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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. / 

Agora, prezado amigo, estamos no capítulo 24 de Lucas, 

versículo 7. Aqui encontramos o registro da ressurreição de 

Cristo. Já falamos sobre estas mulheres que no primeiro dia da 

semana, isto é, no domingo, foram ao sepulcro, com aromas e 

bálsamos, a fim de embalsamar o corpo de Jesus. Então, 

encontram o túmulo vazio e dois anjos lembram a elas o que 

Jesus havia dito a respeito de sua ressurreição e dizem que Ele 

havia ressuscitado, exactamente como tinha predito. Todas as 

predições de Jesus se cumprem sempre com absoluta fidelidade. 

Jesus havia dito, conforme lembram os anjos às mulheres que 

“importava que o Filho do homem fosse entregue nas mãos de 

pecadores e fosse crucificado e ressuscitasse no terceiro dia." 

E no ver. 8 diz: "Então se lembraram das suas palavras." Não 

haveria surpresa nenhuma em nossas vidas, se nos lembrássemos 

sempre das Palavras de Jesus. Elas nos confortam em qualquer 

circunstância. Diz assim o texto: "E, voltando do túmulo, 

anunciaram todas estas cousas aos onze e a todos os mais que 
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com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de 

Tiago; também as demais que estavam com elas confirmaram estas 

cousas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como 

delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, 

correu ao sepulcro. E, abaixando, nada mais viu senão os 

lençóis de linho; e retirou-se para casa, maravilhado do que 

havia acontecido." Estas mulheres levaram para os apóstolos a 

mensagem gloriosa da ressurreição de Jesus. Nunca no mundo 

ninguém foi instrumento  de uma mensagem tão incrível  e 

gloriosa quanto estas mulheres, que levaram para os apóstolos a 

mensagem da ressurreição. Mas diz o texto que os apóstolos não 

acreditaram. As palavras que as mulheres lhes transmitiram 

pareciam a eles como delírio. Isto, amigo, a despeito de Jesus 

haver predito várias vezes que ressuscitaria. o coração do 

homem é duro para crer no que Deus diz. Vemos Pedro, se 

levantar e correr até o túmulo. Era o apóstolo intrépido. Ele 

não é capaz de ficar assentado depois desta informação. Foi lá 

a correr, olhou para dentro do sepulcro, estava vazia e viu 

também os lençóis em que Jesus foi envolvido diz que ele voltou 

para casa maravilhado. A alegria, o entusiasmo, voltou 

novamente a reinar e a dominar o coração do apóstolo. É 

maravilhoso quando lemos estes fatos na Palavra de Deus. Nós 

como que sentimos aquele mesmo poder da mensagem do Cristo 

ressuscitado. 

Agora lemos os versículos 13 e 14, que falam sobre os 
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discípulos de Emaús. "Naquele mesmo dia, dois deles estavam de 

caminho para uma aldeia, chamada Eamús, distante de Jerusalém 

sessenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as 

cousas sucedidas." Estes dois discípulos estavam voltando para 

sua aldeia no domingo da ressurreição de Cristo. Era uma boa 

caminhada de uns 11 Km Jerusalém a Emaús. O assunto que 

abordavam pela estrada poeirenta, era a morte de Cristo, 

assunto muito triste para ele haviam deixado a sua aldeia há 

algum tempo atrás levados pela fé e pelo entusiasmo por Cristo. 

Porém, Cristo havia sido morto, e até ali não tinha 

ressuscitado, pelo menos assim lhes parecia. Profunda tristeza 

dominava os seus corações. Vejamos os versículos 15 e 16: 

"Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio 

Jesus se aproximou e ia com eles. os seus olhos, porém, estavam 

como que impedidos e o reconhecer”. Prezado amigo, vemos aqui 

que Jesus aparece no momento mesmo da nossa tristeza. Quando 

estamos nos lamentando e ou comentando o nosso problema, ou 

expondo a nossa dor ou tristeza, Cristo aparece. Mas, vemos que 

estes discípulos aqui não reconhece a Jesus e continuam com a 

mesma tristeza, lamentando desnecessariamente o problema que 

não mais existe. Ora, eles estavam a lamentar e chorar a 

ausência de Jesus, e Jesus agora estava presente. Pior do que o 

nosso problema, é não reconhecermos a presença de Jesus. É a 

tristeza que nos impede de vemos as coisas espirituais. Eis 

porque ela deve ser dissipada dos nossos corações. Não devemos 
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consentir tristeza em nossos corações, pois ela nos deixa 

cegos, impedindo a visão das coisas mais belas para a nossa 

vida. O versículo 17 diz assim: 17 
Jesus então perguntou-lhes: “Que é que vocês vão a 

discutir pelo caminho?” Eles pararam, com ar muito triste. Vemos aqui o estado desses 

discípulos. Jesus sabia de que eles estavam a falar. Mesmo 

assim, Jesus lhes pergunta. Ele quer que eles se expressem. 

Quer que eles O reconheçam. Era de se esperar que eles 

imediatamente reconhecessem a Jesus, porém, não. Param 

entristecidos. Parecessem que nem se animaram com a presença 

desse outro viajante. Temos o versículo 18 que diz: 18 
Um deles, que se 

chamava Cleófas, respondeu: “Serás tu o único visitante que não sabe o que se passou em Jerusalém nestes 

últimos dias?” Eles tratavam Jesus como se Ele fosse mesmo um simples 

viajante que vinha de Jerusalém. para esses discípulos de 

Emaús, o que ocorreu em Jerusalém foi do conhecimento de todos. 

Todos tomaram conhecimento do que se passou na grande cidade. 

Eles ignoram que esse viajante não estive-se triste, lamentando 

também a mesma ocorrência. porém, já que eles não podiam 

reconhecer a Jesus, o mestre faz a pergunta: 19 
E ele perguntou: “Mas que 

aconteceu?” Eles responderam: “O que se passou com Jesus de Nazaré, que era um 
*
profeta poderoso em obras e 

palavras, diante de Deus e de toda a gente. 
20 

Os nossos chefes dos 
*
sacerdotes e as nossas autoridades 

entregaram-no para ser condenado à morte e pregaram-no numa cruz. Eles descrevem para 

Jesus o que foi que aconteceu em Jerusalém. Eles ficaram 

admirados de ver que aquele companheiro de viagem não soubesse 

o que havia acontecido a cidade de Jerusalém. Certamente a 

condenação, crucificação, foram fatos que todos conheciam. Para 

eles tal crime era a maior prova de falência dos líderes 



PROGRAMA  “O SOM DO LIVRO”                   0219 -#    

 

5 

 

religiosos daquela época. Agora o versículo 21: 21 
E nós que esperávamos 

que fosse ele quem viria libertar Israel! Mas, com todas estas coisas, já lá vão três dias desde que isto aconteceu. 

As esperanças desses discípulos haviam morrido. Esperanças 

mortas. Mas, Jesus estava vivo. estava com eles, mas eles não o 

reconheciam. Há gente assim. Cristo está vivo. Está presente, 

porém suas esperanças estão mortas. Agora eles dizem: 22 
É verdade 

que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram em sobressalto porque foram de madrugada ao sepulcro 
23 

e 

não encontraram lá o corpo. Depois vieram dizer-nos que tinham tido uma visão de 
*
anjos a anunciar-lhes que ele 

estava vivo. 
24 

Alguns dos nossos companheiros foram logo ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres 

tinham dito, mas a Jesus não o viram.”  

Já vimos, prezado amigo, que os apóstolos não acreditaram no 

testemunho das mulheres. Aqui vemos também esses discípulos 

acreditando, nem mesmo depois  que o testemunho das mulheres 

foi confirmado pelo apóstolo Pedro que foi imediatamente lá, 

contando a mesma história. Que pouca fé tinham esses dois 

discípulos! Porque se Jesus não tivesse predito a sua 

ressurreição, bem, era difícil de se crer mesmo. Porém, o 

mestre divino havia predito várias vezes a sua ressurreição 

antes de morrer. mas, se estivéssemos no lugar deles 

provavelmente seríamos tão incrédulos quanto eles. O que disse 

Jesus agora? 25 
Jesus então disse-lhes: “Mas que faltos de entendimento vocês são, e que lentos para 

acreditarem em tudo o que os profetas disseram! 
26 

Então o 
*
Messias não tinha que sofrer tudo isso antes de ser 

glorificado?” 
27 

E pôs-se a explicar-lhes o que acerca dele se dizia em todas as 
*
Escrituras, começando pelos 

livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. 

Vemos aqui que o grande tema de toda a Bíblia, é Jesus. Sobre Ele falaram os profetas, os 

Salmos, todas as Escrituras do Velho Testamento. E quanto entendemos isto, então podemos 
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interpretar a Palavra de Deus . Jesus é o coração da Bíblia. a Palavra de Deus visa salvar o 

homem. E o Salvador, que é Cristo, é o seu grande tema. Se esses discípulos tivessem um 

maior conhecimento da Palavra de Deus, eles teriam compreendido melhor os acontecimentos 

de Jerusalém, e teriam acompanhado tudo aquilo, dando glória a Deus, porque tinham diante 

de si os próprios fatos em que as profecias se cumpriam. Tinham diante dos olhos o 

cumprimento, a concretização da Palavra de Deus, portanto os grandes milagres da profecia 

Bíblica. O pouco conhecimento das Escrituras , levou a todos eles a um grande sofrimento, 

quando deveriam estar contentes e felizes, e mais fortalecidos na esperança, em vez de 

estarem tristes e desesperados. Jesus agora vem a eles e diz que tudo o que lhe aconteceu, 

estava escrito na Palavra de Deus. Diz assim o versículo 28: 28 
Quando chegaram à aldeia para onde 

iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. 
29 

Mas eles convenceram-no a ficar e disseram-lhe: “Fica 

connosco, porque já se está a fazer tarde, já é quase noite.”  Vemos que Jesus não forçou o ficar com 

eles. Mostrou até que ia passar adiante, isto nos lembra que Deus não força, não impõe ao 

homem nada, deixa o homem fazer as suas opções. Ele bate, na porta do nosso coração. Mas, 

não força a entrada do coração do homem. Diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém 

ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo." O 

texto continua e diz no ver 30: Jesus entrou e ficou com eles. 
30 

Quando estavam à mesa, pegou no pão, deu 

graças a Deus, partiu-o e dividiu-o com eles. 
31 

Foi então que se lhes abriu o entendimento e o reconheceram, mas 

nisto ele desapareceu. Que momento emocionante aquele! Quer agrade surpresa aquela! 

discípulos de Emaús, Descobriram que aquele companheiro de viagem era Jesus. Foi quando 

Jesus partia o pão, que foi reconhecido por eles. Certamente esses discípulos estiveram com 

Jesus em muitas ocasiões em que Jesus distribuiu pão com os seus apóstolos, porque viram o 

modo como Jesus lhes dava pão, e logo o identificaram como Mestre e Senhor. Mesmo aqui, 
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na casa desses discípulos, Jesus procura servi-los e não ser servido, porque como Ele mesmo 

diz: "Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos." E 

o que disseram esses discípulos? Eis o que disseram: 32 
Disseram então um para o outro: “Não é 

verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos explicava as 

Escrituras?”  Ainda hoje quando Jesus nos fala, nossos corações ficam 

tocados. Ele nos fala por meio do seu Santo Espírito, por meio 

de sua Palavra, por meio da pregação, e de muitas outras 

formas. Aqueles que estão em contacto com a Palavra de Deus, 

vivem com os seus corações confortados.  

Vejamos o que diz o texto a seguir: 33 
Levantaram-se imediatamente e voltaram para 

Jerusalém, onde encontraram os onze 
*
apóstolos reunidos com outros companheiros, 

34 
que lhes disseram: “É 

verdade que o Senhor ressuscitou! Simão já o viu!” 
35 

Os dois que vieram de Emaús contaram-lhes então o que 

lhes tinha acontecido pelo caminho, e como o tinham reconhecido ao partir do pão. 

Vemos que a maior alegria do crente é quando se acha no meio 

dos seus irmãos ouvindo os relatos das suas experiências com o 

Cristo ressuscitado. A igreja de Cristo é formada de pessoas 

que têm um experiência como com Cristo. Em Jerusalém estes 

discípulos de Emaús, não somente contaram as suas maravilhosas 

experiências com Cristo, como também ouviram as experiências 

igualmente maravilhosas que outros tinham também tido. 

Agora temos um texto impressionante, que fala de Jesus 

aparecendo a todos os seus apóstolos. Vamos ler estes versículo 

de 36 a 43: 36 
Estavam a contar estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: “A paz esteja 

convosco.” 
37 

Assustaram-se e ficaram cheios de medo, porque pensavam que era um fantasma. 
38 

Mas Jesus 

disse-lhes: “Por que é que se assustam, e por que têm tantas dúvidas a meu respeito? 
39 

Olhem para as minhas 

mãos e para os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, porque um espírito não tem carne nem ossos, 
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como vêem que eu tenho.” 
40 

Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e os pés 
b
. 

41 
Mas até lhes custava a acreditar, 

tão cheios de alegria e de admiração eles estavam! Então Jesus perguntou-lhes: “Têm aqui alguma coisa para 

comer?” 
42 

E eles deram-lhe uma posta de peixe assado, 
43 

que comeu à vista deles. 

nada poderia trazer aos corações dos apóstolos e discípulos, 

alegria maior do que a própria presença de Jesus ressuscitado. 

Com a morte de Jesus, eles sofreram uma terrível desilusão e 

desespero, visto não entenderem bem o propósito de Deus com a 

morte Jesus. Ficaram tão admirados com a presença de Jesus no 

meio deles que pensaram que se tratasse de um espíritos. E o 

homem sempre procura interpretar erradamente o amor e o poder 

de Deus. Achavam demais aquele presente de Deus, trazer Jesus 

novamente ao lado deles. E Jesus vê logo as dúvidas e 

perturbações nos seus discípulos. São coisas que não devem 

existir na vida do crente. Jesus procura logo dissipar tudo 

aquilo do coração dos seus apóstolos e lhes mostra as mãos e os 

pés. Pede que toquem e verifique que era Ele mesmo e não um 

espírito. Ali estavam os sinais dos cravos da cruz no seu 

corpo. Não deviam ter a menor dúvida. E como ainda persistisse 

alguma dúvida, Jesus pede comida. Em comer, Jesus estava 

provando definitivamente que não era um espírito, mas Ele 

mesmo. Diz o texto que os crentes estavam tão alegres, que nem 

podiam acreditar. Achavam  a  oferta de Deus demasiado grande. 

Mas, era verdade. Deus é assim. Tem para o seu povo grandes 

surpresas. Deus se agrada da nossa fé, porque é a mão que se 

estende para o céu para receber as grandes bênçãos celestiais. 

Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que creiamos que 
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Ele existe e que é galardoador dos que O buscam. Muitos crêem 

em Deus, mas não crêem totalmente. Impõe limite a Deus pela 

incredulidade, pela falta de fé, pela falta de compreensão do 

amor de Deus e de sua graça infinita. Mas, Deus quer que nos 

cheguemos a Ele estendamos as nossas mãos da fé para receber as 

bênçãos e recompensas que Ele tem para os seus filhos. Vejamos 

os versículos 44 a 48: 44 
Jesus acrescentou ainda: “O que eu vos tinha dito, quando andávamos 

juntos, é que tudo o que estava escrito a meu respeito na 
*
Lei de Moisés, nos livros dos 

*
profetas e nos Salmos, 

tinha de se cumprir.” 
45 

Depois abriu-lhes o entendimento para compreenderem as 
*
Escrituras 

46 
e disse-lhes: “É 

assim que está escrito: que o 
*
Messias tinha de morrer, e que ao terceiro dia havia de ressuscitar dos mortos, 

47 
e 

que em seu nome se havia de pregar a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as 

nações, começando em Jerusalém. 
48 

São vocês as testemunhas destas coisas. O ouvinte tem notado 

a insistência das Escrituras em apresentar este fato de que a 

vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo estavam preditas 

claramente nas Sagradas Escrituras. E diz aqui que quando 

ouviram Jesus dizer isto "então lhes abriu o entendimento para 

compreenderem as Escrituras." E aqui está o segredo da 

compreensão das Escrituras. É buscarmos Cristo em todas as suas 

páginas, pois é Ele o tema da Bíblia e o propósito mesmo das 

Escrituras. A nossa salvação depende de nos arrependermos dos 

nossos pecados, como diz Jesus aqui. "E que em seu nome se 

pregasse arrependimento para remissão de pecados, a todas as 

nações, começando de Jerusalém." Vejamos agora o versículo 49: 

49 
Vou enviar-vos eu próprio o que meu Pai prometeu. Devem esperar aqui em Jerusalém, até que recebam o 

poder que vos há-de vir do céu.” 

Esta promessa de Jesus, que também é a promessa do seu Pai Celestial, e nosso Pai, se 
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cumpriram no dia de Pentecostes, quando sobre os crentes o Espírito Santo foi derramado, 

inaugurando a própria igreja. Todos foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder para 

a grande obra de anunciar ao mundo o amor e perdão de Deus. Em seguida temos a ascensão 

de Jesus. Diz assim: 50 
Jesus levou-os depois para fora da cidade, para os lados de Betânia. Ali levantou as 

mãos e abençoou-os. 
51 

Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. 
52 

Eles adoraram-no e 

voltaram para Jerusalém muito contentes, 
53 

e estavam constantemente no 
*
templo dando graças a Deus.  E 

foi quando estavam assim orando e louvando a Deus que foram 

revestidos do poder do Espírito de Deus. Todos que confessamos 

o nosso pecado a Jesus e o recebemos como nosso salvador,  

temos o Espírito de Deus e do seu poder. Eis porque o apóstolo 

Paulo diz: "Enchei-vos do Espírito." Esse poder nos foi dado 

para andarmos com Deus e vivermos de forma a podermos amar 

aqueles com quem convivemos, e essa é a maior marca do Cristão 

cheio do Espirito, é o amor. No próximo programa iremos começar 

a estudar o Livro de Números no velho testamento. 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:13.45h 


