemunhar, pois o 

próprio Espírito de Deus nos dará a palavra para darmos o 

testemunho da nossa fé. "Eu vos darei palavras e sabedoria, a 

quem não poderão resistir nem contradizer, todos quantos se vos 

opuserem." Temos aqui uma promessa maravilhosa. Nós voltaremos 

a defender a nossa fé com aquele mesmo ardor em que defenderam 

os cristãos primitivos. "E sereis entregues até por vossos 

pais, irmãos, parentes e amigos. E matarão alguns dentre vós." 

Essas coisas estão acontecendo agora mesmo em algumas partes do 
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mundo. Agora vamos ler um texto muito importante que começa 

nesse versículo 20 deste capítulo 21 de Lucas:  

 

20 “Quando virem Jerusalém cercada por exércitos, ficarão a 

saber que não tardará a ser destruída. 21 Nessa altura, aqueles 

que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Os que 

estiverem dentro da cidade devem sair dela, e os que estiverem 

nos campos não devem entrar na cidade, 22 porque serão esses os 

dias de castigo, em que se há-de cumprir tudo o que diz a 

*Escritura. 23 Ai das mulheres que estiverem grávidas nessa 

altura e das que andarem a amamentar crianças, pois haverá 

grande miséria no país e este povo será muito castigado. 

24 Muitos serão mortos à espada e outros serão levados 

prisioneiros para todos os países. E Jerusalém será calcada aos 

pés pelos estrangeiros até que eles terminem o seu tempo.” 

Isto aqui, prezado amigo, foi a descrição profética da 

destruição de Jerusalém a que já nos referimos antes. Isto o 

que Jerusalém diz aqui uns 40 anos antes de se cumprirem foi o 

que Flávio Josefo escreveu quando se cumpriram no ano setenta. 

Foi apenas um símbolo, uma figura do que será a grande 

tribulação do final da história, dos anos que procederão a 

vinda de Jesus Cristo a terra. Vejamos agora o versículo 24:  

24 Muitos serão mortos à espada e outros serão levados 

prisioneiros para todos os países. E Jerusalém será calcada aos 
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pés pelos estrangeiros até que eles terminem o seu tempo.” Este 

versículo aqui é muito importante. Porque nele vemos o poder da 

Palavra de Deus. Desde 1900 anos que a cidade de Jerusalém tem 

sido pisada pelos gentios. Nunca houve um tempo desde o ano 

setenta quando Jerusalém foi destruída e o seu povo disperso, 

que a cidade deixou de ser pisada pelos gentios. Até agora a 

cidade santa tem sido pisada pelos gentios. Mesmo agora quando 

o povo de Israel tem se organizado em nação forte e poderosa, 

lá estão os gentios, inclusive com a sua igreja, com o seu 

templo, levantado no mesmo local do templo antigo de Jerusalém 

e onde os judeus desejam um dia edificar o seu último templo. 

Dizem que, para o cumprimento de todos os sinais da vinda de 

Cristo, uma das poucas coisas que faltam é: A construção do 

templo dos judeus em Jerusalém, no local onde está a mesquita 

de Omar. Muitos dos melhores teólogos, estudiosos da Bíblia 

estão maravilhados com o cumprimento da Palavra de Deus. Com a 

exactidão com que a Palavra de Deus se cumpre ao longo da 

história e principalmente nos dias em que vivemos. Vamos ver 

agora o outro texto deste capítulo que começa no versículo 25: 

25 
E disse também: “Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e todas as nações da terra 

ficarão aflitas e assustadas com o terrível bramido do mar agitado. 
26 

Haverá quem desfaleça 

com medo do que vai acontecer em toda a terra, porque as forças do espaço serão abaladas. 

27 
Verão então o 

*
Filho do Homem chegar numa nuvem com grande poder e glória. 

28 
Quando 

estas coisas começarem a acontecer, animem-se e levantem a cabeça, porque já estará próxima 

a vossa salvação.” 
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Agora, prezado amigo, esses fatos aqui que falam sobre a vinda 

de Cristo não devem nos levar a tomar certas medidas 

imprudentes como tantas pessoas têm sido realmente levadas a 

fazer, por líderes que são desorientados e imprudentes. Todos 

sabemos que alguns líderes religiosos já tem até anunciado o 

dia e a hora em que Jesus deveria vir e Jesus não veio. Muitos 

já se prepararam com este encontro com Jesus baseados na 

informação que recebem desses falsos profetas. E Jesus não veio 

apesar da espera dessas pessoas. Essas pessoas se reuniram em 

montanhas para esperarem em Jesus e Jesus não veio. Ora, a 

Palavra de Deus nos exorta dizendo que nós não sabemos o dia 

nem a hora em que o filho do homem virá. É nosso dever estar 

sempre preparados espiritualmente. Porém não ao ponto de 

desfazermos das coisas que temos e não nos despreocuparmos das 

actividades e deveres práticos da vida, achando que Jesus vai 

voltar amanhã, tal hora. Isto não deve haver pois é contra o 

ensino de Jesus que ninguém pode saber a hora nem o dia.  

É importante dizer que Muitas dessas profecias aqui não se cumprirão com a presença da 

igreja aqui na terra, porque como sabemos a igreja estará nas nuvens, quando terão lugar aqui 

na terra a tribulação e a grande tribulação, de forma que muitos desses sinais, dessas profecias 

mencionadas nesses sermões proféticos de Jesus, nós os cristãos não as veremos porque já 

estaremos com Cristo. Vejamos agora a parábola da figueira e as lições dela sobre Israel. Diz 

assim: 
29 

Jesus apresentou-lhes depois esta 
*
comparação: “Reparem na figueira e em todas as 

outras árvores. 
30 

Quando as suas folhas começam a aparecer, vocês vêem logo que o Verão se 

aproxima. 
31 

Do mesmo modo, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o 
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*
Reino de Deus está perto. 

32 
Garanto-vos que tudo isso há-de acontecer antes de desaparecer a 

gente deste tempo. 
33 

Desaparecerão os céus e a terra, mas as minhas palavras não 

desaparecem!” 

34 
E acrescentou: “Tenham muito cuidado! Não se deixem cair nos exageros do comer e do 

beber, nem se deixem absorver pelos muitos cuidados desta vida! Não vá acontecer que 

aquele 
*
dia vos apanhe de surpresa, 

35 
pois ele virá como uma armadilha, sobre todos os 

habitantes da terra. 
36 

Estejam bem atentos, e peçam sempre a Deus para que possam escapar a 

todas estas coisas que vão acontecer e para que possam apresentar-se firmes diante do 
*
Filho 

do Homem.” 

37 
Jesus passava os dias a ensinar no 

*
templo e ao cair da noite saía para ir descansar no Monte 

das Oliveiras. 
38 

Toda a gente ia ter com ele ao templo logo de manhã para o ouvir. 

Aqui, prezado amigo, a figueira é símbolo de Israel. Esta 

árvore sempre fala a respeito desta nação escolhida. Deus fala 

muito em Israel. O seu desenvolvimento como nação organizada só  

se em 1948 que ela se estabeleceu como nação, portanto a anos 

passados. A figueira está brotando ou não está, prezado amigo? 

"Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o 

verão está próximo, disse Jesus." E a partir destas palavras 

sobre a parábola, Jesus exorta o seu povo de uma maneira muito 

clara, sobre o dever de se preparar sobre os acontecimentos 

finais que culminarão com a vinda de Cristo. O Mestre divino 

chega mesmo a falar sobre o grande perigo de estarmos 

desfrutando dos prazeres do mundo, vivendo mundanamente, pois 

Jesus diz: "Acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos 
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suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as 

consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste 

mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente 

como laço. Vigiai pois, disse Jesus a todo o tempo orando para 

que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder 

está de pé na presença do filho de Deus. Prezado amigo, que 

sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do 

Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 

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.  

 
  


