
PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”                   215  P-#    

 

1 

 

 

REFERÊNCIA:  Lucas 22:1-34          Data de Gravação: 06.11.03 Hora 12.20h 

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 22 do evangelho de 

Lucas onde encontramos acontecimentos da vida de Jesus ligados 

ao seu sofrimento, a sua humilhação que antecederam a cruz. 

Como estamos notando, a história de Cristo encaminha-se para a 

cruz. Jesus vai consciente do Calvário. Chegou a hora, e então 

o Mestre se encaminha naturalmente para o lugar do suplício. 

Chegou o tempo que chamamos da maior crise da vida de Jesus. As 

coisas se desenrolam de tal forma que cada evento, pequeno ou 

grande da vida de Jesus parece fazer parte do drama da sua 

morte. Tudo prepara para aquele momento. Tudo converge para a 

cruz. Vejamos agora o primeiro versículo: 1 Estava já próxima a 

festa em que se comem os pães sem *fermento, ou seja a festa da *Páscoa. 2 Os 

chefes dos *sacerdotes e os *doutores da Lei procuravam a maneira de matar 

Jesus, mas tinham medo do povo.  Era o tempo da Páscoa, muita gente 

vinha a Jerusalém. Era uma das festas mais importantes para 

qual todos os judeus concorriam. Jesus sabia que era naquela 

semana que Ele chegaria ao ponto mais importante da sua missão 

aqui na terra. Assim como o Cordeiro era oferecido por ocasião 
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da Páscoa, assim também Jesus seria oferecido como Cordeiro de 

Deus por ocasião da Páscoa para tirar o pecado do mundo. Os 

líderes religiosos cheios de invejam querem matar a Jesus, 

porém temem devido ao fato de Jesus gozar de grande 

popularidade no meio do povo. Agora vemos o versículo 3: 3 Então 

*Satanás entrou em Judas, que tinha o sobrenome de Iscariotes e que 

pertencia ao número dos doze *apóstolos Vemos aqui, o maligno 

entrando em Judas. Obra de Judas foi obra de Satanás. Muitos 

crimes que são cometidos hoje na sociedade só tem uma 

explicação é que o verdadeiro criminoso é Satanás. Entrou em 

Judas para trair a Jesus o seu Mestre. O versículo 4 diz assim: 

"4 Judas foi ter com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais t do *templo 

e combinou com eles a maneira de lhes entregar Jesus. " Aqui vemos o 

apóstolo Judas, a negociar Jesus, vendeu por trinta moedas de 

prata. Hoje se discute muito a questão se um crente pode ou não 

ser possesso de um demónio. Eu creio que um crente mesmo pode 

ser pressionado, tentado por Satanás. Muitas ciladas o maligno 

pode lançar contra o crente, pode inclusive afectar o seu 

corpo, se Deus assim o permite, porém se apossar dele para 

fazer morada, não, O Cristão é possessão do Espirito Santo o 

Cristão é de Cristo, e se ele é possessão de Cristo, não pode 

ser possessão de Satanás, mas se o Cristão se mantém em pecado 

certamente satanás terá terreno fértil para poder usar esse 

cristão. Nós cremos que o corpo do crente é templo do Espírito 

Santo, é santuário de Deus. O demônio jamais poderá se apossar 

da vida de um crente e morar no seu corpo. Judas nunca foi 
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crente. Ele era apenas um crente nominal. Era um discípulo 

nominal, que apesar de ouvir os ensinos de Jesus, ia até 

aprender as doutrinas de Jesus intelectualmente, nunca foi 

crente, nunca passou pela experiência de salvação. Agora lemos 

no versículo 5: 5 Eles ficaram muito contentes com isso e prometeram dar-

lhe dinheiro. Quem fica alegre são os líderes religiosos, porque 

Judas lhes oferece a pessoa de Jesus por trinta moedas de 

prata. Isto nos lembra muito bem a degradação da religião 

judaica naquele tempo. Mas não temos de ficar admirados de tão 

grande decadência espiritual daqueles judeus, porque o 

cristianismo se apresenta em algumas áreas ou ramos com 

sintomas muito semelhantes. E alguém já disse que, se Jesus 

viesse hoje ao mundo alguns ramos cristãos o crucificariam, a 

semelhança do que fizeram os judeus no primeiro século. O 

versículo 6 diz assim: "6 Judas concordou e começou a procurar a melhor 

ocasião de o entregar sem que o povo desse por isso.  Satanás também 

planeja as coisas de uma maneira prática e aparentemente 

prudente. Não podia Judas executar o seu plano sinistro de 

entregar a pessoa de Jesus aos líderes religiosos em qualquer 

hora ou em qualquer dia. O plano estava lançado, porém tinham 

que aguardar a boa ocasião para execução do mal. E muitos 

planos satânicos estão por aí aguardando o momento exacto para 

serem executados. Agora vamos ver os discípulos de Jesus 

preparando a Páscoa. Eis o que lemos aqui: "7 Chegou o dia da festa 

dos pães sem *fermento em que deviam matar os cordeiros para a *Páscoa. 

8 Jesus mandou Pedro e João à cidade e recomendou-lhes isto: “Vão preparar o 
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necessário para comermos a ceia da Páscoa.” 9 Eles perguntaram-lhe: “Aonde 

queres que a vamos preparar?” 10 Jesus respondeu: “Quando entrarem na 

cidade, hão-de encontrar um homem que leva um cântaro de água. Vão atrás 

dele até à casa em que ele entrar. 11 Uma vez lá, dirão ao dono da casa: “O 

Mestre manda perguntar: onde é que fica a sala para eu comer a ceia da 

Páscoa com os meus discípulos?” 12 Ele há-de mostrar-vos uma grande sala no 

andar de cima, com tudo o que é preciso. Preparem lá a nossa Páscoa.” 

13 Eles partiram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a 

ceia da Páscoa. 

Caminhamos para a realização da última Páscoa. Jesus realiza a 

Páscoa só com os seus discípulos. Lemos aqui o seguinte: 

"14 Quando chegou a altura, Jesus sentou-se à mesa com os *apóstolos 15 e 

disse-lhes: “Desejei ardentemente comer convosco esta *Páscoa antes de 

morrer. 16 Pois afirmo-vos que não voltarei a comê-la até que ela receba o 

seu significado completo no *Reino de Deus.” 17 Pegou então no cálice, deu 

graças a Deus e disse: “Tomem, repartam-no entre todos, 18 pois afirmo-vos 

que não voltarei a beber vinho até que chegue o Reino de Deus.” " Aqui 

vemos Jesus com o seu grupo de amigos íntimos em comunhão e 

alegria. Isto aqui ainda não é a celebração ou a instituição da 

santa ceia. A santa ceia foi instituída logo depois da 

comemoração da Páscoa que é o que acabamos de ler. E Jesus 

falou a alguns dos seus discípulos que iria beber um cálice do 

qual eles, os discípulos não aceitariam, que era o cálice da 

cruz. A santa ceia que logo depois da Páscoa Jesus institui 

toma o lugar da Páscoa. Eis o que lemos no versículo 19 e 

seguinte: "19 Depois pegou no pão, deu graças a Deus, partiu-o, deu-o aos 

discípulos e disse: “Isto é o meu corpo entregue à morte para vosso 

benefício. Façam isto em memória de mim.” 20 Do mesmo modo pegou no cálice 
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depois da ceia e disse: “Este cálice é a nova *aliança de Deus confirmada 

com o meu sangue, derramado para vosso benefício.” 

21 E disse ainda: “Mas reparem que aquele que me vai atraiçoar está aqui 

comigo à mesa. 22 Na realidade, o *Filho do Homem vai seguir o caminho que 

lhe foi traçado por Deus, mas ai daquele homem que o vai trair!” 23 Eles 

então começaram a perguntar uns aos outros qual deles é que iria fazer uma 

coisa daquelas. 

Aqui sim vemos a instituição da santa ceia. Vemos que há dois 

elementos simples, porém bastante representativos aqui que são: 

o pão e o vinho. O pão representando o corpo de Cristo que 

seria partido por nós na cruz como foi, e o vinho representando 

o sangue de Cristo que seria derramado por nós na cruz do 

Calvário como foi. Quando Jesus diz aqui: "Isto é o meu corpo, 

não podia estar falando literalmente porque Jesus estava vivo e 

o seu corpo não tinha ainda sido partido por nós na cruz, de 

forma que estando vivo não podia pegar assim com as suas mãos 

no seu corpo em forma de pão e oferecer aos seus apóstolos 

dizendo: Este é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto 

em memória de mim." Jesus não podia comer da sua própria carne 

e oferecê-la aos seus discípulos quando ele ainda estava vivo. 

Então falou numa linguagem simbólica, da mesma forma que disse 

em outras ocasiões: Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a 

videira e assim por diante. Jesus fala aqui do cálice da nova 

aliança, porque o seu sacerdócio era uma nova ordem que era a 

ordem de Melquisedeque. Dizemos nova porque a que estava em 

vigor ou vigência era a ordem sacerdotal levítica, a ordem de 

Arão. Mas Melquisedeque viveu no tempo de Abraão, portanto 
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antes dos levitas. Jesus pertencia a ordem sacerdotal de 

Melquisedeque, trazendo não somente um novo sacerdócio, mas 

também uma nova aliança. Assim como o sacerdócio de Arão trouxe 

a lei, o sacerdócio de Cristo trouxe também uma nova lei, a 

nova aliança que é a lei da graça. Aqui vemos Jesus indicando a 

pessoa que o havia de trair. Os discípulos começaram a 

perguntar entre si: Quem era o traidor? Depois que Jesus 

afirmou que o traidor estava presente ali na mesa, participando 

da ceia. Esta pergunta dos apóstolos dá a entender que havia 

possibilidade de ser qualquer um deles. Parece que eles não 

estavam muito seguros a respeito da sua própria posição.  

     Agora vamos ver, prezado amigo, um caso bem interessante. 

Vamos ver os discípulos discutindo entre si, quem dentre eles 

era o maior. É incrível que isto aconteça logo depois da 

celebração da santa ceia, e logo depois da Páscoa. Vejamos o 

que diz aqui o texto: "24 Os discípulos tiveram uma discussão sobre qual 

deles seria o mais importante. 25 Mas Jesus disse-lhes: “Os reis do mundo 

consideram-se senhores dos povos e os que têm poder passam por benfeitores 

públicos. 26 Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que 

for o maior, proceda como se fosse o mais pequeno, e o que governar proceda 

como quem serve os outros. 27 Qual será mais importante? O que está sentado 

à mesa a comer, ou o que está a servir? Claro que é o que está sentado à 

mesa! Pois bem, aqui entre todos eu sou como aquele que serve.” 

28 E acrescentou: “Vocês são aqueles que têm estado sempre comigo em todas 

as minhas aflições. 29 Por isso ponho à vossa disposição o *Reino, como meu 

Pai o pôs à minha disposição, 30 para que comam e bebam à minha mesa no meu 

reino e se sentem em tronos para julgarem as doze tribos de Israel.” 
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Aqui vemos, prezado amigo, a natureza primeiramente ambiciosa 

da pessoa humana. Mesmo estando ao lado de Jesus, depois de 

participar da comunhão, da santa ceia, da Páscoa, nós vemos 

esses discípulos com essas ambições. Este sentimento de 

grandeza é próprio de quem não conhece os valores de Cristo. 

Eles estavam interessados em saber quem era o maior entre eles, 

quem era o mais importante, quem era o líder. Depois de terem 

participado da santa ceia e da Páscoa, na véspera de Jesus ser 

crucificado a sua preocupação era a liderança, o lugar de 

evidência. Isto é talvez o sentimento de muitos lideres 

religiosos em nossos dias, que numa hora crítica como a que nós 

vivemos, quando a obra de evangelização requer absoluta 

urgência, muitos estão preocupados com o seu titulo ou a sua 

liderança, qual é a minha posição na igreja de Cristo. Então 

Jesus mostra a esses discípulos qual é o seu critério de 

grandeza, o que ele entende por grandeza. Diz Jesus que grande 

mesmo não é aquele que manda, mas aquele que serve. O maior 

serve ao menor, disse Jesus. É aí, que poucos querem ser o 

maior, porque para sê-lo, tem que servir ao menor. Isto para 

Jesus é o que é grandeza, verdadeira grandeza. E Jesus disse: 

"No meio de vós eu sou como o que serve." E disse em outra 

ocasião: "Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a 

minha vida em resgate de muitos." Ao lado desta importante 

missão que Jesus ensinou aos seus apóstolos quando eles estavam 

discutindo entre si quem dentre eles era o maior, Jesus também 
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falou que eles e seus discípulos, seus apóstolos estariam 

comendo e bebendo na mesa no seu reino e que se assentariam nos 

tronos para julgar as doze tribos de Israel. E o que a Bíblia 

diz sempre, é que a recompensa que teremos por servirmos a 

Cristo, o nosso galardão, não é neste mundo. Bem, estamos agora 

entrando noutro assunto que é Jesus avisando a Pedro, que Pedro 

o negaria 3 vezes. Uma passagem muito importante. Vamos ler o 

versículo 31: "31 
O Senhor disse ainda: “Simão! Simão! Olha que 

*
Satanás 

pediu para vos experimentar a todos, como quem passa o trigo por um crivo,  

Aqui temos Satanás pedindo permissão a Deus para tentar a 

Pedro. Isto nos mostra, que para poder tentar o crente Satanás 

tem de pedir permissão a Deus. Isto nos encoraja muito porque 

nos revela que jamais o inimigo tem direito de fazer aquilo que 

quer dos crentes. Ele não tem esta liberdade. Satanás tem um 

limite. Deus tem absoluto controle sobre os seus filhos, e Deus 

é soberano sobre tudo. Nós sabemos que quando satanás tentou a 

Jó, ele o tentou porque Deus permitiu, mas Deus impôs logo o 

limite, que Satanás não podia ultrapassar. E é o apóstolo Paulo 

que diz que Deus não permite que sejamos tentados além da nossa 

possibilidade de vencer a tentação. Mas com a tentação que Deus 

providencia logo um meio para vencer. O cristão pode perder a 

saúde, pode perder  

outros bens como foi o caso de Jó, ou pode até perder a vida 

material, se Deus assim o permitir, porém nunca a salvação, 

Como diz a carta aos romanos, nada nos pode separar do amor que 

está em Cristo Jesus. A salvação é eterna. Quando Deus permite 
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que sejamos tentados por Satanás, Ele o faz para o 

fortalecimento da nossa fé, ou com algum outro propósito 

igualmente importante. No caso aqui, Jesus orou para a fé de 

Pedro não desfalecesse é interresante ver que Jesus não 

explusou satanás, mas orou para que a fé de Pedro não 

desfalece-se : ", 32 mas eu roguei a Deus por ti para que a tua fé não 

falhe." Isto mostra que a vida de Pedro não estava tão firme, 

como ele proprio pensava.. E se não fosse Jesus, a rogar por 

Pedro o que seria desse pobre fraco apóstolo. E Cristo está 

rogando por nós, como nosso sumo sacerdote, advogado. Ele está 

no céu, está assentado a direita de Deus nos defendendo, 

intercedendo por nós dos ataques do pecado e do diabo. Tudo 

indica, prezado amigo, que Pedro até aqui não havia passado por 

uma verdadeira conversão. Eis o que lemos logo em seguida, 

Jesus dizendo a Pedro: "Tu pois, quanto te converteres, 

fortalece os teus irmãos." ou na tradução que temos usado “E 

tu, quando voltares para mim, encoraja os teus irmãos.” Bem, se Jesus 

diz assim, quer dizer que Pedro necessitava ter ainda um 

encontro mais profundo e intimo com Cristo. 

E isto também é verdade com respeito de muitos membros de 

igrejas que ainda necessitam de se voltar para Jesus? Há muita 

gente que entra na igreja mas Cristo não entrou na sua vida. 

Assim, essas pessoas são crentes nominais, são pessoas que 

adquirem inclusive uma moral cristã, mas que ainda não tiveram 

uma encontro pessoal e intimo com Cristo. E muitas vezes o 
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inimigo até das igrejas os quer tirar. Deus o quer dentro de 

sua igreja, a participar activamente. Voltando a Pedro ele em 

vez do agradecer a Jesus por tão grande bênção, disse Pedro em 

seguida: ".” 33 Pedro respondeu: “Senhor, estou disposto a ir contigo até 

à prisão e até à morte.”  Caro amigo, Pedro poderia ter muita boa 

vontade Porém ele desconhecia a sua própria fraqueza e o poder 

do inimigo. Esta palavra de apoio e de solidariedade de Pedro a 

Jesus parece revelar a sua arrogância, pois noutro evangelho 

vemos que Pedro acrescentou nesta sua promessa de lealdade a 

Cristo dizendo que ainda que todos o negassem, menos Pedro, 

menos ele. Jesus diz a Pedro que não se comprometesse tanto, 

pois naquele mesmo dia Pedro o negaria 3 vezes. Mas Jesus lhe 

disse: "34 Mas Jesus avisou-o: “Olha, Pedro, não cantará hoje o galo sem 

que tu me tenhas negado três vezes.” 

E foi isto, que exactamente aconteceu. Pedro negou a Jesus 3 

vezes. E negou covardemente. Negou diante da empregada do sumo 

sacerdote. Quando a empregada disse que Pedro era um deles, 

quer dizer, um dos discípulos de Jesus, Pedro disse que não 

sabia nem o que ela estava dizendo e não conhecia aquele homem 

que estava ali sendo julgado. E assim se cumpriu exactamente 

aquela palavra de Jesus, porque Pedro era precipitado a falar, 

mas não era verdadeiramente convertido e o que ele prometia, 

não prometia verdadeiramente de coração ou melhor ele tinha um 

conceito errado sobre ele próprio. No próximo programa, 

continuaremos neste capítulo 22 de Lucas. ATÉ LÁ FIQUE SEMPRE 
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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.     


