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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. / 

 

 Caro amigo, estamos no final do capítulo 23 do Evangelho 

de Lucas. Abra a sua Bíblia neste capítulo, para acompanhar o 

estudo da Palavra de Deus. Para melhor compreendermos o estudo 

de hoje, vamos voltar um pouco atrás, para os versículos 39-40: 

"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?" onde ficamos no último dia. 

Lendo também os Evangelhos sinópticos, vemos que os dois ladrões 

zombavam de Jesus. Não foi somente um. Porém, aqui vemos que um 

deles viu que Jesus não estava ali pela mesma razão que eles. É 

vulgarmente chamado de o ladrão bom. Mas o ladrão bom também 

zombou de Jesus. Entretanto, ao descobrir que Jesus não era um 

homem comum, e sim o Filho de Deus, que estava ali para morrer 

pelos pecados dos homens, passou a defender Jesus, dizendo ao 

companheiro que eles mereciam estar ali, porque eram 

malfeitores. Mas, Jesus não tinha nenhuma culpa. Jesus era 
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justo. Jesus era Deus. Fazer essa descoberta naquelas condições 

e naquele momento, foi certamente pelo poder de Deus. Nenhum 

homem pode chegar a esse conhecimento sem a iluminação do 

Espírito Santo. O outro ladrão certamente teve a mesma 

iluminação de Deus, porém, o orgulho, a incredulidade e o 

endurecimento do coração, levou-o a rejeitar a oferta da 

salvação. Eu creio que todos os homens são iluminados pelo 

Espírito Santo de Deus, numa ou noutra ocasião, para conhecer e 

aceitarem a Cristo. Porém, uns aceitam e outros recusam a graça 

do Senhor. Tal como os ladrões ao lado de Cristo: um se 

arrepende e o outro continua com o coração fechado para a graça 

de Deus.  

 O ladrão arrependido disse: "Jesus, lembra-te de mim quando 

chegares ao teu 
*
reino." Para fazer esta súplica, este homem precisava 

de fé. E ele tinha. Numa altura extrema da sua vida, entregou a 

sua vida a Cristo. Talvez haja pessoas que, pensando na 

experiência deste ladrão, deixem para a hora da morte, a decisão 

de aceitar a Cristo. Mas, eu creio que este exemplo não nos deve 

inspirar a isto, porque a morte vem na altura em que menos 

esperamos e de maneira diferente para cada pessoa. Nem sempre há 

tempo para antecipar ou prever a hora da morte. A experiência do 

ladrão deve ensinar-nos a aceitar a Cristo aqui e agora, nunca 

amanhã. Quem protela o dia da sua decisão para Cristo, corre 

grandes riscos.  

 E o pedido do ladrão foi atendido, verso 43: “Jesus 
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respondeu-lhe: “Podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no 
*
Paraíso.” A 

resposta de Jesus foi imediata. Ele não disse: “Vou pensar a 

respeito disso. Vou ver o que você fez. Vou fazer um 

levantamento das suas acções.” Jesus não disse nada disso, 

porque o homem não é salvo pelo que faz. O homem é salvo pela fé 

em Cristo. A salvação é gratuita, perfeita e completa. Está 

acessível a todos os que, como o ladrão na cruz, aceitam a Jesus 

como o seu único e suficiente Salvador. O reino de Jesus é 

espiritual e o ladrão descobriu isto, e também entrou nele, 

embora fosse ladrão. O outro ladrão não entrou. Eram os dois 

eram ladrões.  Eram iguais diante da lei e diante de Deus. 

Estavam debaixo da mesma condenação. Porém, um entra no reino de 

Cristo naquele mesmo dia, salvando-se, enquanto o outro, se 

perde eternamente. Um aceitou a Cristo como o seu Salvador, 

enquanto o outro O rejeitou. Foi só por isto. O homem é salvo ou 

se perde para sempre, dependendo apenas da sua decisão em 

relação a Jesus. E você, qual é a sua decisão?   

 Agora vamos ao versículos 44 em diante: "Era quase meio-dia 

quando o Sol deixou de brilhar e toda a terra ficou às escuras até às três horas da tarde. 

45 
A cortina do 

*
templo rasgou-se ao meio. 

46 
Então Jesus deu um grande grito e disse: “Pai, 

nas tuas mãos entrego o meu espírito.” Mal acabou de pronunciar estas palavras, morreu. 

" Devemos lembrar sempre que o autor deste Evangelho era médico. 

E Lucas, o médico, declara que Jesus morreu. O cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo, chama a Deus de Pai. Jesus sabia 

quem era. Não duvidou nem por um momento, de que era o Filho de 
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Deus. E naquele momento, chama o Pai, em cujas mãos entrega o 

seu espírito.  

 Versículo 47: "Ao ver isto, o oficial romano que ali estava louvou a Deus 

exclamando: “Este homem era realmente bom!" Esta é a declaração de fé de 

um dos inimigos de Cristo. Este homem talvez se tenha convertido 

também, como o ladrão. Porque só um homem rendido aos pés de 

Jesus, pode declarar que Jesus é justo, que Jesus é Filho de 

Deus, e pode dar glória a Deus. Esse homem estava aos pé da 

cruz, assistiu ao drama do calvário, e exposto a todas as 

pessoas ao seu redor, ainda assim ter dado glória a Deus, creio 

que podemos dizer que ele era um cristão, que se converteu ali, 

ao pé da cruz.  

 Versículos 48-49: "As pessoas que lá se juntaram para presenciar o 

que acontecia, depois do que viram, voltaram para casa a bater no peito. 
49 

Todos os que 

conheciam Jesus pessoalmente, incluindo as mulheres que o tinham acompanhado desde a 

Galiléia, ficaram a uma certa distância a ver o que se passava." Os Evangelhos não 

dizem tudo que aconteceu no calvário. Por estas reacções dos 

presentes, podemos entender que os Evangelhos omitiram muitos 

detalhes do drama do calvário. E o que o Espírito Santo omitiu 

na Palavra de Deus, foi sábia e providencialmente  omitido. A 

Palavra de Deus nunca procura só satisfazer a nossa curiosidade. 

Nós vimos a agonia de Jesus no jardim das oliveiras. Vimos 

também que houve trevas sobre a terra durante um certo tempo, 

até que Jesus entregou o seu espírito. O sacrifício do Golgóta 

era sagrado demais para ficar exposto aos olhos dos pecadores. O 
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Espírito de Deus deixou muita coisa por registrar no Santo 

Evangelho. Vemos aqui que as mulheres, que eram discípulas de 

Jesus, estavam assistindo a tudo, de uma certa distância. Mas 

ali estavam provando a sua fidelidade ao Mestre e Salvador.  

 Estamos lembrados de que Jesus anunciou a sua morte, o 

seu sepultamento e a sua ressurreição. E tudo aconteceu 

exactamente como Ele havia predito. Versículos 50-53: "Havia um 

homem chamado José, da cidade de Arimateia, na região da Judeia, que era pessoa de 

bem, muito religioso e que esperava também a vinda do 
*
Reino de Deus. 

51 
Fazia parte do 

*
tribunal judaico, mas não tinha concordado com o que se fez. 

52 
Foi ter com Pilatos e 

pediu-lhe o corpo de Jesus. 
53 

Depois tirou-o da cruz, envolveu-o num lençol e foi sepultá-lo 

num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado." José de 

Arimateia era um homem com muita influência. Mas, como sempre 

acontece, quando um homem, mesmo com grande influência, toma 

posição ao lado de Jesus, acaba por ficar só. Certamente José de 

Arimateia, no sinédrio, colocou-se contra os planos de 

condenarem a Jesus. Porém, a maioria o condenou. Por medo, por 

conveniência ou por covardia, muitos se colocaram ao lado da 

maioria, em vez de estarem do lado da justiça, do direito e da 

verdade. José de Arimateia era diferente. Mesmo quando todos se 

afastaram de Jesus, quando tudo indicava a derrota de Jesus, 

quando os próprios discípulos como que desapareceram da cena, 

entra em cena José de Arimateia, que se dirige a Pilatos e pede 

o corpo de Jesus para sepultá-lo num sepulcro novo, feito por 

ele. Este homem revela uma grande coragem, num momento em que  
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os outros seguidores de Jesus haviam fugido. José de Arimateia é 

criticado por muitos por ter se escondido, como discípulo de 

Jesus, durante o tempo em que Jesus estava vivo e exercia o seu 

ministério na terra. Realmente a Bíblia nada diz sobre este 

membro do sinédrio, nem mesmo sobre Nicodémos. Possivelmente 

eram discípulos ocultos de Jesus. Não é a situação ideal; todos 

os discípulos de Jesus devem ser declarados, activos, fervorosos 

e dinâmicos na obra do Senhor. Por outro lado, o facto de a 

Bíblia não dizer muito sobre estas duas figuras, não significa 

que eles não tivessem alguma actuação na vida dos cristãos 

daquela altura. Mas, seja como for, aqui ele presta um grande 

serviço para Cristo, e sepulta o corpo de Jesus, com amor e 

muito zelo. Ele não permitiu que o corpo de Jesus ficasse nas 

mãos dos soldados romanos, à mercê dos inimigos de Jesus. José 

de Arimateia o sepultou-o num túmulo novo. Quem for a Jerusalém 

procurar visitar o túmulo de Jesus, não vai encontrar um lugar 

exacto. Há dois lugares onde se supõe que Jesus tenha sido 

sepultado. Não há certeza sobre o local do sepultamento de 

Jesus. A verdade é que Ele foi sepultado naquela área, em algum 

lugar ali. E é bom que ninguém saiba com certeza o lugar da 

sepultura de Jesus, que terá sido destruída pelos romanos no ano 

70, porque muita gente faria do lugar um objecto de adoração, 

veneração e culto. Ora, apesar de não se saber com certeza, as 

pessoas que visitam as duas supostas tumbas de Jesus, ajoelham-

se, choram e beijam  o lugar, revelando a sua superstição ou 
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ignorância religiosa. Porque não se pode chamar de cristianismo 

ou de prática cristã, a este tipo de manifestações. Não é este o 

tipo de cristianismo que Deus nos ensina na sua Palavra. É 

verdade é que muitos deixaram de adorar o Cristo verdadeiro que 

ressuscitou e está assentado à direita de Deus, para passar a 

adorar um túmulo, onde supostamente Jesus foi sepultado ou uma 

cruz, onde Jesus está crucificado. Isto é ignorância religiosa, 

é superstição, é idolatria, cuja prática é condenada na Palavra 

de Deus. Por outro lado há os que se dizem cristãos, mas que 

deixaram de adorar a Deus e a Cristo, para adorarem coisas, 

objectos ou  retratos de pessoas. Isto também é idolatria, que 

Deus proíbe e condena na Bíblia. Foi providencial que a 

verdadeira tumba de Jesus seja desconhecida, ou que haja dúvidas 

a respeito do verdadeiro lugar onde foi Ele sepultado. Foi 

também providencial que desaparecessem tantos outros objectos, 

incluindo a própria cruz de Cristo, para que não viessem a 

servir de objectos de culto e adoração dos cristãos, 

substituindo a adoração ao Cristo vivo, que está no céu 

intercedendo por nós.  

 Versículos 54-55: "Era sexta-feira e estava quase a começar o 
*
sábado. 

As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia foram atrás de José. Viram o 

túmulo e como o corpo de Jesus lá foi sepultado." Estava próximo o sábado. E 

para os judeus o sábado começava as seis horas da tarde da sexta 

feira. Era o tempo sagrado de descanso pora os judeus. Estava 

contemplado na lei Mosaica e devia ser respeitado.  



PROGRAMA “O SOM DO  LIVRO”                  218  P-#    

 

8 

 

 Versículo 56: "Quando voltaram para casa prepararam perfumes e 

unguentos para o corpo de Jesus. Mas no sábado descansaram, como manda a 
*
lei." 

Estas mulheres queriam ungir o corpo de Jesus e embalsamá-lo. A 

atitude delas é importante, pois revelava o amor que elas têm 

pelo Mestre e Salvador. Porém, melhor fizeram aquelas que O 

ungiram quando ainda estava vivo. A Bíblia só nos apresenta dois 

desses casos. Em todo o caso se não o fizeram enquanto Jesus 

estava vivo, também não puderam fazê-lo depois de morto. Porque 

quando chegaram ao túmulo, com os seus aromas e balsamos, não o 

encontraram. Era manhã da páscoa, e o túmulo estava vazio. Jesus 

tinha ressuscitado. Jesus não estava ali. 

Para quem espera fazer alguma coisa por Jesus num futuro 

incerto, nunca chega a fazer nada, porque vive na esperança de 

uma ocasião utópica, que nunca chega. Maria de Betânia ungiu 

Jesus antes de ele morrer e recebeu, de Jesus, uma palavra de 

grande apreciação. Maria deve se ter sentido muito recompensada 

e feliz por isto. Como se sentiram estas mulheres que trouxeram 

aromas e balsamos para a tumba de Jesus, quando ele já não 

estava lá? E como se sentem aqueles que, tarde demais, se fazem 

ou tentam fazer alguma coisa para Cristo e pela sua causa?  

Se queremos fazer algo pela obra de Cristo no mundo, temos que 

faze-lo agora, porque amanhã pode ser tarde demais. O exemplo de 

Maria de Betânia deve ser seguido por todos nós: Fazer por Jesus 

o que tivermos que fazer aqui e agora. Jesus disse que Maria o 

havia ungido por antecipação, ou seja, antecipando a sua morte. 
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Estas mulheres já chegam atrasadas: Jesus já não estava na 

tumba. 

 Entramos agora no capítulo 24. Encontramos as mulheres 

que foram ao túmulo de Jesus com aromas e unguentos, para 

embalsamar o corpo de Jesus, e já não O encontraram. E elas 

ficaram maravilhadas com a ressurreição de Cristo, que deixaram 

tudo no sítio onde estava, e correram a anunciar a todos a 

novidade, porque o mais importante era saber que Jesus estava 

vivo.  

 Versículos 1-6: "No domingo de manhãzinha, as mulheres levaram os 

perfumes que tinham preparado e foram ao túmulo. 
2 
Nisto, viram que a pedra que tapava 

a entrada do sepulcro tinha sido rodada para o lado. 
3 
Entraram, mas não encontraram o 

corpo de Jesus. 
4 
Estavam ainda sem saber o que haviam de fazer, quando viram dois 

homens de pé junto delas, vestidos com roupas brilhantes. 
5 
Elas baixaram os olhos para o 

chão, cheias de medo, mas eles disseram-lhes: “Por que procuram entre os mortos aquele 

que está vivo? 
6 
Não está aqui, mas ressuscitou. Não se lembram do que ele vos disse, 

quando ainda estava na Galiléia, 
7 
que é preciso que o 

*
Filho do Homem seja entregue ao poder 

dos maus, que seja pregado numa cruz e que ao terceiro dia ressuscite?" Estes varões, de 

roupas resplandecentes, que falaram com as mulheres, eram anjos, 

como podemos ler nos outros Evangelhos que falam sobre a 

ressurreição de Cristo. É interessante a pergunta dos  anjos: 

“Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo?  Esta é a poderosa 

mensagem da ressurreição de Cristo. Jesus não pode ser procurado 

entre nos túmulos. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. 
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Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá." Do mesmo modo, 

também nós os que temos Cristo, ressuscitamos, porque nascemos 

de novo. Estávamos mortos, espiritualmente falando, e agora 

temos vida em Cristo, vida eterna e vida abundante. Também já 

não vivemos entre os mortos espirituais, mas vivemos na luz, com 

os vivos.  

O apóstolo Paulo disse: "Desperta ó tu que dormes, levanta-te 

dentre os mortos, e Cristo te iluminará." Há tanta gente que 

dorme entre os mortos espirituais! E Deus fala-lhes para que se 

levantem dentre os mortos, a fim de serem iluminados. Qual é a 

sua condição espiritual? Esta ainda entre os que dormem ou já 

ressurgiu para a vida e para a luz? Jesus já é Senhor da sua 

vida? Jesus já é o seu salvador? Decida-se hoje, porque amanhã 

pode ser tarde demais. 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.  

terminou: 13.25h 


