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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. / 

 

 O nosso texto de hoje é na segunda parte do capítulo 22 

do livro de Lucas, onde vemos Jesus a caminhar para a cruz. 

Este capítulo é muito importante, porque a morte de Cristo é o 

ponto mais importante da sua história aqui na terra. A morte de 

Cristo trás a salvação a humanidade. Ninguém é salvo apenas 

pela vida de Cristo, nem por causa do seu ministério público: 

Somos salvos por causa da sua morte na cruz e ressureição. Ele 

veio ao mundo exactamente para nos redimir através da sua 

morte. A sua vida e o seu ministério são importantes pelo 

exemplo, pelos ensinamentos e verdades que nos transmitiu. 

Porém, só quando morreu na cruz é que pagou o preço da nossa 

salvação.  

 Então vamos começar a ler no Versículo 35 : "Jesus 

perguntou aos discípulos: “Quando vos mandei sem bolsa, nem saco, nem calçado, 

faltou-vos por acaso alguma coisa?” Eles responderam: “Não!" Jesus lembra aos 

discípulos a assistência que Deus lhes deu quando foram 
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enviados em missão às ovelhas perdidas de Israel. Foram 

enviados sem as necessárias provisões materiais e Deus supriu 

todas as suas necessidades e não lhes faltou nada. Tiveram uma 

experiência vitoriosa do cuidado que Deus tem para suprir as 

necessidades dos seus servos. Agora Jesus envia os discípulos 

ao mundo em geral. Eram enviados como ovelhas para o meio de 

lobos; mas, isto não significava derrota, mas a forma como 

seriam recebidos e tratados na sua tarefa de levar as palavras 

de Jesus ao mundo. 

 Continuando no Versículo 36: "Jesus disse: “Pois agora, aquele 

que tiver bolsa, leve-a consigo, bem como o saco. E o que não tiver espada venda a capa 

e compre uma." Vemos que agora Jesus não envia os seus discípulos 

como da primeira vez, de mãos completamente vazias. Desta vez 

Jesus recomenda que levem algumas coisas. Jesus diz que aquele 

que não tivesse espada, vendesse a sua capa e comprasse uma. O 

que Jesus queria dizer com isto? Estaria recomendando o uso da 

força e de armas? Não. Temos que nos lembrar que muitas vezes 

Jesus falou usando figuras, símbolos, parábolas ou histórias do 

dia a dia para ilustrar verdades da vida espiritual. Vemos isso 

quando, mais abaixo, no versículo 38, os discípulos dizem: 

“Senhor, temos aqui duas espadas.” E Jesus respondeu: “Chega." Se fossem 

realmente espadas eles teriam comprado 12 em vez de duas, uma 

para cada um deles. A figura de linguagem usada aqui por Jesus  

traduz-se no contraste entre duas realidades. As palavras de 

Jesus aqui poderiam ser lidas desta forma: "Depois da minha 
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partida sereis como o homem que tem de vender o seu vestido e 

comprar uma espada." Jesus quis contrastar a primeira viagem 

missionária com as condições em que ocorreriam as viagens no 

futuro. Na primeira tudo aconteceu em condições especiais; Nada 

lhes faltou. No futuro eles deveriam esperar dificuldades e ao 

mesmo tempo confiar apenas em Cristo. A espada do cristão não é 

de metal; A arma do cristão é a Palavra de Deus. O apóstolo 

Paulo chama as Sagradas Escrituras de “a espada do Espírito”. 

Com ela somos mais do que vencedores.  

 Versículo 37: "Afirmo-vos que irá cumprir-se em mim aquela frase da 

*
Escritura: Foi considerado como um criminoso 

u
. Realmente, tudo o que está escrito a 

meu respeito vai-se cumprir." Com estas palavras Jesus diz aos 

discípulos que a morte fazia parte do seu plano, ao mesmo tempo 

preparava os discipulos para aceitarem o sacrifício da cruz, 

realizado em prol da salvação dos pecadores. O que iria 

acontecer a Jesus havia sido anunciado pelos profetas de Deus 

do passado. Jesus foi crucificado como um malfeitor, ao lado de 

dois ladrões. Por isso a mensagem da cruz é muitas vezes 

rejeitada por muitas pessoas, que entretanto, apreciam os 

ensinos e as doutrinas de Cristo, e a ética ou a moral de 

Cristo. A morte na cruz para eles é escândalo e loucura; Por 

exemplo, era loucura para os gregos, e escândalo para os 

judeus. Mas, é na cruz onde Cristo realiza a sua verdadeira 

missão aqui na terra. Por isso Ele diz: "Porque o que a mim se 

refere está sendo cumprido."  
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 A partir do verso 39 vamos entrar noutro assunto. Vamos 

ver Jesus orando no Monte das Oliveiras, agonizando e 

derramando gotas de sangue, por minha e sua culpa. No jardim do 

Getsémani, Jesus sofreu horrores pela nossa salvação. O seu 

sacrifício aconteceu na cruz, porém o seu sofrimento por nós, 

começou muito antes da cruz. Há pessoas que gostariam de estar 

orando com Jesus no jardim da oração. Essas pessoas não têm a 

consciência do real sofrimento que Jesus teve nesse momento. 

Pensamos que o jardim de oração é algo agradável e suave, onde 

há muita paz. Mas, o verdadeiro Getsémani, ou seja, o jardim da 

oração é aquele onde, como Jesus suamos sangue, onde sofremos 

por Jesus e por aqueles em favor de quem intercedemos. Neste 

jardim de oração nem todos estão dispostos a entrar. Muitos 

perdem a fé e abandonam a comunhão com a igreja, diante das 

dificuldades que surgem. São crentes que não estão dispostos a 

enfrentar o que Jesus enfrentou no Jardim do Getsémani.  

 Versículos 39-40: "Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, como era 

seu costume. Os discípulos foram com ele. 
40 

Quando lá chegou, disse-lhes: “Peçam a 

Deus para não caírem em tentação." Era costume de Jesus ir ao Jardim 

das Oliveiras: Era o seu lugar de oração. Também precisamos de 

ter um lugar onde possamos buscar a presença de Deus, longe das 

preocupações e cuidados do quotidiano. Vários homens da Bíblia 

tinham um lugar reservado para as suas orações. Isso não 

invalida o facto de podermos e devermos orar em qualquer lugar 

e a qualquer tempo. Porém, seguir o exemplo de Jesus, na 
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oração, é o segredo de muitas vitórias nas nossas vidas.  

Observamos que a vitória de Jesus no Calvário foi ganha aqui, 

no Getsémani. E muitas das nossas vitórias do dia a dia são 

determinadas pelas horas de comunhão que temos com Deus. 

Momentos de oração, são momentos de vitória.  

 Versículos 41-42: "Afastou-se deles cerca de trinta metros e pondo-se 

de joelhos, orava assim: 
42 

“Pai, se for do teu agrado, livra-me deste cálice de amargura. 

No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua." Jesus, ajoelhado,  

ora, pedindo ao Pai que se possível passe dele aquele cálice 

sem que Ele beba, mas que se faça a sua vontade. O que 

realmente Jesus estava pedindo? Que cálice era esse que Jesus 

pedia que passasse dele, sem que o bebesse? Seria a morte? 

Seria a vergonha da cruz entre dois ladrões? Não! Jesus falava 

de algo incomparavelmente pior; Jesus falava de outra coisa 

realmente terrível: Jesus falava a respeito do pecado da 

humanidade, colocados sobre os seus ombros. Jesus referia-se à  

separação do Pai que iria sofrer, fruto de levar sobre si o 

nosso pecado. Diz o apóstolo Paulo: "Aquele que não conheceu 

pecado, foi feito pecado por nós, para que todo o que nele crê, 

não pereça mas tenha a vida eterna." Jesus era santo. Era 

justo. Era Deus. Não tinha pecado. Mas, na cruz fê-se pecado 

por nós. E a vitória em favor dos pecadores foi ganha no jardim 

das Oliveiras.  

 Versículo 43: "Nisto apareceu-lhe um 
*
anjo do céu que veio dar-lhe 

forças." É interessante notar que o Pai não retirou de Jesus o 
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cálice do sofrimento moral, quando os nossos pecados foram 

lançados sobre ele, mas enviou um anjo para confortá-lo. Nem 

sempre Deus responde às nossas orações e nos retira do 

sofrimento quando queremos. Porém, conforta-nos através da sua 

Palavra e do seu Santo Espírito.  

 Versículo 44: "Jesus estava muito angustiado e orava ainda com mais 

fervor, enquanto o suor lhe caía no chão, como grandes gotas de sangue." No 

jardim, Jesus passava por grande agonia, em nosso favor. Jesus 

era tentado por satanás. Ele foi tentado a primeira vez, após o 

seu baptismo. No final do texto que nos narra o baptismo e a 

tentação de Jesus, diz que Satanás se retirou até ocasião 

oportuna. Satanás não desiste facilmente e mais uma vez ele 

tenta Jesus, aqui no monte das Oliveiras: Satanás tenta desviar 

Jesus do seu propósito de vinda a terra. A sua agonia era 

causada pelo inimigo. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: 

"Orai, para que não entreis em tentação."  

 Vejamos os versículos 45-46: "Depois da oração, levantou-se e foi 

ter com os discípulos, mas encontrou-os abatidos pela tristeza. 
46 

Disse-lhes então: “Estão 

a dormir? Levantem-se e orem, para não caírem em tentação." Os discípulos 

dormem. Este sono é o produto da fraqueza espiritual e da 

tristeza que domina os seus corações. Os discípulos sempre viam 

Jesus cheio de confiança, certeza, coragem e intrepidez. Agora, 

Jesus não mostrava isso e pedia algo que nunca havia pedido ao 

Pai. Eles nunca imaginaram que os inimigos de Jesus 

conseguissem alguma vitória sobre o seu Mestre. Nunca creram 
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verdadeiramente que alguém apanhasse, ferisse, prendesse ou 

matasse Jesus. Mas agora, diante do estado de tristeza e 

angustia de Jesus, eles viam a sua morte como uma dura e crua 

realidade. Eles não sabiam que Jesus não temia a morte, porque, 

apesar da separação que iria acontecer entre pai e filho, na 

altura em que ele tomasse sobre si os nossos pecados na cruz, 

Jesus caminhava com firmeza em direcção a cruz, porque queria 

fazer a vontade do pai. Porém, toda esta situação deixava os 

pobres discípulos sem saber o que se passava. E dominados de 

tristeza, e talvez como fuga eles dormiam, enquanto Jesus 

orava.  

Seja em que circunstância for, diante de qualquer situação, por 

mais triste que seja, a melhor maneira de a enfrentar é orando 

e não a dormir. A oração, ou seja, a comunhão com Deus afasta a 

tristeza. Jesus também estava triste. Ele disse que a sua alma 

estava triste até a morte. Mas ele não dormiu, pelo contrário, 

ele orou e enfrentou a dura realidade. Jesus, pela segunda vez, 

diz aos discípulos: "Por que estais dormindo? Levantai-vos e 

orai, para que não entreis em tentação." Ele quer ensinar o 

segredo para uma vida vitoriosa: A oração!  

 A partir do versículo 47 mudamos novamente de cenário: 

"Ainda Jesus estava a falar, quando chegou uma multidão. À frente vinha Judas, que 

era um dos 
*
doze discípulos. Aproximou-se de Jesus para lhe dar um beijo 

48 
e Jesus 

disse-lhe: “Judas, é com um beijo que atraiçoas o 
*
Filho do Homem?” 

49 
Quando os 

discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, perguntaram: “Senhor, 
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queres que ataquemos à espada?” 
50 

E um deles atacou logo o criado do chefe dos 

*
sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. 

51 
Mas Jesus respondeu: “Basta! Deixem lá.” 

E, tocando com a mão na orelha do homem, curou-o. 
52 

Jesus disse então aos chefes dos 

sacerdotes, aos oficiais do 
*
templo e aos 

*
anciãos que foram para o prender: “Vieram 

aqui com espadas e paus para me prenderem, como se eu fosse um ladrão?. . . 
53 

Estava 

convosco todos os dias no templo e não me prenderam! Mas esta é a vossa hora, é o 

poder das trevas!" Judas lidera os inimigos de Jesus e com um 

beijo, entrega-o aos criminosos, que eram instrumentos do 

diabo. Jesus afirma que aquele era o momento do poder das 

trevas. Mas, Deus permite que as trevas tenham um momento de 

aparente triunfo, para logo depois dissipá-las. O inimigo vinha 

para levar Jesus a cruz? Nada mais era do que o momento de  

Deus para salvar o mundo. A morte de Cristo na cruz, 

representava a derrota de Satanás. Na cruz Cristo apaga os 

nossos pecados e nos salva da morte e condenação eterna.  

Quando o discípulo quer recorrer a violência, usando a espada 

para os defender, Jesus repreende-o e realiza um milagre 

colocando a orelha do rapaz no seu lugar. A violência não fazia 

parte dos seus planos. A cruz era um caminho de paz. A cruz era 

o caminho que Deus tinha determinado para Jesus. Embora os 

inimigos de Jesus fizessem aquilo por instinto mau e perverso, 

e por isso sofreram as consequências do seu pecado, Deus usou 

essa circunstância para que o seu Filho, na cruz, morresse por 

todos nós, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 

 Em seguida vemos um outro texto interessante: a negação 
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de Pedro. Já vimos um discípulo traindo Jesus, referimo-nos a 

Judas, e agora vamos ver outro discípulo negando a Jesus. 

Versículos 54 em diante: "Eles prenderam Jesus e levaram-no à casa do chefe 

dos 
*
sacerdotes. Pedro seguia-o à distância. 

55 
Alguns acenderam uma fogueira no meio 

do pátio e estavam sentados à volta dela para se aquecerem. Pedro sentou-se também 

entre eles. 
56 

Nisto, uma criada que o viu sentado junto da fogueira pôs-se a olhar para 

ele e disse: “Este também lá estava com ele!” 
57 

Mas Pedro negou, dizendo: “Eu nem o 

conheço, mulher!” 
58 

Pouco depois, outro criado viu-o e disse: “Tu também és um deles!” 

Porém Pedro respondeu: “Ó homem, não sou!” 
59 

Daí por cerca de uma hora apareceu 

outro que insistiu: “Não há dúvida de que este estava com ele, porque também é da 

Galileia!” 
60 

E Pedro respondeu de novo: “Ó homem, não sei de que estás a falar!” Ainda 

ele estava a dizer estas palavras, quando um galo cantou. 
61 

O Senhor então voltou-se, 

olhou para Pedro e ele lembrou-se do que lhe tinha dito: “Não cantará hoje o galo sem 

que me tenhas negado três vezes.” 
62 

Então Pedro saiu dali e chorou amargamente." 

Pedro tinha garantido a Jesus que não o negaria, mesmo que para 

isso fosse preciso morrer. Todos o negariam, menos ele. Aqui 

está ele, negando a Jesus três vezes. E assim somos nós, quando 

confiamos em nós mesmos e na nosso capacidade de fazer isto ou 

aquilo, mais tarde sofremos a vergonha. Não podemos confiar nas 

nossa capacidades. Temos que confiar em Deus. A nossa força vem 

do Senhor. Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer." Pedro 

aprendeu isso ali mesmo, e da pior maneira. Quando Jesus, da 

casa do sumo sacerdote, olhou para ele, Pedro "saindo dali, 

chorou amargamente."  
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 Reacção diferente teve Judas: Judas foi e 

enforcou-se. Judas agiu como um incrédulo sem esperança. Pedro 

agiu como um cristão arrependido. Embora, sendo um crente 

fraco, Pedro sabia que caminho seguir quando se comete uma 

falha. Pedro nos ensina que na nossa própria força não somos 

capazes de seguir a Jesus no meio das dificuldades. Ensina-nos 

também que por maior que seja o nosso pecado, aos olhos de Deus 

todo o pecado é pecado e se estivermos arrependidos e 

confessarmos a nossa falha a Deus e aceitamos o sacrifício de 

Cristo na cruz em nosso lugar, e confiamos nEle como nosso 

Senhor e Salvador, Deus nos perdoa os pecados e nos salva, 

libertando-nos do peso da nossa culpa.  

 Caro ouvinte, seja qual for o seu pecado, está na hora 

de se voltar para Deus e lhe pedir perdão pelos seus pecados 

sejam eles quais forem,  ao aceitar a morte de Jesus na cruz 

como única e suficiente forma da sua salvação, Deus lhe dá a 

vida abundante que só Ele pode dar, No próximo programa 

continuaremos a ver o caminho de Jesus para a Cruz. 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. 

 


