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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 MEU DESEJO É QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR 

CONSIGO/ MESMO DEPOIS DE DESLIGAR O SEU RÁDIO. / 

 

 Prezado amigo, estamos agora no capítulo 16 de João. 

Capítulo este que descreve o último sermão ou discurso de Jesus 

aos seus discípulos. Jesus aborda um dos assuntos mais 

importantes nesta altura: A missão do Consolador. Como já 

dissemos no capítulo 14, Jesus procura confortar o coração dos 

seus discípulos, preparando-os para encararem a sua morte. Por 

isso, a promessa do Consolador, que é o Espírito Santo, faz 

parte do plano já traçado pelo Pai e faz parte do programa de 

Deus para o mundo. O Espírito Santo teria várias funções, e uma 

delas seria consolar os discípulos. Na mesma circunstância em 

que Jesus fala sobre o sofrimento a que os discípulos estariam 

sujeitos, fala também sobre o Consolador. Este assunto já vem 

do capítulo anterior, por isso vamos ler os três últimos 

versículos do capítulo anterior, que dizem assim: 
25 

Mas assim tinha 

de ser para que se cumprisse o que está escrito na sua 
*
lei: Eles odiaram-me sem qualquer 

motivo 
i
.
26 

A vocês enviarei o Espírito de verdade que procede do Pai e há-de dar testemunho 

acerca de mim. 
27 

Também vocês  hão-de dar testemunho de mim, porque estão comigo desde 
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o princípio.  Jesus queria dizer que a tristeza que os discípulos 

teriam por causa da sua morte, seria dissipada pela presença do 

Espírito Santo nos seus corações. E o Testemunho que os 

discípulos dariam  seria pelo poder do Espírito Santo. Nós, os 

crentes, somos os instrumentos usados pelo Espírito de Deus 

para proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo. Jamais o 

crente poderia desempenhar o seu papel de testemunha de Cristo 

sem a presença e o poder do Espírito Santo. E jamais o crente 

poderia sofrer pelo Evangelho e por Cristo se não contasse com 

o consolo e auxílio do Espírito Santo de Deus. Foi essa força 

interior e invisível no coração dos crentes martirizados ao 

longo da história, o que mais desconsertou e impressionou os 

seus inimigos e carrascos. O Espírito Santo no coração em 

nossos corações, dá-nos o poder para vivermos a vida cristã de 

forma honesta e transparente, porque Ele o Espírito da verdade 

divina. 

 Vamos ler agora o versículo 1 do capítulo 16: 
1 

Digo-vos 

estas palavras para não se deixarem desorientar. Jesus fala a respeito de 

quê? Que palavras foram estas que Jesus disse aos seus 

discípulos a ponto de ficarem desorientados depois? Recordo que 

Jesus falou-lhes a respeito da sua partida para junto do Pai, 

onde iria prepara-nos lugar, e depois falou sobre o sofrimento 

dos crentes e a perseguição que o mundo faria contra os seus 

discípulos. Lemos em João 15:20: 
20 
Lembrem-se daquilo que vos 

disse: nenhum servo é maior que o seu senhor 
h
. Se a mim me 
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perseguiram, também vos hão-de perseguir. E se fizeram tão 

pouco caso da minha doutrina, o mesmo vai acontecer convosco.”  

As palavras a que Jesus se referia eram o que tinha dito sobre 

a sua partida e sobre a perseguição que viria contra os seus 

discípulos. E Jesus queria adverti-los que se eles iriam 

sofrer, por causa do seu nome, não se deveriam escandalizar, 

porque isso fazia parte do plano de Deus para eles. O mesmo se 

aplica aos crentes de todos os tempos. Não nos devemos 

escandalizar ou desorientar se estivermos a sofrer perseguição 

ou oposição do mundo, por causa do nome de Cristo. O Filho de 

Deus avisou-nos antecipadamente a respeito disto para nos 

preparar.  

 versículo 2: 
2 

Os judeus hão-de expulsar-vos das suas 
*
casas de oração. 

Mais ainda, virá o tempo em que aquele que vos matar pensa que faz uma coisa 

agradável a Deus.  O povo de Deus sofreria quando fosse rejeitado 

neste ou naquele lugar. A sinagoga era o lugar de ensino 

religiosos dos judeus. Era a escola onde a lei era estudada e 

onde o ensino religioso era bênção. E os discípulos de Jesus 

começaram a sofrer a oposição do inimigo sendo expulsos das 

sinagogas. Mas a perseguição não se limitava apenas a isso. Os 

inimigos foram muito além. Decretaram a morte daqueles que 

divergissem das ideias e doutrinas deles, que como se diz “não 

rezassem pela cartilha deles”. Decretaram a pena de morte para 

os discípulos de Jesus, a quem chamavam de hereges, de 

apóstatas e de inimigos da verdade. E vemos que ao longo da 
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história do cristianismo, um sem número de cristãos foram 

barbaramente mortos por outros que se diziam religiosos e que o 

faziam como expressão da fé que tinham no seu Deus. Milhares de 

crentes foram mortos vítimas da intolerância religiosa. E Jesus 

prediz isso dizendo: 
2b 

Mais ainda, virá o tempo em que aquele que vos matar 

pensa que faz uma coisa agradável a Deus. Não é claro o cumprimento 

dessas palavras de Jesus em vários momentos da história da 

igreja? Facilmente identificamos os factos e acontecimentos 

históricos relacionados com o cumprimento destas palavras de 

Jesus.  

 E agora o versículo 3: 
3 

Eles farão tudo isso, porque não conhecem 

nem o Pai nem a mim. É está a verdadeira razão de toda a violência 

criminosa motivada pela intolerância religiosa: O parco 

conhecimento de Deus e do Seu Filho Jesus Cristo. Quero no 

entanto deixar claro que não é só o desconhecimento de Deus que 

origina a violência, porque senão poder-se-ia concluir que todo 

o movimento que proclama a paz tem o selo de Deus, o que não 

corresponde a verdade. A paz e a verdade vêm de Deus. Mas, 

muitos movimentos que pregam uma paz sem Cristo e sem a 

salvação no Filho de Deus, não conhecem a Deus, e por isso não 

podem oferecer a verdadeira paz.  

 A violência é antes de tudo o reflexo do pecado no 

coração do homem. O crente tem no coração a paz de Cristo, que 

se reflecte na sua vida, nos seus actos e nas suas atitudes. 

Por isto, os que conhecem verdadeiramente a Deus, não somente 
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anunciam uma paz baseada em Cristo, como também conhecem essa 

paz no seu próprio coração. E nenhuma paz humana pode 

substituir a paz que goza um coração salvo e redimido. Isto não 

quer dizer que o crente, aquele que conhece a Deus, não sofre 

contra o mal e que cada vez que pregamos o evangelho de Cristo 

o mal é derrotado. Significa sim que o crente não recorre a 

violência física contra as ideias e não reage com violência 

contra o mal à sua volta. O crente reage contra os poderes das 

trevas, não contra a integridade física das pessoas.  

 Nas palavras de Jesus, Ele se refere a violência física 

que sofreriam os seus discípulos, praticada por aqueles que não 

conhecem o Pai nem o Filho. Essa violência contra os filhos de 

Deus, feita supostamente como um acto piedoso e religioso e 

como um culto a Deus, é no entanto um insulto a Deus. Veremos 

mais a frente no livro de Actos, um exemplo bíblico que ilustra 

isso que acabamos de dizer. Saulo, a quem mais tarde Deus mudou 

o nome para Paulo, encetou uma terrível perseguição contra os 

cristãos, supondo estar ao serviço de Deus. Essa perseguição 

foi a expressão de seu zelo religioso, julgando estar 

tributando um culto a Deus. Mas, Saulo não conhecia Deus como 

conheciam os cristãos que ele perseguia.  

 No versículo 4 lemos: 
4 

Falo-vos destas coisas para que, quando vier 

esse tempo, vocês se recordem que já vos tinha dito isso.” o crente que lê a 

Bíblia deve saber interpretar os acontecimentos do dia a dia e 

encontrar nela uma palavra de consolo e animo para o seu 



PROGRAMA “ O SOM DO LIVRO”                   0270 P-#    

 

6 

 

coração, em qualquer circunstância. Não podemos por isso 

estranhar as coisas que nos acontecem, porque Jesus já previu 

até o pior, humanamente falando, que pode nos acontecer: A 

nossa morte, por causa do seu nome.  

 Quando estudamos a vida de Abraão no livro de Génesis, 

vimos que a terra para onde Deus lhe chamou não estava isenta 

de perigos. Abraão encontrou na terra prometida, os cananeus 

que eram inimigos. E encontrou também a fome que o levou a 

tomar o caminho errado na direcção do Egipto. A fome devastava 

a terra que Deus prometeu a Abraão. Este caso mostra-nos que o 

crente que conhece a sua Bíblia não se deve escandalizar ou 

assustar se passar por necessidades materiais ou até se tiver 

que passar fome. Não é que Deus tenha prazer nisto, mas Ele 

permite estas situações na nossa vida para que a nossa fé seja 

testada, provada e desenvolvida.  

 Jesus avisa os seus discípulos do que iria acontecer 

com eles depois, para que quando isso acontecesse eles não se 

espantassem. Jesus é diferente dos líderes humanos que  

prometem somente coisas boas às pessoas, sem anteciparem 

circunstâncias difíceis nem preverem contratempos. Nem como 

muitos que até prevêem os contratempos, mas não dizem nada 

respeito, porque querem tirar proveito de alguma situação do 

momento, e enganam o povo deixando de expor os efeitos ou as 

consequências difíceis e inevitáveis de uma decisão ou medida 

tomada. Mas Jesus era diferente. Jesus não tinha a menor 
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intenção ou interesse em enganar os seus discípulos. Jesus 

Preocupava-se em esclarece-los a respeito do preço que eles 

teriam de pagar por segui-lo e se tornarem seus discípulos. 

Vemos e sentimos nas palavras de Jesus a sua honestidade, a sua 

fidelidade e o seu carácter divino, justo e santo. Jesus não 

quer que os seus discípulos se animem a segui-lo e logo depois 

se arrependam e queiram voltar atrás, quando estiverem diante 

dos problemas e dos inimigos. Por isso Ele informa tudo aos 

seus discípulos com muita clareza, para que depois nenhum deles 

se escandalize ou diga que Jesus não avisou sobre o preço a 

pagar com a vida de discípulo. Jesus não queria que ninguém se 

enganasse. Os discípulo seriam perseguidos, maltratados, 

humilhados, e mortos pela violência daqueles que não conhecem a 

Deus nem ao seu Filho Jesus Cristo.  

 Vejamos agora a última parte do versículo 4: “Não vos falei 

desta maneira desde o princípio, porque estivemos sempre juntos.  O que Jesus 

lhes diz agora não era necessário ter-lhe dito antes, no início 

no seus ministério, porque Ele estava presente e qualquer coisa 

que acontecesse, Jesus estaria presente para explicar. Mas 

ausentando-se, então se apressa em explicar aquilo que vai 

acontecer quando Ele não estiver mais presente. Mesmo ausente 

entre nós, estamos diante dos factos que provam a fidelidade de 

Jesus por todos nós, e que atestam o seu amor verdadeiro pelos 

seus discípulos.  
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Versículo 5: 
5 

Mas agora vou para aquele que me enviou. E é estranho 

que nenhum de vocês me pergunta para onde é que eu vou.  Talvez os 

discípulos não perguntaram mais nada, por já estarem bem 

informados a respeito da partida do seu Mestre e Salvador para 

junto do Pai. Eles já tinham feito todas as perguntas a 

respeito do assunto, e Jesus já lhes tinha dado toda a 

informação que eles precisavam e que podiam receber na ocasião. 

Ou talvez estivessem agora calados e em meditação por estavam 

sentidos e tristes por causa da morte do Mestre. Após estarem 

por dentro dos acontecimentos que teriam lugar dali em diante 

na vida de Jesus, a única coisa que lhes ocorria era estarem em 

tristes e em silêncio. Nada poderia evitar tal tristeza, pois 

os discípulos poderiam contar com muitos eventos na vida e no 

ministério de Jesus, menos com a sua morte pelas mãos dos 

malfeitores. É o que acontece com cada crente, que apesar de 

conhecer a Bíblia e de saber que a Bíblia prevê os problemas da 

sua vida, quando esta diante de uma dificuldade não consegue 

evitar a tristeza, porque é algo humano. E os discípulos que 

viveram lado a lado com Jesus, não escaparam a esta experiência 

tão humana! Não quer dizer que o que se aprendeu na Bíblia, ou 

que os ensinos de Jesus tenham sido inúteis. Absolutamente. Os 

ensinos de Jesus, bem como as verdades de toda a Bíblia, são 

ingredientes preciosos que constituem o verdadeiro remédio para 

os nossos corações na hora do sofrimento e da dor. Tais ensinos 

servem de remédio infalível que curam as dores que sofremos na 
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alma por causa do nome de Jesus. Por que foi que os discípulos 

que andaram com Jesus, estavam prontos para sofrer e até mesmo 

para morrer como mártires, como morreram, por causa do nome de 

Jesus, deixando os seus nomes nas páginas da Bíblia? E por que 

muitos santos em todos os tempos têm posto as suas vidas no 

altar do sacrifício para honrarem o nome de Jesus? Porque os 

preciosos ensinos de Jesus produzem uma força e um poder, e ao 

mesmo tempo uma paz, uma tranquilidade e uma certeza, que dão 

ao crente a capacidade de sofrer e preferir partir para onde 

está o nosso Mestre, a nega-lo ou trair o seu nome santo e 

justo.  

Os discípulos estavam tristes, como diz Jesus: 
6 

Vejo que 

estão tristes por vos dizer tudo isto.  Mas essa tristeza haveria de mudar 

muito em breve quando o Espírito Santo viesse, como Jesus 

promete logo no versículo seguinte: 
7 

Mas fiquem sabendo que é melhor 

para vocês que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá para vocês. Mas, se eu for, sou 

eu mesmo que o envio. Para Jesus era muito mais vantajoso ir para o 

Pai e enviar o Consolador do que ficar na terra. Ele tinha 

vindo ao mundo para cumprir uma missão específica, que foi 

morrer na cruz pelas almas dos pecadores. Terminado este plano 

salvador, Ele teria de voltar para o Pai. Agora deveria começar 

o ministério do Espírito Santo. A ida de Jesus para o céu era 

vantajosa para os discípulos, porque isto significava que o 

Consolador, o Espírito Santo viria. Jesus estava ao lado dos 

seus discípulos; o Espírito Santo, passou a viver dentro deles. 
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Com o corpo terrestre Jesus só podia estar num lugar de cada 

vez; O Espírito Santo pode estar em toda parte ao mesmo tempo. 

Está ao mesmo tempo em mim e em si, se você é crente. O 

Espírito Santo habita em todo o coração nascido de novo, e está 

em todos os corações de todos os salvos em toda parte. Assim os 

discípulos foram consolados depois da morte de Cristo, com a 

presença do Consolador. E que todos nós sejamos também 

consolados pela presença do Mesmo Espírito. Que Deus o abençoe 

ricamente. Marcamos encontro no próximo programa. ATÉ LÁ FIQUE 

SEMPRE NA NOSSA COMPANHIA E QUE DEUS O ACOMPANHE E GUARDE!  E 

QUE O SOM DESTE LIVRO CONTINUE A FALAR CONSIGO MESMO DEPOIS DE 

DESLIGAR O SEU RÁDIO. 

terminou:13:19h 


