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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. / 

 

 Hoje vamos terminar o estudo do capítulo 22 do 

Evangelho de Lucas. No último programa vimos até ao verso 62, e 

observamos que estes textos falam de Cristo na sua caminhada 

para a cruz. Após a agonia no Jardim das Oliveiras, onde Jesus 

orou e  suou sangue. Vimos Pedro que lançou mão da espada e 

ferio um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha; mas 

Jesus curou este homem, sendo esta a sua última cura.  

Sob a liderança de Judas, que deu o beijo da traição, 

identificando com segurança a pessoa de Jesus, os inimigos 

lançaram mão dEle e o prenderam, levando-o ao sumo sacerdote. 

Depois vimos Pedro, seguindo Jesus de longe, escondendo-se do 

povo e negando conhecer ou seguir a Jesus. logo em seguida, o 

galo canta e Pedro chora amargamente por também ter traído o 

Mestre e se arrepende.  

 O nosso estudo segue apartir deste episódio. Versículos 

63-65: "Os homens que estavam a guardar Jesus faziam troça dele. 
64 

Tapavam-lhe os 
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olhos, batiam-lhe e perguntavam: “Se és 
*
profeta, adivinha quem te bateu!” 

65 
E diziam 

muitas outras coisas para o insultarem." Vemos nestes versículos até onde 

vai a maldade nos homens que não querem conhecer a Jesus. Jesus 

foi preso antes do processo legal ter sido feito; Por isso 

Jesus fica a mercê dos soldados, que lhe fazem todo o tipo de 

zombarias, sem respeitarem pelo menos a sua condição de 

prisioneiro. A tortura sádica e cruel, era dada, pelos soldados 

romanos, a todos os presos e Jesus não escapou do mesmo 

tratamento. Jesus é de tal maneira torturado que fica num 

estado grande fraqueza, a ponto de nem sequer poder carregar a 

própria cruz. Todos blasfemavam contra o Filho de Deus.  

 Depois disso vemos Jesus num outro cenário; versículos 

66 em diante: "Quando se fez dia, reuniu-se o conselho dos 
*
anciãos do povo, 

chefes dos 
*
sacerdotes e 

*
doutores da Lei e levaram Jesus à presença do 

*
tribunal 

judaico. 
67 

Perguntaram então a Jesus: “Diz-nos lá, és tu o 
*
Messias?” E ele respondeu: 

“Se vos disser que sim, não acreditam, 
68 

e se vos fizer uma pergunta não me respondem. 

69 
Mas a partir de agora o 

*
Filho do Homem estará sentado à direita de Deus todo 

Poderoso.” 
70 

Eles disseram à uma: “Então és o Filho de Deus?” Ao que Jesus 

respondeu: “Vocês dizem que sou!” 
71 

Assim eles concluíram: “Já não precisamos de 

mais provas! Nós próprios ouvimos o que ele afirmou!" Dominado pela inveja, 

o sumo sacerdote condena a Jesus por Ele ter dito que era o 

Filho de Deus. Esse foi o crime de Jesus. Para os anciãos do 

povo e para os principais sacerdotes, a maior ofensa que Jesus 

cometeu foi dizer que era Filho de Deus. 
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 De seguida, os religiosos entregam Jesus ao governador 

Pilatos, para que ele legalmente o condenasse. Os religiosos 

daquela época não tinham o poder de condenar à morte. Só o 

governo vigente, o império romano, tinha esse poder.  

 Capítulo 23: 1-2 diz assim: "Todos eles se levantaram e levaram 

Jesus a Pilatos. 
2 

Então começaram a acusá-lo: “Apanhámos este homem a revoltar o 

nosso povo, dizendo que não se deviam pagar impostos ao 
*
Imperador e fazendo-se 

passar pelo Messias Rei." Vemos que os religiosos recorrem a 

acusações falsas, como esta de dizer que Jesus estava 

pervertendo a nação e que se negava a pagar tributo a César; 

Isso porque sabiam que nenhum governador romano o iria condenar 

ninguém a morte, simplesmente por se auto proclamar filho de 

Deus.  

 Versos 3-5: "Pilatos perguntou-lhe: “És tu o rei dos judeus?” Jesus 

respondeu: “Tu o dizes.” 
4 

Então Pilatos falou assim aos chefes dos 
*
sacerdotes e à 

multidão: “Não acho razão para condenar este homem.” É verdade que Jesus 

Cristo era Rei; Porém, não era rei segundo o ponto de vista do 

mundo. O reino de Jesus era espiritual e não físico. Jesus não 

era um rei político, que fizesse frente ao reinado de Herodes, 

nem a César, o imperador romano. O próprio Pilatos não 

encontrou nenhuma culpa em Jesus; estava convencido que tinha 

diante de si um homem inocente. 

 Versículo 5: "Mas eles insistiram cada vez mais: “Olha que ele tem 

andado a agitar o povo com aquilo que ensina por todo o país, desde a Galiléia até 
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aqui." Tudo quanto Jesus fazia, sem recorrer a agitações 

políticas, era em benefício do povo. Jesus curava, confortava, 

alimentava, levava a alegria e o amor a todos; Jesus somente 

praticava o bem.   

 Versos 6-7: "Quando Pilatos ouviu isto, perguntou se aquele homem era da 

Galiléia. 
7 

Sendo informado que Jesus pertencia à região governada por 
*
Herodes, mandou-

lho, pois Herodes estava naquela altura em Jerusalém." Herodes era um político 

manhoso e perverso. Estava em Jerusalém, na ocasião da páscoa, 

não porque fosse religioso, mas para aproveitar a grande 

afluência de pessoas, para fazer contactos políticos, ganhar 

popularidade e para se manter na posição que tinha, que tantas 

honras lhe trazia.  

 Pilatos e Herodes não se davam muito bem. Eram 

políticos rivais. Porém, diante de Jesus, eles se unem para 

julga-lo. Quando Pilatos envia Jesus para Herodes, procura 

apenas escapar de um grande problema politico-religioso, que é 

decidir o futuro de Jesus. Não queria ter a responsabilidade de 

decidir à favor ou contra Jesus.  

 Todo o homem tem, um dia, de se confrontar com Cristo, 

para dizer o que pensa dele. Tem de estar diante dele para 

aceitá-lo ou rejeitá-lo. Esta é a escolha mais séria que temos 

de fazer em toda a nossa vida: Aceitamos ou rejeitamos Jesus. 

Para Pilatos era uma decisão difícil, por isso procura 

transferir o problema para outros.  

 Notemos como Herodes recebe a pessoa de Jesus. 
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Versículo 8: “Herodes ficou muito contente por ver Jesus. Com efeito desde há 

bastante tempo que desejava conhecê-lo, pois ouvia falar muito dele. Esperava mesmo 

que Jesus fizesse algum milagre na sua presença." Herodes esta curioso. Mas 

Jesus não satisfaz a sua curiosidade, nem a de ninguém. Quando 

Ele fazia milagres, fazia-o sempre para beneficiar alguém ou 

para levar os homens há um encontro consigo. Nunca fazia 

milagres para simples satisfação da curiosidade de quem quer 

que fosse.  

 Versos 9-11: "Perguntou-lhe muitas coisas, mas Jesus não respondeu a 

nenhuma. 
10 

Os chefes dos 
*
sacerdotes e os 

*
doutores da Lei levantaram-se, acusando 

Jesus com grande insistência. 
11 

Então Herodes, juntamente com os seus soldados, 

tratou-o com desprezo. Mandou-o vestir com um manto vistoso e enviou-o a Pilatos. " 

Herodes e os seus homens trataram Jesus Cristo com desprezo e 

escárnio, e remeteu-o novamente para Pilatos. 

 Diz o versículo 12: "Nesse mesmo dia Pilatos e Herodes ficaram 

amigos, pois antes disso andavam de relações cortadas." Estes homens poder-se-

iam ter reconciliado através do amor a Jesus. Poderiam ter sido 

transformados diante do amor de Jesus. Mas escolheram a 

reconciliação para condenarem Jesus. 

 Versículo 13-15: "Pilatos reuniu então os chefes dos 
*
sacerdotes, as 

autoridades e o povo, e falou-lhes assim: 
14 

“Trouxeram-me este homem e disseram-me 

que ele tem andado a revoltar o povo. Mas interroguei-o aqui na presença de todos e não 

lhe encontro crime nenhum daqueles de que vocês o acusam. 
15 

Nem mesmo 
*
Herodes o 

achou culpado, pois como estão a ver ele mandou-o outra vez para nós.” É claro 
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que nada foi encontrado em Jesus, digno de morte. Após esta 

conclusão, era de se esperar que Pilatos dissesse: "Assim 

sendo, declaro este homem justo e livre, sem nenhuma culpa, e 

por isto, nenhuma sentença de morte se poderá declarar contra 

ele. A lei romana, não somente declara este homem inocente, 

como também o protege de qualquer acusação ou agressão verbal 

ou física." Mas, foram estas as palavras de Pilatos? Não! Ele 

disse: "Olhem que ele não fez nada que mereça a pena de morte. 
16 

Portanto, vou pô-

lo em liberdade, depois de o ter castigado." Vemos em que mãos Jesus estava 

a ser julgado. Herodes trata Jesus com escárnio e desprezo, e 

Pilatos manda os soldados açoitá-lo, mesmo depois de declara-lo 

inocente. É realmente estranha a atitude destes homens. E a 

injustiça e covardia de Pilatos não terminam aí, como vamos 

observar depois. 

 Versículos 17 em diante: "Durante a festa da 
*
Páscoa, Pilatos tinha 

sempre que lhes soltar um preso. 
18 

Mas todos começaram a gritar ao mesmo tempo: 

“Fora daqui com ele! Solta-nos mas é Barrabás!” 
19 

Este Barrabás tinha sido preso por 

causa duma revolta na cidade e por ter assassinado uma pessoa. 
20 

Então Pilatos, 

querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. 
21 

Mas aquela multidão gritava cada vez 

mais: “Crucifica-o! Crucifica-o!” 
22 

Pilatos falou-lhes pela terceira vez: “Mas que mal 

fez ele? Não lhe encontro nenhum crime que mereça a pena de morte. Por isso, vou pô-lo 

em liberdade, depois de o castigar.” 
23 

Mas eles insistiam aos gritos que ele fosse 

crucificado. O povo prefere Barrabás à Jesus. Ora, Barrabás era um 

criminoso e salteador. Vemos a que ponto pode chegar uma 
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religião que se afasta dos princípios da Palavra de Deus. E o 

povo judeu, naquela época, vivia afastado dos ensinos de Deus. 

A sua religião invalidava a Palavra de Deus com as tradições 

dos homens.  E o resultado é este que vemos: Pedem que Pilatos 

solte Barrabás, que é ladrão e criminoso, e que crucifique 

Jesus, o Filho de Deus, que era justo e santo, e viveu a fazer 

o bem.  

 Uma religião que tem Deus e que vive orientada pela 

Palavra de Deus, é uma força viva e poderosa que abençoa todos 

à sua volta. Porém quando perde a essência de Deus, transforma-

se num instrumento de injustiça e numa força do mal. E Pilatos 

tentou escapar mais uma vez do caso de Jesus, trazendo Barrabás 

ao público. Mas, foi em vão. Com respeito a Jesus temos de 

fazer uma escolha. Não podemos transferir a nossa 

responsabilidade para outros, nem podemos escapar. O que o 

homem com Cristo, é um problema individual.  

 Pilatos não era um juiz justo, capaz de decisões 

justas. Ele descobre a inocência de Jesus, confessa-a 

publicamente, porém, apesar disso, quer ainda açoita-lo, para 

agradar a opinião pública. Certamente este não é o melhor 

comportamento de um juiz, que tem que decidir sobre de alguém.  

 Versículo 24: E tanto gritaram
  
que Pilatos acabou por lhes fazer a 

vontade: 
25 

soltou-lhes, como eles queriam, o homem que tinha sido preso como revoltoso 

e assassino, e entregou Jesus para que o povo fizesse dele o que quisesse."  Que 

terrível e desastrosa é a decisão de Pilatos! Ele teve medo do 
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povo, por isso procurou agradar-lhe. Não teve suficiente poder 

e moral para manter o direito e a justiça. Temeu perder o lugar 

de governador, pois os judeus eram célebres pelas suas 

revoltas. Pilatos precisava do emprego e não quis arriscar a 

sua posição, em nome da justiça, muito menos em nome de um 

inocente, vítima da inveja dos religiosos. Assim Pilatos ficou, 

desde esse dia, e para o resto da história, como o protótipo, 

dos Juízes cobardes, que vendem a própria consciência, pela sua 

posição na sociedade. 

 Depois vemos Jesus levando a sua cruz. Versículo 26:  

"Quando o levavam, obrigaram um homem de Cirene chamado Simão, que vinha do 

campo, a levar a cruz de Jesus às costas e a seguir atrás dele." O Filho de Deus 

sofreu muita tortura, muitos maus tratos, e não estava em 

condições de levar a sua cruz. Um camponês chamado Simão, o 

cireneu, foi obrigado a levar a cruz de Cristo até ao calvário.  

 Vejamos agora Jesus rumo ao Calvário. Verso 27: "Ia 

também uma grande multidão em que se viam algumas mulheres que choravam e se 

lamentavam por causa dele. " As mulheres e uma grande multidão 

anónima, não apoia as atitudes injustas desses homens. Mas 

apenas podem protestar e lamentar, seguindo Jesus de perto. 

Jesus, por seu lado, sabendo o que ia acontecer a cidade de 

Jerusalém, alguns anos depois, virou-se para aquelas mulheres e 

disse-lhes, versos 28-31: "Jesus voltou-se então para elas e disse: “Mulheres 

de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês e pelos vossos filhos. 
29 

Há-
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de vir o tempo em que se dirá: “Felizes as mulheres que não podem ter filhos, e que 

nunca os tiveram, e que nunca os amamentaram!” 
30 

Nessa altura as pessoas começarão 

a dizer às montanhas: “Caiam em cima de nós!” e às colinas: “Escondam-nos!” 
31 

Pois, 

se tratam desta maneira a árvore verde, que será da que estiver seca?" Jesus  

refere-se à destruição de Jerusalém, no ano 70 DC. Jesus está a 

caminho da cruz. Aquelas mulheres lamentam a sorte de Cristo, e 

Cristo, por seu lado, lamentava a sorte daquelas mulheres. O 

Filho de Deus não quer que choremos a sua morte na cruz, mas 

que aceitemos a sua salvação gratuita, comprada por Ele na cruz 

para nós. E, para os que ainda hoje lamentam a injustiça 

cometida por Pilatos e pelas autoridades religiosas judaicas do 

primeiro século, que condenaram e crucificaram Jesus, sem no 

entanto, aceitarem a oferta de salvação provinda da cruz, Jesus 

alerta e lamenta por eles. Essas pessoas deveriam chorar por si 

próprias e pelo seu estado espiritual, porque chorar por Jesus 

não leva ninguém a salvação. O que leva a salvação é o pecador 

chorar arrependido pelo seu pecado, aceitar a Cristo como 

Salvador e decidir abandonar o pecado, uma vez por todas. 

 E Jesus é crucificado. Versos 32-38: "Também levavam dois 

criminosos para os matarem juntamente com Jesus. 
33 

Chegaram ao lugar chamado 

Caveira 
x
 e ali o pregaram numa cruz, bem como aos dois criminosos: um à sua direita e 

o outro à sua esquerda. 
34 

Jesus porém dizia: “Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que 

fazem 
z
 !” Eles dividiram entre si a roupa de Jesus, depois de terem deitado sortes. 

35 
O 

povo olhava para aquilo tudo, enquanto as autoridades judaicas faziam troça dele e 
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diziam: “Salvou os outros, que se salve a si mesmo, se é o 
*
Messias a quem Deus 

escolheu!” 
36 

Também os soldados escarneciam dele: aproximavam-se, ofereciam-lhe 

vinagre 
37 

e diziam: “Salva-te a ti mesmo, se és o rei dos judeus.” 
38 

Por cima de Jesus 

estava um letreiro com estes dizeres: “ESTE É O REI DOS JUDEUS.”  Aqui temos 

Jesus sendo crucificado entre dois ladrões. Os seus inimigos 

estão presentes, insultam-no e zombam dele, Mais uma vez 

satanás tenta Jesus, desafiando-o a descer da cruz, para provar 

que é o Cristo, o escolhido de Deus. Os cravos que o prendem na 

cruz, dilaceram as suas carnes. É  um momento terrível para 

Jesus. E é neste momento de dor e sofrimento, que Jesus se 

dirige ao Pai, numa prece de súplica por perdão para os seus 

adversários. Jesus mostra assim, que é possível pedirmos em 

favor dos nossos inimigos, depois de sermos ofendidos. Porém, 

pedir a Deus bênçãos para os inimigos na hora do sofrimento, 

pendurado numa cruz e sendo ironizado pelo inimigo, só Cristo. 

E Jesus não só pede em favor dos inimigos, como também 

argumenta em favor deles, alegando que eles não sabem o que 

fazem. Esta é a grandeza do amor de Cristo. 

 Surgem em cena os dois malfeitores, crucificados 

juntamente com Jesus. Diz o texto nos versos 39-43: “
 
Um dos 

criminosos crucificados insultava-o assim: “Então não és o Messias? Salva-te a ti mesmo 

e a nós!” 
40 

Mas o outro repreendia-o com estas palavras: “Não tens temor a Deus, tu 

que estás a sofrer a mesma condenação? 
41 

Nós estamos aqui a pagar o justo castigo 

pelos actos que temos praticado, mas este não fez nada de mal.” 
42 

E disse: “Jesus, 
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lembra-te de mim quando chegares ao teu 
*
reino.” 

43 
Jesus respondeu-lhe: “Podes ter a 

certeza que hoje mesmo estarás comigo no 
*
Paraíso." Aqui temos a conversão 

maravilhosa deste ladrão. Este não era um ladrão bom, como 

alguns o chamam. Bom é Deus que salvou esse ladrão por se ter 

arrependido. Ali na cruz, aquele ladrão descobriu, de alguma 

forma, que Jesus era o Filho de Deus. Arrependido, clamou por 

perdão e misericórdia de Deus, e Jesus lhe garantiu vida eterna 

naquele mesmo momento independentemente do seu passado, este 

criminoso arrependeu-se e como tal recebeu a vida eterna. E 

Cristo quer e pode trazer-lhe, meu caro ouvinte, esta mesma 

garantia de salvação, hoje, se, se arrepender e O aceitar como 

Salvador e Senhor, como fez este ladrão na cruz. Tome a sua 

decisão e aceite esta oferta de Jesus o quanto antes.  No 

próximo programa continuaremos a olhar para os derradeiros 

momentos 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.  

 

 


