Life of Christ
By: Arless Glass

Introduqb
Suplemento
Capitulo 1
Capitulo 2
Capitulo 3
Suplemento
Capitulo 4
Capitulo 5
Capitulo 6
Capitulo 7
Suplemento
Capitulo 8
Capitulo 9
Capitulo 10
Capitulo 1 1
Capitulo 12
Capitulo 13
Capitulo 14
Capitulo 15
Capitulo 16
Capitulo 17
Capitulo 18
Capitulo 19
Capitulo 20
Capitulo 21
Capitulo 22
Capitulo 23
Resumo
Capitulo 24
Capitulo 25
Capitulo 26
Resumo
Capitulo 27
Capitulo 28
Capitulo 29
Capitulo 30
Capitulo 3 1
Capitulo 32
Capitulo 33
Capitulo 34

a Introduqb
0 Advento do Messias
A Anunciaqiio
A Infincia de Jesus
dos capitulos 2 e 3
0 s Anos de Sil6ncio em Nazare
Joiio Batista
A Iniciagiio
A Manifestaqlo de Cristo
do capitulo 7
Primeiro e Breve Ministerio na Judeia
xi to em Samaria
0 Comeqo do Ministerio na Galiltiia
0 Primeiro Cicuito de PregaqZo na Galileia
A Grande Controversia a Respeito do Sabado
A organizaqlo do Reino
A Segunda Campanha Missionhria na Galileia
Um Dia Ocupado na Vida de Jesus
0 Terceiro Circuito de P r e g q b na Galileia
A Crise na Galildia
Na Costa de Terras Gentias
A Grande Confisslo
A Transfiguraqb
A Volta Para Cafarnaum
0 Ministerio em Jerusalem
A Campanha Final na Judeia
Cronologico dos Capitulos 22 e 23
Iniciando 0 Ministerio na Perdia
Jesus Ressuscita L b o - Sua Retirada Para Efraim
A ~ l t i m Jornada
a
Para Jerusalem
Cronologico Capitulos 24 a 26
0 Messias dos Judeus e o Salvador do Mundo
0 Ministerio dos atimos Dias
0 Grande Discurso Profetico de Cristo
A ~ l t i m Ceia
a Pascal e a Primeira Ceia do S&r
As oltinlas Ordens Aos Diiipulos
A P r i s a e J u w e n t o de Jesus
A Crucificaqib
A Ressurreieo

Instituto BibIico Apostdlico

-

Introdu@o

OS QUATRO EVANGELHOS
Certo homem comprou um mapa de seu pais em forma de
quebra-cabega. Levando-o para casa, ele o deu aos filhos para
montar. Nenhum deles conseguiu faz2-lo, ate descobrirem que dentro do mapa havia uma figura de um homem. Quando ajuntaram as
peqas para fazer a figura do homem, o mapa estava perfeito.
Assim C o mapa da revelagiio conhecido como a Biblia. Apesar de ter muitas partes, a Biblia, no entanto, C urn todo.
Entre os assuntos que podem ser encontrados nela, temos:
1. A Educagiio Crist2
A Hist6ria do Antigo Testamento
2.
3.
0 Evangelho Pessoal
4.
A Doutrina Pentecostal
5.
A Hist6ria da Igreja
A Histbria do Novo Testamento, etc.
6.
A chave para a sua construgiio C Aquele que se chama " 0 FILHO DO HOMEM" e " 0 SENHOR DOS CEUS".
Qualquer tentativa de estudar e reconstruir este mapa celeste,
sem o devido respeito pel0 "Senhor dos cCus", s6 resultara em confusiio. Ele C a porta atravCs da qual o homem deve passar para alcangar um conhecimento e percepqiio mais profimdos do mistCrio
da vida. 0 Cristianismo tem dado muita cnfase ao servigo e, especialmente, ao mCtodo, e assim perdeu o seu real motivo, poder e visiio. Jesus pode conduzir-nos a uma expericncia mais profimda do
sublime! Ele nos conduzirh B presenga do Deus vivo, se assim nbs
o deixarmos. (Joiio 14:6; I Timbteo 2:5)
0 prop6sito desta classe serh desvendar, tanto quanto possivel, o retrato maravilhoso do divino Salvador, o Senhor Jesus, o
Cristo dos Evangelhos. Veremos Jesus como homem. Nos evangeIhos, quatro titulos siio dados a Jesus. Ele C Filho de Davi, o Filho
de AbMo, o Filho do Homem e o Filho de Deus. Todos estes titu10s siio necessfirios e essenciais:
Como o Filho de Davi, Ele tem o titulo para receber o
1.
trono de Davi.

2.

3.
4.

Como o F i b & A b W , Ele tern o titulo da terra da
Palestina e tudo que foi incluids na Promessa Real a
Abrago.
Como o Filho do Homem, Ele tern o titulo da terra e do
mundo.
Como o Filho de Deus,Ele C o herdeiro de todas as coisas.

Tambem veremos Jesus como o Deus forte.

A. 0 s profetas, desde o principio, anunciaram a vinda do messias que introduziria urn novo dia.
1. A Eva, Deus prometeu que a semente dela esmagaria a
cabe~ada serpente (GCnesis 3:15).
2. Da linhagem de Sem (Genesis 927) - "Habita Ele
(Deus) nas tendus de Sem." ...isto 6, "Dos seus lombos
sairia o Cristo, e, na sua semente, a igreja teria continuidude,.. e da linhagem de Abraiib (GCnesis 22: 18), sairia o
Messias.
3. Jaco previu que o Messias seria da tribo de Judh (Genesis
49: 10).
4. Um profeta semelhante a Moises (Deuteroncimio 18:18).
5. Mais tarde, foi revelado que Ele nasceria de Jesse, e muitos do Salmos o descreveram (Salmos 22, 1lo), revelando
a natureza de Seu reino (Salmos 72).
6. Em Isaias, o Servo Sofredor e descrito (Capitulos 40-46)
como aquele que havia de fazer propiciaqZo (o meio pelo
qua1 a reconciliaqgo entre Deus e o Homem e efetuada)
pel0 pecado de Seu povo - 0 DEUS FORTE SE FAZENDO SACERDOTE E INTERCESSOR PEL0 SEU
POVO.
7. Nascendo em kMm, Ele teria urn precursor, e Be repente
viria ao Seu Templo (Malaquiw 3:1; 45).

I

I

B. A Esperanqa MessiQnicade Israel estava em um rei
poral como messias!

tem-

1. No capitulo 1 dos Atos, os discipulos perguntaram:
"Senhor, serh este o tempo em que restaures o reino de
Israel? "
2. 0 s sermSes dos ap6stolos, no livro dos Atos, apresentam
Jesus como o Messias e interpretam a sua vida e morte a
luz das Escrituras do Antigo Testamento.

11. POR QUE A TERRA DE ISRAEL -PALESTINA?
A.

0 portlo do mundo antigo.
1. As grandes estradas que ligavam as antigas civilizaq6es
passavam pela Palestina (Israel).
a. A Grande Estrada Costeira.
b. A Estrada das Aguas Divididas (Berseba, Hebrom,
Beldm, JerusalCm, Betel e Siqudm. Depois continua
por Megido, e at6 Tiro e Sidom).
c. A Estrada Real.
2. Foram estas as estradas usadas pelos cristiios que levaram o Evangelho ao mundo conhecido.

111. H[li DIVERSAS FONTES DE ONDE TIRAMOS
NOSSO CONHECIMENTO DE JESUS CRISTO.
A.

A literatura pagl

B.

Escritores judeus
1. Josefo - autor da famosa obra "As Guerras dos Judeus"
e "A Hist6ria dos Judeus", entre outras. Tinha muito medo
de falar de Jesus, sendo que s6 podia falar de coisas boas.

a) Desculpa-se da crucificqiXo e diz que foi devido ao
julgamento injusto dos saduceus (Josefo era fariseu).
C,

Pontes cristgs:
1. 0 s quatro Evangelhos
2. Tanto as Epistolas de Pedro como as de Paulo siio baseadas e edificadas em Jesus Cristo.

IV.

0s

QUATRO EVANGELHOS SAO A NOSSA
PRINCIPAL FONTE DE INFORMACAOG

A.

0 s primeiros trQ silo chamados "0s sin6pticosV,
(significando que os trCs tCm um ponto de vista paralelo.
Semelhantes em conteiido, ordem e linguagem).

B.

Comparando os primeiros trQ, ou seja, os evangelhos sinbpticos, Mateus, Marcos e Lucas, notamos que os tres
concordam na sequCncia geral dos eventos, tanto como no
conteiido.
1. Marcos foi o primeiro a ser escrito, e assim seu livro
serviu como esbogo cronologico para os livros de Mateus e Lucas.
a. TrCs quartos do evangelho de Mateus sZio duplicata
de Marcos, e onze doze avos de Marcos e duplicado em Mateus, da mesma, ou em fonna levemente
diferente.
b. TrCs quartos do limo de Marcos tarnbem siio encontrados em Lucas.
c. A materia que se encontra somente em Marcos
constitui no todo, menos de urn capitulo, encontrada nas seguintes passagens: Marcos 4:26-29;
14:51-52.
d. De urn Qtal de 88 incidentes, os sinopticos tCm 71
em comum.
e. 0 plmo geral e a sqit6ncia de eventos nos tr&
sib 0s mesmos.

I

C.

I

HA certas diferenqas:
1.
Nos incidentes -mais ou menos 17

I

2.

Ligeiras diferengas nas narrativas dos mesmos acontecirnentos, na sequencia das tentagbes de Jesus.

I

3.

Algumas diferenqas verbais nas passagens paralelas.

D.

0 quarto evangelho, o de Jolo, nlo B biogriifico, e sim,
argumentativo.

M POR QUE QUATRO EVANGELHOS?
Muitos motivos j a foram apresentados pelos estudiosos do
passado e do presente, e quatro C o niunero de alcance mundial,
global... 0 s quatro cantos, quadrantes da terra; os quatro ventos,
etc. Em geral apresentamos as seguintes razbes:
A.

Na Bpoca em que foram escritos os quatro evangelhos,
havia tres grandes grupos nacionais envolvidos nos acontecimentos mundiais: os romanos, os gregos e os judeus.
Cada urn desses grupos tinha o seu pr6prio remCdio para os males do mundo.

8.

0 s quatro evangelhos foram escritos a esses grupos, revelando-lhes que Jesus Cristo tinha e tem o unico remBdio.
N5o ha conflitos ou disc6rdias entre os Evangelhos,
como alguns imaginam. Cada um escreveu tendo em vista
um prop6sito especifico. Cada um dB urn retrato diferente do
Senhor Jesus Cristo.

VI. 0 EVANGELHO DE MARCOS E HOJE RECONHECIDO COMO 0 MAIS ANTIGO DOS
QUATRO, ESCRITO ANTES DE 65 D. C. EM
ROMA:

A.

Provavelmente, representava mais exatamente o curso e a
sequCrrcia dos incidmtes na vida de Jesus e serviu como
um esboqo cronoldgico para os escritores dos outros evangelhos.

B. E o mais simples e mais curto, dos evangelhos, mas C extremamente rico em detalhes, dramatic0 em apresentaq6es e animado em estilo.
C.

Marcos retrata de maneira vivida os feitos poderosos, os
olhares e os gestos de Jesus na linguagem comum do poVO.

D. 0 prop6sito de Marcos em escrever 6 preeminen-temente
prhtico:
1. Foi escrito especialrnente para irnpressionar os seus leitores, os praticos Romanos. Sabernos isto porque:
a. Ha poucas referencias as escrituras do Antigo Testamento.
b. As palavras judaicas siio frequentemente explicadas
'(veja Marcos 3:17; 5:41; 7: 11, 34), e tambbm explica
costumes iudaicos (veja Marcos 7:3; 14:12; 15:42).
c. As palavr& latinas sio usadas com fiequencia (como
legiiio, centuri30, etc.).
2. A nota t6nica do livro reflete-se na natureza endrgica e
impulsiva de Pedro, tornando-o admiravelmente apropriado ao cidadiio roman0 que era altamente empreendedor,
hornem de aqiio.
a. Comumente chamado "0 Evangelho de Pedro", ...a
influencia de Pedro se vC nos seguintes detalhes ou
pontos:
1) 0 s muitos detalhes graficos, evidCncias de testemunha ocular.
2) A energia nervosa da n~rrativa,caractmistica do
temperamento de Pedro.
3) Duas passagens (95, 6 e 11:21), que refletern
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diretamente o prbprio pensamento de Pedro.
4) 0 fato de ser escrito do ponto de vista dos doze
e, mais fiequentemente do que o Evangelho de
Mateus, do ponto de vista dos tres ap6stolos mais
chegados, urn dos quais era Pedro.
5) A ornissiio de algurnas coisas favoraveis a Pedro
(Mateus 16:16-19) e a inclustio de algurnas coisas ngo favoritveis (Marcos 8:33; 14:30, 68-72)
indica a influencia de Pedro.
3. Ha alguns sinais indicativos de que Marcos ntio escreveu o seu Evangelho at6 depois da morte de Pedro. Possivelmente tenha sido a falta de Pedro que
levou o escritor a escrev6lo.
a. Foi escrito niio muito depois das teniveis perseguiq6es que comegaram sob o govern0 de Nero
- Muitos cristiios foram crucificados como
zombaria da morte de Jesus; alguns foram costurados em peles de animais, enquanto ciies ferozes
os atacaram; outros foram queimados como tochas flamejantes para o prazer de Nero.
b. Quando n6s lemos o Evangelho considerando
esta cathtrofe sangrenta como fundo, podemos
entender porque ele deu tamanha enfase aos sofiimentos de Jesus e a raziio pela proeminencia
que & it paixiio de Jesus.
4. 0 retrato que apresenta 6 do Senhor Jesus como Servo, ou como Trabalhador Ideal.
a. 0 romano comum pouco se importava com doutrina ou ensino, mas era admirador de aqiio. Por
isso, neste Evangelho, grande enfase 6 dada aos
feitos do Senhor, e pouca As Suas palavras.
1) Marcos registra 19 milagres e somente 4 paribolas.
5. Ele descreve as atividades de Jesus e a oposiqiio que
Ele encontrou desde o principio, que foi aumentando,
at6 o fim tragico.
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a. Em onze acasiaes, o Senhor retirou-sr? temporariamente para escapar da fiiria dos seus inimigos.
6 . Marcos tambem fala do entusiasmo crescente e da fe de
muitos, apesar desta oposigiio.
7. 0 lrersiculo chave e Marcos 10:45 "Pois o prbprio Filho
do homem d o veio para ser sewido, mas para servir e
dar a sua vida em resgate por muitos. "

E.

0 plano do livro C cronol6gic0, geograifico e tbpico. A sua
mensagem 6 apresentar Jesus como Servo. E repleto de
incidentes, mas podemos distinguir cinco divisaes claras:
1. 0 aparecimento e a identidade do Servo (1:1-11).
a. NZo ha genealogia e nem menqgo do Seu nascimento
e infibcia. Importantes como s5o esses eventos n5o
seriarn apropriados na descric;ilo de urn Servo.
b. Ele 6 urn Servo para todos, ngo somente para os judeus.
2. A Fidelidade do Servo (1:12-13)
a. Somente neste livro 6 registrado que Ele "estava
corn as feras" na sua tentaggo. (Note I Samuel 17:3436).
b. Nesta tentaqiio o divino Servo foi leal.
3. 0 Servo Trabalhando (l:14 - cap. 13)
4. 0 Servo obediente ate a morte (Cap. 14 e 15)
a. Como o boi, pronto tanto para o servigo como para o
sacrificio. Ele fez as duas coisas.
5. 0 ressurreto e glorificado ainda como Servo (Cap. 16).
a. Ele ressuscitou! E a sua ressurreiqiio pode ser vista a
luz do serviqo.
b. Notem a forqa e o significado das palavras "e a Pedro" no verso 7.
c. Observem o verso 20. Ele ainda 6 o Servo, trabalhando em cooperaqiio com Seus servos (Hebrews 2: 1-4).

F.

O Evsragelho de Marcos C segundo o que "s olho viu",
porquc nele vimos Jesus no seu ministhrio p6bl3rc0, satis-
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fazendo as necessidades dos homens pelos Seus feitos poderosos.
1. Mas h5t muito mais que se pode saber de Jesus, e isto se
encontra principalmente nos outros dois Evangelhos que
contarn, al6m do que "o olho viu", ou que "o ouvido ouviu".

VII, 0 EVANGELHO DE MATEUS - 0 SEGUNDO
DOS QUATRO EVANGELHOS ESCRITOS:
A.

Foi colocado em primeiro lugar no Novo Testamento porque vincula Jesus ao Antigo Testamento. Apresenta Jesus
como o cumprimento da Lei, Profecia e Sabedoria do Antigo Testamento.
1. 0 Evangelho de Mateus tem sido chamado "0livro mais
importante da cristandade."
a. Foi o Evangelho mais lido na Igreja primitiva.
2. Se niio fosse pela autoria deste livro, Mateus seria o menos conhecido de todos os ap6stolos, porque, depois de
sua chamada, niio h5t registro de nenhurn ato ou palavra
dele nos evangelhos.

B.

Sendo escrito principalmente para os judeus, ele tentou
provar para eles que Jesus era o Messias profetizado nas
escrituras hebraicas. Consequentemente o Antigo Testamento C citado com muita frequ6ncia.
1. 0 s versiculos-chave siio Mateus 1:1 e 27:37
"Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de
Abraiio."
"Por cirna da sua cabe~apuseram escrita a sua acusaqiio: ESTE E JESUS, 0 RE1 DOS JUDEUS."
C.

A palavra caracteristica C "Cumprido".
1. Mateus faz nada menos que 60 referencias aos escritos do
Antigo Testamento, como sendo cumpridos em Cristo.

E).

0 retrato que Mateus dfh de Jesus C o de Rei
1. A plavra "Reino" se encontra 55 vezes, "Reino dos
ceus", 32 vezes, e "Filho de Davi", 7 vezes.

E.

Jesus C tambCm apresentado como Mestre, e o Seu poder
profktico e miraculoso C salientado.

F.

0 propdsito de Mateus 6 o de mostrar que o Reino dos
CCus, proclamado por Jesus, nlo era algo novo, e sim o
cumprimento de uma esperanqa antiga Jesus, o Filho de
Davi, 6 o verdadeiro Messias!
1. Ele e o reino foram primeiramente "oferecidos aos judeus, para a sua aceita~iio,como uma adverthcia das
consequencias da rejeiqiio", e os eventos que conduzem a
Sua Paixiio siio relatados para mostrar que, apesar dessa
advertencia, eles deliberadamente rejeitaram tanto o Rei
como o Reino.

...

G.

Tern sido sugerido que o propbsito imediato deste Evangelho visava salvar a fC dos cristlos judeus numa crise
particular, possivelmente a destrui~fode JerusalCm por
Tito.
1. Era tempo de provac;iio de fog0 para os cristiios judeus.
a. Todos os sinais da vinda do Senhor aparentemente
haviam se cumprido, no entanto, ainda niio se manifesto~.
b. Teria sido possivel que eles estivessem enganados, e
que ele niio era o Cristo?
2. 0 Evangelho de Mateus e um apelo para que todos os
vacilantes na f6 confiassem no Rei. Ele pode ainda tardar,
mas e tudo o que os cristiios pensavam que Ele era.
a. Ele e a esperanqa de Israel e o cumprimento das profecias; a verdadeira Semente de Abraiio, o maior que
Moises, o verdadeiro Filho de Davi, o Juiz Final de
seu povo e do mundo.
b. As provas que Seu povo estava encontrando eram, ria
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verdade, Suas provas estendidas no tempo; as controvkrsias corn os fariseus eram Suas controvCrsias continuando-as..., permitindo entiio resistir, como Ele
resistiu!

H.

Hii nove divis6es principais no livro de Mateus:
1. 0 Nascimento do Rei (Cap. 1 e 2)
a. 0 Senhor Jesus C o ultimo na hist6ria judaica cuja
descendencia da linhagem real de Davi pode ser plena e clararnente estabelecida.
2. 0 Precursor do Rei - 0 Mensageiro do Rei (Cap. 3).
3. 0 Rei submetido & prova (Cap. 4: 1 11)
a. Jesus encontrou e venceu o tentador, recusando-se a
buscar o reino por outro meio, a niio ser pel0 plano
de Deus.
b. 0 prirneiro A&o caiu no gden, cercado com os confortos humanos. 0 segundo Adiio vence no deserto,
Seu corpo enfiaquecido pela Sua prolongada abstinencia.
4. A Proclama@io do Rei (Cap. 4: 12-25)
a. 0 Reino de Dew C composto de todos os que se submetem a Ele, e a entrada para o Reino C pel0 Novo
Nascimento (Joiio 3). 0 Reino dos Cius 6 o estabelecimento visivel do Reino de Deus sobre a terra.
5. As Leis do Rei e do Reino (Cap. 5 e 7)
6. 0 MinistCrio do Rei (Cap. 8 - 11:19)
a. 0 Rei ativamente trabalhando, curando e ensinando
entre o Seu povo, Israel.
7. A Rejeiqiio do Rei (Cap. 11:20 a 20)
a. Jesus da a profecia a respeito do estabelecirnento da
Igreja.
b. DB a Pedro as chaves do Reino dos CCus.
1) Niio ha outro lugar na Biblia onde Jesus d i tanta
autoridade ao homem.
8. A Entrada do Rei (Cap. 2 1-25)
a. A entrada oficial do Rei na Sua cidade e a rejeigiio

-
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final e p6blica.
9. A Morte e a Ressuareigiio do Rei (Cap. 26-28)
a. Jesus foi morto porque se declarou Rei.
b. 0 rasgar do veu (27:51) seguiu o rasgar do cora*
de Jesus Cristo.
c. A Grande Comissiio dada aos onze discipulos.

VIII. LUCAS, 0 TERCEIRO EVANGELHO, E A
NARRATIVA DE TUDO 0 QUE JESUS COMECOU NAO SOMENTE A FAZER, MAS A
ENSINAR, ATE 0 DIA EM QUE FOI ELEVADO AS ALTURAS:
A.

Chamado o "Livro mais lindo que jB foi escrito."
1. A melhor introduqiio ao livro e o prefacio do prbprio autor. (Lucas 1:1-4)
2. Lucas era gentio, urn grego, chamado por Paulo " 0 Medico Arnado".
3. Lucas e o registro mais cornpleto da vida de Jesus.

B. As caracteristicas do Evangelho de Lucas:
1. E o Evangelho Universal -Descreve Jesus como 0 Salvador de todos os homens. 0 que busca os perdidos entre

todos os povos. Aquele atravCs de quem "toda a came
verit a Salvaqiio de Deus."
a. fi o Evangelho em que Jesus declara a Sua missb de
"pregar o evangelho aos pobres", em que se nos conta
a Sua associar$o corn publicanos e pecadores, em
que os Doze sgo mandados a pregar "o arrependimento e a remiss80 dos pecados, EM SEU NOME, a
todas as nagbes."
b. 6 neste Evangelho que nos encontramos as pmibolas
que f m m soar urna nota universal: 0 Born Samaritano, A Drcma Perdida, A Ovelha Per&& 0 Filho
Prbdigo, alem de histtkias c s ~ aodo Fariseu e o Pu-
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blicano, e a do Homem Rico e LSlzaro.
E o Evangelho que mais claramente apresenta o carninho
da Vida de Jesus.
a. Salienta com nitidez as caracteristicas da vida crist.5,
sendo uma delas a abnegagiio; outra, a oragiio (ha
mais referencias 51 oragiio neste Evangelho do que em
qualquer outro).
b. E neste Evangelho que Jesus t mais explicit0 na apresentagiio das condigBes para ser discipulo. (Lucas
14:26,27,33).
E preeminentemente o Evangelho dos jovens.
a. Conta a hist6ria da infibcia
e juventude de Jesus. Fala mais sobre homens jovens que qualquer outro Evangelho.
E, num sentido especial, o Evangelho das Mulheres.
a. Desde o principio at6 o fim, destaca mais as mulheres
do que qualquer outro Evangelho.
1) Somente Lucas nos conta, em detalhes, a hist6ria
de Isabel e Maria, quando deram a luz; de Ana, a
anciii profetisa, das mulheres que ministravam
para Jesus (Maria Madalena, Maria e Marta de
Bethia) e das mulheres que simpatizavam com
Jesus quando este ia a caminho da cruz.
Mas a nota mais caracteristica deste livro, 6 a sua maneira de apresentar o evangelho, A mensagem de Boas Novas.
a. Nenhum outro evangelho deixa ti30 claro quanto o de
Lucas, que o Evangelho 6 a Boa Nova do Amor de
Deus.
1) Somente no Evangelho de Lucas temos as tr6s
parabolas das coisas perdidas que foram restauradas: a ovelha, a moeda e o filho.
2) Apresenta um retrato do amor de Deus que niio
encontramos em outra passagem qualquer das
Escrituras.
b. Jesus ensinava que Deus v6 de antemiio as necessida-
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des de Seus filhos (Lucas 12:30), que Ele se interessa
pelos minimos detalhes de nossas vidas (12:7); que
Ele responde r a p i b e n t e ao seu clamor por ajuda
(11:9-13) e que Ele 6 bondoso e amoroso ate para
com os ingratos e misericordioso para com os pecadores (6:35).
C.

0 fato de que este livro foi preparado para os gregos, nos
dai a chave para o entendimento da sua mensagem.
1. A ideia grega de varonilidade e dignidade perfeitas era
muito diferente da dos romanos.
a. 0 romano considerava como sua miss50 governar, ao
passo que o grego considerava como sua a de educar, elevar e aperfeigoar o homem.
b. 0 ideal do romano estava na gl6ria militar e autoridade governamental, mas o ideal do grego era a beleza
e a sabedoria.

D.

0 retrato que Lucas traqa de Jesus, C o de um homem
perfeito, o homem ideal, aquele que mais satisfaz as mais
elevadas ideias dos gregos.
1. Ele fala da divindade de Jesus, mas a Snfase esth na humanidade perfeita de Cristo.
2. 0 Seu carater, 'como revelado no Evangelho, C intensamente humano, como veremos durante o seu estudo.
3. Ele 6 tanto "Filho do Homem" como "Filho de Deus."

E.

0 versiculo chave 6 Lucas 23:47 "Vendo o centuritlo o que
tinha acontecido, deu glbria a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. "

I?.

0 Livro de Lucas se divide em cinco partes:
1. 0 Homem (feito semelhante aos seus irrnZlos Hebreus
11:7) (Lucas 1 a 3).
a. Tornou-se como um de nos, na Sua descendencia de
A&o, a origem de to& a humanidade.
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b. Foi como 116.3, no relacionamento hurnano comurn,
em todas as suas obrigaq6es e responsabilidades.
c. Foi semelhante a n6s, em nossa vergonha de pecado,
pel0 elo do batismo.
2. 0 Homem (tentado como n6s, em tudo, Hebreus 4: 15) (Lucas 4: 1-13).
a. Lucas vC a tentaqiio do ponto de vista humano:
1) 0 diabo desafiou o primeiro Adiio; o segundo Adiio desafiou o diabo.
2) 0 diabo arminou o primeiro homem; o diabo foi
vencido pel0 Homem Cristo Jesus.
3) 0 primeiro Adiio envolveu a raqa inteira na sua
derrota; o 6ltimo Ad30 incluiu a raqa inteira na
Sua vit6ria.
3. 0 Homem (compadecido das nossas fiaquezas, Hebreus
4:15) (Lucas 4:14 a 19:28).
a. 0 Senhor Jesus corno:
1) 0 Homem de interesses largos e cosmopolitas.
Narra incidentes que mostrarn o interesse dEle em
todo o g6nero humano e niio somente nos judeus.
2) 0 Homem de Sabedoria, como revela-nos o Seu
ensino.
3) 0 Homem de Habilidade.
4) 0 Homem de Simpatia Humana:
a) Pelos caidos e desprezados.
b) Pelos que choram a falta de seus entes queridos desaparecidos.
c) Pelos desesperados e abatidos
d) Pelos doentes de corpo e espirito.
5) 0 Homem de Oraqiio
6) 0 Homem Sociavel
7) 0 Homem de Perfeiqiio e de G16ria
Podemos notar o forte elemento hurnano em todas as parabolas de Lucas.
4.
0 Homem (nosso Resgatador parente , nos remindo)
(Lucas 19:28 - Cap. 23).

a. Como patriots, chorando sobre Jerusalem
b. Como nosso resgatador parente, nos comprando de
volta. (veja kvitico 25:47-55; Rute 2; 3:lO-18; 4:10).
5. 0 Homem (ainda como homem na Ressurreiqilo e na
Gloria cia Ascensh) (Lucas 24).
a. 0 homem que andava no caminho de Emaus com
dois discipulos.
b. Como homem comendo no cen&ulo, mostrando a
Sua humanidade ainda perfeita (Cap. 24:39)
c. A Salvagiio so vem atraves do HOMEM Cristo Jesus.

NOTE:0 livro comeqa e termina com regozijo, e tudo por causa de Jesus!

IX.

JOAO,

A.

Foi escrito e publicado em ~ f e s o ,a pedido do ap6stolo
Andrh e de alguns bispos da Asia, para combater certos
erros prevalecentes a respeito da divindade de Cristo.

3.

A Palavra Chave C "Crer"
1. Neste Evangelho Jesus Cristo e apresentado como Aquele em quem devemos crer; nas epistolas de Jotio, Aquele
que devemos amar; e, no Apocalipse, de Jogo, Aquele em
quem devemos esperar.
2. Crer em qui?? Que Jesus e o Deus Forte em came! (Cap.
8:24; 14:11)

C.

0 versfculo chave 4 20:31 "Estes, porhm, foram registrados para que creiais que Jesus 6 o Cristo, a Fillo de Deus,
e para que, crendo, tenhais vida em seu nome."

0 QUARTO EVANGELHO, DA A AUTO-REVELAC~~O
DE JESUS A 0 MUNDO E,
MAIS INTIMAMENTE, AOS SEUS DISC~PULOS:
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Duas peculiaridades podem ser notadas:
1. 0 uso do nome "judeu" somente uma vez se encontra em
Mateus, duas vezes em Marcos, duas vezes em Lucas,
porkm, mais que 60 vezes no Livro de Joiio.
2. Ha somente oito milagres ou mais propriamente sinais,
registrados, todos revelando o poder das palavras de Jesus. Hli grande poder na Sua Palavra em si mesma.

E. 0 retrato de Jesus que Ele traqa para n6s C de "Deus manifestado na carne", "0unigcnito do Pai."
1. Joiio mostra o que foi que convenceu homens e mulheres
de todas as classes que "Jesus 6 Deus!"
F.

0 livro se divide em cinco partes
1. Jesus, Deus manifestado na came, tomando-se o Filho,
pelas Suas obras e palavras (Cap. 1:1-14)
a. Este livro comeqa como o livro de Genesis
2. Jesus, revelado como Filho de Deus, o Deus Forte, pelas
Suas obras e palavras (Cap. 1:15 - Cap. 12) (Joiio revela
o que convenceu o povo de Sua divindade):
a. Jotio Batista descobriu a divindade de Jesus por ocasigo do Seu batismo (Cap. 1:33).
b. Natanael foi convencido pel0 fato de Jesus possuir
onisciencia. (Cap. 1:48,49)
c. 0 s discipulos foram convencidos pel0 prirneiro milagre, a agua transformada em vinho. (Cap. 2: 11)
d. Quando Ele limpou o templo e fez muitos rnilagres
que ntio foram registrados, muitos entre os judeus 0
reconheceram como divino. (Cap. 2:23)
e. Jesus revelou-se a Nicodemos como divino (Cap.
3:l-16)
f. Jotio Batista dew quatro testemunhos maravilhosos a
respeito dEle (Cap. 3:25,26)
g. Jesus revelou-se ii mulher samaritans como divino
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(Cap. 4:26)
h. 0 s samaritanos 0 aceitaram wmo divino (Cap. 4:4 142)
I. 0 oficial do rei foi convencido da divindade de Jesus,
quando descobriu que a Sua palavra era t5o eficaz
quanto a Sua presenga (Cap. 4:53)
j. A oposigiio se levantou quando Ele referiu-se a Deus
como Seu Pai (Cap. 5:17, 18)
k. Muitos foram convencidos da Sua divindade pel0
milagre da multiplicaqiio dos plies (Cap. 6: 14)
1. Note especialmente (Joiio 6:35; 8:12 - 58; 10:9, 11;
11:25; 14:6; 15:I), Jesus declara-se a revelagiio completa do Grande "EU SOU" do Antigo Testamento.
m. Jesus revela a Sua divindade ao homem curado
(9:35-38)
n. A confissiio de Marta (1 1:27) e a resswreigto de Lazaro revelam a Sua divindade (1 1:45)
o. Jesus foi finalmente confessado como divino pelos
judeus (12:12-19) e pelos gentios (12:20)
p. Note quem 0 enviou (12:44-45)
3. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Forte, revelando-se mais
clararnente aos Seus (Cap. 13-17).
a. Ele se manifestou aos Seus discipulos mais claramente, para que as suas convicg8es quanto a Sw divindade fossem aprafkndadas e estabelecidas.
b. Veja Mateus 11:27 e Joiio 14:8-10
4. Jesus, o Filho de Deus, morto (Cap. 18-19)
a. Note o efeito causado quando Jesus revelou a Sua
divindade ao dizer: Sou eu. (18:6)
b. Segundo Jog0 19:7, Ele foi morto, niio porque se declarou Rei, mas porque disse ser o Deus de Israel!
5. Jesus, Sua reivindicagiio a divindade plenamente confirm&pela ressmeigiio (Cap. 20 e 2 1) (Romanos 1:4)
a. Note Jog0 20:28
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Jesus fala de Deus como "Pai" mais de cem vezes neste
livro.
1. Completamente diferente de quando foi mencionado no
Antigo Testamento.
a. Uma imica vez "Pai" 6 mencionado com "P" mai6sculo em Isaias 9:6.
1) Min6sculo (p) -pai na criaggo
2) Maihculo (P) -Pai na redenqgo
2. "Pai" e "Filho" sgo terrnos que falarn da relaggo entre a
divindade (Espirito) e a natureza humana (Filho).
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SUPLEMENTO A INTRODUCAO

Seis grandes governos dominaram o mundo de antes de Cristo. Cada qua1 esteve ligado, de urn ou outro mod0 com a historia
biblica.

A.

0 ImpCrio Egipcio - 1570 - 1200 a. C.
Periodo da permanencia de Israel no Egito. Ai Israel crescey
de 70 almas para 3.000.000.

B.

0 ImpQio Assirio 883 612 a. C.
Destruiu o reino do Norte de Israel (as 10 tribos), em 721 a.
C. e cobrou tributo de Ju& (as duas tribos do Sul).

- -

C. 0 ImpCrio BabilGnico - 605 - 530 a. C.
Destruiu Jerusalem; levou Juda ao cativeiro. 0 cativeiro judaico acompanhou todo o Imperio.

D. 0 ImpCrio Persa 539 - 331 a. C.
Consentiu que os judeus voltassem do cativeiro e os ajudou a
se reinstalarem como nagtio.

E.

0 ImpCrio Grego - 331 - 146 a. C.
Governou a Palestina no periodo entre o Antigo e o Novo
Testamento.

F.

0 ImpCrio Romano - 144 a. C. a 476 d. C.
Govermva o mundo quando Cristo apareceu. Em seus dias a
Igreja foi fundada.
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11. A PREPARACAO PARA CRISTO
0 Antigo Testamento C a hist6ria de como Deus tratou a najudaica
com o fm de, por meio dela, trazer ao mundo um Mesgiio
sias para todas as nagbes. 0 Antigo Testamento C uma espCcie de
hino triunfal do Messias vindouro. Comeqando piano, com notas
esparsas e indistintas, i medida que o tempo avanga, expande-se
num crescendo at6 atingir a tonalidade clara, vibrante, robusta e
exultante do Rei que se aproxima. Entrementes, Deus, em Sua providgncia, preparava as naq6es. A GrCcia uniu as civilizaqbes da Asia, Europa e Africa, e estabeleceu uma lingua universal. Roma fez
do mundo inteiro urn impCrio s6; as estradas romanas tornaram acessiveis todos os seus pontos. A dispersiio dos judeus entre as nagaes, com suas sinagogas, suas Escrituras, sua religiiio, seu monoteismo, fizera conhecida em toda parte a expectativa deles por um
Messias. Foi assim que Deus preparou o caminho para a propaga$50 do Evangelho de Cristo entre as nagbes.
"Vindo,porkm, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Jilho,

nascido de mulher, nascido sob a lei, para os que estavam sob a
lei, aJim de que recebZssemos a ado@o deJilhos... " (Gdatas 4:45).

Sob Constantino, 326 d. C. a cidade veio a ser importante
centro crism. Permitia-se aos judeus entrarem na cidade uma vez
por ano. JerusalCm caiu em poder dos maometanos em 437 d. C. e,
exceto por uns 100 anos, no period0 das cruzadas, perinaneceu como cidade mugulmana at6 19 17, quando voltou ao dominio da cristandade.
Em 1967, na "Guerra de Seis Dias", os judeus (reunidos de
viuios lugares e morando no novo pais judaico, criado ap6s a Segunda Guerra Mundial), tomaram novamente conta da cidade, pela
primeira vez em quase 2.000 anos.

"Cairclo ao Jio da espada e serclo levados cativos para todas
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as naqces; e, ate' que os tempos dos geiztzos se completein, JerusuIkm ser4 pisah por eles. " (Lucas 2 1:24).
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0 ADVENT0 DO MESSIAS
0 nascimento de Jesus foi um advento. A Sua vida n5o comegou por ocasiiio do seu nascimento, como acontece com o homem
em geral. Ele entrou no mundo, vindo de urn estado de prCexistencia numa miss50 especial.

A.

0 MistCrio de Deus:
1. MistCrio 6 uma verdade revelada por Deus acima do poder da razZio natural de descobrir ou compreender. (Uma
verdade, conhecida somente pela f6 ou revelagiio, e incompreensivel a raz5o humana.)
2. No Novo Testamento, "mist6rio" significa uma verdade,
ou um prop6sito de Deus, oculto desde a fundag5o do
mudo at6 um tempo determinado. (Veja Galatas 4:4).
3. 0 Mist6rio: "Deus foi manifstado em carne! " (Joiio 1:1,
14; I Tim6teo 3:16 )

B.

A Descri~Hoda Palavra (JoHo 1:1,2; I Timdteo 3:16)
1. Jo5o nos conduz at6 antes do comego da criag5o para nos
mostrar quem C Jesus!
a. Ele usou a terminologia dos fil6sofos. Eles usavam o
termo "Logos" como o que compreendia o primeiro.
1) 0 s fil6sofos gregos arguirarn que entre cada coisa pode haver aquele pensamento ou conceito,
que eles chamam " Logos."
b. 0 s judeus aceitavam a teoria, a filosofia, mas penetravam mais profundamente. Diziam: "E verdade que
atrhs de tudo ha um pensamento, mas atras de cada
pensamento, deve haver algu6m que pense!"
c. Foi neste sentido que Jo5o usou a palavra dos fil6sofos gregos "Logos", a palavra que em portugugs se
traduz "Verbo."

1) "No principio era o Logos e o Logos estava corn
Deus e o Logos era Deus."
d. Entiio, continuou ate o panto principal do argument0
e declarou que "o Logos", "o pensamento", "a raGo", se fez carne e habitou entre nos, e nos vimos a
Sua gloria.
e. Para melhor esclarecer poderiamos substituir a palavra "Verbo" por "plano."
1) No principio era o Plano e o Plano estava com
Deus e o Plano era que Deus se manifestaria na
came e habitaria entre nos e que nos veriamos a
Sua gloria.
f Deus, o Deus forte, se vestiu de carne, diz Jo30, e
veio a este mundo em forma humana, e nos "0 temos
visto com os nossos proprios olhos... e as miios apalpararn, "e falamos com Ele, e Seu Nome e Jesus! (I
Jog0 1:1-3).

11. A LINHAGEM DO MESSIAS PROMETIDO
(Mateus 1:1-17; Lucas 3:23-38):
A.

0 objetivo de introduzir a genealogia de Jesus nas curtas
narrativas dos evangelhos, era o de mostrar: a Sua descendCncia real de Davi, como o Messias das profecias hebraicas; e a Sua relaqgo com toda a raqa humana, destacando-a desde o principio.
1. Mateus, escrevendo para os judeus, interessava-se naturalmente em mostrar que Jesus era da linhagem real de
Davi, portanto mga a descendencia de Davi, desde de
Abraiio, o pai da raqa prometida, ate JosC marido de Maria, da qua1 nasceu Jesus.
a. Mateus traqa a descendsncia atraves de JosC, porque
a descendencia real sempre vem pelo lado do pai.

2. Lucas mostra que Jesus pe~tencea toda a hmanidade.
Era chamado (mas nib era) o filho de Jose, dai Lucas tra-
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ga a genealogia no seu Evangelho, atravCs de Maria.
a. Note Lucas 3:23 "...Jesus... como se cuidava,filho de
JOSE!,
Jilho de Heli. " Compare com Mateus 1:16.
1) Heli era pai de Maria, sogro de JosC. Jaco era pai
de JosC.
b. Lucas escreveu para os gentios e mostra Jesus como
o homem ideal, filho de Adiio, filho de Deus.3. A
genealogia de Mateus foi colocada no principio de
seu Evangelho, a fim de estabelecer o fato da origem
real de Jesus, antes de introduzir qualquer outro fato
relativo a Sua vida.
A genealogia de Lucas entra como parentese (depois da
historia do nascimento e i d h c i a de Jesus e do ministkrio
de Joiio Batista), para introduzir o ministkrio salvador de
Jesus.
Mateus da o registro oficial de familia, notando os nascimentos sucessivos em ordem (comeqando com Abr&o).
Lucas comega fixando toda atengiio em Jesus, a pessoa de
suprema importiincia na narrativa e Salvador de toda a
humanidade, com o qual Ele esth identificado pela genealogia apresentada, mas em ordem contr5uia a dos registros oficiais. (Ele comega com Jesus e terrnina com A d o
e Deus),
-A genealogia de Mateus C da realeza.
A genealogia de Lucas C a de descendencia natiral, de
sangue.
Mateus os nomes de quatro mulheres na lista, de maneira contrirria a todo costume judeu (Tamar, Raabe, Rute
e Bate-Seba).
a. Note: Trgs destas eram culpadas de pecados graves e
duas eram estrangeiras.
b. Mateus niio simplesmente transcreveu estes nomes
dos registros, mas selecionou-os de proposito. 0 s nomes destas mulheres identificam Jesus com as divisdes naturais de raga e sex0 e com a humanidade pecarninosa, como o Salvador.

10. Alguns dos homens desta lista emm pecadores notbrios.
A sua presenga na genealogia e na linhagem de Jesus t4
urn raio de esperanqa para a r q a pecadora.
a. Jesus viveu sem pecado apesar das desvantagens da
hereditarieda.de.
b. Como todos os homens, teve que lutar contra as tendCncias comuns a todos os homens, e venceu!
c. Mateus rebateu ao orgulho dos judeus, os mesmos
fariseus que recentemente rejeitaram Jesus, como
sendo indignos e merecedores da morte. Jesus era
superior ao melhor dos seus antepassados, ate mesmos dos da linhagem real!

B.

0 Nascimento Virginal de Jesus C Protegido nas Genealogias.
1. Mateus 1:16, "E Jacd gerou a Josi, marido de Maria, da
qua1 nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
Lucas
3:23, "Ora, tinha Jesus cerca de trinta anos ao
2.
comecar o seu ministirio. Era, como se cuidava,Jilho de
Josh Jilho de Hell. "
a. Jo5o 642, "E diziam: Nao & este Jesus, o Jilho de
Jose'?" No pensamento popular do povo, Jesus era
filho de JosC, pela descendencia fisica.
3. Note: Jeremias 22:28-30; Mateus 1:12
"

C. Marcos n5o deu qualquer importfincia 5 genealogia de
Jesus. Ele mais se preocupava com o resultado prhtico da
vida de Jesus. 0 leitor Romano nZlo pensaria ser importante a descendtncia. As grandes obras de Jesus haveriam
de mostrsi-lo como Deus Forte, isto era o mais importante.
D.

Mateus definiu o Seu lugar na r a w hebraica e a mais larga esperanga Messifinica.

E.

JoSo tratou do mundo filoscifico e definiu o l u p r de Jesus
no esquema cbsmico, portanto, ele nos conduz As eterni-
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dades para explicar quem C Jesus; que Ele era e C o Seu
Criador e Redentor.

F.

Lucas trata de vincular Jesus 5 raqa inteira, sem respeitar
as divisiies de raqa, nacionalidade, sex0 ou classe social.

Houve trCs munciaqfies que proclamaram a vinda do Messias-Rei.

I.

A ANUNCIACAO A ZACARIAS DO NASCIMENTO DE JOAO, O PRECURSOR DE JESUS
(Lucas 1:5~25):

A.

A anunciaqlo a Zacarias aconteceu na tempo de Herodes,
0 Grande, qve morreu em 4 a. C.

B.

Duas vezes por ano, Zacarias ia de sua casa a JerusalCm
para participar por uma scmana das incumbsncias $agradas do serviqo do Templo.
1. 0 Sumo-Sacerdocio tinha estado bem organizado depois
do retorno da Babilania. Nesse tempo havia 20.000 sacerdotes. Aproximadamente 50 eram designados
(utilizados) cada dia. Queirnar o incenso era considerado
o mais alto privilegio de todo o ministerio e somente wna
vez na vida podia ser exercido. Coube a Zacarias por sorte entrar no Santuhrio, para realizar es@alta tarefa.
Naquele momento de intensa expectativa, a suprema hora
de toda a sua vida sacerdotal, enquanto a nuvem de intenso, simbolo da oraqBo aceita, comeqou 1subir, apareteulhe o Anjo Gabriel.
1. 0 s judeus n5o criam na intervengiio do anjo neste lugar.
Se acontecesse, ngo seria na esquerda do trono da gloria
-mas a direita do altar de incenso.
2. Zacarias ficou grandemente turbado. Pela tradiqlo dos
judeus nihguem podia vor a Deus e viver.
3. 0 anjo o acalmou de seus temores e revelou que as suas
omcjks h~viamsido ouvidas - o filho de muitas o r q k s
%ria chamado "Jdo" (que quer dizer, o Senhor 6 Gracio-

sf430

Instituto Biblico Apostblico

-

Capitulo 2

a. Tambem disse que haveria prazer e alegria naquele lar
quieto de piedade e esperanga e muitos se regozijariam corn o nascimento da crianga.

D.

0 anjo explicou o caraiter e a obra desse filho. (Lucas
1:15-1'7)
1. Ele seria grande diante do Senhor, um nazireu por toda a
vida, tal como foi Samuel antes dele, dedicado a uma vida de temperanga, e seria cheio do Espirito Santo desde o
ventre materno.
2. Ele provocaria um grande avivamento religioso, convertendo muitos dos filhos de Israel ao Senhor Seu Deus.
3. Ele seria o Precursor do Messias, indo "adiante dele no
espirito e poder de Elias, para converter os corag6es dos
pais aos filhos" num avivamento de amor e religiiio no
lar.
4. 0 s pecadores rebeldes e desobedientes; Ele os conduziria
pela persuasiio a vidas de reta conduta, preparando assim
o povo para a salvagiio que seria trazida pelo Messias

E. Zacarias duvidou; por isso, foi condenado a viver em silencio.

11. A ANUNCIACAO DO NASCIMENTO DE JESUS A VIRGEM MARIA (Lucas 1:26-38):
A.

Ela tinha entre 15 e 18 anos, e tanto ela como Jose eram
da linhagem real.

B.

A saudaqiio do Anjo Gabriel: "Salve! agraciada: o Senhor
C contigo."
1. Ela seria bendita entre todas as mulheres, por lhe ser permitido ser miie do Senhor e Salvador.
a. Ainda que possamos adrnira-la e honrii-la, niio podemos adora-la ou orar a ela.
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b. A m5e merece a nossa honra, mas Jesus a nossa ador e ~ !

C. Ele entlo anunciou a concepqiio e nascimento de urn filho,
a quem ela devia chamar pel0 nome de JESUS (JeovhHoshea, ou Jeovii-Salvador.)
1. Josu$ libertou Israel dos seus inimigos; Jesus o liberta
dos seus pecados.

D. Gabriel descreve o car4ter da crianqa prometida.
1. Ele seria grande em carater e obra e seria reconhecido
como "Filho do Altissimo".
2. Nele, a esperanqa Messiinica seria cumprida, e Ele se
assentaria no trono de Davi, reinando sobre a casa de
Israel para todo o sempre.
3. 0 Seu Reino n5o teria fim temporal e nem limite nacional.

III. A VISITA DE MARIA E
BEL (Lucas 1:39-45):

o CANTICO

DE ISA-

A.

Ao chegar Maria e saudar Isabel, esta ficou possuida do
Espirito Santo e exclamou em alta voz, num extase espiritual, pronunciando uma benqlo sobre a visitante e a crianqa prometida.

B.

Ela reconheceu a f6 de Maria, assegurando-lhe o cumprimento da promessa do anjo-mensageiro.

C.

Este clntico de Isabel 6 o primeiro dos hinos (clnticos) do
Novo Testamento.

IV. 0 MAGNIFICAT (OU HINO DE LOUVOR) DE
MARIA (Lucas 1:46-56):

A.

Maria ficou possuida de grande alegria, que ela expressou
num dos mais lindos clnticos dos sCculos.
1. Maria louvou a Deus pela Sua grande bondade para com
ela pessoalmente, em perrnitir-lhe ser a miie do Messias.

V.

0 NASCIMENTO DE JOAO BATISTA E 0
C~TICO
DE ZACARIAS (Lucas 1:57-80):

A.

As ultimas palavras de Zacarias no Templo foram palavras de duvida; as primeiras palavras ap6s o seu foreado
silencio, foram palavras de f6 e um clntico de louvor.
1. Somente uma estrofe do seu chtico refere-se ao nascimento de Joib Batista; as outras referem-se, com agbes
de gracja e louvor, ao nascimento proximo de Jesus e i
salvacjiio que Ele traria.

VI. A ANUNCIACAO A JOSE (Mateus 1:18-25):
A.

Tanto a genealogia de Mateus como a de Lucas declaram
que Jesus era 46comose cuidava, filho de Jose", e n5o que
era realmente o filho segundo a carne.
1. 0 carater sobrenatural de Seu nascimento C agora declarado tiio explicitamente que a o deixa lugar para duvidas.

B. A anunciaqiio a Jose era uma necessidade.
1. "Niio temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela
foi gerado C do Espirito Santo". Aqui temos uma clara
declaragiio da concepcjiio rniraculosa.

C. Jesus niio teve pai humano. Teve, sim, uma mHe humana.
Somente assim Ele podia ser Deus-Homem.
D.

Mateus interprets tanto o nascimento como o nome de
Jesus, como o cumprimento do propcisito de Deus como
manifestado na profecia de Isaias 7:14.

1. Jews niio era somente o penhor (garantia) da Iibertqiio
&uina, mas Ele era na realidade urn Salvador Divino.
2. 0 nome, Emanuel (Deus Conosco) foi realizado de wna
maneira mais completa do que era possivel a Isaias compreender.
3. 0 real significado do nascimento de Jesus e que Ele era e
6 Deus manifestado ou encamado, o Deus-homem!
4. Jesus Cristo e:
a. Tanto Deus como homem nurna pessoa.
b. Tanto mortal como imortal nurna pessoa.
c. Tanto visivel como invisivel numa pessoa.
d. Tanto presente como onipresente n&a pessoa.
e. Tanto limitado como ilimitado numa pessoa.
f. Tanto material como imaterial numa pessoa.
g. Ele 6 Deus manifestado na came!

MARCOS estava mais interessado na personalidade e nas
obras de Jesus do que no lugar e na maneira de Seu nascimento.
LUCAS quis dar um relato mais completo de Sua vida e acrescentou a bela narrativa de Sua linhagem, nascimento e o anhcio aos
humildes pastores judeus. MATEUS tratou de ligar a pessoa do
Messias com as antigas profecias e deu um relato independente.
Lucas da o testemunho de diversas testemunhas divinamente escolhidas que proporcionaram uma interpretag50 de imporGncia mundial para o Seu nascimento. Mateus ainda acrescenta, ao testemunho de interesse mundial, a apresentaggo dos Magos, a fuga para o
Egito e a volta para NazarC, em cumprimento do plano de Deus como revelado na profecia.

I.

0 MARAVILHOSO NASCIMENTO VIRGINAL
(Lucas 2:1-7):

A.

I? dificil fixar mais do que o ano aproximado da data do
nascimento de Jesus. A data, afinal de contas, niio C fundamentalmente importante.

B.

H i muitas evidCncias de que Jesus tenha nascido no ano
5 antes de Cristo (5 a. C.). A morte de Herodes ocorreu
em 4 a. C., Jesus nasceu enquanto Herodes ainda vivia
(Mateus 2: 1-6).
0 mQse o dia slo ainda desconhecidos, mas C mais provivel que tenha acontecido entre abril, perto do tempo da
Piscoa, e outubro, o periodo mais comum de ter os rebanhos pastando nos campos abertos.
1. 0 dia 25 de dezembro C a data da festa pag5 Romana de
Saturnklia, quando os romanos se entregavam A festanga
e orgias; era o periodo que tambCm n5o era considerado
pr6prio para fazer guerra, e os amigos davam presentes
uns aos outros.

D.

0 recenseamento deveria ser feito em todo o ImHrio ramano, devendo cada urn ir B sua pr6pria cidsde, r fim de
alistar-se.
1. Maria e Jose, sendo ambos descendentes da familia de
Davi, foram a sua cidade natal, Belem, cidade de Davi.

E. LA, no estribulo da hospedaria, Maria deu B luz B crianqaMaravilhosa e a colocou na manjedoura. E simples assim
a declaraqiio dos Evangelhos do maior de todos os acontecimentos da histdria (Lucas 2:7).

F.

Toda a profecia do Antigo Testamento apontava B cidade
de BelCm como o lugar do nascimento do Messias. A providCncia divina pode ser vista atravCs das circunstlncias
hist6ricas que trouxeram o humilde casal & sua cidade
natal nesse tempo (Veja Miqueias 5:2)
1. Jesus e verdadeiramente o Messias! A historia demonstra
este fato
a. Ele derrubou a parede de preconceitos nacionais e fez
da religiiio monoteista (doutrina que admite um so
Deus) dos judeus, a heranqa comum de todas as na@es.
b. Ele era e e o Homem-Ideal e o Exemplo para todos
os homens. A Sua doutrina tem penetrado o pensamento de toda a humanidade. Nascido nas circunstilncias mais hurnildes e usando os mktodos mais improvaveis, Ele se tornou o maior fator para o levantamento espiritual da humanidade atraves de todos os
tempos subsequentes.

G.

NIo existe evidencia nenhuma contra o nascimento virginal no Novo Testamento.
1. Por aceitar o nascimento virginal, niio somos obrigados a
crer na conceiHo irnaculada ou na virgindade peqktua
de Maria. Pela mais natural interpre-,
a palavra
"prianog$nito" significa que Maria teve outros filhos, que
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nasceram de sua uniiio com Josk. A palavra
"prirnogenito" 6 a traduqiio da pdavra grega
"prototokos". No grego nunca significa "um filho hico"
e sirn, o "primeiro entre os outros filhos." 0 s Evangelhos
falam de quatro irmiios e pel0 menos, duas irmiis (Mateus
133-56); Marcos 6:3).

11. 0 LOUVOR DOS ANJOS E A HOMENAGEM ADORACAO DOS PASTORES (Lucas 2:s-20):
A.

0 caraiter extraordinairio da infancia de Jesus C atestado
niio somente pela manifestaqgo do sobrenatural na visita
angelical e nos milagres terrenos, mas tambem pelas mais
fidedignas testemunhas humanas.
1. 0 s humildes pastores judeus que guardavam os seus rebanhos de noite nos campos prbximos A Belkm.
2. Havia uma crenga popular de que o Messias havia de se
manifestar desta "torre do rebanho" (Miqueias 49). Segundo o Mishna, os rebanhos que pastavam nesses campos eram destinados a se tornarem sacrificios no templo.
3. A mensagem dos anjos (Lucas 2: 10-12) (Note: "Cristo, o
Senhor!")

~ nA. CIRCUNCISAO

E APRESENTACAO NO
TEMPLO E A HOMENAGEM DE SIMEAO E
ANA (Lucas 2:21-38):

A.

A lei de MoisCs rigorosamente observada na vida do menino Jesus (Mateus 3:15)
1. Circuncidado ao oitavo dia, segundo a alianga (Genesis
17:12; Levitico 12:3).
2. Nesta ocasiiio foi dado Seu nome, mais tarde tornando-se
"filho da lei." (Ghlatas 4:4).
3. Foi chamado Jesus - Jeovh-Salvador.

B.

Havia em Jerusalem, quando Jesus foi apresentado, urn
homem piedoso chamado Simeiio. Ele era justo em sua
conduta perante Deus, reverente, em contraste com os fariseus, cheios de justip prbpria, e guardava com paciCncia a vinda do Messias e Seu reino.
1. A ele foi revelado pel0 Espirito Santo que niio iria morrer
antes de ver o Cristo (Ungido) do Senhor.
2. Movido pel0 Espirito, ele entrou no Templo no momento
que Jose e Maria entraram para apresentar Jesus ao sacerdote. Tomou o menino nos seus braqos, com ternura e
louvor a Deus.
3. Enquanto outros 0 viam somente como urn Messias-Rei
temporal, SimeEo o viu como o Redentor Sofiedor.

C.

Ana - vi6va de 84 anos, depois de contemplar a Jesus
Cristo, falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenqlo em Israel, dizendo que ela j l viers!

IV. A VISITA DOS MAGOS A 0 RE1 RECEMNASCIDO (Mateus 2:1-2):
A.

Umas das mais fortes provas de ser Jesus o Messias foi a
homenagem dos gentios e a expectativa universal que prevalecia, nlo somente em Israel, mas tambCm entre os outros povos, no tempo do seu naseimento.

3.

0 s magos eram sacerdotes-sabios, estudantes da ciCncia,
especialmente da astrologia e religiilo, mas tambkm, da
filosofia e da ciCncia mkdica.

C.

Vieram do Oriente para Jerusalkm, provavelmente da
PCrsia, Arabia, ou da Babilania, perguntando onde teria
nascido o Rei, porque a crenqa corrente da Cpoca apontava a Judeia como o lugar onde havia de nascer o Libertador do desespero que reinava universalmente quando Jesus nasceu.
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A ideia de que os magos eram reis provavelmente surgiu
de uma interpretaqiio de Isaias 60:3 e Apocalipse 21:24. A
ideia de serem tres em nGmero, C uma inferencia das t r b
didivas apresentadas: ouro, incenso e mirra.
A sua visita era uma profecia de como no futuro o mundo
gentio viria a busca-lo para a salvaqiio, trazendo para Ele
as dadivas de riqueza e os talentos.

Herodes, o Grande, ficou muito alarmado quando ouviu
as noticias dos magos.
0 s magos acharam a Jesus. Prostrando-se perante Ele, o
adoraram, dando-lhe as suas ofertas.

A FUGA PARA 0 EGITO E A VOLTA A NAZA& (Mateus 2:13-23; Lueas 2:31):
Mateus registra mais urn acontecimento omitido por Lucas a fuga para o Egito, e encontra nela o cumprimento
de duas profecias.

-

0 lugar de seguranqa mais prciximo para onde JosC podia
fugir com a hmMa, era o Egito.
1. Mateus encontra nesta experiencia de Jesus o cumprimento da Profecia, "Do Egito charnei o meu filho." (Oseias 11:1)
Quando Herodes soube que os magos tinham saido de Be1Cm por outro caminho, vendo-se iludido em seu plano vil,
enfureceu-se grandemente e fez um edito, mandando matar todos meninos de dois anos para baixo, tanto de BelCm
como de seus arredores.
1. Mateus encontra nesse acontecimento horrendo, o cumprimento de mais uma profecia (Jeremias 3 1:15).
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Herodes, 0 Grande, morreu no ano 4 a. C., e mais uma
vez o anjo do Senhor apareceu a JosC em um sonho no
Egito, mandando-o levantar e levar o menino e sua mPe
de volta para a terra de Israel.

Note: Sempre aparece nesta ordem: "o menino e sua mile", e
nunca "a m k e o menino."
1. Acrescentou a informaqiio de que ''ja morreram os que

atentavam contra a vida do menino.'"
2. Sendo advertido para niio voltar a Belem para morar 1&
retirou-se para as regiaes da Galileia.
3. Assim, pela direqgo divina, Jose voltou para habitar em
Nazare.
a. Mateus encontra nesta circunstiincia o cumprimento
de urna terceira profecia: "Ele se& chamado Nazareno. " Provavelmente refere-se ao Salmo 22 e a Isaias
53.
b. Note: Ser chamado de Nazareno era termo de censwa,
e a profecia havia declarado que Ele seria
"desprezado e o mais rejeitado entre os homens." (Isaias 53)
4. Lueas diz que eles '%oltaram para a Galileia, para a sua
cidade de NazarC."
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POR QUE CRISTO NASCEU 4 ANOS "ANTES
DE CRISTO"?

Quanto Cristo nasceu contava-se o tempo, no Imp6rio romano, a partir da fundaqiio da cidade de Roma. Quando o cristianismo
se tornou religiiio universal do que, ate entiio, fora o mundo romano, urn monge chamado Dionisio Exiguo, a pedido do imperador
Justiniano, fez um calendilsio, em 526 d. C., computando o tempo a
partir do nascimento de Cristo, em substituiqiio do calendhrio romano. Muito tempo depois que o calendikio cristiio substituira o
romano, verificou-se que Dionisio cometera um engano ao colocar
o nascimento de Cristo no ano 753 (da Fundaqiio de Roma). Deveria ter sido 749 ou urn ano ou dois mais cedo. Assim, a r d o de
dizerrnos que Cristo nasceu em 4 a. C. estA somente nisto; quem
fez o calendiuio Cristiio cometeu um engano de 4 ou 5 anos, na
coordenaqiio dele com o calendhrio romano substituido.

11. CRONOLOGIA DO
INFANCIA DE JESUS:

--

NASCIMENTO

E

Marcos e Joiio niio dizem nada sobre o nascimento e a
cia de Jesus. Mateus e Lucas registram incidentes diferentes. Harmonizh-10s e coloca-10s em sequencia cronol6gica exata n b 6 ficil.
V h aqui datas aproximadas e provhveis:

Institutu Biblzco Apostdlico
5 a. C.
6 meses depois
3 meses

8 dias depois
32 dias depois
3 a.C.

-

Suplamento

0 M n c i o a Zacarias
0 Anuncio a Maria
A Visita de Maria a Isabel

Lucas 1:5-25
Lucas 1 :26-38
Luc- 1~39-56
Maria Regressa a Nazare
Lucas 1 :56
0 Anuncio a Jose
Mateus 1 :18-24
0 Nascimento de J o b Batista Lucas 1:57-80
0 Nascimento de Jesus
Mateus 1 :25;
Lucas 2:1-7
0 Anuncio aos Pastores
Lucas 2:8-20
Lucas 2:21
A circuncisb de Jesus
A Apresentaqiio de Jesus
Lucas 2:38
A Visita dos Magos
Mateus 2:1-12
A Fuga para o Egito
Mateus 2:13-15
A Matanp dos Meninos
Mateus 2:16-18
0 Regresso a Nazare
Lucas 2:39
Mateus 2:19-23

HI. A EDUCAC~ODE JESUS:
Jesus teve urna miie devota e sensata, que desde a mais tenra
idade lhe ensinou as historias e os preceitos do Antigo Testamento.
Depois, havia escola anexa B sinagoga, na qua1 os meninos aprendiam as escrituras do Antigo Testamento e os escritos rabinicos.

IV. 0 ESPLENDOR DO SOBRENATURAL:
A inten950 evidente dos evangelistas (escritores dos Evange-

lhos) foi mostrar que o cristianismo tivera uma origem sobrenatu-

ral. Predito de longa data, ngo se consumou sem que do c6u viesse
o anhcio de estar proximo o evento dos sCculos. Jesus nasceu de
uma virgem. Seu precursor nasceu de urna mulher estCril e ja fora
de idade de conceber.
Anjos anunciaram o fato a Zacarias, a Maria, a Jose e aos
pastores e livraram a criaqa de ser morta. Magos, de terras distantes, foram guiados sobrenaturalmente para prestarem sua homenagem e providenciarem os meios para que o menino fugisse de Herodes. 0 Filho de Deus, o Filho de Davi, o Reino Eterno estava
prestes a aparecer. Seria de estranhar se niio tivesse havido nenhurn
sinal do sobrenatural.
42
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Quase todos os anos da vida de Jesus foram passados na obscuridade. Depois do primeiro ano em que ocorreu a natividade e
iflancia, a cortins desce e a nanativa evangklica passa em silencio
26 anos, com a h i c a exceqiio de um breve acontecimento quando,
corn a idade de 12 anos, Jesus visitou a cidade de Jemsalkm com
seus pais, por ocasiiio da festa da Pbcoa.

I.

UMA DECLARWAO SIGNIFICANTE E FEITA POR LUCAS A RESPEITO DA INFANCIA
DE JESUS, REVELANDO SEU CRESCIMENTO NORMAL F~SICO,INTELECTUAL E ESPIRITUAL:

A.

"Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graga de Deus estava sobre Ele." (Lucas 2:40)

B.

Que Ele teria de vencer as tendCncias humanas pertencentes B raga era inevitiivel.
1. Era um menino humano, sujeito a todas as condiqees humanas, mas perfeito em todas elas.
2. 0 Salvador teria de ser o Homem Ideal.

11. JESUS CRESCIA NUM LAR EXCEPCIONAL:
A.

0 pai adotivo, JosC, foi conhecido por sua piedade de cariiter e integridade de conduta. (Mateus 7:ll)
1. Em Nazark, ele parece ter alcan~adoum lugar especial de
estima e de utilidade para a comunidade pel0 seu carater
e indGstria, sendo chamado "o carpinteiro."
2. Parece niio ter vivido por muitos anos (Marcos 3:32) e ter
deixado uma familia grande aos cuidados e responsabilidades de Jesus, como o filho mais velho.

B.

Maria, sua mse, C conhecida como a mais L6favorecidaentre as mulheresn.
1. Era m a mulher de bela humildade, pureza, piedade e de
um amoroso carsiter e disposiqgo, uma estudante inteligente das Escrituras, de idealism0 poetic0 e patriotico,
profundamente religiosa e leal em suas convicqBes, e
tambem uma competente e amorosa esposa e m&.

61, Na famflia de Jesus havia quatro meio-irrnlios, mais jovens que Jesus, e pelo menos duas meio-irmls (por parte
de mile),
1. 0 s nomes dos irrniios eram Tiago, Jose, Judas e Simiio
(Marcos 6:3), dois dos quais conhecemos pelos livros de
Tiago e Judas.
a. Tiago e Judas niio se tornaram discipulos de Jesus
durante seu ministerio, mas somente depois de sua
ressurreiqiio.
2. Niio simpatizaram com Sua Obra:

a. Certa vez, depois de alcanqar grande popularidade na
Galileia, Jesus estava trabalhando com tanta intensidade que ma1 tinha tempo para comer. Persuadiam a
sua miie para ir com eles com o intuit0 de levti-lo para casa.
b. Em outra ocasiPo lanpram em rosto a acusaqiio zombeteira de ser "urn Messias secreto" (Joiio 7:2-5),
porque niio se manifestou em Jerusalem.
3. Desse quadro que compomos, podemos concluir, corn

certeza razoavel, que eram severos em seu julgmento e
nil0 estavam em simpatia com Sua obra.
4. Possivelmente por esta r d o Jesus disse: "Ngo ha profeta
sem honra sen& na sua terra, entre os seus parentes, e mi
sua casa." (Marcos 6:4)
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A.

A educaqio da crianqa judia comeqava em casa.
1. Em cada lar judeu, a crimqa era ensinada pela sua miie,
atrav6s de um catecismo elementar, a Shema
(Deuteron6mio 6:4, 9; N h e r o s 11:13-21; 1537-41), t5o
logo comeqasse a falar.
2. Era responsabilidade do pai ensinar ao filho a Tora
(Deuteron6mio 6:4-9).

B.

A Educaqio formal na escola da sinagoga comeqava com
a idade de seis anos.
1. Dos seis aos dez anos de idade, a crimqa estudava o Velho Testamento, como o livro-texto principal; dos dez aos
quinze anos, estudava a Mishnah, ou lei traditional; depois dos quinze mos, estudava na Academia, a teologia
das Gemaras (um comenthrio dos rabinos sobre Mishnah,
formando com esta o Talmude -livro das leis e doutrina
j udaica).

C.

AlCm da instruqio formal na escola da sinagoga, cada pai
judeu tinha a obrigaqio de ensinar a seu f"llho urn oficio
honesto.
1. Saulo de Tarso aprendeu a fazer tendas.
2. Sabemos que Jesus aprendeu a profissiio de seu pai adotivo e depois da morte de JosC, ele foi chamado "o carpinteiro."

IV. SOMENTE UMA VEZ A CORTINA SE LEVANTA DURANTE os ANOS DE SIL~NCIOEM
NAZ&:
(Lucas 2:41-52)
A.

Lucas nos permite perceber de relance uma vista gloriosa
do menino Jesus aos 12 anos de idade, durante uma visita
com seus pais B Jerusalem, durante a festa da Pdscoa.

1. Era exatamente a idade em que urn menino judeu se torna
"filho da Lei", entrando nos privilegios e responsabilidades de um Israelita, incluindo a assistsncia as tres festas
mais importantes (Gxodo 34:22,23).

B, Era costume de Jose e Maria assistir, como judeus piedosos que eram, B Pgscoa, a mais importante das festas religiosas, todos os anos (Deuteron6mio 16:l-8)
1. Niio era obrigatoria As mulheres estarem presentes, mas
Maria era dedicada ao culto de Jeovh e era acostumada a
assistir com seu marido.
C.

Regressando de Jerusalem e descobrindo que Jesus niio
estava com eIes, voltaram B sua procura e encontraramno no Templo.
1. Ficaram maravilhados ao encontrh-lo no meio das doutores cia Lei, ouvindo-os e interrogando-0s. "E todos os que
o ouviam muito se admiravam da sua inteligzncia e das
suas respostas. " (Lucas 2 :47).

D.

A pergunta de Maria: "Filho,por que Jizeste asdm conosco?" (Lucas 2:47)

E. A resposta de Jesus: 'For que meprocurdveis? Nbo sabieis
que me curnpria estar tza casa de meu Pai?" (Lucas 2:49)
1. 0 "dever7' foi sentido profundamente em sua alma; a Salvaqiio da humanidade era e e "o neg6cio" de Deus.

V.

JESUS ERA TANTO 0 HOMEM IDEAL, COMO O FILHO DE DEUS; DEUS MANIF'ESTADO NA CARNE:

A.

A sua humanidade era tio perfeita quanto a Sua divinda-

de era completa.
1, Niio tinha nenhum defeito ou imperfeiflo no seu corpo.
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A Sua obediencia iis leis da natureza era perfeita.
Lemos nos Evangelhos que Ele se cansava, mas nunca 0
encontramos doente.
Sujeitou-se a todas as limitag5es humanas da nossa natureza, mas Ele era o primeiro homem normal.
Nenhurn pecado invadiu o santo templo de seu corpo para deixar as marcas de suas desolag5es.
Dos registros podemos facilrnente concluir: Seu aspect0
era de mansidgo e poder; Seu semblante, em repreensgo
ou advertencia, era tem'vel; no ensino e na exortaggo,
cheio de graga e majestade.
a. Ter um retrato fie1 dEle, o M c o homem perfeito, seria cheio de interesse, mas possui-lo significaria idolatria.

B. A mente do Mestre era uma mente superior.
1. 0 s homens tem tomado suas palavras e escrito centenas,
sim, milhares de volumes de comentivios sobre elas, mas
elas jamais perdem o seu verdadeiro significado.
2. Ele nada escreveu, mas o mundo esth cheio de livros a
respeito do que Ele falou.
3. As ideias, os pensamentos, os ideais e principios de Jesus
tern penetrado no tecido intelectual do mundo inteiro de
hoje e continuam avanqando atravCs dos sCculos, em conquistas repetidas e vit6rias cada vez mais completas
C.

A natureza emotiva de Jesus era Perfeita.
1. Ngo havia desarmonia entre suas emog5es. 0 grande sentiment~dominante de amor dominava todas as demais
emog8es.

D.

A Sua vontade estava em perfeita harmonia corn a vontade de Deus.
1. Ngo havia desejos contrivios em sua alma. Apesar de ser
tentado em todos os pontos, 9 semelhanga de outros homens, mas sempre sem pecado.

E.

0 desenvolvimento espiritual de Jesus, tamb6m zrcompanhava o crescimento Bsico e mental.
1. As horas de medita@o e oraqiio traziam a vontade da carne em submiss80 aa Espirito.
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JOAO BATISTA
0 ministCrio de Jesus foi precedido e anunciado por Jo5o Batista, o Arauto de Sua Vinda. Uma das maiores evidgncias da magnitude de Jesus 6 o carater extraordinhrio e a impress50 permanente
da personalidade e obra de Joiio, que preparou o carninho adiante
dEle.
0 tempo ja estava maduro para a vinda do Messias. A crise ja
atingira o ImpCrio romano, possuidor do dominio absoluto sobre o
inteiro mundo conhecido. Roma ja alcmgara o seu mais alto nivel
de desenvolvimento sob Augusto e agora estava em pleno declinio.
Havia duas filosofias que contendiam pela supremacia, filosofias
verdadeiramente gregas:

1.

ESPICURISMO - Uma filosofia que duma que o
prazer C o adequado fim dos esforqos humanos, mas
tambdm que o verdadeiro prazer depende de autocontrole, moderaqgo e comportamento honroso.

2.

ESTOICISMO - A filosofia de que a virtude C o supremo bem e que os homens devem estar livres das paix6es e impassiveis fiente aos acontecimentos da vida.

A primeira conduzia B sensualidade; a segunda ao orgulho, e
as duas ao desespero; no fim, o ateismo prevalecia entre os fil6s0fos.
1.

2.
3.
4.
5.

Todas as religi6es eram toleradas, mas nenhurna satisfazia.
A escravidiio era geral e a crueldade indescritivel marcou o tratarnento dos escravos em todo lugar.
0 carhter sagrado do casamento desaparecera.
A forqa fora substituida pel0 direito e a justiqa desaparecendo da face da terra.
0 gosto do povo era degenerado -milhares eram massacrados nas arenas.

6.

"

0 amor desaparecera e o trabalho honesto era olhado
corn desprezo.

0 s judeus, no entanto, se apegavam a sua religiiio monoteista.
Eles ja haviam sofrido tantas provocaqdes no exilio que ficaram
curados para sempre de sua inclina@o para a idolatria que os cercavam.
0 s procuradores na Judeia, mudaram o Sumo-Sacerdote por
quatro vezes, apesar de ser oficio vitalicio (por toda a vida). h a s
foi deposto do oficio de sumo-sacerdote depois de nove anos, e diversos sucessores ocuparam a cargo, ate que finalmente o g e m de
Anas, Caifb, contente em ser o fantoche da tirania romana, sucedeu no oficio. Anas, pela astucia e influencia politica, permanecia
no poder por tras do trono e continuou a presidir o Sinedrio (Atos
4:6).
As condiqties religiosas na Palestina estavam muito baixas.
Havia muito pouca religiiio sincera. As finalidades externas haviam
se multiplicado e o espirito da religiiio sincera havia sido apagado.
1.

2.
3.

0 s fariseus davam snfase a separac;iiomas nada conheciam da verdadeira santidade. Criarn na vida futura e na
resswreiqiio.
0 s escribas professavam grande devoqiio as Escrituras,
mas se apegavam a tradi~iio.
0 s Saduceus louvavam (de labios) a moralidade, mas
viviam vidas de conforto e auto-indulgsncia.Niio criam
na vida futura.

I.

0 MENSAGEIRO E A SUA MENSAGEM:

A.

Diz Lucas: 'Veio a Palavra de Deus a Joiio", quando apareceu na desert0 da Judeia, percorrendo toda a circunvizinhanqa do Jordito.
1. A sua mensagem era como a de Amos.
2. A sua apargncia era como a de Elias.
3. A sua profecia de m a nova era, nos lembra a de Isaias.

B.

A profecia antiga previa a vinda de um Precursor do
Messias. Jesus identifica Jolo como sendo o cumprimento
daquela profecia (Malaquias 3:l; 4:s).

C. Assim JoSo servia de ligaq%ode tudo de melhor do passado de Israel, como o sinal de protest0 contra os males da
presente geraglo, e como arauto de uma gloriosa nova era
no futuro, quando o Messias viria.
1. Era de espirito corajoso e destemido, charnando o povo
ao arrependimento.
2. Era urna mera %oz do arauto", enviada adiante do Rei
para que o povo se preparasse.
a. Isaias 40:3, Jesus C clmamente apresentado como o
NOSSO DEUS!

D.

A misslo de JoHo (Isaias 40:4,5; Marcos 1:3)
1. Joiio declarou que algukm s6 poderia endireitar os caminhos do Senhor atraves do arrependimento, de uma mudanga de mente e de atitudes.
2. 0 s pensamentos do homem somente seriam endireitados
se Cristo tivesse livre e pleno acesso & sua vida.
a. 0 s pensamentos e a maneira do homem pensar siio
tortuosos.
3. As obras dos homens teriam de ser endireitadas (I1 Corintios 7:10,11; Lucas 3:lO-14)
4. Somente entiio as suas vidas fariarn "um caminho para o
NOSSO DEUS!"
a. "0s vales seriam aterrados, e nivelados todos os
montes e outeiros; os caminhos tortuosos seriam retiJicados, e os escabrosos aplanados. " (Isaias 40:4)

E. A mensagem de JoHo despertou o povo de urn canto da
terra at4 ao outro.
1. Ele pregou que "0 Reino de Deus estd prbximo."
2. Ele pregou o batismo de arrependimento.
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111. 0 RETRATO PRECURSOR DO MESSIAS VINDOURO:
A.

A pregaqgo de Jofo acerca do Reino, tornou o povo ainda
mais esperanqoso corn respeito A Vinda do Messias. Discorriam todos no seu intimo a respeito de Jofo, se nil0 seria ele, porventura, o pr6prio Cristo.

B. Mas, no meio da popularidade e febre da expectativa, Jo80 nunca vacilou, nem por urn momento na sua lealdade a
Jesus Cristo.
1. Sabia que era somente o Precursor.
2. Como amigo do noivo regozijava-se, ao ouvir a voz dEle.
3. Recusou tomar qualquer honra para si, afmando que era
somente "Uma voz que clama no deserto".
C.

Para esclarecer tudo e remover qualquer diverggncia a
respeito de sua relaqlo com o Cristo, ele traqou um lindo
retrato do Messias Vindouro.
1. Lucas 3: 16, 17 - "Vem o que e mais poderoso do que
eu...
a. 0 povo havia sido impressionado com a cena do lindo batismo nas aguas do Rio JordZlo.
b. Ele dh a entender que o batismo que o Messias havia
de instituir seria o batismo "corn o Espirito Santo e
com fogo."
1) Atraves do fogo, os que haviam de crer, seriarn
purificados e recolhidos ao celeiro, mas os descrentes seriam separados e destnu'dos.
2. JoZlo apresenta urn retrato nitido do Messias vindouro,
oomo quem havia de efetuar urna grande limpem moral e
espiritual do povo.
7,
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A INICIACAO
A iniciagiio, refere-se niio somente ao comego do ministkrio
de Jesus Cristo, mas tambCm, A introduqiio A missiio de sua vida.
Divide-se em duas partes:
1. 0 Seu batismo
2. A Sua tentagiio

I.

SEU BATISMO (Mateus 3:13-17; Marcos 1:9-11;
Lucas 3:21-23; Jo5o 1:32-34):

A.

Por que Jesus foi batizado?
1. A verdadeira r&o se encontra na resposta de Jesus:
"Deixapor enquanto, porque assim nos conve'm cumprir
toda a justiga. " (Mateus 3: 15)
a. Jesus nasceu sob a lei e na sua iecia
foi circuncidado e redimido (isto 6, foi pago o resgate do templo)
segundo a lei.
b. Corn a idade de doze anos ele se tornou "filho da lei"
c. Convinha que Ele cumprisse todas as ordenangas da
Alianqa A b r W c a com respeito A perfeigiio.
d. De Mateus 5: 17, sabemos que Ele niio veio revogar a
lei mosaica, mas cumpri-la e dar-lhe um sentido mais
profundo.
e. Por toda a sua vida, ele cumpriu a lei para que Ele
pudesse redimir os que estavam sob a lei. (Gdatas
4:4-5)

2. Ao vblo, Ele colocou o seu selo de aprovqiio sobre o
ministkrio de Joiio.
a. Somente poderia cumprir toda a justiga ao sujeitar-se
a observhcia de toda a lei.
3. 0 batismo seria o rito inicial da Nova Alianga do Reino.

B.

Como visto por cada Evangelho:
1. Marws 1:9-11
a. Menciona somente de passagem - 0 Servo Divino
com aprovqiio divina.
b. Somente tr8s versos o descrevem.
c. A descida do Espirito Santo como pomba - menciona sem explicqi€o.
d. A voz do ceu.
2. Mateus 3:13-17
a. Explica -foi batizado para cumprir toda a justiqa.
1) Mateus mostra Jesus como o Rei Messias, que
viria segundo as Escrituras, para cumpri-las.
2) Menciona tanto a pomba quanto a voz do ceu.
3) Usa cinco versos para tratar do batismo.
3. Lucas 3:21-23
a. Note o versiculo 21, "E aconteceu que, ao ser todo o
povo batizado, tarnbem o foi Jesus;..."
1) Ele se identificou com os homens ao ser batizado. 0 Homem Perfeito se submeteu ao batismo.
2) A pomba e a voz estavam presentes.
3) Somente tr8s versos tratam do batismo.
4. Joiio 1:32-34
a. 0 revelou como Deus manifestado na came.
1) Como 6 que tu sabes, Jofo? A sua resposta vem
nos versos 32 e 34.
2) Um sinal para Joiio, e niio para todo o povo.

C.

Ideias errbneas surgidas da hist6ria do batismo:
1. Uns imaginam ver a Trindade ensinada no batismo de
Jesus.
a. 0 s acontecimentos do batismo de Jesus NAO foram
planejados para ensinar qualquer doutrina na divindade.
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1) NinguCm naquele dia viu ou ouviu qualquer coisa da voz da pomba a n5o ser Jo5o Batista.
b. Era sinal particular e infalive1 a Jo50, pel0 qua1 ele
poderia identificar o Messias (Jo5o 1:33).
Para outros, Jesus recebeu a plenitude da divindade corporalmente ao ser batizado. (Isto 6, recebeu o Espirito
Santo).
a. A pomba que pousou sobre Jesus foi puramente simb6lica. Nunca houve tempo em que Jesus n5o tivesse
o Espirito Santo, e isto sem medida (ELE ERA 0 ESP ~ T SANTO
O
ENCARNADO!).
Exemplo: Jo5o Batista foi "cheio do Espirito Santo desde o
ventre de sua miie." Ousaremos dizer menos de
Jesus?
b. A humanidade do Senhor Jesus C o Filho! (Lucas
1:35)
1) 0 Ente Santo -corpo fisico, material, C o Filho.
2) GAlatas 4:4 diz a mesma coisa em outras pala-

2.

vras.
3) Hebreus 1:5, 6 "Eu hoje te gerei... E todos os anjos de Deus o adorem."
a) Jesus foi gerado no dia em que os anjos de
Deus o adoraram no cCu acima da Judeia. A
mensagem deles foi: Que C Cristo o Senhor!
(N5o disseram "serh mas C o Senhor!)
Dizem que todas as pessoas da Trindade .Go, pela primeira vez, no Novo Testamento, vistas juntas no batismo.
a. Afirmam que a voz ouvida "exige personalidade".
Mas:
1) A voz vinda da jumenta de Balaiio indica personalidade? (Nheros 22:22-23)
2) Jesus afirmou que as pr6prias pedras clamar5io
em louvores a Ele... As pedras teriam personalidade? (Lucas 19:40).

b. A verdade 6 que o homem Mizado por J o a era tamMm o oniprwnte Deus e Ele era o responsive1 pela
voz!
1) Note Jog0 3:13 (Afirrnou estar na terra e no ceu
ao mesmo tempo).
2) Tambem afirmou: enquanto ainda estava no
mundo no corpo humano que estaria presente
(como Deus) no meio de cada reunigo em Seu
nome, no mundo inteiro.
3) Em Jo5o 14:10, Jesus declarou que todas as obras miraculosas que acompanharam o seu ministerio (e isto inclui a voz e o sinal da pomba)
poderiarn ser atribuidas ao que nEle permanecia:
"0 Pai que permanece em mim, faz as suas obras!"

11. A TENTACAO (Marcos 1: 12,13; Mateus 4:l-11;

Lucas 4:l-13):
A.

0 lugar da tentaqlo foi o deserto. 0 primeiro Adlo enfrentou sua tentaqfio num jardim de beleza e abundlncia;
o 6ltimo Adlo a sua no Brido, arenoso e escaldante deserto, com pobreza, fome e as feras selvagens.

B.

0 propbito da tentaqiio 6 claramente revelado. Jesus foi
conduzido pel0 Espirito ao deserto com o prop6sito de ser
tentado.
1. A palavra "tentar" significa provar ou testar carkter para
o proposito do bem ou do mal. (Ad80 e Eva eram inocentes por causa do ambiente).

C.

A tentaqlo do diabo sempre tem a finalidade de induzir os

homens a fazerem o mal.

D. Por que Cristo foi submetido & tentaflo? Primeiro, corno
prova de seu carriter (Eiebreus 5:7-9) e, segundo, para que

Ele pudesse ser um Sumo-Sacerdote que pudesse compadecer-se das nossas fraquezas (Hebreus 4:15-16) e para
ser o nosso exemplo.
Ele foi tentado em todos os pontos, como nbs, mas Suas
tentaq6es foram alCm das nossas, porque Ele enfrentou o
inimigo na plenitude de seu poder.
1. A tentagiio de Jesus foi um conilito real com urn diabo
real e pessoal.

0 fato de que Jesus podia ser tentado tem sido um problema dificil para os teblogos. As Escrituras, claramente afirmam que Ele poderia ter cedido i s tentaq6es em todas
as coisas, i nossa semelhanqa (Hebreus 4:15).
1. Cristo era verdadeiramente humano; e essa natureza humana, apesar de niio decaida seria capaz de pecar.
a. Ele sentiu e venceu a tentaqiio (Joiio 16:32). Venceu
para ganhar a vitbria!
2. Ao mesmo tempo, em virtude de sua natureza divina e do
Espirito que nEle habitava, era moralmente impossivel
que Ele pudesse pecar.
a. 0 primeiro Ad50 tinha uma natureza "capaz de niio
pecar" mas niio incapaz de pecar. "Se ele tivesse sido
obediente, teria alcan~adoo estado de ser "incapaz de
pecar."
b. 0 ultimo Adiio tinha uma natureza como a do primeiro, "capaz de niio pecar", e a inabalavel obediencia a
vontade de Deus, tornou-o "incapaz de pecar." Jesus
tinha uma natureza humana igual a nossa, mas sem
pecado!
(Deu-nos urna consciencia livre de pecado. Em obediencia absoluta, restituiu-nos a incapacidade de pecar. Pecar C ir contra a consciencia. Adiio foi contra e
pecou. Cristo niio foi e permaneceu livre de pecado!

In. AS T R ~TENWOES
S
A.

SAO:

-

A Primeira Tentaqiio (Mateus 4:3, 4; Lucas 4:3, 4) No
nivel do fisico ou pessoal.
1. Serit que Cristo usaria o poder de Deus para satisfazer a
sua fome num momento de grande fraqueza humana?
a. Satanas lhe disse em essencia: "Tu Cs Deus manifestad0 em carne. Tu tens o Espirito da Criaggo... Transforma estas pedras em pgo... todos os homens precisam comer... aquele que pode alirnentar os famintos
pode reinar sobre o mundo."
2. Se Jesus tivesse cedido, Ele ter-se-ia colocado fora do
circulo da comum experiencia humana.
a. Se, usasse o Seu poder para satisfazer as suas necessidades humanas, os outros homens nunca poderiam
imith-10, portanto, ngo serviria como exemplo para
eles.
3. A resposta de Jesus foi "Nlio!" 0 poder de Deus n5o deve ser usado para satisfazer a carne.
4. A vit6ria nessa tentaggo veio pela Palavra de Deus: "Esta
escrito..."
a. Nisto Ele e o nosso exemplo. Na Palavra ha exemplos que nos servem em toda e qualquer situaggo.

- No
nivel do Espiritual.
1. Note: Que acesso Satanas e o ma1 tCm aos lugares altos!
Tentaggo no Templo.
2. Ele tentou fazer com que Jesus usasse o espiritual para
alcangar o espetacular. (Com aquilo podes ganhar as
massas.)
a. A expectativa popular messifinica era por urn esplendido reino politico a ser estabelecido de urna maneira
espetacular.
b, Se Jesus se wssociasse a estas esperangas messianicas, logo de inicio ele receberia a aclamaqiio popular

B. A Segunda tentaqlo (Mateus 4:5-7; Lucas 4:9-12)
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e a lideranqa de Israel.
c. Era esperado que o Messias, de repente, aparecesse no
Templo de uma maneira espetacular.
d. 0 povo gostava de sinais e esperava que o Messias os
mostrasse para testar as suas reivindicaqees (Joiio
6:30).
1) Ainda hoje o povo procura o fantistico, tem fome
pela miigica, querem o fora do comum.
e. 0 grande objetivo de Jesus foi o estabelecimento do
. Ele se lanqasse do pinaculo,
Seu reino m e s s i ~ c oSe
o povo saberia imediatamente que Ele era o Messias.
f. Esta foi a tentaqiio de ceder a atraqiio da vaidade interesseira para alcanqar uma popularidade riipida e urn
Cxito por meios impr6prios, uma tentaqiio comum que
tem dermbado a muitos, hoje em dia.
Satanas tentou levar Jesus para fora do circulo dos metodos humanos, atraves do uso dos meios sobrenaturais e,
assim, anular o Seu exemplo como um Messias Hurnano
e Salvador.
a. Jesus mais uma vez fez uso da espada do Espirito:
"Tambbm esth escrito: Niio tentariis o Senhor teu
Deus." (Deuteron6mio 6: 16).

A Terceira TentaqIo (Mateus 4:8-10; Lucas 4:5-8) - No
nivel do social.
1 . Note: Satan& levou Jesus com ele a um monte muito alto
e "mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a gl6ria dele~..."
a. De todos os "reinos" se podia ver - a Lideranqa, o
Reconhecimento, a Posiqiio, o Prestigio e a Autoridade... tudo disponivel... teria que somente dobrar os
joelhos ao mal. (Prostrado adorar o diabo).
1) Fazer assim, seria reconhecer a soberania do diabo.
b. Como Jesus niio quis seguir por esse caminho, s6 restou um outro, o caminho do sofiimento e da cruz!

Niio haveria prestigio politico, ou amigos poderoms
para ajudi-10. 0 caminho espiritual seria o caminho
dificil e longo.
c. Jesus recusa a oferta de Satan&!
1) 0 reino que Ele procura d o esti "sobre" os homens e, sim, "dentro dos homens"
2) Se o Seu reino fosse deste mundo, os seus servos
lutariam por Ele, mas Seu reino esta no homem
interior.
3) Portanto, a vitoria e ganha pelo arnor e niio pela
forqa, e o reino se realiza pel0 ministrar e ngo
pel0 administrar...
2. Jesus enfienta a idtima tentaqgo com urna ordem positiva: "Retira-te, Satanas, porque esta escrito: Ao Senhor
teu Deus, adorahs e s6 a Ele darks culto."
3. Em vez de receber de Satanas poder sobre a hurnanidade,
Ele o arrancou a forqa em urn conflito mortal, ganhando
tuna vitoria completa e final.

0s

IV.

T&S INIMIGOS DO HOMEM QUE 0
VENCERAM DESDE 0 JARDIM:

A,

Satanis - havia vencido o homem
Cristo, tinha que venc$lo!

- 0 homem, Jesus

B,

A Carne - havia vencido o homem
Cristo, tinha que venc8-la!

- 0 homem, Jesus

C.

A Morte, o inferno e o sepulcro venceram o homem - o
homem Jesus Cristo tinha que venc&los! Somos mais do
que vencedores por aquele que nos amou!
1. A Concupisci5ncia da came e pessoal, a ~oncupis&ncia
dos olhos C social e a soberba da vida e espiritudl.
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A MANIFESTACAO DE CRISTO
A manifestaqiio de Cristo (o Messias) a Israel foi feita atravCs
do duplo testemunho de Joiio Batista, do testemunho dos primeiros
discipulos, pel0 primeiro rnilagre, e pela primeira purificaqiio do
templo. Cristo C o titulo grego e significa a mesma coisa que a palavra hebraica Messias. Nestas primeiras cenas, niio somente o carater do Messias C revelado, mas tarnbCm o programa de sua obra
futura.

I. 0 TESTEMUNHO DA PROFECIA (Jofo 1:19-28):
A.

A primeira parte do duplo testemunho de Joiio Batista,
foi produzida por um comit6 de saduceus, enviados pelo
SinCdrio, para verificar, ou descobrir, quem pretendia
ser Joiio Batista.
1. "Quem Cs? 0 Messias? Elias? Aquele Profeta?"
a. Joiio niio recusou dizer quem era, mas confessou logo
(e clararnente) que niio era o Messias, nem Elias, e
nem aquele profeta (predito por MoisCs em Deuteron8mio 18:15).
2. "Quem Cs, para que demos resposta aqueles que nos enviaram?"
a. Joiio citou a profecia de Isaias: "Eu sou a voz que
clama no desert0..." (Isaias 40:3)
1) Ele sustentou niio ser mais do que uma voz, mas
sua rnissiio era preparar o caminho diante do
Messias, nosso Deus!
b. A comitiva niio perguntou respeito dEle (Jesus)!
3. ''Engo por que batizas, se niio Cs o Cristo nem, Elias,
nem o profeta?"
a. "Eu batizo com @a; mas no meio de v6s esta quem
v6s niio conheceis... Ele vos batizara com o Espirito
Santo e com fogo."
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A segunda parte da duplo testemunho de Jolo Batista
(1:29-34) identifica o Messias com aqueles que estavam
com Ek, e isto publkamente.
1. No dia seguinte ele apontou Jesus como "0 Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo."
a. Ele viu em Jesus o cumprimento de Isaias 53, o Servo
sofredor, 0 que levaria os pecados, levado como
"Cordeiro ao matadouro."
b. Jesus seria o Cordeiro de Deus para o mundo inteiro e
niio somente para 0s judeus. A sua missilo seria universal.
2. Joiio explica a todos: "Apos mim vem um variio que tem
a primazia, porque ja existia antes de rnim."
3. Depois, ele acrescenta as palavras do seu testemunho.
(1:31-34).

11. 0 TESTEMUNHO DOS PRIMEIROS DISC~PULOS (Jolo 1:35-51):
A obra do Batista passa naturalmente para a de Jesus
Cristo.
1. Andre e Joilo, Similo e Tiago.
a. Olhando Jesus para Simiio, disse: "Tu es Similo, o
filho de Joilo; tu seras chamado Cefas (que quer dizer
Pedro)."
1) Note: SimGo Pedro - grego "pedra ou rocha" aramaico, Cefas. Cristo & o nome Pedro ou Cefas a Sinak, para designar firrneza. Quando Pedro se mostrava fraco ou vacilante, Jesus dirigiase a ele pelo nome original Similo, antes do nome
que signiflea rocha.
2. Filipe e Natanael.
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III. 0 TESTEMSJNHO DOS MILAGRES (JoHo 2:l11):
A.

0 primeiro milagre, a Bgua transformada em vinho em
Can& revela algo de seu caraiter e propdsito para o mundo.
1. E uma revelagiio do interesse de Jesus por nds - gente.
(,Onome dos noivos niio C mencionado.)
2. E um sinal do propdsito de Jesus no mundo.
a. Por que Jesus veio? 0 que veio Ele fazer no mundo?
Transformar e mudar! (Transformou @a em vinho)
3. Seu mdtodo de fazer milagres - com a cooperaqiio de
mgos humanas.
4. Ele dir suprimento com abundhcia - quando os servos
cooperatn com Ele; houve vinho em abundkcia.
5. Guardou o melhor para o final! Esta dispensagiio da Nova
Alianga, C a maior de todas as dispensagdes estabelecidas
por Deus. Receber o Espirito Santo e ser batizado em Nome de Jesus Cristo!

IV. A PRIMEIRA
(JoHo 2:13-22):

PURIFICACAO

DO TEMPLO

A.

Jesus purificou o templo duas vezes durante seu minist&rio pGblico: a primeira vez, registrada no Evangelho de
Jolo, no principio do MinistCrio de Jesus; e a segunda purificaqiio 6 mencionada nos sin6ticos (Mateus 21:12, 13;
Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-46), e aconteceu no fim do
MinistCrio de Jesus, um dia depois da Sua Entrada Triunfal.

B.

Quando Jesus chegou a JerusalCm, foi logo ao Templo onde "encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e
tambCm os cambistas assentados."
1. Um enorme sistema de corrupgiio e roubo tinha crescido
no Templo sob a astuta diregiio de An&, o ex-sumosacerdote.
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2. 0 s milhares de animais para os sacrificios e ofertas tinham de ser examinados por pessoas designadas e devidamente qualificadas. Por tal inspeqBo houve cobranqas
exorbitantes.
3. A transaqgo inteira era uma profanqiio terrivel da relig50. Aqui estava o trono da corrupqgo na religiiio dos judeus.
a. Jesus ousou entrar e intrometer-se no inicio de seu
ministerio; mais tarde, Ele pagaria com a Sua vida,
pois teve que comparecer perante Anas e Caifas no
Seu julgamento.
Jesus, ao entrar no Templo, na Sua indignaqiio, pegou
nas pontas de cordas espalhadas pelo chao, fez urn aqoite
de cordas (simbolo de autoridade), expulsou a todos do
templo, bem como as ovelhas e os bois, e depois, voltandose contra os cambistas, virou as mesas.
1. NBo 6 estranho que os cambistas, os que tratavam dos
animais, tenham hgido de diante de urn homem sozinho?
Ntio e ainda rnais estranho que os sacerdotes, os donos de
todo o negocio, ntlo tenham intervinda no caso?

- Suplemento
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0 TREINAMENTO DOS DOZE
A escolha e o treinamento dos homens a quem Jesus ia cod?ar Sua obra foram parte extremamente importante da Sua miss80
terrena. 0 prop6sito primhrio da Sua vinda ao mundo foi morrer
como Cordeiro de Deus, para a expia@o do pecado humano e ressurgir dos mortos para trazer a vida eterna B humanidade. Contudo,
Seu sofiimento, morte e ressurreiqiio seriam de nenhwn proveito
para o mundo, a menos que este tivesse conhecimento desses fatos.
Se os homens a quem Ele confiou sua obra falhassem, Sua vinda 51.
terra teria sido em viio.
A primeira excursiio dos doze fez parte do seu treinamento;
era possivel que tivesse por propbsito proporcionar-lhes serviqo
prsitico, e participar do m6todo adotado por Jesus para avisar a naqgo que o Messias chegara. Niio havia jornais. 0 zinico meio de espalhar noticias era a palavra falada. Mais adiante os setenta foram
despachados com o mesmo prophito. Esses homens comprovavam
sua mensagem com milagres especiais, nao s6 para chamar a atenqiio como para indicar a naqgo a natureza extraordinhia DAQUELE que proclamavam.
0 treinamento deles ngo foi fkil, porque a obra para a qual
estavam sendo treinados era de todo diferente daquela para a qual
imaginavam estar se preparando. Comeqaram a seguir o Mestre como politicos, sem qualquer ideia de se tornarem nos pregadores que
vieram a ser. Esperavam que, como Messias, Jesus estabeleceria
um impkrio politico, de h b i t o mundial, do quai seriam funcionhrios. Ver mais sobre o assunto em Mateus 13.
0 mktodo adotado por Jesus para mudar-lhe o mod0 de pensar acerca da obra que Ele e os discipulos estavam para realizar foi,
prirneiro, apresentar-Se a eles em toda a plenitude da Sua gl6ria
divina, de mod0 que, por muito que falasse e agisse diferentemente
da maneira como eles esperavam que o Messias devia falar e agir,
ainda assim ficariam crendo que Ele era esse Messias. Foi esta uma
das raz6es dos Seus milagres e de Sua transfiguraqiio.
65
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Alem disso, tambem falava por parhbolas, que e r m ensinos
velados, para dar-lhes a impress%ode que nem sempre Ele queria
dizer exatamente o que Suas palavras pareciam significair. Conservou-os por um tempo assim em suspense. Se lhes tivesse falado
claramente logo no inicio, poderiam MO ter o minimo interesse em
segui-Lo.
Quando, por fim, lhes disse que ia ser crucificado, ao inves
de subir a urn trono, ficaram aturdidos. Contudo persistiram em
pensar que se tratava apenas de urna parabola. Mesmo na ultima
Ceia, ainda cogitavam sobre qua1 deles haveria de exercer a h q % o
mais alta.
So depois da ressurreiqiio e da descida do Espirito Santo foi
que afinal vieram a compreender que o reinado de Jesus seria sobre
os coraqdes, e que a parte que a eles, discipulos, tocava era simplesmente CONTAR A HISTORIA DE JESUS CRISTO. Era so
isso. A Histbria realizaria sua obra. Se os homens tiverem conhecimento de Jesus, ama-10-50, Amando-0, comeqara a oprar neles a
Sua bendita influencia.

- Capitulo 8
SEU PRIMEIRO E BREVE MINISTERIO
NA JUDEIA
Instituto Biblico Apostdlico

I.

0 FAT0 DE QUE JESUS EM SEU BREVE MINISTERIO NA JUDEIA, AFIRMA SER o DEUS
FORTE, VESTIDO DE UM V ~ U
DE CARNE
HLTMANA. (Joiio 2: 18-22):

A.

Depois que Ele purificou o templo, os judeus Ihe disseram: "Que sinal nos mostras, para fazeres estas coisas?"
1. "Se tu Cs o Messias, enao n6s te pedimos que faqas um
sinal, como prova de tua autoridade."
a. Aqui esth a mesma tentaqiio, usada por Satan& no
deserto. Se Ele operasse um grande milagre, a multidiio agora niio haveria se proclama-lo o Messias?
b. Mas esses homens niio e r a . sinceros! Eram das trevas, ao passo que Ele era da luz!
2. Jesus respondeu ao pedido de um sinal com o desafio, de
um sinal que eles n2o compreendiarn.
a. D e s m este santuikio, e em tres dias o reconstruirei." (Joiio 2: 19). Ele, porGm, se referia ao s a n W o
do Seu corpo (Joiio 2:2 1).
1) Quem ressuscitou Jesus de entre os mortos?
a) Deus - Atos 2:24, 32; 3:15, 26; 4:lO; 5:30;
10:40; 13:30, 33, 34; 17:31; I Corintios
6: 14; I1 Corintios 4: 14.
b) Deus, o Pai - Galatas 1:1;EfCsios 1:17-20.
c) 0 Espirito Santo - Romanos 8:11.

11. JESUS FEZ MUITOS MILAGRES QUE NAO
FORAM REGISTRADOS, EM JERUSALEM,
DURANTE A SEMANA DA PASCOA ( ~ 0 5 0
2:23-25):

A.

Muitos creram no Seu Nome, vendo os sinaki que Ele fazia, mas Ete sabia que estavarn aperando urn Messias temporal, apesar de verem os milagres que operava.

111. 0 NOVO NASCIMENTO
[Entrevista de Jesus por Nicodemos e outras obras em Jerusalem (Joiio 3:1-15). Tres quartos das palavras de Jesus, registradas nos Evangelhos, foram faladas a individuos, ou a
pessoas as quais Jesus queria alcanqar e aproximar].

A.

Nicodemos foi ter corn Jesus de noite, em segredo.
1. Ele era fariseu e membro do grande Sinedrio, em Jerusalem.
2. Provavelmente tenha vindo de noite buscando saber por
si mesmo o segredo dos milagres e, especialmente, para
interrogar Jesus a respeito do Reino vindouro, tema principal da pregaqiio, tanto de Jesus, como de Joiio Batista.
3. Ele seria severamente criticado pelos seus colegas, que
tinham sido profundamente ofendido por Jesus, na ocasiiio da purificaqiio do Templo, se soubessem que 0 procurou. Por que niio evitar tudo isto, vindo de noite?
4. Tambdm seria fiicil encontrar Jesus a noite. Ele estaria
mais acessivel do que durante o dia.

B. Nicodemos abriu o diilogo, reconhecendo as dbvias evidencias da autoridade divina de Jesus.
1. "Rabi, sabemos que es Mestre vindo da parte de Deus;
porque ninguem pode fazer estes sinais que tu fazes, se
Deus d o estiver com ele."
a. Era, na verdade, urna grande confissiio da parte de
Nicodemos, como fariseu.
C.

Jesus responde, ignorando a questlo de quando o reino
seria estabelecido, penetrando logo ao centro do assunto,
revelando o carater do Reino e as condiq6es que teriam de
ser cumpridas at6 mesmo para C6ver''o Reino de Deus.
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1. "Em verdade, em verdade te dig0 que se alguCm niio nascer de novo, niio pode ver o Reino de Deus."
2. Ele, assim, declara que o reino messihico C urn reino
espiritual, invisivel aos olhos do homem, niio podendo
ser percebido apenas com os sentidos.

D. Notemos na Escritura - Joiio 3:1-8.
1. Ha muitos argumentos e opini6es a respeito desta passagem:
a. Ha quem diga que a agua representa o nascimento
natural, dizendo: "Jesus nunca teria mencionado a
agua, se Nicodemos niio tivesse perguntado."
b. Sera que Jesus nunca teria mencionado o Novo Nascimento se Nicodemos niio tivesse vindo?
1) Certamente isto parece il6gico. Tudo que Ele fez
ou disse era segundo a ordem divina.
c. Ainda que Ele niio tivesse mencionado, a "agua e o
Espirito", seriam necesshrios! De outra maneira niio
haveria um nascimento!
1) E um nascimento! Niio como um nascimento,
mas um nascimento.
2) 0 que C nascido do Espirito C espirito.
d. Notem a margem do versiculo Joiio 3:5 "de cima",
comparem com Atos 2:38.
2. Note Joiio3:8; atos2:2e33.
E.

Depois, temos os ensinos maravilhosos de Joiio 3:14-21.
1. Jog0 3: 16 - 0 Espirito deu a carne.

IV.
A.

Este primeiro e breve ministbrio na Judeia, durou aproximadamente seis meses.

B.

A contenda com alguns dos discipulos de Jolo Batista,
(versiculo 25).
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C. Leiamos a resposta maravilhosa de Jolo Batista e seu testemunho a respeito de Jesus, (veraiculas 27-36).
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~ I T EM
O SAMARIA
Pontos a serem observados - o aluno pode descobrir outros.
1. "Deus C um Espirito."
2.
"Verdadeiros Adoradores."
3.
"Espirito e Verdade."
4.
"Se conheceras os dons de Deus, tu lhe pedirias."
5.
"Ele fala que C o Messias."
A obra de Jesus, de dois dias em Samaria, rum0 a Galileia, C
um esplgndido exemplo de mCtodos e planejamentos missionhrios.
Queremos destacar a sabedoria de Jesus em ganhar, ntio somente
urn individuo, mas muitos na cidade de Sicar. Ele ganhou primeiramente um individuo e assim garantiu recepgtio na cidade.

I.

AS R A Z ~ E S
PORQUE JESUS PARTIU DA JUDEIA:

A.

Era muito popular - fazia e batizava mais discipulos do
que Joiio.

B.

Como resultado; os fariseus logo enviaram uma comisslo
para investigsi-lo, assim precipitando uma crise, ou forgando-o a retirar-se das regides adjacentes h JerusalCm,
ou entrar em prolongado conflito tom as autoridades. Ainda nlo chegara a hora para isto.

C. Ao partir para a Galileia, escolheu passar pela provincia
de Samaria.

11. A CONVERSA COM A MULHER SAMARITANA, JUNTO A 0 POCO DE JACO (JoPo 4:5-26):
Que grande contraste entre Nicodemos e esta mulher! Nicodemos era judeu - ela era samaritans... Ele era um membro alta71
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mente respeitado da sociedade - ela era wna desprezada... Ele era
uma pessoa de moral acima de qualquer suspeita - ela era uma muiher sem virtude... Ele era culto, instruido, mestre em Israel - ela
era ignorante, iletrada, das classes mais baixas... Ele era rico - ela
era pobre... Ele reconheceu algo de grandeza em Jesus - ela o viu
no principio coma estranho, forasteiro... Ele era um serio, sobrio
pesquisador da verdade - ela nada tinha de seriedade. Mas apesar
das grandes diferenqas entre os dois, ambos tinham a mesma necessidade de transforma@o espiritual! Jesus, o grande amante das almas, ofereceu a salvaqgo aos dois igualmente!

A.

Contato estabelecido (Jolo 4:l-9):

1. No ano 975 a. C. a naq5o de Israel foi dividida: 10 tribos
formaram o reino do Norte, chamado Israel, e duas tribos
formaram o Reino do Sul, chamado Judh. No ano 721 a.
C. as 10 tribos (com Capital em Samaria) foram levadas
ao cativeiro entre os assirios. 0 s que ficararn rebelaramse e, como resultado, Samaria foi destruida, corn somente
os mais pobres da terra deixados para tras. Pessoas da
Babilbnia, da Siria e da Arabia foram levadas para habitar e reconstruir a cidade. Casararn-se, para produzir uma
raga mestiga! Eles misturaram idolatria com adora$iio a
Jeova - 0 verdadeiro judeu os odiava por causa disso.
(Joilo 4:4). Quando Juda voltou do seu cativeiro na Babilbnia, o que aconteceu algum tempo mais tarde, para reedificar o Templo, esse povo, que se tornara conhecido
como "Samaritanos" ofereceu-se para ajudar.
a. "Deixa-nos edificar convosco, porque como vos, buscaremos o vosso Deus; como tambkm ja lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom..." (Esdras 4:2)
Niio era a verdade. 11 Reis 17:33 diz que eram pessoas que 'Temim o Senhor e ao mesmo tempo serviam ao seus prbprios deuses."
1) Eles tinham misturado suas adaraqtks de Jeova
corn falsas.religiks, naqueles casamentos.
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b. 0 s judeus recusaram ajuda - sabiam o que tinham
provocado a queda deles. Voltaram para estabelecer a
verdadeira adorqiio. Niio aceitaram comprornissos.
Precisavam de ajuda e a ajuda foi oferecida, mas teriam de sacrificar a verdadeira adoraqiio para aceith-la.
Recusaram! Quando os judeus recusaram a ajuda de
Samaria, esta fez tudo para impedi-10s na sua obra.
Eles nunca esqueceram isso.
c Desde aquele tempo, os judeus consideraram o povo
e a terra de Samaria, "impuros" e tratavam de evithlos, em vez de passar por ela. Jesus tomou o carninho
que o levaria a Samaria, porque sabia que encontraria
uma alma necessitada de ajuda.
2. Uma fiaqueza humana (versos 5-6). Nestes versos, contemplamos a humanidade de Jesus Cristo.
a. Esth com fome, esth com sede, esth cansado da viagem como n6s.
1) Aqui ha mais uma evidencia de que Deus se manifesto~na carne. 0 Verbo se fez carne. Ele
compartilhava da nossa natureza humana e conhecia por experiencia pr6pria todas as limitaqiies e enfermidades do corpo humano, exceto as
causadas pel0 pecado.
b. Note a sabedoria do Mestre, quando fez contato com
esta mulher, um contato que resultaria na salvaqiio de
sua alrna.
3. Um pedido gentil (versiculos 7, 8). Niio deixou que o
cansaqo o impedisse de aproveitar a oportunidade de ganhar mais uma alma.
a. Pedindo agua:
1) Ele ganhou a atenqiio da mulher.
a) Era necesskrio Ele tomar a iniciativa; de
outra forma ela nunca teria falado corn Ele.
2) Ele estabeleceu um ponto de contato.
a) Jesus propbs conduzir a mulher hs isguas espirituais que saciam a sede da a h a , mas ha-

via mulitas barreiras a vencer, barreiras de
religia, de naciomlidade, de preconceitos,
de raqa, e de ignoriincia.
b) AlCm disso, ela era mulher e os costumes
proibiam que Ele, urn rabi, falasse com ela
em publico.
c) Jesus comeqou a dermbar essas barreiras niio falando a ela sobre o quanto ela era ma,
mas pedindo-lhe urn favor.
d) Isto conquistou a sua simpatia, despertou o
melhor na sua natureza e deu-lhe um sentido
de importiincia que a preparou para ouvir e
atender.

B. Convicglo produzida (versos 10-15):
1. Tendo feito contato com a mulher, Jesus continuou a usar
a sua curiosidade natural como meio de mostrar-lhe a
sua necessidade.
2. Note no, verso 9, que ela desafiou a Jesus... " sendo tu
judeu ..." como se quisesse dizer: "normalmente vos judeus, atravessais a rua quando veem urn de n6s, mas e
diferente quando querem algo de 116s.. ."
3. No verso 10, Jesus logo dirigiu a conversa as coisas espirituais.

4. Despertou a atenqiio dela (versos 11-12).
a. Jesus conduziu a mulher, despertando nela um forte
desejo por aquilo que Ele tinha para lhe oferecer. 0
interesse dela foi despertado.
1) Ele usou uma ilustraqb muito simples (versiculos 13,
14). Era bern evidente que a hgua da qua1 Ele falou
era bem diferente da hgua do pogo de Jacci.

b. Note: o pedido dela abriu urna porta para Jesus poder
explicar as exigencias para receber a agua.
5. Era necesstbio que Jesus despemse a consciCncia dela
(verso 16).
a. Jesus colocou o dedo na causa da infelicidade da mu-

lher, A nova vida dela deveria comeqar na base da
honestidade e da verdade.
1) Ela teria de enfientar o pecado e o prbprio passado, e o que niio prestava teria de ser cortado. (0
pecado niio pode ser esquecido ou ignorado. Deve ser tratado e apagado para sempre.)

C.

A Converslo demonstrada (versos 28,29):
1. A demonstraqiio da realidade da conversiio desta mulher.
Ela esqueceu o velho ciintaro, como que simbolo do fato
de que ela tinha esquecido da hgua niio satisfatbria da velha vida.
a. En@, na alegria da descoberta da hgua viva, ele se
tornou entusiiistica.
b. A vida dela se transformara... Agora tinha urn novo
padriio de valores. "Vinde comigo, vede um homem," disse ela. Ali estava o homem que restauraria
a esta mulher pecadora ti sua dignidade de mulher.
1) Gragas a Deus por inconkheis, milhares iguais a ela.
Tanto homens como mulheres que podem falar ao
mundo: "Vinde e vede o homem que ainda B nesta
hora o que pode satisfazer os nossos corag6es desejoSOS,corn a igua viva!"

D.

0 resultado satisfatbrio - todos os que vieram para ver,
foram convencidos.
1. Este acontecimento abriu a porta para a evangelizaqiio de
Sicar.

Diz Marcos que "Depois de Jo5o ter sido preso, foi Jesus para
a Galileia, pregando o evangelho de Deus. "Anependei-vos" foi a
nota fundamental do severo pregador no deserto, Jo5o. "Boas novas" foi a nota tbnica do ministerio de Jesus.
Jesus foi pregador, e o tema de Sua mensagem foi o arrependimento e o Reino dos Ceus. Ele usou de grande cuidado para explicar que o Seu reino G o era terreno, por causa da expectativa
corrente com refersncia a vinda do Messias. (Jesus 6 tambem chamado de Mestre. A palavra "rabi" significa urn que ensina, ou Mestre.)

I.

A SEGUNDA VISITA DE JESUS A CANA (JoPo
4:46-54):

A.

A primeira visita foi na ocasifio do casamento, logo depois
do batismo e tentaqgo de Jesus. Naquela ocasiilo, Ele
transformou a hgua em vinho, o Seu primeiro milagre.
Agora, mais de um ano mais tarde, EIe volta.

3,

Ele inicia a Sua obra de cura em Can6 de uma maneira
espetacular.
1. Um oficial no servigo do Rei Herodes Antipas, cujo filho
estava se definhando de urna febre continua em Cafarnaum, ouviu que Jesus viera da Judeia para a Galileia. No
seu desespero, ele foi a Jesus e "lhe rogou que descesse
para cwar seu filho que estava morte."
2. No principio Jesus n5o atendeu seu pedido.
a. A fama das curas de Jesus ja chegara antes dEle a
Galileia, mas poucos se interessavam pela Sua mensagem de Salvaqgo.
b. Ele queria b f a z e r esta tenddncia materialista.
c. Me quer que todos o b q u e m , doentes e sibs, e n%o
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somente os gravemente enfermos.
3. Com Suas palavras: "Se porventura niio virdes sinais e
prodigios, de mod0 algum crereis", Jesus queria provar a
fC fiaca do oficial.
a. "Senhor", rogou o pai angustiado, "desce antes que
meu filho morra."
1) Este pedido, embargado pela emoqiio, revela que
o oficial niio era somente alguCm em busca de
sinais, mas alguCm que levava uma grande tristeza no seu coraqiio e que agora depositava a sua
esperanqa em Jesus.
2) Uma oraqiio dirigida a Jesus nunca encontrava
recusa. "Vai, disse-lhe Jesus; teu filho vive."

I.

A PIUMEIRA REJEIC~OEM N A Z A R ~(Lucas
4: 16-30):

A,

Depois de pregar por algum tempo, em vairios lugares na
Galileia, Jesus chegou Sua pr6pria cidade, Nazard.
1. Jesus entrou, num sabado, na sinagoga, segundo o seu
costume. Levantou-se para ler e leu Isaias 61:1,2; 58:2.
a. 0 povo se maravilhou e depois disse: "Nao C este o
filho de JosC?"
b. "Deixa-0 provar a sua reputagiio, se puder, fazendo
um sinal."
2. Tentavam mat6-lo, mas "Jesus, porCm, passando por entre eles, retirou-sew(uma prova de S m divindade).

111. 0 NOVO LAR EM CAFARNAUM (Mateus 4:1317):
A.

Rejeitado em Sua pr6pria cidade de Nazard, mudou a Sua
famllia para Cafarnaum para 1ai habitar.

C.

Cafarnaum era a cidade de Pedro, Andrd, Tiago, Joiio,
Filipe e Mateus.

IV. A CHAMADA aos QUATRO P E S C A D O ~ S
PARA SEREM PESCADORES DE HOMENS
(Marcos 1:16-20; Mateus 4:18-22; Lucas 5:1-11):
A.

Quando Jesus voltou da Judeia para a Galileia, passando
por Samaria, parece que os seis discipulos que tinham estad0 com Ele voltaram para os seus lares e ocupat$es.

B.

Estavam convencidos de que Ele era o Messias e passaram algum tempo corn Ele no curto ministkrio de seis meses na Judeia.
Mas n20 estavam corn Ele por ocasi2o de Sua rejeiqiio em
Nazare.

1.
C.

Ensinando em Cafarnaum - Usa o barco emprestado de
Pedro - a pesca maravilhosa - e depois:
1. Foram chamados para deixarem os seus negcicios e se
retornarem discipulos na escola de Cristo, para rnais tarde
poderem ser apostolos (enviados) em Seu serviqo.
2. Jesus se encarregou da tarefa de fazer desses pecadores
humildes, "pescadores de homens". Agora n%o duvidaram mais do Cxito de Sua chamada e Sua palavra, como
fizeram quando Ele mandou que lanqassem as redes. Agora, sirnplesmente confiam na Sua palavra, e, deixando
Zebedeu, seu pai, junto com os empregados para cuidar
do negocio de pesca, seguiram a Jesus, juntamente corn
outros dois irmiios, Tiago e Joiio, que eram seus socios

V.

JESUS ENSINA COM AUTORIDADE, NA SINAGOGA EM CAFARNAUM, E EXPULSA UM
DEMBNIO(Marcos 1:21-28; Lucas 4:3137):

A.

0 efeita de Seu ensino na sinagoga foi maravilho~o.
1. Atraves do Seu sebiio, Ele lhes ensinou como quem tern
autoridade por direito proprio, podendo assim falar a pa-
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lavra final aos coraqaes e consciCncias dos homens.
2. Depois, aconteceu algo que excitou a multidiio ainda
mais. Havia no meio da Sinagoga lotada um homem possesso de espirito de demiinio.
a. Este homem estava sob o domini0 de Satan&,
b ' p ~ ~por
~ ele.
e ~ ~ ~ "
1) "Que temos n6s contigo?" Revela como Satan& pode dominar uma vida.
b. "Bem sei quem 6s: 0 Santo de Deus."
1) Aqui o demiinio fala por si mesmo e niio da parte
do homem, apesar de servir-se dos 6rgiios fisicos
do homem, para falar.
2) Em outras ocasiGes, os dem6nios chamaram Jesus "o Filho de Deus" (Mateus 8:29)
3) 0 dem6nio manifestou medo na presenqa de Jesus e agitou o homem violentamente, bradando
com alta voz, fazendo a multidgo arrepiar-se.
4) Jesus fdou ao dem6nio calmamente, mandando
que ele saisse do homem, tratando assim o demiinio como uma entidade real que estava dominando o homem.
5) Por estas palavras Jesus manifestou seu poder
sobre as castas dos espiritos de demiinios! 0 resultado provou o poder de Jesus!
3. 0 resultado deste milagre evidente serviu para reforqar o
sentimento de admiraqiio do povo.
a. Ficou maravilhado... "Que vem a ser isto?" ...Era um
ensino novo, urna "nova doutrina", porque tinha autoridade.
b. A fama do sermiio desse dia e de Seu poder sobre
demiinios logo atrairia grandes multidaes de toda a
circunvizinhanqa da GalilCia.

VI. JESUS CURA A SOGRA DE PEDRO E MUITOS OUTROS (Marcos 1:29-34; Mateus 8:14-17;
Lucas 4:38-41):

A.

Mateus viu nesse dim maravilhoso de curas em Cafarnaum o cumprimento da profecia de Isaias 53:4:
"Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e
as nossas dores levou sobre si."
1. Removeu os sofrimentos dos sofredores.
2. Jesus simpatizou com os sofredores a ponto de sentir todas as fiaquezas e dores deles.
3. Ele tomou sobre si nosso pecado e atravks de Sua obra na
cruz, traz alivio para todas as enferrnidades produzidas
pel0 pecado.
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0 PRIMEIRO CIRCUITO DE PREGACAO
NA GALILEIA
I.

JESUS FAZ 0 PRIMEIRO CIRCUITO DA GALILEIA COM OS QUATRO D I S C ~ U L O SPESCADORES (Marcos 1:35-39; Mateus 4:23-25;
Lucas 4:42-44):

Este C o primeiro dos tres circuitos que Jesus fez da GalilCia.
No segundo, Ele levou os doze com consigo e, no terceiro, Ele enviou os doze de dois a dois, e depois os seguiu.

A.

Muito pouco se fala deste primeiro circuit0 de Jesus pela
Galileia. Comeqou corn oraqlo.
1. Levantou-se alta madrugada e foi para um lugar desert0
para orar. (Ele era popular). Veio ao Homem Cristo Jesus, a tentaqiio de seguir o carninho do conforto e favores
publicos, em vez do dificil caminho do dever).
2. 0 s Seus discipulos 0 procuraram at6 o encontrarem.
"Todos te buscam" disseram-lhe. "Vamos a outros lugares", disse Ele (Marcos 1:38).
a. Jesus colocou a prega~iiodas Boas Novas do Reino
de Deus em primeiro lugar. Mas a multidiio queria
milagres de cura...
1) Milagres eram uma necessidade quando o Homem-Deus entrou em contato com a doenqa e a
rnisCria, mas os Seus milagres eram coisa secundkia, quanto ao objetivo maior de trazer os homens ao Reino de Deus.
2) Tudo isto era urn conceito muito diferente do
conceito deles, isto 6, o de urn Reino MessiGnico
Temporal.
3) Niio era o propdsito dEle se tornar a figura central, em meio a uma populaqiio adrnirada com os
milagres que Ele fazia.
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(Marcas 1:40-45; Mateus 8:2-4; Lucas 5:12-16):
A.

At6 o momento Ele nZlo curara nenhum leproso, segundo
o registro biblico.
1. A lepra era uma repugnante e terrivel molestia, e a crenga
entre os judeus era a de que ela era "provocada por Deus
como castigo por um pecado especial."
a. Segundo o Talmude, "0s cegos, os leprosos, os pobres e os sem filhos eram considerados como mor~os."
b. Na lista de contarninaq6es7 a lepra vem em segundo
lugar, logo depois da dos mortos.
2. A urn leproso niio era permitido entrar numa cidade com
muros. (Isto talvez explique porque nenhum foi purificado no sibado em Cafarnaum, quando muitos doentes vieram a Ele.)
a. Tinham de clarnar: "Imundo!". Quando algu6m se
aproximasse

B.

0 tratamento de Jesus a esse leproso estava em contraste
marcante com o dos rabinos.
1. A sua atitude abriu o caminho para este pobre leproso
que "estava coberto de lepra" poder entrar na cidade e na
casa de Jesus, primeiramente ajoelhando-se e depois, em
suplica cheia de adoraflo, prostrando-se perante Jesus e
fazendo uma oragfio apaixonada: "Se quiseres, podes purificar-me!"
2. Jesus, cheio de compaixiio, estendeu a miio e tocou o leproso, dizendo: "Quero, fica limpo!"
a. Tocar em urn leproso, era violagio da lei mrimonial,
resultando na contaminagiio cerimonial. Jesus passou
por cima de todos os limites da tradi~iiocarrente e se
arriscou, para ministrar as necessidades hurnanas.
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b. A miio de Jesus niio ficou irnunda, mas o corpo do
leproso ficou limpo.

C. Somente ao sacerdote, no templo em Jerusaliim, era permitido anunciar que um leproso estava limpo.
1. Disse Jesus: "Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela
tua purificaqiio segundo o que MoisCs determinou, para
servir de testemunho ao povo."
a. Ele veio para cumprir a Lei!

D.

"Olha, nlo digas a ninguiim." Por que Ele disse isto? Possivelmente, ele o tenha curado por compaixlo. Ele curou
no caminho para a cruz, por causa de Sua compaixlo.
1. Niio queria que se colocasse a cura em primeiro lugar.
2. Veio primeiramente para salvar e niio somente para curar.
Mas Ele curava e cura ainda hoje, porque C da natureza
dEle fazer isto!

111. VOLTANDO DO PRWIEIRO CIRCUITO, JE-

SUS CURA UM PARAL~TICO EM CAFARNAUM E ENCONTRA OPOSICAO (Marcos 2:l12; Mateus 9:l-8; Lucas 517-26):
A.

Logo ocorreu que Ele estava em casa e grandes multiddes
vieram busci-lo.

B.

0 s doutores da lei, vieram e estavam no Seu audit6rio.
1. Esta C a primeira menqiio da oposiqiio organizada dos escribas e fariseus na GalilCia.

C. A casa ficou tiio apinhada que nlo havia mais lugar, nem
mesmo junto 5 porta, tlo grande era o desejo do povo para ver o profeta e operador de milagres que criara tanta
sensaqiio em toda a Galiliiia.

D

En450 se deu o grande milagre da cura do paralitico, trazido pelos quatro homens.
1. Disse Jesus: "Filho, os teus pecados estiio perdoados."
a. Desaprovagiio pelos doutores da lei - "Quem pode
perdoar pecados, seniio um, que 6 Deus!"
b. Cairam na arrnadilha! 0 s judeus sabiam que somente
Deus podia perdoar pecados! Mas niio sabiam que
Jesus era esse h i c o Deus!
c. Resposta: veja Marcos 2:9-11
d. Curado! Provou os direitos de Jesus como Deus. Podia curar o pecado.
e. Efeito! Admiraggo! 0 povo ficou possuido de temor,
quase fora de si, maravilhado.
1) Continuavam a glorificar a Deus e dizer, "jamais
vimos coisa assim!" "Hoje vimos prodigios."

IV. A CHAMADA DE MATEUS (Levi) E A FESTA
QUE DEU E M HONRA DE JESUS (Marcos 2:
13-17; Mateus 9:9-13; Lucas 5:27-39):
A.

Levi era oficial da Fazenda, urn cobrador de impostos urn publicano (termo dado aos oficiais que faziarn a arrecadac;iio das rendas phblicas, nas diversas provincias, cidades, vilas e distritos.)
1. Um publicano - Titulo aplicado aos oficiais do govern0
romano; um homem que cobrava impostos.
2. Eram odlados pelos judeus - cobravam impostos para os
romanos.
a. Eram classificados pelo povo, juntos com prostitutas,
ladrees, jogadores e agiotas.
b. Eram "ladr6es licenciados" e, no juizo do povo,
"bestas em foma hurnana."
3. Niio havia esperanp para o publicano. Era excluido de
toda comunh2o religiosa.
a. 0 dinheiro desses era considerado impuro e contaminava quem os aceitava.
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Jesus revelou-se o amigo dos homens, at6 mesmo de publicanos e dos piores pecadores.
1. Assim fazendo, Ele se fez "de nenhuma reputagiio" quanto B sociedade religiosa e moral.
Jesus simplesmente falou a Levi: "Segue-me" - ''E deixando tudo, 0 seguiu."
Mateus ao oferecer urns grande festa para Jesus.
1. Tinha uma dupla raziio:
a. Honrar a Jesus por meio desta confissiio apropriada
perante todos os homens.
b. Fornecer uma oportunidade aos p&ias sociais como
ele mesmo, para entrarem em contato corn Jesus, que
para ele quebrara todas as barreiras, abrindo-lhe as
portas para uma nova vida.

-

Criticos horrorizados Fariseus e Escribas.
1. Falaram aos discipulos de Jesus e niio a Ele
a. Tentando criar deslealdade nos discipulos e desacreditar Jesus aos olhos deles. (Cuidado com os fariseus
de hoje!)
2. Jesus respondeu, "0s siios niio precisam de mCdico, e
sim, os doentes. N%ovim chamar justos, e sim, pecadores
ao arrependimento."
a. Segundo o ensino dos fariseus, a respeito do arrependimento, urn pecador como Mateus niio podia arrepender-se, mas segundo Jesus, a porta para uma nova
vida do favor de Deus restaurado, estava aberta a todos.
b. Jesus ofereceu niio somente perdiio, mas tambCm restaurag30 ao lugar de favor e comunhiio divina.
3. Disse Jesus: "Ide, porCm, e aprendei o que significa: Misericbrdia quero, e niio holocaustos."
a. 0 h i c o que Ele pode salvar C aquele que reconhece
o fato de que C pecador.
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V. JESUS DEFENDE SEUS DISC~ULOSPOR
FESTEJAREM EM VEZ DE JEJUAR [Marcos
2:lS-22;Mateus %14-17;Lucss 5:33-39):
A.

Vencidos outra vez, os fariseus armam uma terceira armadilha.
1. Era urn plano antigo, fazer com que os discipulos de Jogo
Batista entrassem em conflito com os de Jesus, provocando c i h e s .
a. 0 s discipulos de Joiio foram somente os instrumentos
dos fariseus quando perguntaram a Jesus: "Por que
jejuamos nos e os fariseus muitas vezes e teus discipulos niio jejuam?"
b. Nao lembravam das palavras de Joiio a respeito dos
fariseus: "Raqa de viboras."
c. A resposta de Jesus, vejamos em Marcos 2:19-20.
2. Jesus fak a parabola do vinho em odres velhos, (Marcos
2:2 1-22).
a. 0 nbvo ensino e prhtica de Jesus niio deveriam ser
colocados nos odres velhos do judaismo; ou as velhas
formas de jejuns, oraqaes e rituais com o espirito alegre da nova mensagem!
b. 0 cristianismo B espirito e o judaismo e forma. E impossivel uni-10s.
1) Houve, pelos judaizantes, uma tentativa de fazer
isto nos dias de Paulo.
a) Quase arruinou o cristianismo, apesar dos
esforgos heroicos e corajosos de Paulo.
Colocando o novo ensino de Cristo nos
b)
velhos odres do judaismo cerimonial, quase
destnriu o cristianismo historico, na Idade
Media.
c) NinguBm costura remendo de paao novo em
veste velha. A veste velha represents as formas e rituais.
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c. Ele (Jesus) faria com que entendessem que costurar
urn remendo velho dos jejuns e oraqBes formais dos
judeus nas boas novas do cristianismo, estragaria
completamente o seu espirito.
d. "NinguCm," disse Jesus, "tendo bebido o vinho velho, prefere o novo; porque diz: 0 velho C excelente."
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A GRANDE CONTROVERSIA A RESPEITO
DO SABADO
Jesus encerrou agora o primeiro ano do seu ministbrio publico. A sua fama crescera rapidamente na Galileia e o c i h e dos fariseus havia sido despertado em todas as partes do pais.
0 segundo ano do ministerio, que Jesus estava iniciando agora, seria um ano de grande favor publico. A maior parte do ano seria passada na Galileia, mas houve uma festa em Jerusalem, que
Ele assistiu antes de entrar em suas mais importantes atividades na
Provincia da Galileia. Foi por ocasiiio desta festa que Jesus encontrou-se com seus inimigos e discutiu com eles sobre a maneira correta da observkncia do sabado.
0 sabado ja se tornara urn fardo pesado por causa das milhares de excessivas restri~iiesimpostas pelos rabinos; a sua observiincia tornou-se impossivel ate mesmo para eles.
Niio lhes era licito curar alguem, para que niio quebrassem,
mas cumprissem as regras e restriqiies sobre o sabado! Porem, podiam expulsar pessoas das sinagogas!

I.

JESUS C U M UM PAWL~TICO JUNTO A 0
TANQUE DE BETESDA E, A 0 DEFENDER-SE
POR TER VIOLADO 0 SABADO, AFIRMA SUA DIVINDADE (Joiio 5:l-47):

A.

Jesus tinha ido ao tanque de Betesda, que significa "casa
de miseric6rdiaV,no sibado, para realuar uma obra de
misericbrdia em um dos enfermos.
1. Havia uma multidiio de enfermos, cegos, coxos, paraliticos, etc. que jaziam nos cinco pavilhiies, esperando a agitag30 das aguas.
2. Jesus viu um paralitico, enferma ha 38 anos. Perguntou1 k : "Queres ser curado?"
a. Pelo poder de Jesus, o homem foi curado, levantouse, tomou o sear leito e andou!
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A mudanqa de cen6rio (versos 10-14). Jesus passou no
meio da multidiio e o homem o perdeu de vista.
1. 0 homem atrai a atenqiio dos fariseus. "Hoje 6 sabado e
niio te C licito carregar o leito."
2. Resposta: "0 mesmo que me curou me disse: "Toma o
teu leito e anda."
3. Pergunta: "Quem C o homem que te disse: "Toma o teu
leito e anda?"
a. Niio importava para os fariseus o fato de ter sido curado urn homem paralitico! Estavam com raiva porque ele levava o leito no sabado, violando o sabado!
4. 0 homem curado foi ao templo, para adorar. Mais tarde
naquele dia, Jesus ainda o encontrou no Templo.
b. Por causa disto, Jesus pronunciou a sua b&nqiiosobre
ele.

Parece possivel que nessa ocasiiio Jesus tenha sido chamado perante o SinCdrio, para dar conta formal ou informalmente, pela sua conduta de constantemente quebrar as
regras do s4bado (versos 16-18).
1. A resposta dele: "Meu Pai trabalha at6 agora, e eu trabalho tambCm."
a. Deus trabalha tanto no sabado quanto em qualquer
outro dia.
b. Para mais ofender os judeus disse "que Deus era seu
pr6prio Pai, fazendo-se igual a Deus."
1) "Igual" quer dizer "a mesma coisa" - Concordbcia Analitica de Young.

D.

Jesus aproveita a oportunidade para discorrer diante do
povo, mais plenamente, a sua declaraqgo quanto ii sua relaqiio corn o Pai (versos 19-23) e acrescenta uma explica$50 quanto ii sua consequente relaqiio com a humanidade
(versos 24-29).
1. 0 s judeus entenderam muito bem o que Jesus queria dizer por "Meu Pai" e "por isso, pois...ainda mais procura-

vain mat&-la, porque n30 somente violava o shbado, mas

tambdm dizia que Deus era x u pr6prio Pai, fwndo-se
igual (a mesma coisa) a Deus.
a. Sabiam que somente existia wn so Deus, o Espirito
eterno! Jesus dizia-se este h i c o Deus, manifestado
na came!
Jesus continua em sua reivindicqfio de ser o linico Deus!
Ele reivindica as prerrogativas da vida, do juizo, da morte, e da adoragiio.
a. Jesus reivindicou as prerrogativas da vida e do juizo
(versos 21 e 22).
b. Ele afirrnou que tem o direito A mesma adoraqiio que
os homens atribuem ao Pai.
1) Quem n5o honra o Filho 1150 honra o Pai.
2) Quem nega a divindade de Jesus desonra o Pai.
a) Nos localizamos o Pai EM JESUS! (Joiio 1:1,
14).
c. Ele reivindica o poder de dar a vida eterna a qualquer
que ouga a Sua voz e obedega.
d. Ele reivindica poder sobre o im@rio da morte, da
vida e do juizo (versos 25-29). Eles tiveram oportunidade de testemunhar a chamada de um morto, que ja
estava na sepultura (Joiio 1I), vida, pela Palavra de
Seu poder!
1) E mais urna evidencia de ser Ele o Deus Forte
em came.
2) Sendo identificado com a hurnanidade como Filho do Homem, ele plenamente cumpriu as condigdes e qualificq6es para ser juiz.
0 s seus inimigos, certamente, assim interpretavam as suas palavras e ainda mais procuravam mathlo.
Testernunhas das Suas reivindicafles:
a. Jo3o Batista (versos 32-35)
b. As Suas proprias obras (verso 36)
c. 0 testemunho &s Escrituras, particularmeate os escritos de Moist%, que tanto os fariseus como os sadu-
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ceus diziam aceitar (verso 39).
1) Professam examinar as Escrituras, julgando ter
nelas a vida eterna, mas, disse Jesus, estas mesmas Escrituras testificam de mim.
2) A descrenqa teimosa deles, cegou-lhes os olhos e
paralisou-lhes a vontade.
Jesus d i a raziio pela qua1 o rejeitaram: "Contudo niio
quereis vir a mim para terdes vida" (verso 40).
a. Niio tinham o verdadeiro amor de Deus em seus coraq8es (verso 42) e de bom grado aceitariam urn falso
messias que viria em seu pr6prio nome para receber
gl6ria dos homens (versos 41-43).
b. "Eu vim em norne de meu Pai!" (Jog0 5:43).

JESUS DEFENDE SEUS DISC~PULOSDA ACUSACAO DE TEREM VIOLADO 0 s ~ A D o
E AFIRMA A SUA AUTORIDADE SUPREMA
(Marcos 2:23-28; Mateus 12:l-8; Lucas 6:l-5):
Possivelmente no prbximo sibado, Jesus com os discipu10s passaram pelas searas; e, estando os discipulos com
fome, colheram espigas e comeram.
1. 0 s fariseus estavam presentes para criticar.
0 primeiro argumento de Jesus na defesa dos discipulos 0 exemplo de Davi (Marcos 2:25,26; I Samuel 21:6).
0 segundo argumento, da Lei (Mateus 12:5; veja Numeros 28:9,10,18,19).
1. 0 s sacerdotes trabalhavam no Templo em dia de sabado.
0 serviqo deles era justificado, era licito, era necess6rio.
2. Quanto mais os discipulos dEle seriam justificados, agora, estando a serviqo daquele que C mais do que o Templo!
a. Jesus dizia ser superior ao Templo, portanto maior do
que o sibado, urna vez que o serviqo no Templo era
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mais importante do que o sabado.

D. 0 tercdro argumento veio dos profetas (veja Oseias 6:6)Deus quer misericbrdia.

E.

0 quarto argumento se baseava na ideia original de Deus
em fazer o sibado e a superioridade do homem sobre ele
(Marcos 2:27). 0 sibado foi estabelecido por causa do homem e niIo o homem por causa do shbado.

F.

0 quinto argumento Ele mesmo 6 o Senhor do Sibado!

-

111. JESUS CURA UM HOMEM COM UMA DAS
IKk0S MIRRADA NO SABADO E OS FARISEUS CONSPIRARAM COM OS HERODIANOS PARA LHE TIRAR A VIDA (Marcos 3:1-6;
Mateus 12:9-14; Lucas 6:6-11):
A.

A pergunta de Jesus: "E licit0 nos shbados fazer o bem ou
fa&r o malt Salvar a vida ou tird-la?"
1. Eles mesmos ensinavam que era licito salvar a vida e

procurar evitar a morte no sabado.
2. Cairam na cilada e tiveram que dar consentimento, pel0
seu pr6prio silCncio.
3. Mais urna vez os seus inimigos foram vencidos e envergonhados, a ponto de terem de guardar sil~ncio,quando
vieram corn a esperancp de encontrar alguma base de acusagiio.

I.

JESUS RETIRA-SE PARA 0 MAR E ENSINA A
UMA GRANDE MULTIDAO (Marcos 3:7-12;
Mateus 12:15-21):

A.

Jesus rejeita a explicaqlo da Lei, dada pelos fariseus, e d;i
ao povo uma nova interpretaqlo.

B.

Tudo isso encheu os inimigos de Jesus com um indizivel e
louco 6dio contra Ele. Ele, entlo, se retira dos lugares do
interior, onde estava pregando, e vai para junto do Mar
da Galileia.
A fama de Jesus se espalhou por toda a parte e, quando
Ele se retirou para junto do mar, uma grande multidlo 0
seguia, procedente da Galileia, de Judai, de Jerusal6m, da
Idumeia, do Sul distante, das regities a16m do Jordlo, da
Penicia, ou das regities de Tiro e Sidom. (Tlo grande era
a multidlo, que os discipulos ficaram corn um barco
pronto para Ele poder afastar-se um pouco da praia, para
falar).

D.

0 ministdrio ativo de Jesus, pregando, ensinando e curando impressionou Mateus e os outros discipulos de Jesus,
por ser um minist4rio de ternura, de simpatia e de ajuda,
e nlo de violencia e crueldade, ou a supressiio desapiedada dos seus conterdneos, como faz um conquistador
mundano. (NIo era um Messias Temporal; as Suas atividades provaram isto.)

11. DEPOIS DE UMA NOITE DE ORACAO, JESUS
ESCOLHEU, DENTRE OS SEUS DISC~PULOS,
12 APOSTOLOS (Marcos 3:13-19; Lucas 6:1216):
93

0 Evangelho seriia entregue nas msos dos homens (Jolo
17:18-2% 18:21).

1: Eles estariam com Ele em todo tempo e em todos os leagares; seriam seus companheiros em suas viagem, testemunhas de suas obras, estudantes de Sua doutrina, colaboradores em sua escola pratica de experisncias e, finalmente, se tornariarn realidade como os conhecemos agora, "em nome", Apbstolos Comissionados de Sua Campanha Mundial para o Estabelecirnento do Reino.
2. Por enquanto, estariam aprendendo, atraves da comunhi50
dikria com o Mestre, o que deveriam ser, fazer, crer e ensinar, como testemunhas e embaixadores dEle.
a. Mateus 28: 19-20; Atos 2:38; Hebreus 2:3
3. Desta hora em diante, o treinamento dos discipulos ocuparia a maior parte do tempo e atenqgo do _Mestre
(Mateus 13:10-11; Lucas 8:10; JoSio 14:22).
4. Ele mesmo os ensinaria, preparando-os para a tarefa de
construir mais tarde sobre os alicerces que Ele mesmo
estava lanqando
5. Jesus chamou os doze "apostolos", porque eles seriam
enviados por Ele.
3.

j

HB quatro listas dos ap6stolos, registradas no Novo Testamento: Marcos 3; Mateus 10; Lucas 6 e Atos 1:13. 0 s apcistolos slo: Simiio Pedro, Andrd, Tiago, Jolo, Filipe,
Natanael (Bartolomeu), Tomb Mateus, Tiago (filho de
Alfeu), Judas (Tadeu), Simlo Zelote, Judas Iscariotes. ( 0
nome de Pedro sempre aparece primeiro e o nome de Judas Iscariotes por ~ltimo.)

111. NO S E R ~ DA
O MONTANHA, JESUS FAZ A
DECLARAC~ODOS IDEAIS E P R I N ~ P I O S
DO SEU REIN0 (Mateus 5-7; Lucas 6:17-49):
A.

Jesus pregou ate maior de todos os serm- registrados
na hist6ria humana, logo apbs ter escolhido os doze.
94
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1. Nele Jesus define os ideais e objetivos do Seu Reino.
2. Tambdm expae os ideais e principios fundarnentais do
Reino.
B.

0 Sermiio da Montanha 6 uma especie de oraqiio inaugural sobre o tema: "0s ideais do Reino dos c6us". Nele, Jesus lanqou a base fundamental do trabalho do Reino para
todo o sempre.
1. 0 carater e os privilkgios dos suditos ideais do Reino.
Estes se encontram nas Bem-Aventuranqas (Mateus 5:312; Lucas 6:20-26).
a. Jesus falou aos seus discipulos as qualidades e caracteristicas que os fariam verdadeiramente felizes e
dignos de congratulaqbes.
1) 0 s homens devem alcanqar a felicidade por um
mdtodo de natureza intema.
b. 0 s primeiros quatro descrevem as caracteristicas da
alma com respeito a outrem.
2. A funqiio e rnissiio dos suditos do Reino (Mateus 5:1316)
a. Seriam "o sal da terra".
1) HB pecado no mundo, e a consequente deterioraqiio e cormpqiio.
2) 0 sal somente salva da corrupqiio, atravds do
contato. 0 sal estanca o process0 de deterioraqiio
e estimula as forqas vitais, sacrificando a sua
pr6pria forqa em assim fazer.
3) 0 discipulo somente pode salvar o mundo pel0
sacrificio de si mesmo.
b. Haveriam de ser a luz do mundo inteiro.
3. 0 padriio moral ideal do Reino em relaqiio 2i interpretaqiio
farisaica das leis mosaicas (Mateus 5: 17-48; Lucas 6:2730; 32-36).
a. Jesus declara que o padriio moral e dtico do seu Reino d o cumprimento da Lei de Moisks (Mateus 5: 1720).

I
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1) Ele revelou a profundeza do sentido da Lei e dos
profetas.
b. Jesus ilustra de diversas maneiras a superioridade da
justiga de Seu Reino sobre a dos fariseus e saduceus e,
tambem, da sua interpretaqiio da lei (Mateus 5:2 1-48).
1) Homicidio - Jesus localizou o homicidio no pensamento e atitude de ira e odio.
2) Adulterio - Jesus declara que a semente do adulterio se encontra no olhar cobiqoso, como sendo este, virtualmente, a consecuqiio do ato.
3) Divorcio - Jesus ensina que nem marido, nem esposa, tem o direito de dissolver a relagiio matrimonial, a niio ser pela h i c a causa de infidelidade.
4) Juramento - Jesus proibe todas as formas de juramento, ou imprecagiio.
5) Vinganga (Retaliagiio) - Jesus remove completamente do homem o direito de vingar-se das pessoas. Afirmou que e melhor sofrer injurias do que
cultivar o espirito de vinganga.
6) Odiar os inimigos - Jesus nos mandou amar os
nossos inimigos.
4. 0 ideal da justiga do Reino na religiiio pratica (Mateus
6: 1-7, 12).
a. 0 ideal da justiga do Reino em todos os atos de culto
C o de honestidade (Mateus 6:1-18).
1) Maior 2nfase na pratica da oragiio, que 6 "0 Santo dos Santos" da adoraqiio.
2) A verdadeira oragiio descobre o intimo do homem a luz de Deus.
b. A atitude ideal do sudito do reino para corn Deus
(Mateus 6: 19-34).
1) 0 cidaao do Reino deve sempre manter m a
atitude de sincera e completa confianqa em Dews
e fazer do reino de Deus o objeto que controla e
domina toda a sua vida.

Instituto Biblico Aposdlico

-

Capa'tulo 13

a) Aquele que coloca em primeiro lugar na sua
vida o Reino de Deus, nunca faltarh comida,
roupa e as outras necessidades da vida. A
raziio - Deus sabe que precisamos destas
coisas e providencia.
c. A ideal Lei Social do Reino (Mateus 7:l-12; Lucas
6:37-42).
encerra nurna regra todo o nosso
1) A Lei
dever para com o nosso pr6ximo. Esta deverh
servir de guia em todas as relaqges da vida.

urea

IM A CONCLUSAO DO S E ~ EO
ALTAMENTE
PRATICA, INDICANDO COMO os SISDITOS
DO REIN0 PODEM ALCANCAR OS ELEVADOS IDEAIS EXPOSTOS NESSE DISCURSO
(Mateus 7:13-27; Lucas 6:43-49):
A.

Nesse solene apelo, h i quatro exortaq6es e advertsncias
dadas aos discipulos.
1. A todos C ordenado entrar pela porta estreita e pel0 caminho apertado para a vida (Mateus 7: 13,14).
2. Siio advertidos a tomarem cautela contra os falsos profetas (Mateus 7: 15, 16; Lucas 6:43-45).
a. A boca fala, mais cedo ou mais tarde, o que esth no
coraqa.
3. Jesus adverte contra a falsa religiiio particular (Mateus
7:2 1-23; Lucas 6:46).
4. Jesus diz que o nosso Cxito vitorioso na vida depende de
construirmos sobre as doutrinas reveladas no Sermiio na
Montanha.

B.

Nlo C de se maravilhar que, ao terminar de ensinar Jesus,
as multid6es "Estavam maravilhadas da Sua doutrina".
Tais palavras de graea sairam da sua boca, faladas de u-

ma maneira t3o graciosa, que diiiam. "Nunca hamem algum falou como este homem!" E, niio C de se maravilhar
que, ao descer da montanha, grandes multidBes o seguiram.
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A SEGUNDA CAMPANHA MISSIONARIA
NA GALILEIA
Depois do Semi% na Montanha, Jesus volta com o gmpo recCm-organizado de discipulos para Cafmaum, a cidade elevada
aos cCus nestes dias de seu ministdrio na Galileia.

I.

JESUS CURA 0 CRIADO DE UM CENTURIA 0 EM CAFARNAUM (Mateus 8:5-13; Lucas
7:l-10):

A.

Este C um dos mais interessantes incidentes que se encontra na Biblia, a cura do horrivelmente atormentado criado, paralitico, quase A morte.
1. 0 criado era muito estimado pel0 seu mestre gentio.

B.

Apesar de o centurilo ser gentio e nlo prosClito B fC judaica, ele deve ter testemunhado a cura do paralitico em Cafarnaum, alguns meses antes, e ter ouvido falar da cura
do filho do nobre gentio, ao qua1 Jesus curara enquanto
estava em Canai.
0 centurilo gentio veio a Jesus, nlo pessoalmente, mas
atraves de uma comisslo de anciiios da sinagoga, pedindo-lhe que fosse curar o criado.
1. Estes amigos judeus, com insistencia, suplicaram-lhe que
Ele fosse depressa atender o pedido.
2. Deram o testemunho deles a respeito do carhter do centuriiio. "Ele C digno de que lhe faqas isto; porque C amigo
do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga."

D.

0 fato de o centurilo nlo ter ido pessoalmente a Jesus
prova que ele nlo era prosklito A f6 dos judeus e que, por
isso, nlo se sentiu B vontade para aproximar-se de um
rabi judaico.

0 s fatos da narraqilo mostram que ele era homem de
grande coragem, alem de ser homem de responsabilidade
publica.
Ele muito estimava o criado, e nil0 somente fez com que
ele fosse cuidado em sua propria casa, mas saiu a fim de
buscar a cura para ele, em humildade, apelando para Jesus, um judeu.
a. Tal tratamento de um escravo naqueles dias era deveras raro.
Enviou um outro grupo de amigos, estando Jesus ji perto
da casa, para lhe dizer, em nome do centuriiio, que n3o
devia se incomodar.
1. Ele humildemente afirma que o motivo de nio ir ter ele
mesmo com Jesus, em vez de enviar os anciGes, era que
nio se julgava digno e que agora estava enviando os
mensageiros para dizer: "Nio sou digno que entres em
minha casa..."; sendo gentio a sua casa era proibida a um
judeu.
a. Para os judeus a casa de um gentio era irnpura. Esse
soldado romano teria de humilhar-se sobremaneira
para dizer, "N3o sou digno de recebglo em minha
casa."

F.

Junto com esta humildade, encontramos a fk no poder ilimitado de Jesus, que provocou elogios e admiraqgo do Senhor,
1. A sua concepqgo de Jesus era que Ele somente falaria
uma palavra de autoridade e os dem8nios haveriam de
sair, em obediencia Aquela Palavra.
2. "Apenas manda com uma palavra" de onde esths, e " o
meu rapaz sera curado."
3. 0 centwiio colocou o Salvador no trono do universo! Ele
o reconheceu!
4. A resposta de Jesus: "Em verdade vos afirmo que nem
mesmo em Israel achei fe como esta."
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a. Aqui se encontra uma confianqa absoluta que considera todas as coisas possiveis para Jesus, e isto partiu
de urn homem que niio tinha direito de reivindicar a
benqgo, nem por raqa e nem atrav6s de preparo intimo.
b. Uma f6 60pura, sincera e humilde, externada pelos
labios de um gentio, homem desprezado pelos judeus,
fez com que Jesus refletisse no alto destino do seu
Reino (Mateus 8: 11,12).
G.

Seria de se acreditar que Jesus niio tenha parado, mas
que tenha continuado at6 chegar h casa do centurilo.
1 Sem dfivida, Jesus falou pessoalmente palavra de consolaqiio e conforto: '%em e sera feito segundo a tua f6."

11. A RESSURREIC~ODO FILHO DA VI&A DE
NAIM (Lucas 7:ll-17):
A.

Jesus, com uma simples palavra, chamou de volta a alma
desse jovem, restaurou a sua forqa fisica e, no mesmo instante, o rapaz levantou-se e falou.

B.

Como resultado desse milagre, JoSlo Batista, estando na
prisiio, ouviu falar de Jesus.
1. Enviou mensageiros para perguntar a Jesus: "ES tu aquele
que estava para vir, ou havemos de esperar outro?"

In. 0s MENSAGEIROS DE J O ~ OBATISTA E 0
ELOGIO DE JESUS (Mateus ll:2-19; Lucas
7: 18-35):
A.

A pergunta de Joiio n5o indicou a perda de f6 no Messias
vindouro. Era uma express50 de f6 que o Messias viria.

B.

Quando os mensageiros de JoZio chegaram, Jesus estava
wupado com seu ministCrio de curar e pregar 1multidlo
composta de todas as classes.
"Naquela mesma hora curou Jesus a muitos de molCstias
e flagelos e de espiritos malignos; e tambCm deu vista a
muitos cegos

..."

EntZio Jesus mandou os mensageiros voltarem para Jo3o e
contarem o que haviam visto (Isaias 35:5-6): Maquias 3:l
(Jesus cumpriu a profecia).
Jesus entiio passou a tributar a JoZio o maior elogio j4 dado ao homem mortal (Mateus 11:7-11).
1. Era o maior dos profetas, em privilegio, se niio em car&
ter, porque era o precursor do Messias.
2. Note: "Mas o menor no Reino dos c&usC maior do que
ele!"
a. N8o moralmente, e sim em posiqgo. A nova dispensaq%o- o Espirito Santo!

JESUS REPREENDE AS CIDADES IMPENITENTES, QUE TIVERAM TANTAS OPORTUNIDADES, E ASSUME 0 FARDO MORAL DO
MUNDO (Mateus 11:20-30):
A maioria das grandes obras de Jesus foram feitas na GalilCia e, principalmente, em redor do Mar da GalilCia, nos

populosos distritos de Corazim, Betsaida e Cafarnaum.
1. Passou, entiio, Jesus a repreender as trss cidades que tinham sido a cena de suas maiores atividades, prque niio
se mependeram.
a. Havera menos rigor para Tiro, Sidom e Siodoma no
dia do juizo, do que para estas.
b. A quem muito e dado, muita sera exigido.

.
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Mateus 11:27 - "NinguCm conhece o Filho seniio o Pai, e
ninguCm conhece o Pai seniio o Filho, e aquele a quem o
Filho o quiser revelar."
1. A maneira de trazer os homens a esse conhecimento se vi?
no convite maravilhoso que se segue (Mateus 11:28-30).
a. Ele 6 o mestre final e absoluto a respeito do Pai.
b. 0 Servo Sofiedor se apresenta no meio da humanidade sofiedora como o maior sofiedor de todos e, com o
seu proprio corq2o partido por n20 poder fazer os
homens verem o Pai, estende as miios, num convite
gracioso, a todos os homens que vierem a Ele para
encontrar descanso.
1) 0 mesmo descanso prometido por Isaias 28:ll12, foi dado no Grande dia de Pentecostes, Atos
2:4. Note Atos 3:19.
c. Ele 6 o Mestre final, com autoridade para ensinar h
humanidade todas as coisas pertencentes & vida e ao
destino.
d. Ele declarou ter o conhecimento absoluto do Pai e
apresenta-se a si mesmo como o Mestre, hwnilde,
manso e pobre, mas apt0 para revelar Deus a todo o
homem.
1) Mateus 11:27 - Veja Jesus revelando-se o Pai em
Joiio 14:8-9 e Joiio 20:27-28.

V. UMA PECADORA UNGE os PES DE JESUS
NA CASA DE SIMO,
UM FARISEU (Lucas
7:36-50):
A.

Em algum lugar na Galileia, durante a segunda campanha missioniria, (possivelmente Magdala), Jesus, com os
12 discipulos, foi convidado por Simiio, um certo fariseu,
para jantar com ele.

B.

Simiio, friamente, dispensou todas as atenq6es costumeiras dadas a h6spedes convidados.
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C.

Simi3o quis submeter Jesus a um exame minucioso para
ver se Ele de fato era profeta.

D.

A pecadora entrou. Lavou os p6s de Jesus com suas 1hgrimas, enxugou-os com os prhprios cabelos; beijou-lhe os
pCs e 0s ungiu com unguento, tudo com profundo arrependimento e reverencia.

E.

Simiio: "Se este fora profeta, bem saberia quem e qua1 6 a
mulher que lhe tocou, porque C pecadora."

F, Jesus: Depois de contar uma parabola, perguntou: "Qua1
deles, portanto, o amarh mais?"

G.

Simiio: "Suponho que aquele a quem mais perdoou."

H.

Jesus perdoa a mulher dos seus pecados (verso 48), e todos dizem, "Quem C este que at6 perdoa pecados?"

JESUS ESTENDE A SUA CAMPANHA NA GALILEIA, PARA AREAS MAIS EXTENSAS, ACOMPANHADO PELOS DOZE (Lucas 8:l-3):
A Sua obra se aprofundara nos cora~Besdo povo. 0 milagre em Naim atraira grande aten980 do povo.
1. A Sua pregagiio possuia grande apelo e estava alcanqando alguns dos piores pecadores e trazendo-os de volta, de
suas vidas de depravaqiio.

B. Depois, vem a organizaqi30 sistematica da campanha pela
provincia; de cidade em cidade, de aldeia em aldeia.
1. 0 s doze estavam corn Ele, mas ate este momento era Ele
mesmo quem pregava e anunciava o Reino de Deus. 0
tema dele era: "As boas novas do Reino de Deus."
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UM DIA OCUPADO NA VIDA DE JESUS

T

Ao voltar Jesus para Cafmaum, depois de seu circuit0 pelas
cidades da GalilCia, entrou na casa de urn tal Simiio. A multidiio se
juntou. Tanto pessoas ansiosas para ouvir e ver, quanto para serem
curadas; afluiam, e Jesus e seus discipulos nem tinham tempo ou
lugar para descansar ou comer. Tiio grande era a tensiio, que alguns
de seus amigos ficaram preocupados com Ele.
A ansiedade deles foi agravada pela presenGa dos inirnigos de
Jesus que vieram de JerusalCm, e agora estavam espalhando a acusaqiio de que Ele "estava fora de si", talvez fora de seu juizo normal. Ate alguns dos seus amigos interpretavam da mesma forrna
que os fariseus e queriam tira-lo da multidiio, removendo-0 da intensidade do seu movimento.

I.

JESUS E ACUSADO PELOS FARISEUS DE ESTAR EM ALIANCA COM BELZEBU E RESPONDE A ACUSAC~O(Marcos 3:20-30; Mateus 12:22-37):

A.

Neste momento, trouxeram-lhe um endemoninhado, cego
e mudo.

B.

Jesus fez um milagre nele de tal maneira simples que,
quando o povo viu o mudo falar e ver, ficou quase "fora
de si" de tanta admiraqilo.
1. Continuavam a dizer: "E este, porventura, o Filho de Davi?"

C.

0 respeito e a f6 em Jesus estava crescendo, apesar de tudo o que os rabinos estavam fazendo contra Ele gs ocultas.
1. Foi a primeira vez que o povo havia expressado abertamente a sua opiniiio de ser Jesus o Messias, e os inirnigos que o vigiam ficararn com raiva.
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D. 0 s fariseus tentaram dar uma exglanaqlo desse milagre
inegzivel, afirmand~&tar Jesus em alianqa com Belzebu,
o principe (maioral) dos demanios.
Jesus empregou tr6s argumentos concisos em resposta h
acusaqlo deles.
1. "Como pode Satangs expelir a Satanas?"
a. Disse Ele: "Se urn Reino estiver dividido contra si
mesmo, tal reino niio pode subsistir."
b. "Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal
casa n5o poderh subsistir."
c. "Se, pois, Satanas se levantou contra si mesmo e esth
dividido n6o pode subsistir; mas perece."
d. "Se Satanas expele a Satanas, dividido esta contra si
mesmo; como, pois, subsistira o seu reino?
1) Se Jesus expulsasse o dembnio pel0 poder do
maioral dos demiinios, enti30 o reino de Satanas
estava dividido 'contra si mesmo. At6 os mais
simples podiarn entender isto.
2. Um argument0 contra eles mesmos.
a. Alguns em seu grupo disseram ter poder para expelir
- demanios.
b. Alegariam os fariseus que esses "filhos'? deles mesmos estavam expelindo demiinios pel0 poder de Belzebu?
3. Como podia ele entrar na casa "do valente" Satanas e
"roubar-lhe os bens" (o homem endemoninhado), a n5o
ser que tivesse poder para primeiro amarrar o valente?
a. A conclus5o inevitavel e que Ele esta ligado a um
poder superior ao de Satanis, e so existe um poder
tal, o de Deus.
1) "Certamente e chegado o reino de Deus sobre
vos", diz Ele.
2) Indiretmente, Ele afirmou ser o que o povo estava dizendo; "que era o fiilho de Davi,'" Messias.

I?.

0 s fariseus deveriam ser cuidadosos em sua atitude para
com Ele. 0 poder de Deus estava sendo manifestado no
meio deles atravCs destas curas maravilhosas.
1. Ele acrescenta: "Quem n6o C por mim, C contra rnim; e
quem comigo n6o ajunta, espalha"
a. A atitude deles a respeito dEle mostraria se estavam
do lado de Deus ou do lado de Satanhs.

G.

Jesus, entiio, faz uma contra-acusaqlo de blasf6mia contra o Espirito Santo.
1. Ele lhes advertiu que hh urn lirnite ao antagonismo do
homem contra o Espirito de Deus.
a. Estes homens estavam convencidos de que Jesus era
representante do reino de Deus, mas, apesar disto,
atribuiram as obras dEle, obras feitas pel0 poder do
Espirito de Deus, ao poder de Satan&.
b. Tal blasfemia nunca seria perdoada, nem neste mundo, nem no porvir.
c. Esses fariseus estavam deterrninados em suas mentes
a rejeitarem Jesus, quaisquer que fossem as provas de
sua missgo divina.
1) Seus preceitos e interesses pdprios os cegaram.
De propbsito, recusaram ser convencidos. As suas consciencias estavam amortecidas e os Coraincapazes de chegarem ao arre~ 8 etornaram-se
s
pendimento.
2) Propositadamente e deliberadamente, mostravam
inimizade e antagonismo contra Ele, blasfemando contra Deus.
d. 0 pecado eterno C antagonismo contra a obra manifesta do Espirito, atribuindo-a a Satan& (Hebreus
6:4-10).

11. ALGUNS DOS FARISEUS E ESCRIBAS EXIGEM UM SINAL (Mateus 12:38-42):

A.

0 s emissairios de Jerusalbm provavelmente tinham colocad0 alguCm dos farheus loclris ii frente agora, para pedir
de Jesus urn sinal em confirmaq30 I$ sua reivindicaqiio de
ser o Messias, o representante do reino de Deus,
1. Corn hipocrisia, expressavam desejos de vC-lo dar urn
sinal, que poderia resolver as dhvidas deles a respeito de
ser Ele ou niio o Messias.

B.

0 povo esperava que, quando o Messias viesse, Ele repetiria os grandes feitos e milagres de MoisCs e Josu6
1. A forqa deste pedido reside em que o povo achava que
ele devia fazer esses sinais, se era de verdade o Messias.

C.

Ele deu o sinal espiritual de sua vida sacrificial, terminando na sua morte e os trCs dias na sepultura. Seria este o
sinal do Profeta Jonas.

B.

Depois, Jesus passa a vaticinar (antever) o juizo futuro e
condena~iiosobre eles, comparando-os com os homens de
Ninive e a Rainha de Sabi.

111. A ~E
E OS IRNL%OS DE JlESUS VIERAM
TER COM ELE, A FIM DE LEVA-LO PARA
CASA (Marcos 3:31-35; Mateus 12:46-50; Lucas
8:19-21):
A.

Esses irmiios mostravam simpatia para com Jesus, desde
cedo no seu ministkrio (Joiio 2:12), mas, depois que Ele foi
rejeitado em Nazar6 (Lucas 4:16-31), isso parece ter desenvolvido neles uma descrenqa a respeito de Suas reivindicaqaes, e, mais tarde, eles zombaram dEle, chamando-o
"0Messias secreto" (Joiio 7:s).

B. Jesus nfo parou sua obra, mas serviu-se da oprtunidade
para revelar o prineipio fundamental para a sua obra e
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tambCm a de todos os seus obreiros do reino para todo o
sempre.
1. "Quem t rninha miie e que siio meu irmiios?'Estendendo
a sua miio e olhando para os discipulos assentados em
volta, disse ternarnente:
a. "Eis minha miie e meu irmiios. Porque qualquer que
fizer a vontade de meu Pai celeste, esse 6 meu irmiio,
irma e miie; siio aqueles que ouvem a Palavra de Deus
e a praticam."
Jesus aponta a verdade de que toda a relaqiio humana deve ser subordinada Bs mais altas relaeiies do reino.
1. Ele entrou na familia humana para que pudesse h d a r a
familia espiritual.
2. Ele ensina clararnente a natureza espiritual de Seu reino.
Que C a de ser uma grande familia espiritual; aqueles que
fazem a vontade de Deus siio seus verdadeiros parentes
humanos; irmiios, irmk e miie. At6 mesmo a sua miie niio
o entendeu nesta ocasiiio.

IV. JESUS PRONUNCLA 0 PRIMEIRO GRANDE
GRUPO DE P-OLAS
EM CAFARNAUM
(Marcos 4: 1-34; Mateus 13:1-53; Lucas 8:4-18):
Jesus j i tinha, ocasionalmente, se servido de paribolas
no seu ministbrio, mas agora ele adota este estilo de ensinamento, usando-o frequentemente.
Saiu B tarde, assentou-se B beira-mar, e uma grande multidiio se reuniu perto dEle. Entiio, entrou em um pequeno
barco e assentou-se, enquanto toda a multidiio estava em
pC na praia.
1. A parhbola t uma fala que envolve uma comparaqiio. E
um paralelo objetivo de verdades morais e espirituais.
a. Niio 6 somente uma mera comparaqiio, e sim uma nar-

Institutu Biblico Aposfblico

-

Capitulo 15

rag30 de eventos numa vida humana, ou process0 na
natureza, atravks da qua1 a verdade espirituaf e ilustrada ou entendida.
2. Nas miios de Jesus, a parabola tornou-se um veiculo de
instruqiio, conforto e condenagso.
a. As parabolas normalmente, como aqui, saiam das circunstlncias e necessidades imediatas.
C.

0 propbsito de Jesus ao usar parhbolas.
1. Ele sewiu-se das historias - parabolas, em prirneiro lugar, para ganhar e reter a atenqilo do povo e ensinar as
verdades vitais numa forma concreta que seria facilmente
retida pela memoria.
a. Ele era o Mestre Supremo. Escolheu cenas, eventos e
objetos conhecidos pel0 povo, assim fortalecendo o
efeito.
b. 0 grande proprisito de Cristo, sem duvida, teria sido o
de ilurninar as mentes humanas e abrandar os corag6es humanos, atravks dos seus ensinos.
1) Devemos ter o desejo de iluminar, abrandar e
salvar, e niio o de escurecer, endurecer e destruir.
2. Outra raziio para usar parabolas teria sido para ajudar os
discipulos a entenderem o seu desapontamento e o fracasso de seu ministkrio em alcangar e converter as grandes
multid6es.
a. Parecia que tal mensageiro e tal mensagem deveria
vencer todo o homem dentro de seu alcance, mas tal
niio foi o caso.
b. 0 s discipulos deveriam aprender agora que o fracasso
que eles mesmos sofreriam nil0 seria devido a eles e a
sua mensagem, e sim As condigiies dos pr6prios ouvintes.
3. Uma outra raziio seria a condigo moral e espiritual do
povo a quem estava ensinando.
a. Ele comeqou corn as Bem-aventuranqas e ensinos
simples, mas niio foram aceitos; depois, usando de
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similitudes (comparaq6es), mas sem maior Cxito.
1) 0 s ouvidos do povo estavam fechados, os olhos
estavam cobertos de escamas e os coraq6es endurecidos.
b. Jesus usou a forma de ensino por meio de partibolas,
para poder peneirar (separar] seus discipulos.
1) A sua pa, ele a tem na miio. 0 s que queriam entender e que estavam prontos para aceitar a verdade seriam estimulados cada vez mais para investigar. 0 s que ngo queriam receber e que estavam rejeitando, seriam estimulados mais e mais
no endurecimento de seus coraq6es.
2) A pregaqiio do Evangelho tem o mesmo efeito. 0
uso de partibolas no ensino fazia dele algo a ser
alcanqado somente poli aqueles que realmente
buscam (A nuvem - era trevas para o inirnigo,
mas luz para Israel. A pariibola ilumina os instruidos e traz confusiio aos que voluntariamente rejeitam a verdade.
4. Por outro lado, a parabola evitou a ofensa de uma repreensgo, mas niio o efeito.
a. Ele revelou a conduta e o cartiter de seus antagonistas,
mas sem fazer com que o povo se afastasse dEle.
b. A parabola era um teste de carater e foi propositadamente usada pcrr Jesus para despertar a consciCncia e
conduzir o povo, aos poucos, a compreender a mensagem contida na parabola que, a principio, somente
serviu de estimulo.

D.

8

As oito parabolas disp8em-se em quatro pares: 0 Semeador e a Semente, 0 Joio e o Trigo, 0 Fermento e o Griio
de Mostarda, 0 Tesouro Escondido e a PCrola de Grande
Preqo. Cada um ilustra uma fase do Reino do cCu.
1. A prirneira parabola beira-mar foi provavelmente a do
Semeador (Marcos 4:3-25; Mateus 13:3-25; Lucas 8:518).

a. Esta p a a i t a explica as ncausas do sucesso e do fra2.

3.

4.

5.

casso do Evangelho e revela que estes esao na qualidade de solo, ou Q estado de inimo dos ouvintes.
A padbola da semente crescendo por si mesma; primeiro
a erva, depois a espiga, e, por fim, o gr5o cheio na espiga
(Marcos 4:26-29).
a. Esta parabola, que ensina o crescimento gradual e lento da Palavra do Reino, e suplementar a do Semeador.
1) 0 s obreiros no reino estiio propensos a exagerar
sua propria importiincia como instrumento e, assim, interferir no progresso do desenvolvimento
segundo as leis espirituais do reino.
2) Esperando ver resultados imediatos, ficarn i m p cientes e desanimados.
3) Jesus queria cultivar nos seus discipulos as virtudes de dependencia, fe e paciCncia.
4) A erva, a espiga e o grZLo cheio na espiga, sugerem progresso, segundo a lei natural, atraves de
esthgios sucessivos.
A parabola do Joio (Mateus 13:24-30; 36-43).
a. A missiio do servo de Deus n5o 6 de destruiqiio, e
sim, a de salvaflo.
b. Ha uma separaqgo final.
1) 0 s anjos ajuntariio os maus em feixes, como o
joio, e os atar5o para serem queimados. 0 s justos
serge ajuntados nos celeiros do Senhor.
A parabola da Grande Rede (Mateus 13:47-50).
a. Tentar arrancar o joio por um process0 violento C perigoso. A grande verdade que recebe enfase na parabola da rede C que, a seu proprio tempo, a separaq50
sera efetuada, e que tal separaqgo se dara segundo o
cariiter e o valor de cada urn para Deus.
A parabola do Gfio de Mostarda (Marcos 4:30-32; Mateus 13:31-32).
a. Urn principio pequeno, o desenvolvimento gradual e
crescimento e a grandeza final, silo os pontos princi-
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pais da ilustragiio.
b. A semente C pequena, mas como o grande carvalho
brota da pequenina bolota, a congregagiio pequena
crescera algurn dia e sera urna grande igreja, se a semente for langada na terra.
6. A parabola do Fermento e muitas outras (Marcos 4:3334; Mateus 13:33-35).
a. A parabola do griio de mostarda, foi tirada da vida
agricola; esta do fermento C tirada das atividades domCsticas.
b. 0 fermento opera atravCs da lei espiritual da influencia pel0 contato.
1) E necessiirio que os elementos do Reino (o fermento) esteja em contato com urn mundo descrente para poder levedar.
2) A influ6ncia dos elementos do Reino deve ser real, vital e ativa, produzindo mudanga espiritual e
transformagiio naqueles com os quais faz contato.
3) 0 fermento opera silenciosamente e discretarnente; mas C penetrante, persuasivo e atingira o fim a
que se prop8e.
4) Seja onde for colocado o fermento do Reino, ocorrera uma grande transformagiio.
7. A parabola do Tesouro e a PCrola de Grande Prego
(Mateus 13:44-46).
a. 0 campo C o mundo (Mateus 13:38); o Senhor C o
comprador com o prego incalculavel de seu prbprio
sangue (I Pedro 1:18); a Igreja C a Pkrola.

Ao terminar a tarde de ensinos, por meio de parhbolas, h
beira-mar, e suas interpretaqBes particulares aos discipu10s em casa, Jesus encerrou seu discurso com uma pergunta e uma ilustraqiio (Mateus 13:51-53) "Entendestes
todas estas coisas?"
1. Como escribas versados no reino dos cCus, votes seriio

semelhantes a um p i de farnilia que tira do seu dephsito
coisas novas e coisas velhas.
a. Ele poderia tirar das profecias velhas e dos tesouros
do passado o conhecirnento do passado, mas t a m b
poderia tirar das novas verdades reveladas agora por
meio de parabolas.

,

V.

ATRAVESSANDO 0 MAR, JESUS ACALMA A
TEMPESTADE (Marcos 4:35-41; Mateus $:la,
23-27; Lucas 8:22-25):

A.

Depois de encerrar os seus ensinamentos, Jesus Wm am
seus discipulos: "Passemos para a outra margem."
1. A bordo do barco, cansado, Ele assentou-se na piqatat)
barco e adormeceu.
a. E a primeira vez que o registro nos evangelhea Wh&o
sono de Jesus.
2. Fraqueza, canseira e esgotamento dominaram o 16Csbo ,$ID
Homem Jesus, e Ele estava dormindo profundamenibe.
3. De repente, levantou-se grande temporal de vent0 'e as
ondas se arremessavam furiosamente contra o barco.
a. As ondas se arremessavarn contra o barco, de modo
que o mesmo ja estava a encher-se de agua.
b. Esqueceram-se de que o Senhor da Vida estava a bordo, esquecerarn tudo em seu piinico e medo diante da
morte. Depois viio a Ele para acord&lo com urn grito
de an&stia e medo.
1) 0 temporal niio p6de acord-lo, mas o clamor dos
discipulos o fez.
4. A resposta dEle: "Por que sois assim g o timidos? Como
e que niio tendes fk?"
a. Jesus era Mestre ate mesmo enquanto dorrnia.
5. "Acalma-te, emudece!"
a. Estavam possuidos de grande temor e nib 6 de se admirar! Aqui estava alguem que, no mesmo dia, curara
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um mudo e cego, enfrentara os fariseus e os saduceus
e os derrotara, ensinara muitas coisas maravilhosas
por parabolas, e agora, com uma palavra, fizera acalmar os ventos tempestuosos e o mar revolto.
b. A resposta deles: "Quem C este que at6 o vento e
o mar Ihe obedecem?"
1) Nlio era um homem qualquer - Era Deus em
came!

VI. ALEM DO MAR, PERT0 DE GADARA, JESUS
CURA DOIS ENDEMONINHADOS (Marcos 5:1-20; Mateus 8:28-34; Lucas 8:26-39):
A.

0 barco atracou na costa leste, perto da cidade de Gadara.
1. Vieram-lhe ao encontro dois endemoninhados, saindo
dentre os sepulcros, clamando a Ele e dizendo: "Que temos n6s contigo, 6 Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo?"
2. Jesus repreendeu os dembnios, e eles sairam para entrar
em m a vara de porcos que estava ali perto.
3. A cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, rogandolhe que "se retirasse da terra deles."
a. Tinham medo que maiores desastres pudessem acontecer hs suas possess6es.
b. Amavam mais os seus pecados, seus dembnios e seus
porcos do que tudo.
4. Jesus logo retornou ao barco e voltou para a outra banda
do mar.
a. Um dos homens suplicou que o deixasse estar com
Ele.
1) "Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes
tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixiio de ti."
2) Jesus ngo quis deixar a cidade sem urn evangelista, apesar de serem ingrates.

VII. VOLTANDO A CAFARNAUM, JESUS OPERA
DIVERSOS MILAGRES DE FE (Marcos 5:2143; Mateus 9:18-34; Lucas 8:40-56):
A.

Depois de expelir os dem6nios dos dois homens na costa
leste, o Senhor voltou de barco para a outra banda onde
era esperado por uma grande multidiio.

B, A noticia de sua volta logo se espalhou pela cidade de Cafarnaum e a multidlo afluiu para encontrtirlo na praia.
C,

Um dos que vieram, enquanto Jesus estava falando A multidiio, era Jairo, um dos principais da sinagoga.
1. Ele apressa-se a chegar a Jesus, grandemente perturbado,
porque sua h i c a filha, uma menina de 12 anos, estava a
morte.
2. Na sua anghtia, Jairo jogou fora todo o orgulho e caiu
aos pes de Jesus, em reconhecimento a sua superioridade,
e insistentemente suplicou que o Senhor impusesse as
miios sobre a sua fiiha.
3. Jesus levantou-se e foi com seus discipulos (que estavam
para ver um dos maiores milagres de Jesus), seguindo
Jairo em diregiio a sua casa.
4. Grandes multidi3es apertavam a Jesus, e Ele parou e perguntou: "Quem me tocou nas vestes?"
a. No meio da multidiio, havia uma mulher, que sofria
de uma hemorragia, ja ha 12 anos.
b. Ela era positiva na sua fe; que se ela pudesse somente
tocar nas vestes de Jesus, ficaria curada.
c. Ela tinha que passar pela multidiio para poder tocalo, mas, quando o fez, sentiu que seu corpo estava
curado do seu flagelo.
5. Depois, Jesus continuou ate a casa de Jairo, onde ressuscitou sua filha.
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Ao partir Jesus da casa de Jairo, seguiram-no dois cegos,
clamando: "Tem compaixlo de n6s filho de Davi." (Mateus 9:27-34).
1. "Credes que eu posso fazer isso?" perguntou Jesus. A
resposta deles, "Sirn, Senhor."
a. Enao lhes tocou os olhos dizendo-lhes, em confirmagiio h sua fC esperangosa: cbFaga-se-vosconforme a
vossa f6", e abriram-se-lhes os olhos.

E. Jesus acrescenta ainda mais um milagre.
1. Foi-lhe trazido urn mudo endemoninhado.
a. Ap6s expelido o dem6ni0, o mudo falou.
2. 0 efeito nas multidaes foi que produziu nelas grande admiraggo.
a. "Jarnais se viu tal coisa em Israel," eles exclamaram.
3. 0 s fariseus tinharn uma explanagiio pronta: "Pelo maioral
dos dembnios C que expele os dernbr~ios'~,
murmuravam
4. Passando os dias, a inimizade e o antagonismo deles crescia e ficava mais profundo.

I

I

- Capitul~16
0 TERCEIRO CIRCUIT0 DE PREGACAO
NA GALILEIA

Instittito Biblico Apostblico

Jesus deixa temporariamente Cafarnaurn e os seus discipulos
para fazer a ultima visita a sua cidade natal, Nazare, antes de langar
a terceira e ultima campanha missionaria na Galileia. Por ocasiiio
da sua primeira visita, Ele foi rejeitado e houve uma tentativa violenta contra a sua vida (Lucas 4:16-31). Ele agora volta, para dar
aos seus conterriineos uma segunda oportunidade.
I

I

I
I
8

i

I.

A TIM MA VISITA A NAZA& (Mareos 6:l-6;
Mateus 13:54-58):

A.

Usando NazarC como ponto de partida, Ele lanearia sua
campanha na provincia; enviando os doze de dois em dois
a todas as cidades e aldeias.

B.

No sibado, Ele foi A sinagoga para adorar, segundo o seu
costume.
1. Quando comegou a ensinar, os ouvintes se maravilharam
e diziam: "De onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos?"
a. Interrogaram a respeito da sua "sabedoria" e, tambem,
dos "poderes" miracdosos feitos por suas miios.
b. Na primeira visita, Ele niio fez nenhurn milagre; agora, porem, faz milagres, colocando as miios sobre os
enferrnos e curando-os, para que o povo pudesse ver e
crer.
c. Mas os nazarenos se recusaram a acreditar!
1) "Niio e este o filho do carpinteiro? Niio se chama
sua miie Maria e seus irmfios Tiago, Jose, Simiio e
Judas? N?lo vivem entre nbs todas as suas irmiis?"
2. Na sua resposta, Jesus se diz profeta.
a. A sua resposta tambem indim que os de sua propria
casa niio criam nele. "Niio ha profeta sem hanra sengo
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na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa."
3. Ele afasta-se da vida de Nazar6 de uma vez por todas.
Tristemente perderam a tiltima oportunidade de receb2-lo.

11. A TERCEIRA CAMPANHA MISSIONARIA
(Marcos 6:6-13;Mateus 9:35 - 11:l; Lucas 9:1-6):
A.

De NazarC, Jesus desceu B planicie populosa de Esdraelon
e comeqou a campanha missionaria com os discipulos que,
at6 este momento, tinham sewido como aprendizes na obra missioniria.

B. Ao prosseguir com a campanha, Jesus, vendo as multid6es, compadeceu-se delas.
1. Jesus usou de duas ilustrq6es belas, tiio conhecidas na
vida do povo, para caracterizar o estado de abandon0 espiritual deles.
a. Estavam "aflitas e exaustas como ovelhas que niio
tern pastor." Um rebanho abandonado.
b. Eram como "a seara jh amadurecida", pronta para a
sega.
1) A abundhcia da seara sobressaia em contraste
marcante com o pequeno n h e r o de trabalhadores.
2. A maneira de atender esta necessidade: Rogai, pois ao
Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
a. Jesus bem sabia que qualquer que sinceramente ora
ao Senhor para mandar trabalhadores, estaria mais
disposto a responder B chamada do Senhor para a obra.
C.

0 Mestre agora chegara a uma nova etapa; um novo mCtodo em sua obra. Antes, Ele mesmo saira com os discipulos, mas agora Ele os envia de dois em dois, como missionhrios.

1. Foi-lhes dado uma comiss~ocorn poder sobre dembnios,
para curar os enfennos e para anunciar o reino de Deus.
2. Antes de os enviar, Jesus explicou o carater e a esfera
(alcance) da obra e lhes deu instmg6es detalhadas a respeito do equipamento, metodo, conduta e a abordagem na
sua obra.
a. Niio deveriam entrar no "rurno dos gentios."
1) Futuramente, Jesus os enviaria numa campanha
mundial de evangelizagilo (Mateus 28: 19-20).
b. Niio deveriam se preocupar a respeito da comida ou
da vestimenta, mas simplesmente confiar em Deus
para o suprimento de tudo isto.
1) Jesus aqui estabeleceu urn principio fundamental
para seus obreiros em todos os tempos. 0 obreiro
niio deve se preocupar sobre o seu sustento material. Deus se encarrega da responsabilidade de
prover o sustento para os Seus obreiros dignos.
c. A vinda deles a qualquer casa seria uma bsngiio para
aquela casa.
1) Seria a responsabilidade deles, garantir isto, pela
sua conduta e as suas expressties de paz.
3. Na segunda parte das instrugaes, Jesus adverte seus discipulos acerca das perseguigaes que encontrariarn e di instrup6es de como devem enfrenth-las (Mateus 10:16-23).
a. E possivel que algurnas dessas advertencia apontem
para as crueis perseguiqaes pelas quais passaram os
seus obreiros, atraves das m%os de governadores e
reis pagiios, depois da sua ascensiio.
1) Deviam ser prudentes como serpentes e simples
como as pombas, em sinceridade e pureza de coragiio.
b. Depois Jesus passa a preparar-lhes para resistir o medo e a ansiedade.
1) Por causa do nome de Jesus e a identificagiio deles corn este nome, serisun odiados por todos os
homens, tiio grande e universal seria a oposigiio
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das forqas das trevas no mundo.
4. Jesus da mais encorajamento aos perseguidos, citando o
seu exemplo.
a. Ele ja foi acusado de estar em sociedade com Belzebu
e os discipulos n5o deviarn esperar melhor tratamento
do que o dispensado ao Mestre.
b. Niio deviam encobrir nada de seus ensinos por causa
do medo, mas deviam proclamblo ousadamente e da
maneira mais publica possivel
1) Seus discipulos deveriam falar e agir como seus
discipulos em todas as circunstiincias e apesar de
qualquer risco.
5. Jesus declarou que a causa fundamental da perseguiqiio
se encontra na pr6pria natureza de Seus principios, que
provocam divis6es e conflitos entre os homens; at6 no
pr6prio seio familiar.
a. 0 Seu Reino de luz era inflexivel em seu antagonismo ao poder das trevas sathicas.
6. 0 Mestre finda suas instruq6es detalhadas aos discipulos
prometendo uma recompensa a qualquer bondade mostrada para com eles.

D.

Havendo terminado as instrueiies detalhadas aos seus doze discipulos, Jesus recomeea seus prbprios trabalhos
(Mateus 11:l).
1. E provavel que Ele os tenha os seguido em muitas cidades e que, depois da campanha, os ap6stolos tenham voltad0 para encontra-lo em Cafmaum (Marcos 6:30) para
h e contarem as suas experiencias (veja Lucas 9:6; Marcos 6: 12-13).

III.

o MEDO CULPAVEL DE HERODES GNTIPAS

(QUE MATOU JOAO BATISTA) A 0 OUVIR
SOBRE A CAMPANHA DE JESUS (Marcos
6: 14-29; Mateus 14:1-2; Lucas 9:7-9):

A.

A fama do nome de Jesus espalhau-se por toda w Galileia,
como nunca antes, e penetrou at6 dentro do palt6cio dourado de Herodes Antipas, em Tiberiades.
1. A reagBo dEle: "Este e Joiio Batista; ele ressuscitou dos
mortos, e, por isso, nele o p e r a .forgas rnilagrosas."

3.

Depois, tanto Marcos como Mateus apresentam a narra$30 da morte de Jo5o Batista, como parentese em suas
histhias (Marcos 6:17-29; Mateus 14:3-12).

C.

Jesus, ouvindo da morte de JoZio Batista, e depois de seus
discipulos terem voltado para Ele em Cafarnaum, entrou
com eles num barco e passou para a outra banda do mar
para descansar.
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A CRISE NA GALILEIA
A crise na GalilCia abrange a prirneira retirada, com seus resultados, a alimentaqiio dos 5.000 (Joiio 6:l-25), o andar por sobre
o mar encapelado (Joiio 6:12-21), o sermiio sobre o Piio da Vida
(Joiio 6:22-59) e a crise resultante deste discurso (Joiio 6:60-71).
A finalidade principal de Jesus durante os pr6ximos seis meses (capitulos 17-21), seria a de instruqiio e treinamento especial
aos ap6stolos.

I.

A ALIMENTACAO DOS 5.000 E OS RESULTADOS (Marcos 6:30-44; Mateus 14:13-23; Lucas
9:lO-17; JoPo 6:l-15):

A.

Ao voltarem os discipulos ii presenqa de Jesus em Cafarnaum, deram reportagens radiantes das suas experibncias
durante a ultima campanha.
1. Ma1 tinham chegado, quando a multidiio mais uma vez se
reuniu, trazendo os enfermos para serem curados em Cafarnaum.

B.

Jesus disse para seus discipulos: "Vinde repousar um
pouco, ii parte, num lugar deserto."
1. Ao partirem em um barco, muitos os viram e os reconheceram.
2. Niio queriam deixar Jesus escapar - correram para 18, a
PC, seguindo por terra, passando pel0 norte do mar.
3. Houve outros que ouviram de sua partida, e multiddes de
diversas cidades e aldeias vierarn, at6 juntar-se uma vasta
multi&o de mais de 5.000 homens, alCm das mulheres e
crianqas.

C.

Antes de chegar a multidiio, Jesus havia se retirado para
um lugar no monte (Joiio 6:3), na extremidade de uma
pequena planicie, para um breve period0 de calma e meditaqiio.

1.

2.
3.

4.

5.

Este period0 foi logo intenompido, e, quando Ele desceu
do monte, viu a grande multidiio que vinha ter com Ele,
a. Jesus compadeceu-se deles, porque eram como o v e
lhas sem pastor.
b. Tinham lideres religosos, mas nenhum se interessava em alimentar o povo espiritualmente.
Jesus acolheu o povo e comeGou a ensinar-lhes, curando
a muitos.
A tarde ja estava declinando, e os discipulos comepram
a se preocupar sobre a situagiio.
a. A hora de comer ja passara, e o sol estava se pondo
no oeste.
Eis aqui urn dos maiores milagres de Jesus - a alimentaqiio de 5.000 homens, mais as mulheres e crian~ascom
apenas cinco piies e dois peixes pequenos.
a. A Biblia dh mais importiincia aos pies na narraq50,
porque o milagre apresenta, em forma simbblica, o
que Jesus seria para as multidaes da terra: "0 Piio da
Vida"
1) 0 milagre foi a preparaflo para o senniio em Cafarnaum no dia seguinte.
0 registro deste milagre e atestado em detalhes harrnoniosos por todos os evangelhos.
a. 0 resultado: "Vendo, p i s , os homens, o sinal que
Jesus fizera, disseram: Este 6 verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo", o profeta igual a Moises.
b. Jesus conhecia o sentimento da multidiio! Estavam
esperando urn Rei-Messias nacional e queriam vir
com o intuit0 de mebath-lo para o proclamarem rei.
c. Ele e seus discipulos se retiraram; os discipulos foram de barco, e Ele, apos despedir a multidiio, foi ao
monte para orar.

11. O ISMILAGRE DE JESUS ANDAR POR SOBRE
AS ONDAS DO MAR REVOLT0 (Marcos 6:4S
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52; Mateus 14:24-36; JoSo 6:16-21):
A.

0 s ap6stolos haviam experimentado uma tempestade no
mar, hii pouco tempo, mas Jesus estava com eles e os salv o ~quando
,
as ondas ameaqaram afundar o seu barco.
1. Agora, estavam no meio do mar, fatigados de remar, mas
niio progrediam, apesar de todo o esforgo, porque o vento
lhes era contrhrio.
a. Jesus niio estava com eles.
b. Nove horas de esforgos somente os havia levado mais
ou menos 3 milhas, ou seja, para o meio do mar.

B.

Entretanto, Jesus ainda estava sozinho em terra (Marcos
6:47); Ele havia passado a noite em oraqso no monte.
1. Ele podia v6-10s de lh, na luta agonizante de puxar os remos, tentando fazer caminho com o barco, contra o vento.
2. As trevas da noite mais escura niio impedem a sua visiio,
quando seus discipulos amados esao em perigo no mar.
a. Talvez esta tempestade tenha sido uma preparaggo
para uma outra que eles teriam que enfrentar no seguinte dia, quando a multidiio inconstante havia de
abandonar o Mestre, e eles mesmos teriam de enfientar m a tempestade de apostasia.
b. A provagiio da f6 num Senhor ausente, na tempestade
no mar, certamente os ajudaria a enfientar e resistir a
tempestade da tentagiio.

A quarta v i g i a da noite, Jesus foi ter com eles, andando
sobre o mar. (0s judeus dividiam a noite em 4 vigiias de
3 horas cada. A quarta vigiiia seria entre 3 e 6 horas da
madrugada).
1. 0 s discipulos ficaram aterrados, pensando ser Ele um
fantasma, e n t k gritaram de medo.
2. Jesus falou: "Tende bom iinimo! sou eu. Niio temais!"
a. Ele chegou a eles na hora de maior necessidade e so-

correu-lhes do perigo.
1) E em todas as tempestades subsequentes, eles
haveriam de ter esse acontecimento na lernbranga
3. Pedro pede perrnisdo para andar na agua ao encontro de
Jesus.
a. Enquanto fitava os olhos em Jesus, tudo ia bem, mas
quando tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas,
comqou a afundar.
4. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, cessou o vento,
e logo o barco chegou a terra para onde iam.
a. 0 s que estavam no barco o adoraram dizendo:
"Verdadeiramente es Filho de Deus."

D. Havia muitas liq6es maravilhosas nos eventos dessa noite.
1. Da experiCncia de Pedro, eles aprenderam nlio apenas a
fiaqueza da fe (deles e de Pedro), mas tambem a possibilidade de uma fe firme em Jesus.
2. Se, como Pedro fez, fitassem os olhos em Jesus, poderiam tambkm andar por cima das ondas da vida, e nos tambem podemos!

E. Jesus tinha uma finalidade em todo o milagre que realiZOU.

1. Nlio havia necessidade de que Ele andasse por sobre as
ondas nurna tempestade da noite. Por que o havia feito?
a. Para mostrar que Ele era o Deus Forte (50 93).

111. 0 FRACASSO DA CAMPANHA NA GALILEIA, COMO RESULTADO DO SERMAO DE JESUS EM CAFARNAUM (Jolo 6:22-71):
A.

No dia seguinte a mnltidiio o estava esperando em Cafarnaum.

B.

A mlrltiplicaqIo dm piies e a campanha dos a ~ s t o l o stinha estimulado a expectativa da multidiio ao aage.
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Era necesshrio Jesus enfrentar a situaqlo prontamente e
esclarecer duas coisas.
1. Que o reino do Messias niio seria de cornida e bebida, ou
poder material ou riqueza, e que Ele niio era um Messias
politico (Joiio 6:22-48).
a. Note: Joiio 6:25-29 (obra, ou efeito).
1) A cidadania do novo reino niio dependia em nada
que eles pudessem fazer, e sim, em crer naquele
que o Pai enviou.
2) As obras de Deus sairiarn daquele relacionamento de fk.
b. Joiio 6:30-36, "Eu sou o Piio da vida".
c. Joiio 6:37-46, neste ponto a situaqiio mudou.
d. Joiio 6:43-4.
1) Jesus afirmava que viera dos ckus.
2) Ele era o meio de revelaqiio entre o Pai e o mundo.
e. Joiio 6:48, mais uma vez diz: "Eu sou o Piio da vida."
1) Ele identifica sua prbpria vida a ser oferecida na
morte sacrificial como o meio de vida para o
mundo.
2) 0 fato fundamental da morte expiatbria para a
hurnanidade esth aqui revelado, mas ni%oo cornpreenderam.
f. Na primeira parte, Jesus conduziu seus ouvintes ii declaraqiio da verdade, que Ele C o Piio da vida, vindo
dos cCus
2. Nesta segunda divish (Joiio 6:49-65), Ele fala de sua
prbpria personalidade como o verdadeiro Piio, dando vida
ao mundo. Ainda conduz seus ouvintes a declaraqiio de
sua morte expiatbria e sacrificial, como o Pgo a ser partido no seu corpo de carne.
a. Evidentemente, Ele queria afastar os que apenas buscavarn piio material e que niio queriam conhecer a
verdade.
b. "Comer a minha came e beber o meu sangue."
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1) Na literatura dos rabinos, "a instruqiio sagrada"
era chamlada de pgo, e os que a recebiam de born
grado "corniam" dela.
2) Jeremias 15:16, "Achadas as tuas palavras, logo
as comi".
3) Havia um ditado comum entre os judeus: "Nos
tempos do Messias, os Israelitas seriio alimentados por Ele."
4) Atraves da literatura judaica, deviam ser conhecedores do simbolismo de "comery' como aceitaqiio da verdade.
a) Niio devia ter sido dificil para a maioria dos
ouvintes entenderem o seu discurso.
c. Nesse ponto, veio o momento do rompimento final,
ao ser desiludido quanto ao carhter sacrificial da vida
crisa.
1) Por causa disto, muitos dos seus discipulos voltaram atras e ngo andavam mais com Ele.
d. Depois, vem a prova mais dificil dos discipulos.
1) Haveriam de abandona-lo, ou continuar com Ele?
"Porventura quereis tambem vos outros retirarvos?' Jesus perguntou.
a) "Senhor, para quem iremos?"
2) "Niio vos escolh eu em n b e r o de doze? Contudo urn de vos e diabo."
a) E a primeira vez que Jesus falava claramente
de seu traidor e esth significativarnente ligada corn a primeira profecia definitiva de sua
morte expiatoria.

IV. JESUS MAIS UMA VEZ ENCONTRA-SE COM
A OPOSICAO DOS FARISEUS E DENUNCIA A
TRADICAO A RESPEITO DA CONTAMINACAO CERIMONIAL (Marros 7: 1-23; Mateus
15:l-20; JoSo 7:1):
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0 s fariseus nlo perderam uma boa oportunidade de voltar ao conflito.
Lanqam o ataque deles sob o que, aparentemente, slo
"circunst~nciasmuito favorhveis."
Vendo que alguns dos discipulos de Jesus ignoravam a
observlncia dos ancilos a respeito do lavar cerimonial
das mlos.
1. Antes e depois de cada refeiqiio, ou quando voltavam do
mercado, tinham de lavar as miios cuidadosamente, segundo certas exigencias cerimoniais.
2. Estes ritos e cerimanias eram mais seguidos pelos judeus,
do que as pr6prias Escrituras.
a. Onde houvesse choque entre a tradiqiio e as Escrituras, a tradigiio era recebida como a mais alta autoridade.
Desagradou aos fariseus e escribas, que os discipulos de
Jesus se mostrassem indiferentes i s tradiq6es dos ancilos,
evidenciado isto pel0 fato de nlo lavarem as mlos, segundo as regras indicada, antes e depois das refeiq6es.
1. A pergunta deles (Mateus 15:2). A resposta (Mateus
15:3-9).
2. Jesus, ent%o, chamou a multidiio e falou-lhe (Mateus
15:lO-11).
0 s discipulos estavam nervosos (verso 12); Jesus os aquietou (versos 13:14).
Pedro pede explicaqlo da Paraibola (versos 1520).
1. A oposiqiio dos fariseus, por exemplo, vinha de urn coragiio perverso.

- CapiauZo 18
NA COSTA DE TERRAS GENTIAS
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0 encontro com os fariseus revelam claramente a falta de
percepgiio espiritual dos discipulos. Jesus ilia gastar a maior parte
de seu tempo, por alguns nteses, na instruqilo especial deles, para
que eles pudessem chegar a urn entendimento melhor de seu carater
2 missiio. Hoqve tambem outras raziies para a sua retirada para as
partes de Tiro e Sidom.

1.

0 s inimigos dEls haviam fechado as portas das sinagogas na Judeia (Jaiio 7:1), a fim de que Ele rGo pudesse
msis pregar nelas, e, agora, tentaram fazer ti mesma
cdisa na Galileia.
a. Ele defendeu seus discipulos contra os xdilosos
ataques dos seus inirnigos, deixando-os derrotados e hurnithados diante do povo.

2.

Entgo, amargurados, eles, sen] duvida, apelaram para
recursos violentus, com a finalidade de expulsklo.

A tatica mais sabia no momento foi retirar-se temparariarnente da area de Tiberiades, para repousar e estar a sos corn os seus
discipulos, num lugar niio Nuito distante da cena de agiio. 0 lugar
mais proximo era urna regiiia da Fenicia, situada uns 50 knl ao nordeste.

1.

A SECUNDA RETIRADA E A CURA DA FlLHA
DA bfULHER S~RIO-FEN~CIA
(Marc03 7:2430; Mateus 15:21-28):

A.

Jesus n8o foi B Fenicria a fim de iniciar um ministCrio p6blico.
1. Se fizesse isso prejudicaria seu trabalho entre 0s judeus,
devirlo a atitude faniitica deles p m corn os gentios. Ele
veicr para as ovelhas per&& da casa de Israel.
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No entanto, nlo p6de ocultar-se, e logo uma mulher sirofenicia, descendente de uma das ragas dos cananeus que
habitava nessa regilo e em toda a Palestina antes da chegada dos israelitas, soube que Jesus estava ali.
1. Ela lhe clamou: "Senhor, Filho de Davi, tem compaixiio
de mirn! Minha filha estii horrivelmente endemoninhada."
2. Contudo, Ele niio respondeu uma palavra. Isto era tilo
diferente de sua maneira habitual. Por qui??
3. 0 s discipulos tambCm chegararn a Ele, rogando-lhe, dizendo: "Despede-a porque vem clamando atras de n&."
4. A miie ansiosa continuava a rogar-lhe que expulsasse da
filha o dem6nio.
a. A resposta de Jesus: "Niio fui enviado seniio hs ovelhas perdidas da casa de Israel."
5. Engo veio ela e, o adorou, dizendo: "Senhor, socorreme."
a, Jesus disse: "Niio C bom tomar o piio dos filhos e lanq8l0 aos cachorrinhos."
b. Ele queria provar a fC e a humildade dela.
1) Ela devia reconhecer que niio era coisa pequena
que o estava pedindo e professando.
2) Ela foi lembrada da profunda divisiio entre os judeus e os gentios; os judeus se orgulhando de
serem filhos de Deus e, ao mesmo tempo, pensando nos gentios como possiveis "cachorros".
c. A resposta dela: "Sim, Senhor, porCm os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos."
d. Disse Jesus: "0 mulher, grande C a tua fC! Faqa-se
contigo como queres."
6. A pobre miie levou o seu problema a Jesus e, atravCs da
humildade, da persistente oraqiio, de um amor devoto e
de urna grande fC, assegurou a cura da sua filha.
7. Nesse incidente, Jesus nos C revelado como o mestreintCrprete do coraqiio humano, o capacitado mestre de

sew apcistolos e o sirbio edificador do Seu Reino.

11. A TERCEIRA RETIRADA E A ALIMENTACAO DOS 4.000 NAS R E G I ~ E SDE DECAPOLIS (Marcos 7:31-38; Mateus 15:29-38):
A.

Jesus retirou-se das regi8es de Tiro e Sidom e foi para a
Dechpolis.

B.

0 povo trouxe-lhe um surdo que falava com dificuldade, e
Jesus o curou.

C.

Ao ouvir a noticia desse milagre maravilhoso, vieram-lhe
grandes rnultidijes, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e muitos outros.
1. Jesus manifestou seu grande arnor em cura-los, e todos
ficararn adrnirados, vendo mudos falando, aleijados ficando siios, coxos andando, cegos vendo, e glorificaram
ao Deus de Israel.

D. As multidl6es continuaram crescendo, at6 formar urna
mui grande multidgo.
1. Por tr6s &as o povo continuou corn Ele, dormindo ao relent~,juntando-se ansiosamente em volta do Mestre durante o dia, para nEio perderem nenhuma palavra e nenhurn milagre sequer.
2. Depois vem a multiplicagiio que alimentou 4.000 homens, alem de mulheres e crianqas.

111. A CURTA VISITA A DALMANUTA
(MAGDALA) NA GALILEIA, E 0 ATAQUE EM
CONJUNTO DOS FARISEUS E SADUCEUS
(Marcos 8:lO-12; Mateus 15:39 - 16:4):
A.

Mais uma vez Jesus se despede da multidfo, G o rsipido
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quanto possivel, ap6s o milagre de alimentar os 4.000.
1. Havendo despedido a multidiio, Jesus logo entrou no barco, com seus discipulos, e foi para os "confins de Magdala."

B.

Ao chegar o barco h costa do lado oeste do mar, aproximaram-se dEle os fariseus e os saduceus e comeqaram a
tenth-lo, continuando a pedir dEle um sinal do cCu.
1. 0 motivo deles era tentzl-lo a fazer ou falar uma alguma
coisa em que pudessem peg&-lomas tarde.
2. Muitos entre o povo estavam crendo que Jesus era um
grande profeta e, certarnente, esperando que fosse o Messias.
3. 0 s inimigos de Jesus achararn que a melhor maneira de
desacreditar Jesus perante o povo seria pedir dEle "um
sinal dos cCus."
a. Jesus tinha dado sinais suficientes atravCs de milagres, para convencer qualquer mente sincera, mas,
para os fariseus e Saduceus, estes "sinais" foram realizados pel0 poder do principe dos dembnios, Belzebu.

C.

Ele enfrentou o terceiro pedido por urn sinal, dando uma
recusa absoluta.
1. A raziio de sua recusa em atender o pedido de urn sinal
foi que teria sido errado Ele fazer um milagre somente
para agradar seus inimigos, e, ainda que Ele tivesse dado
um sinal, eles o teriam atribuido mais uma vez a S a t a h .
a. Veja Mateus 16:2,3
b. Muitos sinais inconfimdiveis foram dados em cumprimento das Escrituras, nos eventos diiirios, na prega$50 de Joiio Batista, na pregagiio, vida e milagres de
Jesus, todos apontando a Ele como o Messias.
c. 0 s fariseus eram aptos para discernir os aspectos dos
&us, prevendo o tempo (chuva, bom tempo, etc.). Por
que niio podiam discernir os sinais dos tempos?

d. Se assim tivessem feito, teriam visto que logo Jerusalem seria destruida e a naqiio dos judeus subvertida.

D, "Por q,e uma geraqiio m6 e adliltera busca urn sinal?"
pergunta Ele.
1. "Em verdade vos dig0 que a esta geraqiio niio se lhe dara
nenhurn sinal, sen50 o do profeta Jonas."
a. Ele jB falara do sinal de Jonas, numa ocasiiio anterior
(Mateus 12:39-41), mas a menqiio desse sinal agora e
uma mera referencia. "A recusa em dar qualquer sinal
como agora exigiam."

E.

Era perigoso para Ele permanecer mais tempo nas proximidades de Cafarnaum e Tiberiades.
1. Ele C agora banido de sua propria cidade e de quase toda
a Galileia.
2. Niio podia obriga-10s a aceitarem a Sua rnisericordia, pois
ja O haviam rejeitado.
3. Corn o coraqgo trlste, Ele mais urna vez embarcou, junto
corn seus discipulos, e dirigiu-se ao nordeste, nuno a Betsaida.
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A GRANDE CONFISSAO
I

Uma das coisas, que 0s inimigos de Jesus tentavam sem cessar, era afasta-lo de seus discipulos. 0 s doze deveriarn estar precavidos contra a influencia dos inimigos hipbcritas que, sob o pretexto de zelo religioso, estavam tentando destruir o Senhor.

ATRAWSSANDO 0 MAR, JESUS REPREENDE OS D I S C ~ U L O SPOR SEREM ELES TARDIOS EM OUVIR. EM BETSAIDA (TAMBEM
CHAMADA CIDADE DE PEDRO E BETSAIDA-JULIAS) CURA UM HOMEM CEGO
(Marcos 8:13-26; Mateus 16: 5-12):
Ele adverte os discipulos com insistencia: "Olhai, gaardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes."
1. Mas os lscipulos eram tardios em entender. Interpretsram ma1 Suas palavras e pensaram que Ele estivesse %lando do seu esquecimento de levar piio.
2. 0 erro deles, em pensar que Ele estivesse apenas falando
de piio material, era absurd0 e revelou o seu materialism0
de pensamento e interesse, quando deviam ter estado
pensando em coisas espirituais.
3. Voltou-se para eles corn urna repreensgo forte (Mateus
1618-11)
a. Nestas perguntas, Jesus apontou o erro grave deles,
chamando-lhes a atenqzo para o fato de que ngo estava falando sobre pzes e fermento material, e repetiu
sua advertencia a respeito do fermento (Mateus
16:ll).
4. Finalmente, entenderam que Ele estava falando sobre a
doutrina dos fariseus e saduceus e n30 sobre piio.
a. Desse momenta em diante, teriam conchecimento desse "fermento", e a paciencia do Senhor daria fi-uto.
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b. Comida e vestimenta niio ocupariam um lugar ti40 importante no pensamento deles e niio seriam a o cegos
e surdos iis coisas espirituais.
c. Tentariam discernir entre a doutrina verdadeira e a
falsa e teriam uma fk mais positiva na providencia de
Jesus sobre as vidas de seus obreiros, incutindo na
mem6ria deles as coisas que experirnentaram com Ele
no passado.
Chegando em Betsaida-Julias, provavelmente passaram a
noite 16.
1. Na manhii seguinte, bem cedo, o povo trouxe-lhe um cego, rogando que lhe tocasse.
2. Jesus, pois, tomou o cego pela m5o e o levou para fora da
aldeia, para curh-lo.
a. 0 primeiro toque - viu homens como iwores andando; segundo toque - viu nitidamente.

NAS R E G I ~ E SDE CESAREIA DE FILIPE, JESUS POE A PROVA A FE DOS DOZE NA SUA
DIVINDADE Warcos 8:27-30; Mateus 16:13-20;
Lucas 9:18-21)
A.

De Betsaida-Julias, Jesus saiu com os seus discipulos para
as aldeias de Cessaria de Filipe, visitando e pregando em
todas as aldeias.
1. A maioria do tempo foi reservada para palestras particulares com os doze.

B.

Numa dessas horas, quando "Ele estava orando 1 parte,
achavam-se com Ele somente seus discipulos" (Lucas
9:18) e, depois da oraqgo, enquanto estava "no caminho",
Ele interrogou os discipulos acerca do que os homens estavam dizendo dEle: "Quem dizem os homens que sou
eu?"
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1. Esta pergunta foi projetada pwa preparar os coragks para a pergunta a seguir.
Falaram-lhe francamente o que o povo dizia. 0 povo poderia tributar-lhe um lugar entre os profetas, mas ainda
niio chegara ao conhecimento do seu carhter verdadeiro ainda n8o 0 conhecia como o Messias.
Depois, Ele formulou uma pergunta de suma importiincia: "Mas v6s, quem dizeis que eu sou?"
1. "Tu es o Cristo, o Filho do Deus vivo", exclarnou Pedro,
2. Mateus 16:17-19 - As chaves do Reino e as condigks
para entrar no Reino.

JESUS PREDIZ CLARAMENTE A SUA MORTE E RESSURREICAO (Marcos 8:3137; Mateus 16:21-26; Lucas 9:22-25):
"Desde ent8oW,Jesus entra numa nova fase de seu ministhrio. Ele agora C aceito como o Messias por um peqneno
grupo de discipulos, plenamente convictos, e revela claramente que 6 o Messias.
0 tempo era oportuno para a revelaq8o aos seus discipulos, a respeito da tragbdia de sua morte, que se darira mais
ou menos seis meses depois.
1. Nenhuma das refedncias simb6licas que dera havia sido
entendida pelos discipulos que tinham as mesrnas ideias
correntes dos judeus com respeito ao Messias.
2. Mas eles declararam sua crenga nEle e sua lealdade para
corn ele e estavam preparados para receber o choque rude
da revela@o de sua morte iminente.

entito", comeqou Jesus a mostrar aos seus diseipulos, aberta e chramente, a necessidade de sua morte, sofrimento e ressurreiq30..
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1. Agora Ele podia falar claramente a eles sobre um assunto
60cheio de presshgios sombrios
2. No meio da nuvem escura de sua morte tritgica, Ele colocou o arco-iris da sua ressurreigiio.
a. Por enquanto, os discipulos apenas viram a nuvem e
niio o arco-iris da promessa.

D. Jesus revelou quatro coisas sobre a triste necessidade que
enfrentou; havia uma obrigaqlo na sua vida a qua1 precisava enfrentar.
1. Ele devia deixar JerusalCm por urn pouco de tempo. Era
impossivel que um profeta perecesse fora daquela cidade,
a assassins de profetas.
2. Era necesshrio que "Ele sofiesse muitas coisas, atraves
dos anciiios, dos principais sacerdotes e dos escribas."
a. Era completamente estranha B qualquer concepgiio
dos judeus que o seu Messias sofiesse.
3. Depois vem o claro, rude e chocante fato da sua morte.
4. Era apropriado que a mensagem sombria de sua morte
fosse aliviada pela esperanga gloriosa de sua ressurreigiio.
a. Era necesshrio que estas quatro coisas fossem repetidas vez apcis vez para os discipulos, a fim de que eles
entendessem.
E.

Pedro repreende o Senhor: "Tem compaixlo de ti, Senhor, isso de mod0 algum te aconteceri."
1. "Arreda Satan&!"
a. Pedro se colocou ao lado do grande advershrio, pensando nas coisas dos homens e niio nas de Deus.

F.

Jesus comeeou entlo a ensinar-lhe o principio de que,
"negar-se a si mesmo e levar a sua cruz" C a lei fundamental do discipulado.
1. A essencia do mais alto dever e a revelagiio de tudo que C
mais valioso na vida se encontra na lei da abnegagiio prcipria. Jesus revela esta lei em palavras que tem penetrado

prohndamente na consci4ncia da hmanidade (Mateus
16:2626).
a O discipulo deve tomar a sua cruz diariarnente para
segui-lo, negando-se a si mesmo.

I\

A VZMllA DO FILHO DO HOlMEM NESTA GERACAO (Marcos 8:39-9:l; M ~ t e u s16:27-28; Lucas 926127):

A.

Jesus especifica uma razlo para 4 sua filosofia de viJa
para os discipulos. O Filho do orh hem hii de ter s vit6ria
final.
1. Corn a crucificac;ii~,viria urn autnento do pader e da g16ria do Reino de Crist.
2. A majestade de seu sacrificio serfa comc) tuna grande luz
que haveria de brilhar do Calvhrj~,espalhando seus raios,
atraves das trevas do mundo, parq lodge e ptjlos seculos a
segurr.
3. A ri;sswreic;iio de~nonstrariao puder do reino sobre a sepulttara. .
4. 0 Pentecostes haveria de ilustrar o poder do Reino sobre
os caraq6es e as copsciCncias dos homens.
5. Jesus tern se manif~stadoem jdzo e gloria p l o s sdcdos,
mas tera a vitbria final quando aparecer nas nuvens, no
segundo advento, quando vira para executar juizo.

A transfiguraqiio se enquadrou exatamente no plano progressivo de instruqiio para os discipulos.

1. Havia de ser para eles uma prediqiio da ressurreiqiio de
Jesus e, de igual modo, das suas prbprias vidas alCmtiimulo.
2. Havia de abrir o seu entendimento acerca da gloriosa vitbria do reino, atrav6s da morte expiatbria, da ressurreiqiio e do advent0 final do Messias.
3. Havia de proclamar que a Lei e os Profetas se curnpriram
em Jesus.
4. Havia de proclarnar que eles (e nbs) haviamos de ouvir
Jesus!
5. TarnbCm, mostrou que h5 "somente Jesus!"Colossenses
2:9 "Porquanto nele habita corporalrnente toda a plenitude da divindade.")

I.

A TRANSFIGURACAO DE JESUS NUM MONTE, PROVAVELMENTE HERMOM, PERT0
DE CESAREIA DE FILIPE (Marcos 9:2-8; Mateus 17:l-8; Lucas 9:28-36):

A.

Durante os seis ou oito dias que se seguiram 5 primeira
liqao acerca do principio da cruz, Jesus repetiu aquela
liglo diversas vezes para seus discipulos, esforqando-se
para que pudessem compreende-la.
1. Eram preparados para recebgla, mas relutantes para aceitii-la.

B.

Jesus levou Pedro, Tiago e Joao a um alto monte, onde
ficaram separados uns dos outros.
1. Ao chegarem, os discipulos achavam-se possuidos de sono, mas conservararn-se acordados.

Jesus orou e, enquanto orava, a aparencia do seu rosto se
transfignrou e resplandecia como o sol, e as suas vates
tornaram-se brancas como a luz.
1. A Sua divindade rompeu-se pelo veu da came e resplandemu ate que suas proprias vestes brilharam como a luz
do sol.
a. Ela continua a "romper-se" ao entendimento daqueles
que querem vi5-lo hoje em dia. De outro mod0 nwlca
veremos o Senhor Jesus como o verdadeiro Deus.
2. Despertados pel0 resplendor, os discipulos forarn tomados de grande medo. Entiio virarn a Sua gloria, e apareceram dois homens, MoisCs e Elias, falando com Ele.
a. 0 assunto: A sua partida, que estava para cumprir-se
em Jerusalem.
3. Aqui havia dois representantes da Velha Alianqa:
a. Moises, o seu fundador, representando a Lei, que conduziu o povo no i5xodo da escravidtio do Egito.
b. Elias, o seu profeta mais conhecido, que foi levado
aos ceus num cano de fogo, e que voltaria como precursor da nova dispensaqiio (segundo a tradiqSo popular do povo).
c. De certa maneira, podiamos dizer que a Lei e os Profetas estavam enchendo Jesus com a sua gl6ria.
(Tabernaculo - candelabro e as duas &ores de oliveira)
1) Lucas 16:16, Jesus foi o cumprimento da Lei e
dos Profetas, "A Lei e os Profetas vigorarm ate
Joiio..."
4. Jesus havia de conduzir o seu povo num novo Sxodo da
escravidso do pecado e ser o profeta da nova dispensaqiio, charnando o p v o ao arrependixnento e a uma nova
vida em Deus!
a. Isto, Ele ia realizar pela sua morte expiatoria.
0 s discipulos ficaram confundidos e cbeios de grande te
mor. @ando a vislo comqou a desaparecer, Pedro, sem
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realmente entender o que estava dizendo, exclamou:
1. "Mestre, bom C estarmos aqui e que faqarnos trss tendas;
uma sera tua, outra para MoisCs e outra para Elias."
a. 0 seu pensamento: "por que descermos 21 planicie e
retomar o conflito? Por que irmos a JerusalCm para
morrer? Niio seria melhor permanecermos no monte
nesta comunhiio celestial?
1) Mas nbs niio podemos ficar no cume da montanha! 0 fiuto cresce no vale! E Jesus C o Lirio dos
Vales!

E.

Falava Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu.
1. De repente, veio uma voz que procedia da nuvem e que
dizia: "Este C o meu Filho amado, EM quem me compraZO: a ele ouvi."
a. Ntio mais achariamos a salvagiio na lei e nos profetas,
nos rituais, cerim6nias e formas -a Ele ouvi!
b. Ouvi a sua mensagem a respeito da crucificaq30 e ressurreiqtio, ascenstio e descida do Espirito Santo!
c. Ouvi as suas promessas e pretens6es.

F.

Por meio da transfiguraqlo, os discipulos foram ensinados que o sofrimento vicririo (substituinte) e a morte nlo
eram incompativeis com a concepqlo do Antigo Testamento a respeito dum Messias Espiritual.
Eles receberam a confirmaqlo, pela voz dos cCus, acerca
da sua confisslo a respeito de Jesus como Messias e Filho
de Deus (a manifestaqlo de Deus em came humana).
1. Anos depois, ao escrever a sua segunda epistola, Pedro
lembrou-se vivamente desta voz (I1 Pedro 1:17, 18).
"Fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele
recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glbria, quando pela glbria excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: 'Este C o
meu Filho amado, em quem me comprazo.' Ora, esta
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voz, vinda do cdu, nos a ouvimos quando est&varnoscorn
ele no monte santo."
H.

Jesus j6 os tinha instruido a respeito da sua natureza divina e sobre a necessidade da sua morte viciiria; o testemunho celestial agora estii reforgando e confirmando as instrug6es que antes havia dado.

I.

Estavam caidos de brugos, cheios de grande medo, quando Jesus tocou-lhes e disse: "Erguei-vos, e nlo temais!"
1. Quando levantaram os olhos, a ninguem virarn sen50 s6 a
Jesus!

II. A DISCUSSAO A RESPEITO DA RESSURRI31-

CAO E PERGUNTAS A RESPEITO DE ELIAS,

NA DESCIDA DO MONTE (Marcos 9:9-13; Mateus 17:9-13; Lucas 9:36):
A.

Jesus ordenou-lhe que a ninguCm contassem a vislo, at6
que Ele ressuscitasse dentre os mortos.
1. Esta experiencia haveria de grandemente fortalece-10s
acerca de tudo que logo ia acontecer; serviria especificamente para esclarecer o seu entendirnento a respeito da
ressurrei@o.
2. 0 s discipulos continuaram perguntando uns aos outros
sobre o que seria ressuscitar dentre os mortos.

B. Outra pergunta sCria que surgiu foi a respeito de Elias.
Viram Elias com MoisCs e Jesus. Interrogaram Jesus, dizendo:
1. "Por que dizem os escribas ser necesshrio que Elias venha primeiro?"
2. A Sua resposta: "Elias, vindo prirneiro, restam todas as
cousas; como, pois, estA escrito sobre o Filho do homm
que era precis0 que sofresse rnuito e fosse aviltado
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(desonrado)? Eu, porkm, vos digo que Elias j9 veio, e fizeram corn ele tudo o que quiseram, como a seu respeito
esth escrito."
a. Entiio, por fim, entenderam claramente - Jesus lhes
falara a respeito de Jo5o Batista, que foi decapitado.

A VOLTA PARA CAFARNAZTM
0 pride de relativa tranquilidade estava agora chegando ao

fim. Jesus tinha dirigido os seus discipulos atraves das experiencias
de quase seis meses, dando-lhes urn entendimento mais intirno da
Sua propria natureza e do verdadeiro carhter de Seu Reino. Agora,
volta pela Galileia secretamente, para uma breve visita a Cafarnaum, antes de ir para a Judeia, Seu ministerio final e ultima luta
em Jerusalem.

I. JESUS CURA 0 JOVEM POSSESS0 QUE OS
DISC~PULOSNAO PUDERAM CURAR (Marcos
9:14-29; Mateus 17:14-20; Lucas 9:37-43):
A.

Aqui, Jesus ensina a sua liqgo poderosa a respeito da necessidade do jejum e da oragio.

B.

Um homem traz seu filho a Jesus.
1. 0 s nove a@stolos, comissionados para fazer milagres
semelhantes na campanha, tentararn, na aus8ncia do Senhor, expulsar o dem6nio do menino.
a. Falharam! Nada puderarn fazer em seu favor.
b. Antes, tinham o poder. (Qua1 C a nossa posigtio hoje?)
2. Quando Jesus apareceu onde estavam.
a. 0 homem disse: "Se tu podes."
1) A falta de fe dos nove, refletiu em Jesus!
b. E claro que pode! Somente um mais poderoso do que
o valente podia arnarrar o dem6nio. Ele C Deus.
1) Porem, a falta de poder entre os nove apbstolos
afetou a fe desse homem.
C. Jesus coloca o "se" onde deve estar: "Se meres!"
1) 0 pai aflito p6s toda responsabilidade da cura na
habilihde de Jesus; mas Jesus devolve a responsabiIida.de a ele; a cura agora dependia somente
da fe do pai.
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d. 0 homem confessa a fraqueza de sua fC e clama desesperadamente aquelas palavras que tem sido usadas
desde engo, para expressar a suplica de muitas almas
angustiadas: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de
fC."
e. Jesus cura o menino.
3. Mais tarde, os discipulos perguntaram: "Por que n8o pudemos n6s expuls&los?'
a. "Esta casta n8o pode sair sen80 por meio de o q 8 o e
jejum." (Que gjra..del i e 0 para os dias de hoje! Omitir-se de orar C perder poder com Deus.)
Obs.: Com rela980 a esse epis6di0, na lingua original (grego),
somente o Evangelho de Marcos relaciona o fracasso com a
falta de oraq8o; a palavra "jejum" foi acrescentada pelos
tradutores. Mateus diz que o fracasso deu-se pela falta de fC
e o versiculo 2 1 do capitulo 17 n8o se encontra no original.

II. JESUS, VOLTANDO SECRETAMENTE PARA
GALILEIA, PREDIZ SUA MORTE E RESSURREICAO (Marcos 9:30-32; Mateus 17:22-23; Lucas 9:43-45):
A.

Jesus mais uma vez se volta para a GalilCia.
1. De novo, fala da sua morte, ressurrei980 e traiq8o.
a. Mas a mente dos discipulos continua obscurecida,
como sempre, sem compreender o significado das declarag6es.
b. E mais, continuaram numa timidez persistente, com
medo de fazer perguntas a respeito do assunto.

111. JESUS, 0 MESSIAS E FILHO DE DEUS, 0
VERDADEIRO DEUS, PAGA 0 IMPOST0 DO
TEMPLO (Mateus 17:24-27):

A.

Esse imposto, urn tipo de "taxa religiosla", foi provido prim
meiramente por MoisCs, por ocasiZio da edifica@o do Tabernsicdo.
1. A principio, era pago somente por ocasiZo do censo, mas
ap6s o cativeiro Babil6nico passou a ser exigido anualmente de todo Israelita com mais de 20 anos.
2. NZo era uma taxa compulsoria - mas uma obrigaeo de
todo cidadiio com a idade acima referida.

B. Jesus, como Senhor do Santusirio, deciarou estar isento.
Essa taxa era o dinheiro para a redenqtio e resgate da alma de cada homem. Como poderia o Redentor de todo o
homem pagar resgate?
2. Pagar sem declarar-se isento e sem a devida explicaqh
poderia dar a entender que Ele era um simples sudito do
Reino.
3. Por outro lado, se Ele se recusasse a pagar, o povo poderia pensar que Ele estava recusando a fazer o que todo
judeu considerava uma obrigagiio religiosa que deveria
ser cuidadosamente cumprida.
4. "Mas antes que faqamos com que se escandalizem..."
Atraves de um milagre, o dinheiro foi encontrado na boca de urn peixe.
a. 0 proposito desse milagre foi ensinar a Divindade de
Cristo e demonstrar sua prescisncia e supremacia
sobre toda a natureza.
1.

IV. JESUS ENSINA AOS DISC~PULOSAMBICIOSOS QUE OS S ~ D I T O SDO REIN0 DEVEM
SER INOCENTES COMO CRIANCAS (Marcas
9:33-37; Mateus 18:l-5; Lucas 9:46-48):
A.

Surgia uma controv6rsia a respeito de quem seria o maior
e seria honrado corn r, maior lugar no Reino, caso Jesus 0
estabelecesse.
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1. Apesar de tanta instruqiio ao contrtkio, niio podiam livrarse das crenqas tradicionais dum reino materialista.
B.

Depois de sua chegada em Cafarnaum e de ter pago o impost~,Jesus os interrogou diretamente sobre o que estavam discutindo pel0 caminho: "Sobre o que discorrieis
pel0 caminho?"
1. "Quem 6, porventura, o maior no reino dos cdus? Perguntaram.
Jesus reconhecia que a obra de disciplinar o temperamento e vontade deles era a fase mais dificil do seu treinamento. Ele os reuniu e iniciou o seu sermiio, corn urn golpe direto hs suas ambiq5es egoistas e inveja.
1. "Se algu6m quer ser o primeiro, sera o ultimo e servo de
todos."
2. Entiio, querendo reforqar o ensino de uma maneira concreta e impressionante, chama uma crianqa e coloca-a no
meio deles:
a. "Em verdade vos dig0 que, se niio vos converterdes e
niio vos tornardes como crianqas, de mod0 algum entrareis no reino dos cdus."
3. Assim, Jesus condena as suas arnbiq6es egoisticas com
grande finneza e severidade.
a. Estavam indo no sentido errado e tinham que dar meia volta.
b. A fase mais dificil no treinamento dos discipulos foi
esta: treinh-10s no reconhecirnento das reivindicaq6es
da lei do amor e se despojarem de suas pr6prias ambi@es, c i b e s e inveja do coraqiio, no relacionamento
corn a irmandade e os homens em geral.
1) Muitas pessoas dadas a muita orqiio, grandes
conhecedores da Palavra, e que ja t6m feito grandes coisas de serviqo para com os outros, ainda
falham aqui mesmo, como os discipulos falharam.

2) Quando o discipulo obreiro ambiciona posiqb,
preferencia e honra, bras para ele compromissos e
muitas vezes, o desprezo,
4. Jesus mostrou a importiincia duma hurnildade infantil,
sem pretensiies:
a. A crian~aniio tem orgulho de posiqiio ou classe.
b. Igualmente, o discipulo deve colocar de lado o orgulho e a ambiqiio egoista, entregando-se sem reserva a
obra, deixando a sua promoq2io inteiramente nas miios
do Senhor.
c. No Seu Reino, os galardiies silo dados aos humildes e
mansos, que s6 procwam um lugar mais alto para que
possarn servir mais aos outros.
d. HA m a ambig20 santa em apresentar melhor o senriqo no reino, mas esta ambiqiio santa niio ofende aos
outros, nem mostra urn espirito orgulhoso.
1) For este principio, devem govemar a sua conduta, se quiserem ser verdadeiros seguidores dEle.
5. Jesus sabia que a ambi@o e inveja seriam um cancer que
corromperia o coraqiio e estragaria a obra do evangelho.

V.

o ANGNIMO OPERADOR DE M A ~ V I L H A S
(Marcos 9:38-40; Mateus 18:6-14; Lucas 9:49-50):

A.

Isto C uma liqio de tolerancia a todos os que trabalham
para Jesus, em qualqner que seja a Area, e gozam da sna
aprovaqIo manifestada nos seus esforqos para corn Ele.
1. Quando usamos de toledncia, nZio quer dizer que podemos desculpar erros, nem sancionar doutrinas falsas ou
praticas erradas.

B.

Jesus acrescenta: "E quem der a beber ainds que seja urn
cop0
1. Eles esao protegidos por essas promessas, se eles ass*
wem o papel de discipulos obreiros humildes, que prwuram o melhor do reino e niio os principios de ambi@o
egoistas.
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C.

Ele os convence da necessidade de humildade, a verdadeira marca da grandeza, e mostra-lhes a tragCdia de conduzir qualquer um "destes pequeninos" ao pecado (Mateus
18:6).
1. Pendurasse uma grande pedra de moinho e fosse afogado
na profbndeza do mar.

D. Para acentuar a importPncia da liq80, Jesus pronuncia o
seguinte:
1. EscGndalos virgo, mas ai daqueles por quem vem os escGndalos.
a. Melhor C cortar a mi50 direita e entrar no cCu mutilado, melhor C cortar o pC direito e entrar no cCu manco,
melhor arrancar seu olho direito e entrar no cCu com
um olho, do que permitir que a mZio ou pC ou olho
sejam ministros do pecado, e ser lanqado no inferno,
onde o verme ngo morre e o fog0 ngo se extingue.
b. N6s ngo devemos permitir que qualquer membro do
corpo seja um instrumento de tropeqo para n6s, ou
para os "pequeninos", porque desse mod0 sofieriamos o castigo eterno.
1) Jesus ensinou que ha urn inferno eterno, do mesmo mod0 que ha uma vida eterna.

E.

Jesus termina a sua mensagem, dando outra admoestaqiio
sobre "0s pequeninos" e tambCm sobre a conduta dos discipulos, p e l ~fato de discutirem a respeito de quem seria o
maior.
1. Eram o sal da terra: "mas se o sal vier a tornar-se insipido, como lhe restaurar o sabor?"
2. Se Deus ama tanto "o perdido", tanto mais cuidara dos
Seus.

VI. COMO DEVEMOS TRATAR UM IRMAO QUE
NOS TEM OFENDIDO OU PREJUDICADO, E
0 NOSSO DEVER EM PERDOAR TAL HUW&O
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(Mateus 18:15-35):
Jesus continua, corn um assunto similar - o tratamento
correto de um irmao que faz qualquer mal. O assunto & o
das ambiq6es pecaminosas, invejas etc., e as consequgncias danosas Bquele que as tCm sofrido.
1. Como se deve proceder com o irrniio que o tem injuriado?
a. 0 mesmo principio de amor, que Jesus acabou de
ensinar, deve conduzir o irmiio injuriado a procumr o
bem do transgressor.
1) 0 problema deve ser tratadb particularmente entre 0s dois.
2) Se for feito com amor e paciencia, e n3o houver
exito, engo deve chamar dois imiios imparciais,
para servirem como testemunhas e ajudantes, pa. ra que o transgressor possa sentir-se convict0 e
confessar a sua culpa.
3) Como Gltimo recurso; se recusar a ouvir e a confessar, o assunto tera que ser apresentado perante
a igreja local, que tratarh corn o irmiio, tentando
conduzi-lo a atitude coneta.
a) Niio 6 a igreja que deve ouvi-lo! Ele e quem
deve ouvir a igreja.
4) Se recusar ouvir a igreja - deve ser elirninado
publicamente.
b. Jesus agora acrescenta que a aprovaqiio dos cCus %ti
dada a qualquer ato de disciplina assi,m feita de acolrdo com o espirito dos seus ensinos.
c. Um pecado escandaloso, cometido por urn individuo,
pode contaminar a todos, se niio for corretamente tratado.
Jesus acrescenta outro pensamento semelhante, na forma
duma promessa (Mateus 18:19-20):
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Jesus continua com o assunto do irmiio que nos tern injuriado, usando a pallibola do servo incompassivo.
1. Pedro perguntou at6 quantas vezes devemos perdoar ao
irmiio que nos injuria.
a. Devemos estar prontos para perdoar ofensas repetidas
e grandes.
b. 0 perdiio niio C uma quest50 de "matemtitica", mas
sim, de amor.
c. A parabola tem o prop6sito de nos ensinar o carhter
do perdiio no Reino.

VII. JESUS P ~ A
E PROVA T&S CANDIDATOS
A 0 DISCIPULADO, PARA QUE PENSASSEM
NAS C O N S E Q ~ N C I A SQUE SURGEM AO
SEGUI-LO (Mateus 8: 11-22; Lucas 9:57-62):
A.

Jesus estava, provavelmente, ainda na Galileia; o seu ministCrio terreno havia terminado, e o dia em que Ele seria
assunto ao cCu estava se aproximando.
1. Manifestou em seu semblante a intrepida resoluqgo de ir
para Jerusalem.
2. 0 seu ministkrio na Galileia, se julgado pelos padr6es
mundanos, tinha falhado. Na Judeia, a porta tinha sido
fechada para Ele.
3. Ele se esforqaria, durante estes idtimos meses, na evangelizaqiio da Pereia.

B.

S6 trQ voluntairios para segui-lo.

VIII.

A.

0s DuvIDOSOS MEIO--0s

DE JESUS
ACONSELHAM-NO A QUE FOSSE MOSTRAR-SE EM JERUSALEM. ELE REJEITA o
CONSELHO (JoHo 7: 1-9):

Estava pr6ximo o dia da Festa dos Tabernaiculos - a mai-

or e mais santa das festas dos judeus, que comemorava a
peregrinaqlo dos Israelitas no deserto.
1, Cerca de 2 milh6es de judeus estariam em Jerusalem.
0 s meio-irmlos de Jesus 0 aconselharam a assistir Zi festm
e manifestar o seu poder MessiPnico.
1. Disseram: "Se fazes estas coisas, manifests-te ao mundo" (Eles nIo acreditaram Nele).
Ele foi odiado em JerusalCm, desprezado por muitos na
Galileia, "caqado" por seus inimigos, zombado e insulhdo. Agora, seus meio-irmiios, que tinham perdido a f6 N+
le, queriam fort$-lo a mostrar-se.
A Sua resposta - veja os versos 6 e 7.
1. Eles eram do mundo, por isso o mundo n5o os aborreceu.
Jesus revelou a incredulidade deles, e por isso 0 odiaram.
0 s seus irmlos subiram para a festa, mas Jesus subiu
mais tarde, em oculto.

JESUS ASSISTE SECRETAMENTE A FESTA,
COM SEUS DISC~PULOS,PASSANDO POR
SAMAJUA (Lucas 9:51-56; Joilo 7: 10):
A.

Jesus tinha pleno conhecimento da aproximaqilo de sua
morte, da ressurreiqfio e da ascenslo. Ele, de prop6sit0,
com determinaqlo de vontade, apesar dos perigos, caminhou para JerusalCm.
1. Enquanto viajava, havia tal express50 na sua face que os
discipulos ficaram cheios de temor e maravillha.

B. Ele havia de passar por Samaria.
1. A aldeia Samaritans recusou aceitar sua passagem.
2, Tiago e Joi30, "filhos do trovIo", ficaram profimdamente
ofendidos e aborrecidos com isto.
153
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a. Certamente era o bastante que Jesus fosse rejeitado
pelos judeus, e era demais, que tambCm fosse ofendido por estes "cHes Samaritanos."
3. "Queres que mandemos descer fog0 do cCu para os consumir?''
4. Jesus respondeu: "V6s nHo sabeis de que espirito sois.
Pois o Filho do homem niio veio para destruir as almas
dos homens, mas para salva-las."
a. 0 Desafio do MinistCrio.
1) E para salvar - e nHo destruir! Qualquer pessoa
pode destruir! Mas salvar C tarefa dos chamados
e escolhidos.
5. E seguiram para outra aldeia.
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0 MINISTERIO EM JERUSALEM
0 s judeus procurararn Jesus na festa. Havia grande murmura$80 entre o povo a seu respeito. Uns diziam "Ele e bom", e outros,
"NZio, antes, engana o povo."

I.

A PRESENCA DE JESUS NA FESTA CRIA U M
GRANDE ALVOROCO A RESPEITO DO MESSIAS (Jolo 7:ll-52):

A,

0 s primeiros discursos "em meio B festa" (Jof o 7:14-36).

1. Quando o alvoroqo alcanqou o seu auge, Jesus subiu ao
templo e comeqou a ensinar.
a. Jesus encontrou tr8s grupos de homens no primeiro
dia, enquanto ensinava.
1) 0 s lideres dos judeus;
2) 0 s habitantes de Jerusalbm;
3) 0 s guardas mandados pelos principais sacerdotes.
2. E os judeus se maravilhavam e diziam: "Como sabe este
letras, sem ter estudado?'(v. 15).
a. Foi o Seu conhecimento dos livros sagrados - que
deviam ser aprendidos - que confundiu os lideres dos
judeus.
1) Jesus se mostrou conhecedor das coisas que supunham serem conhecidas somente pelos escribas e mestres.
b. Pensavam que Jesus era apenas urn entusiasta e autodidata.
3. Jesus enfientou a zombaria com uma declaraq8o significativa: "0 meu caminho n5o e meu, e, sirn, daquele que
me enviou" (verso 16).
a. Ele lhes disse o h i c o mod0 como poderiam provar a
verdade de Seu ensino (verso 17),
b. A raz5o porque d o entenderam o Seu ensino: "niio
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queriam ser fiCis a verdade que ja receberarn." (verso
19).
4. Outros continuam com o discurso (verso 20-30).
a. Muitos creram nele, por causa desse discurso.
5. Quando os fariseus souberam que havia muitos crendo na
Palavra de Jesus, mandaram guardas para prendblo
(verso 32-36).
a. Quando eles apareceram, Jesus, simplesmente declarou que, em pouco tempo, Ele iria sair de entre eles e
voltar aquele que 0 enviou.
1) "Haveis de procurar-me, e niio me achareis; tambCm onde eu estou, vds n2o podeis ir." (verso 34)
(Onde esth Ele indo? Dispersiio dos judeus? Gentios?) Mas ninguCm compreendeu estas palavras.
a) Foi um mistCrio para todos.

B.

0 liltimo dia da festa chamava-se o grande dia ou Hosana
Rabba. Foi celebrado como um sfibado, talvez em memciria de Israel em Canal.
1. Joiio 7:37-39, o Espirito aqui mencionado foi dado depois, no dia de Pentecostes.
2. A estrutura do cristianismo havia de edificar-se em quatro grandes pilares:
a. Na vida exemplar de Jesus, nos mostrando a verdadeira norma (padriio) de vida.
b. Na cruz, encontrando-se com o pecado, com o sofiimento e com a morte, numa vitdria decisiva.
c. Na ressurreigiio, selando a vit6ria da cruz, e revelando a imortalidade e a vida eterna.
d. No Pentecostes, tornando disponivel a vida eterna, na
experiencia humana terrestre.
1) Enquanto Jesus estivesse aqui, em carne, a sua
presenga histdrica tornava impossivel a realizagiio da sua presenga duradoura, que se seguiu A
ressurreigiio e foi realizada no dia de Pentecostes.

3. De novo, houve divisgo entre a multidiio (verso 40-43).
Uns diziam:
a. "Este e verdadeiramente o profeta"
b. Ele e o Cristo (Messias)
c. Porventura o Cristo vira da Galileia?
4. 0 s soldados voltaram aos fariseus de mlios vazias. E confessaram: "Jamais alguem falou como este homem."
a. "Sera que tambkm vos fostes enganados? Porventura
creu nele alguem dentre as autoridades, ou algum dos
fariseus?"
1) Mas os fariseus, endurecidos, pensaram que st5 os
ignorantes goderiam crer a l e . (verso 48,49).

11. A HIST~RIADE UMA ADULTERA, TRAZIDA
A JESUS PARA WLGAMENTO (Joiio 7 5 3 8: 11):
A.

-

Fazem uma armadilha Moish, na Lei, diz que deve ser
apedrejada - o que diria Jesus?
1. Apedreja-la - mas t proibido pelo govern0 Romano fazendo isto criaria problemas.
2. Solth-la - mas, fazendo isto, quebrariarn a Lei de MoisCs.

B. A resposta: "Aquele que dentre v6s estiver sem pecado,
seja o primeiro que lhe atire pedra."

111. DEPOIS DA FESTA DOS TABERNACULOS,AINDA NO TEMPLO, JESUS AFIRMA SER A
LUZ DO MUNDO (Joiio 8:12-20):
A.

Dissera, no dia anterior, que era a iigua da vida que satisfaz r3 necessidade individual de cada alma. Agora afirma
ser a luz do mundo, derramando os seus beneficim sobre
a r a p humana inteira, igual luz do Templo.
1. J03o Batista charnara Jesus "a verdadeira luz."
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2. 0 Salrnista chamou Deus "sua luz."
3. Isaias referiu-se ao Messias como sendo a luz eterna.
4. "A Luz" foi urn titulo judaico para o Messias.

B.

Aqui, Jesus afirma ser a luz da raea humana inteira, judeu e gentio, uma reivindicaq50 que assustou os fariseus e
criou dentro deles um forte espirito de antagonismo.
1. A sua reivindicaqgo foi a de ser a luz que produz vida.
2. Quem 0 seguisse ngo andaria nas trevas da ignoriincia,
do pecado e da morte espiritual.

C.

0 s fariseus 0 desafiaram. "Tu dhs testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho n5o C verdadeiro."
1. Segundo as suas tradi@es, "nenhum homem podia dar
testemunho de si mesmo."

D. Jesus respondeu (verso 14), "posto que eu testifico de mim
mesmo, o meu testemunho C verdadeiro, porque sei donde
vim e para onde vou; mas v6s n5o sabeis de onde venho,
nem para onde vou."
1. Noteosversos 17e 18
a. Seu proprio testemunho, tanto nas Suas palavras
quanto na Sua vida sem pecado, junto com o testemunho aprovado por Seu Pai (o grande poder de Deus
por dentro, fazendo milagres) cumpriu todas as exig6ncias da Lei.
1) 0 testemunho de uma vida foi sempre o ultimo
apelo. A Sua vida perfeita e a aprovaq30 do Pai
(0s milagres que fazia) confirmam a sua reivindica@o de ser a luz do mundo.

E.

0 s Fariseus disseram: "Onde esth teu Pai?" ( 0 segundo
testemunho)
1. Resposta: "Ngo me conheceis a mim nem a meu Pai; se
conhecesseis a mim, tarnbem conhecerieis a meu Pai."
a. Se tivessem sido homens espirituais, tendo uma justa
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concede Jesus, seriarn -Ern capazes de conhecer o Pai.
b. Deus so pode ser conhecido espiritualmente. A sua
falha em conhe&-lo revelou a sua falta de espiritualidade.

IV. OS FARISEUS TENTAM APEDREJAR JESUS,
QUANDO ELE REVELA A SUA TEND~NCLQ
PARA 0 PECADO (Jolo 8:21-39):
A.

Mais tarde, possivelmente no dia seguinte, Jesus demonstra claramente a grande diferenqa entre Ele e seus inimigos; em destino e cariiter.
1. De novo, falou-lhes da Sua partida. Disseram: "Irii suicidar-se?"
2. Respondeu: "Se nHo crerdes que eu sou (Ele) morrereis
nos vossos pecados." (Jogo 8:24) (Estava falando do Pai,
veja verso 27).
a. Ngo podiam compreender. Estavam profundamente
preocupados acerca de urn salvador terreno; por isso
nHo podiam reconhecer Jesus como Deus.
3. "Quando levantardes o Filho do homem, enti30 sabereis
que eu sou e que nada faqo por mim mesmo; mas falo
como o Pai me ensinou." (verso 28).
a. Veja verso 29 "0 Pai estava no Filho. Ngo 0 deixou
SO."
4. Entgo disse-lhes Jesus (versos 31 e 32); "Se vos permanecerdes na minha Palavra, sois verdadeiramente meus
discipulos; e conhecereis a verdade e verdade vos libertara?"
a. Interpretaram ma1 as suas palavras (verso 33); no seu
orgulho de raGa, esses judeus forarn ofendidos com a
sugestgo de serem escravos.
1) Tinham esquecido o Egito, a Assiria, a Babilania
e, agora, &ma.
5. Jesus nSio estava falando num estado civil (politico). E-
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ram fisicamente filhos de Abraiio, mas moralrnente escravizados ao pecado, tanto quanto os outros.
6. Veja os versiculos 35,36 - "Se o Filho vos libertar..."
7. Note os versiculos 37-59
a. Leia os versiculos 56,57
b. Versiculo 58, "Antes que AbrGo existisse, EU
SOU!"
1) Agora compreendiam a sua linguagem, Tinha usad0 o t h l o que JEOVA usou quando se revelou
a Israel no Egito.
2) Ngo havia dtivida. Estava afirmando e reivindicando ser o eterno Deus manifestado na carne.
c. Pegaram em pedras para o apedrejar, mas Jesus se
ocultou e saiu do templo.

..

V.

A CURA E CONVERS~ODE UM HOMEM CEGO DE NASCENCA (Joiio 9:l-41):

A.

Pouco tempo depois, Jesus se apresenta de novo no templo.
1. Era ali que a batalha deve ser travada at6 o fim, contra o
cerimonialismo do sistema dos rabis.

B.

"Quem pecou?" perguntaram os discipulos.
1. A maior preocupqgo de Jesus ngo a de era culpar o homem ou seus pais pela sua condiggo lamenthvel, mas a de
fazer algo para tira-lo do seu estado miserhvel e sem luz.
(Esta deve ser a nossa preocupagiio maior).
2. Deviam aprender a ver tais casos, de uma humanidade
enferma e aflita, como oportunidades para a manifestaqgo
das obras do grande amor redentor de Deus.
3. Ele lhes mostrou a necessidade e urgencia de entregaremse a esta atividade, enquanto tinham a oportunidade de
fazerem boas obras.
4. TambCm lembra-lhes que os seus pr6prios dias de servigo
sgo limitados e que devem trabalhar enquanto pudessem,

I

C.

A cura - barro e saliva - Jesus usou este mCtodo sornente
wmo uma ajuda i f6 dos homem.
1. Lavou-se no tanque de Siloe e voltou vendo.

D. 0 s fariseus:
1. Comegaram a perguntar-lhe a respeito de como o homem
foi curado. No comego, niio negaram nem o fdo da cur9
nem a identidade do homem.
2. Niio podiam negar o milagre, mas queriam desacreditar r,
carater de Cristo.
a. Quebrou a lei do shbado, tanto pela agiio quanto pelas
palavras. (Quebrava a lei do shbado "habitualmente.")
b. Alguns diziam: "Esse homem ngo e de Deus porque
niio guarda o shbado."
c. Outros diziam: "Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais?"
3. Chamaram os pais do que fora cego. Estes sentiram medo
de serem expulsos do Templo. Disseram: "Ele idade tem
- interrogai-0."
a. Veja o poder que ha no medo.
4. 0 homem e expulso do Templo.
a. Notemos isto - No momento em que a porta da sinagoga foi fechada para ele, a porta do reino abriu-se
para receb&lo.
b. Esse homem, que deu seu testemunho corajosamente
perante o concilio, imedatamente se curvou diante de:
Jesus e o louvou, quando Jesus se revelou a ele.

E. Jesus disse: "Eu vim a este mundo para juizo, a fim de
que os que n8o veem vejam, e os que veem se tornem cegas?
1. 0 s fwiseus responderam, "Acaso tarnbbm 116ssomos ce-

gos?"
a Suspeitavam que Jesus insinuillra que eles erarn egos,

mas pensavam que Ele niio ousaria enfientar sua autoridade, demonstrada ao expulsarem o homem do templo.
2. Jesus respondeu claramente: "Se f6sseis cegos, niio terieis pecado algum, mas, porque agora dizeis, "N6s vemos", subsiste o vosso pecado."

VI. COM A ALEGORIA DO BOM PASTOR, JESUS
FAZ CONTRASTE ENTRE ELE E OS LIDERES E FALSOS PROFESSORES (JoQo10:l-21):
A.

Continuando, tendo ensinado sobre a cegueira dos fariseus, (que professavam ser os professores do povo) - Jesus explica, com uma alegoria bbvia, o contraste entre Ele
e esses falsos professores.
1 . Observamos que eles tinham acabado de expulsar o
mendigo cego que Jesus curara.

B.

Em relaqlo ao redil do reino e da igreja, Jesus C a porta
(Joiio 10:l-6) e, em relagto ao rebanho, Ele 6 o bom pastor (Jolo 10:7-16).
1. "Eu sou a porta das ovelhas" - uma declara~iioque nos
faz lembrar de outras declara~6esfeitas recentemente a
respeito da Sua natureza e da Sua missiio, como o piio da
vida e a Qua viva.
2. Jesus afirma ser a imica porta do redil espiritual, pela
qual os verdadeiros pastores entram.
a. Ja havia muitos falsos messias e lideres que tinharn
feito destruiqiio dentro do rebanho.
b. 0 s escribas e fariseus tinham acabado de dar perfeita
ilustraqiio disto em expulsar o pobre mendigo que Jesus curara.
3. Jesus, de novo diz, "Eu Sou a Porta", "Se alguCm entrar
por mim, sera salvo; entrari e saki e achara pastagem."
4. "Eu sou o bom Pastor", declara Ele.
a. A Biblia em hebraico: Eu sou Aquele Bom Pastor.

Referia-se ao capitulo 34 de Ezequiel34: 11.
b. O born pastor dh a sua vida, em sacrificio de si mesmo, p l a s ovelhas. Por outro lado, o mercenario trabaIiha por lucro, e niio e um verdadeiro pastor.
c. Tal mercenario niio sente que as ovelhas h e pertencem, nem tern interesse verdadeiro nelas, como tem o
pastor.
1) Ele, vendo o lobo, abandona as ovelhas e foge.
Jesus, olhando para adiante, ve a sua cruz e a universalidade do Seu Evangelho. Acrescenta: "Ainda tenho outr~s
ovelhas, niio deste (judaico) aprisco."
a. As do mundo gentio, Ele as conduzira para dentro,
ouvirgo a sua voz, e, entiio, havera um rebanho e urn
Pastor.
Mais uma vez, Seu discurso criou dissensgo entre os judeus. Muitos diziam: "Ele tern dem8nio e enlouqueceu;
por que o ouvis?"
1. Mas outros contradiziam e afirmavam firmemen&: "Este
modo de falar niio C de endemoninhado; pode, porventurayum demBnio abrir os olhos aos cegos?"
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A CAMPANHA FINAL NA JUDEIA
Comeqando a sua campanha em JerusalCm, Jesus dirigiu-se
para todas as aldeias e distritos populosos ao redor dela.

I.

A MISSAO DOS SETENTA: 0 PRAZER DE
CRISTO NO TRABALHO DELES (Lucas 10:l24):

A.

Ocorreu, alguns dias depois dos acontecimentos da jornada, quando desceram da Galileia (Lucas 9:46-62), que Jesus anunciou a escolha de 70 "outros discipulos", para
uma miss50 especial.
1. Ja tinha escolhido 12, alguns meses atris, e os mandara
de dois em dois para realizar uma campanha evangelistica na Galileia (Lucas 9: 1-6).
2. Agora emprega o mesmo mktodo, em uma escala maior,
na Judeia.
3. Ele usa os 70 para fazerem o que os 70 do SinCdrio falharam em fazer na preparagiio do povo para a vinda do
Messias.
a. Este nlimero tamb6m fazia referhcia aos 70 ancigos
no tempo de MoisCs.
b. Havia 70 naqbes conhecidas no mundo, naquele temPO.
1) Aqui estava uma implicaqiio na obra universal do
Reino, um rnissionivio representante para cada
naqiio.
4. Foram mandados de dois em dois por causa da vantagem
da camaradagem e eficisncia.

B.

Jesus apresentou aos 70 certas consideraq6es e instruqces:
1. Declarou que a campanha devia ser realizada, porque "a
seam C grande, mas os trabalhadores siio poucos."
a. 0 mCtodo para aurnentar o nlimero de obreiros havia
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de ser o da oraggo a Deus, pedndo que Ele aurnentasse o nimero. Qraqiio, o metodo mais eficaz para aumentar o n b e x o de obreiros.
Foram avisados das perigos que haviam de enfientar. Haviam de ser como cordeiros no meio de lobos. No meio
destes perigos, haviam de comportar-se com inocCncia e
conduta inofensiva.
Haviam de depender dos outros, para quem ministravam,
para o seu sustento. Niio deviam levar bolsa, nem alforge
(provis6es), nem sandhlias extras.
Niio deviam gastar tempo sem necessidade, em conversas
superficiais.
Deviam comportar-se bem em qualquer aldeia que entrassem. Se fossem recebidos de boa vontade, deviam
aceitar com cortesia a hospitalidade, comendo do que eles tivessem.
A missiio havia de ser a de pregar e curar; e a mensagem
- em poucas palavras - foi, "Esta proximo o Reino de
Deus."
Haviam de tratar com os adversarios corajosarnente.
Quando niio fossem recebidos, deviam sacudir o ph dos
pks e deixar tais lugares.
0 Senhor acrescenta uma ilustraqiio poderosa das consequCncias aos que o rejeitassem (Lucas 10:13- 15).
a. As cidades que rejeitassem os Seus obreiros, sofreriam as mesmas consequCncias hodveis.
0 Senhor salienta-lhes o poder e autoridade de sua missiio (verso 16).

0 s 70 regressam com alegria, dizendo: "Senhor, os pr6prios demanios se nos submetem pelo teu nome."
1. Jesus falou-lhes e disse associando este fato a queda de
Satanis: Eu via a Satanas caindo do ceu como urn r e l b Pago.
2. Acrescenta o que Ele lhes deu (versa 191,
3. Mas niio obstante, niio deviam se alegrar pel0 poder que
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tinham sobre os demhnios, mas porque seus nomes estavam arrolados nos cCus.

D. Notemos sua oraqlo de regozijo (verso 21, 22); tambCm
notem os versiculos 23 e 24.

11. A PERGUNTA DE UM DOUTOR DA LEI E A

P&OLA
10:25-37):

DO BOM SAMARITAN0 (Lucas

A.

Este C um ensino maravilhoso dado por Jesus - e uma das
mais belas dentre as suas pariibolas.

B.

Um certo doutor da lei se levantou, dentre os sentados na
sinagoga, e fez-lhe uma pergunta.
1. Queria p6r Jesus a prova, como mestre.
2. Talvez o seu motivo tenha sido apanhar Jesus em armadilha; ou, ainda, 6 possivel, que tivesse um desejo sincero
de conhecer um caminho melhor nesta vida.

C.

A sua pergunta: "Mestre, que farei para herdar a vida
eterna?"

D. Jesus sabia que o homem tinha estudado a lei nos seus
m~ltiplosdetalhes e pelo menos conhecia "a letra da lei."
Por isso, perguntou-lhe, "Que esth escrito na lei?"

E.

A resposta: "Amariis o Senhor teu Deus de todo o teu coraqiio, de toda a tua alma, de todas as tuas forqas e de todo o teu entendimento; e amariis o teu prbximo como a ti
mesmo."

F.

Jesus tratou esta resposta como sendo sincera.
"Respondeste corretamente; faze isto e viveriis."
1. A falha neste plano 6 que nunca houve homem que tives-

se obtido a vida eterna por ele; porque tambdm nunca
houve homem que tivesse cumprido toda a lei.
2. Nenhum homem, pudera viver uma vida sem culpa perante a Lei. Uma pequena falha traria o fracasso.
G.

0 doutor, envergonhado, tentou justificar-se: "Quem 6 o
meu pr6ximo?"

H. Jesus apresenta a partibola do Bom Samaritano.
1. 0 Sacerdote: viu o homem ferido, passou de largo, para
evitar a contaminaqi30 cerimonial.
a. Aqui temos urn quadro vivo da pureza cerimonial ao
preqo do dever e dos principios morais.
2. 0 Levita: tambem o viu e passou de largo. Foi assim que
tratou com uma pessoa em anghtia.
a. Niio houvera amor pel0 proximo nem no sacerdote
nem no levita.
3. Mas urn certo Samaritano...
a. Um contraste tilo severo entre o samaritan0 desprezado e os clerigos ortodoxos dos judeus, que supostamente ministravam nos assuntos religiosos para o
bem-estar do povo.
b. A misericordia do Samaritano niio era da letra mas do
espirito, niio guiado por preconceitos raciais ou nacionais, mas universal, e niio limitada por conveniencia
pessoal. Um ato sacrificial.

L

Quando o doutor fez a pergunta, "Quem C o meu pr6ximo?", estava limitando a sua concepqlo de Lbprriximon
como sendo apenas os de perto dEle, que podiam retribuir os seus atos de bondade. Um ponto de vista completamente egoista.

J.

Jesus substituiu esta csoncepqiio por uma de urn amor que
se etende: "Para quem eu posso ser vizinhot* fiQuem
reivindica a minha ajuda de boa v i z i n h a n ~ ? ~ '

I

167
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1. Exigiu que o doutor respondesse: "Qua1 destes trGs te parece ter sido o pr6ximo ao homem?'
2. 0 doutor foi obrigado a admitir. "0que usou de misericilrdia para com ele."
3. "Vai e procede tu de igual modo."
a. 0 meu pr6ximo 8 qualquer homem, judeu ou gentio,
preto ou branco, rico ou pobre, educado ou ignorante,
que precise da minha ajuda e a quem eu tenha poder e
oportunidade de ajudar.
b. Um amor que nos impulsiona a fazer algo por qualquer alma necessitada este 6 o tip0 de amor que Deus
revelou para corn o homem necessitado, quando mandou o seu Filho para ser o nosso Salvador.
c. E aquele amor leal que devemos ter para com Deus e
os homens, se quisermos obter a vida eterna,

111. JESUS, 0 CONVIDADO DE MARTA E MARLA,
EM BET^ (Lucas 10:3842):
A.

Quando Jesus foi a Betlnia com seus discipulos, recebeu
um convite especial da famflia.

B.

Parece que era uma famMa de certa riqueza e que gozava
de alguma posiqiio social em Betlnia e JerusalBm.

C.

0 cariiter das duas innas formava urn grande contraste.
1. Maria: tomou o seu lugar no chiio, bem na frente, aos pCs
de Jesus, assim se mostrando discipula dEle.
a. Tinha a atitude de um ouvinte desejoso de ouvir cada
palavra do Messias.
b. Reconheceu Jesus como seu Senhor e queria saber a
sua vontade para com ela.
2. Marta: "agitava-se de um lado para outro," muito distraida com as tarefas da casa.
a. Estava preocupada com a preparaqiio de um jantar
caprichado para Jesus.
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1) Escolheu uma "boa parte", ainda que Maria tivesse escolhido a melhor parte.
Preocupaqiio em demasia corn tarefas domesticas pode tomar o lugar das coisas mais importantes, tal como as horas de meditaqiio aos pes de Jesus.
1) No seu "muito serviqo" e demasiada preocupaqiio, tornou-se cansada e nervosa e, por isso, deixou urn pouco de inveja entrar no seu coraqk.
Marta censura Jesus e Maria, por esquecBla.
Jesus a repreende ternamente, dizendo: "Marta, andas
inquieta e te preocupas com muitas coisas. Pouco e
necesshio..."
1) Ha alguma coisa mais importante do que qualquer
outra, aquela "coisa espiritual" que Maria escalhera.
Jesus niio repreendeu o serviqo de Marta, mas a sua
preocupaqiio demasiada com as coisas materiais e sua
distraqiio, nervosismo, ansiedade, e raiva.

IV. DE NOVO JESUS ENSINA AOS DISC@ULOS
COMO DEVEM ORAR (Lucas 11:l-13):
A.

Um dos principais elementos em toda obra do Senhor, e
agora, especialmente, nesta campanha intensa, foi a ora@o.
1. 0 exemplo de Jesus em oraqgo, nesta campanha, inspirou
os discipulos a desejarem saber como orar melhor.
2. A oraqiio era sistematica, no procedimento de sua campanha na Judeia, e habitual na vida de Jesus;

B.

Lucas registra um exemplo mais breve desta oraqiio modelo, do que o usada no livro de Mateus. A raziio: ngo
queria que fosse usada como um ritual, rezada formalmente, Altera as frases e palavras, para ensinar que a verdadeira oraqgo deve ser espontinea e do coraqiio.

A pariibola do amigo importuno nos ensina perseveranqa
na oraqiio.
1. Devemos orar sem cessar e niio nos tomarmos de coraq6es timidos quando ha uma demora na resposta.
2. Jesus exp6e nesta parabola uma das maiores condiq6es da
oraqiio bem sucedida. Temos que esperar e persistir na
oraqiio se desejamos ver "0s desejos de nossos coraq6es"
cumpridos.

D. Jesus conclui a liqlo a respeito da oraqlo com uma explicaqiio triplice, uma promessa triplice e uma declaraqiio
triplice. Resume tudo com uma ilustraqlo.
1. Exortaqiio - "Pedi, e dar-se-vos-6; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-a."
2. Ilustraqiio - Lucas 11; 11-13. Deus dB, em reposta a oraqiio zelosa e persistente, niio alguma coisa sem valor, como uma pedra, nem coisa danosa como uma cobra ou
escorpiiio, mas, sirn, o Espirito Santo, o supremo objeto
do verdadeiro discipulo.

V.

JESUS EXPULSA UM D E M ~ N I OE E ACUSADO DE ESTAR EM PACT0 COM BELZEBU
(Lucas 11:14-36):

A.

Outra vez, os fariseus acusaram Jesus de estar em pacto
com o diabo.

B.

Jesus respondeu: "Todo reino dividido contra si mesmo
ficarii desert0 e casa sobre casa cairii."
1. 0 reino de Satan&, se fosse dividido contra si mesmo,
como presumiam, niio podia permanecer ...a divisiio conduz a destruiqiio!
2. Quem quisesse entrar e destruir a casa de um homem valente, deveria ser mais forte do que aquele que defende
aquela casa e aquilo que estivesse dentro dela.
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a. Jesus facilmente, pela mik de Deus, tinha expulsado os demcinios. 0 reino de Deus, pois, certamente tinha chegado.
b. Jesus foi o homem mais valente, que entrou na
casa de Satads e a destruiu.

VI. JESUS COME NA CASA DE UM FARISEU E
CONDENA SEVERAMENTE OS FARISEUS E
INTERPRETES DALE1 (Lueas 11:37-54)
A.

Um fariseu convidou Jesus para ir comer com ele, Eda
refeiqgo foi servida ao meio-dia, depois de voltar das oraqiies na sinagoga.

B.

Jesus recusou cumprir a lei cerimonial, do que admirouse o fariseu.

C. Jesus os repreende: "Vbs, fariseus, limpais o exterior do
cop0 e do prato, mas o vosso interior esti cheio Be rapina
e perversidade. Insensatos! quem fez o exterior n8o 6 o
mesmo que fez o interior?"
1. E loucura lavar as mgos, o copo e o prato e deixar a alma
contarninada com avidez e excessos perversos.

D, Jesus pronuncia trCs "ais" contra os fariseus; contra o seu
ritualismo, contra o seu orgulho e contra a sua hipocrbia,

E.

Entiio pronuncia trCs "ais" contra os interpretes (ou dotal
tores) da Lei.
1. Contra os fardos das tradiq8es que punham sobre os outros - fardos pesados demais.
2. Contra as perseguiqiies que fizeram contra os profetas.
3. Contra o fato de segurarem a chave da porta da ciencia.
a Eram mestres do povo, mas se recusaram at6 mesmo
a entrar na "casa da ciCncia", trancando a porta, tanto

contra eles como contra o povo. Irnpediam os que
queriam procurar a verdade.
b. 0 conhecimento do caminho da salvaqiio C obtido pelas Escrituras. 0 s escribas tinham posto obsthculos ao
acesso a este conhecimento, pelas interpretag6es falsas, o que provou-se fatal, tanto para eles como para
0 povo.

VII. JESUS FALA AOS SEUS DISC~PULOSE A UMA GRANDE MULTIDAO, A RESPEITO DA
HIPOCRISIA, DA AVAREZA, DA ANSIOSA
SOLICITUDE PELA VIDA, DA VIGILANCIA
E, TAMBEM, DA SUA PAIXAO (Lucas 12):
VIII. JESUS ADVERTE A 0 ARREPENDIMENTO;
A PARh30LA DA FIGUEIRA ESTERIL
(Lucas 13:l-9):
A.

Veja os versiculos 1-5, esta profecia foi literalmente cumprida no ano 70 d. C.

B.

Jesus conclui, expondo a miseric6rdia e severidade de
Deus, por meio da paraibola da figueira estCril.
1. Havia duas raz6es para cortar a h o r e :
a. Niio produzia fruto.
b. Tomava o lugar onde podia estar urna h o r e que poderia produzir.
2. Esta histbria C uma ilustraqiio perfeita da misericbrdia e
paciGncia de Deus para com os judeus.

M. JESUS CURA UMA MULHER ALEIJADA, NO
DIA DE s ~ A D oE SE DEFENDE NO ATO.
O
REPETE AS P A R ~ O L A SDO G ~ DE
MOSTARDA E DO FERMENT0 (Lucas 13:lO21):

X. NA FESTA DA DEDICACAQ, JESUS DA 0
TESTEMUNHO FINAL DE SI MESMO, ANTES
DA SUA P A I ~ O
(Jolo 10:22-39):
A.

Jesus, voltando para a festa em JerusalCm, termina o seu

B.

Enquanto no p6rtico de Salomiio, os seus inimigos vieram
e o interrogaram:
1. "Se tu 6s o Cristo, dize-o fiancamente."
a. Isto n5o foi urna pergunta sincera. N2io tinham aceitsndo o Seu testemunho.

C.

Jesus dB, meio de um testemunho mudo, porkm poderoso,
o testemunho das suas obras.

D.

Declara que n8o creram porque n l o pertenciam ao Seu
rebanho.
1. As suas ovelhas 0 seguem; Ele lhes dii a vida eterna.
2. Ninguem podia arrebat8-las das Suas m5os.
a. Pastor - "Nenhum inirnigo poderia jamais arrebakilas da m5o do seu poder."
3.

"Eu e o Pai somos um!" (Note Colossenses 239).

E. Pegaram em pedras para Ihe tirar.
1. "Por qua1 dessas obras quereis me apedrejar?"
a. Boas obras - NBo! Pois sendo tu homem, te fags
Deus a ti mesmo.
1) N5o podiarn compreender que Ele fosse mais do
que mero homem.
2. "Se nBo fago as obras de meu Pai, ni%o me acrediteis;
mas,se f q , e n5o me credes, crede ao rnenos nas obras;
para que possais saber e compreender que o Pai esth em
mim, e eu estou no Pai."
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RESUMO CRONOLOGICO DOS
CAP~TULOS22 E 23
MINISTERIO ULTERIOR NA JUDEIA
1.

No Templo de Jerusalem, durante a Festa dos Tabernaculos
do ano 28, ou 29, em meio a festa e num ambiente de expectativa, apresenta-se, repentinamente, para ensinar. No ultimo
dia da festa, apresenta-se como a Agua da Vida e convida aos
sedentos espirituais a dessedentarem-se nEle; uma escolta
niio se atreve a prende-lo, fato que motivou confusiio entre as
autoridades, ocasiiio em que Nicodemos o defende.

2.

Jesus dirige-se para o Monte das Oliveiras, onde passa a noite.
Novamente, no Templo de Jerusalem, entre a Festa dos Tabernhculos e a Dedicaqiio, dispersa um multidiio enfurecida
com a soluqiio dada ao caso da mulher adultera. Declara-se a
Luz do Mundo e forte controversia se estabelece em consequ2ncia do seu discurso messi6nico; nova tentativa de matilo. A saida do Templo cura um cego de nascenqa (este 6 interrogado pelos Fariseus e expulso); reencontra-se com o homem que fora cego; novo e rhpido dihlogo entre Cristo e os
Fariseus.

4.

Profere a Parhbola do Bom Pastor e nova dissensiio se estabelece em Jerusalem, entre a Festa dos Tabernaculos e da Dedicaqiio, talvez no ano 28 ou 29 A. D.

5.

Designa setenta discipulos, dti-lhes instruqiio (lanqa "ais" sobre tres cidades impenitentes) e os envia em rhpida campanha. Jesus ouve-lhes os relatbrios, exorta-os e dB graqas ao
Pai. Na Judeia, fora de Jerusalem, ano 28 ou 29 A. D.
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Profere a Parabola do Born Samaritano, em reposta a pergunta de um doutor da Lei - Judeia, fora de Jerusalkm, talvez no
ano 28 ou 29 A. D.
Hospeda-se na casa de Marta e Maria, onde ensina sobre a
mais alta importincia dos valores espirituais. Em Betiinia,
talvez, no ano 28 ou 29 A. D.
Pela segunda vez. ensina aos discipulos a orarem, ocasiilo em
que profere, tarnbem, a Parabola do Amigo Importune. Jd4ia, ano 28 ou 29 A. D.
Cura um endemoninhado mudo; e acusado de estar associado
corn Satanas, ao que Jesus responde corn a figwa de uma casa dividida contra si mesma; uma mulher exalta-lhe a rnaternidade; Jesus fala da import8ncia de se observar a Sua palavra - Judeia, ano 28 ou 29 A. D.
Jesus da o sinal de Jonas e fala da candeia do corpo, da importhcia do born uso dos conhecimentos e privilegios religiosos - Na Judeia, ano 28 ou 29 A. D., antes da Festa da Dedicaqiio.
Estando a mesa de urn fariseu, Jesus condena, corn veementes
"ais", o legalism0 formal e as distinqties de classes e recorda
o ultrajante tratamento dado aos profetas - Judeia, ano 28 tru
29 A. D.
Profere urn poderoso discurso de admoestaqiio contra o espirito farisaico; fala do rico insensato; das aves do cCu e dos
lirios do campo; do reino de Deus; do pequeno rebanho; do
tesouro no ceu; do servo vigilante; da surpresa do ladrgo; do
fog0 e da dissensiio na terra e dos sinais dos tempos - Judeia,
antes da Festa da Dedicaqgo, ano 28 ou 29 A. D.
A men980 da morticinio dos galileus e da queda da Torre de
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Silo6 motiva o ensino de Jesus sobre a urgente necessidade
de arrependimento e a Parabola da Figueira - JudBia, ano 28
ou 29 A. D.
14.

Cura uma mulher encurvada e profere a Parabola do Griio de
Mostarda e a do Fermento - num sabado, em alguma sinagoga da JudCia, no ano 28 ou 29 A. D.

15.

Jesus fala, francamente, das relaq6es pessoais e da seguranqa
eterna das ovelhas do Born Pastor; fala sobre sua divindade e
miss50 messiihica, verifica-se nova tentativa de apedrejh-lo e
de aprisionb-lo. Jesus retira-se, novamente, para Betibia, a1Cm-Jordiio - P6rtico de Salomgo, no Templo de JerusalCm,
por ocasiiio da Festa da Dedica~iiodo ano 29 A. D.

- Capir'hrlb24
INICIANDO 0 MINISTERIO NA PEREIA
Institute Btblico Apostdlico
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Provavelmente, o ministerio na Pereia tenha ocupado tres meses e meio, desde a Festa da Dedicaqgo, 29 d. C. ate a idtima jornada para Jerusalem, na primavera de 30 d. C.

A RETIRADA DE JERUSAL~MPARA BETANIA, ALEM DO JORDAO (JoHo 10:40-42):
Tendo as portas do seu ministkrio na Judeia sido agar&
fechadas, Jesus foi para a Pereia e fez de Betlnia, o centrrs
do seu trabalho.
1. Foi ali que Ele encontrou e ganhou os Seus primeiros discipulos.
2. Ele foi recebido devido ao fato de Joiio ter pregado muito
nesta area.
a. "Joiio n5o fez nenhurn sinal, porem tudo quanto disse
a respeito deste era verdade."
3. Muitos ali creram nEle.

ENSINANDO NA PEREIA, NURZcl JORNADA
PARA JERUSALEM, JESUS E A D V E R T ~ OA
RESPEITO DE HERODES (Lucas 13:22-35):
Aparentemente, Jesus fez uma breve visits a Jerusral$m,
depois da Festa da Dedicaqiio e antes da Piscoa, 3 rn=m e
meio mais tarde.
Em algum lugar, alguCm lhe perguntou, "Slo poucos os
que silo salvos?"
1. A Sua resposta: "Esfor~ai-vospor entrar pela porta estreita (da salvaq5o), pois eu vos dig0 que muitos procum%
entrw e n o poderso. ~ u a n d oo dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vds, do lado de fora, comeqardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos

respondera Niio sei donde sois."
a. En60 direis: "Comiamos e bebiamos na tua presenga,
e ensinavas em nossas ruas."
b. Mas, por rejeitarem a Sua mensagem de salvagiio, no
atirno dia, ouviriam a terrivel declaragiio: 'Wiio sei
donde v6s sois, apartai-vos de mim, v6s todos os que
praticais iniquidades."
2. Devemos nos esforgar com todo o nosso ser para entrarmos no carninho da salvagiio.
a. Esta deve ser nossa suprema preocupagiio. A insinua950 6 a de que poucos acertariio.
C.

0 s fariseus avisam-no de que Herodes quer matai-lo (da
mesma forma que ele fez com Joiio).
1. Veja a resposta em Lucas 13:32-33.
a. Herodes tinha sido astuto, manhoso e cruel no seu
tratamento para com Joiio, traindo-o secretarnente,
defendendo a sua agiio com falsificag6es.
b. Gostaria de dispor de Jesus da mesma maneira, mas
Jesus niio o ternia (verso 33-35).

m.

COMENDO NA CASA COM UM DOS PRINCIPAIS SACERDOTES, JESUS DE NOVO CURA
NO S ~ A D O
E SE DEFENDE, CONTANDO
TR&S P&OLAS
SUGERIDAS PELA SITUACAO (Lucas 14:l-24):

A.

Nesta ocasiiio, o Senhor deu uma liqiio de humildade
(versiculo 7: 1I), diretamente a todos e, mais especialmente, aos seus convidados; sobre a hospitalidade, ao convidar as pessoas mais humildes, Ele pretendeu mais especialmente falar com os anfitriGes, mas tambCm com todos;
e, entilo, concluiu corn a paraibola da Grande Ceia ou a
Festa do Evangelho aberta a todos.

A cura de urn Hidrbpico (Lucas 14:P-6).
1. Quando Jesus estava comendo, entrou um homem hidr6pico, que ficou diante dEle.
2. Jesus perguntou: "E ou n50 e licit0 curar no sabado?"
3. Nada disseram, e Jesus o curou. A sua defesa: "Qua1 de
vos, se o filho ou o boi cair num pogo, niio o tirara logo,
mesmo no dia de sabado?"
a. Esta poderosa pergunta colocou-os em posiggo de defesa. Como voc$ age quando os seus proprios interesses s3o postos em questgo?
b. Sem pensar nas leis do sabado, fariam o que fosss
necesshio.
c. Ngo havia resposta! Ficararn sem saber o que dizer e
como se defender, por causa dos seus proprios costumes.
d. 0 s fariseus ngo tinharn escnipulos em socorrer um
boi no sabado (nem fazer uma festa!) - mas curar enferrnos era simplesmente imperdoavel para eles.
Aviso aos convidados (versiculos 7-11).
1. Jesus insistia em que a pessoa que procurava impor-se
ngo conseguiria atingir o alvo visado. Melhor 6 ser humilde; isso leva a pessoa a ser promovida de fato. Siio os
"mansos" que herdargo a terra (Mateus 5:5).
Bondade para corn os infelizes (Lucas 14:12-14).
1. Niio hh virtude em recepcionar aqueles de quem espm=
mos que fapm o mesmo conosco. Vale, antes, a esfoqo
e o beneficio feito por aqueles que nada podem fazer p o ~
nos.
2. Assim recebemos a recompensa celestial.
A Parfibola da Grande Ceia (Lucas 15-24) (Note: NIo devemos identificar mtrt paraibola corn a das bodas, em Mateus 221-14).
1. E uma parabola de advedncia, ksus prediz a rejeieo
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dos judeus e a chamada dos gentios. Mostrou-lhes os privilCgios que gozavam e o perigo em rejeitarem o evangelho.
a. 0 s fariseus precisavam sentir estas duas coisas e saber que, por rejeitarem a mensagem do evangelho,
seriarn considerados menos dignos do que os homens
mais pobres, ignorantes e desprezados, porque esses
entrariam na Grande Ceia.
b. A Grande Ceia 6 urna ceia de perdiio, remissgo, paz,
alegria e mil outras bsnqiios.
c. Jesus niio mantinha ilusiies quanto a recepqiio geral
do Seu Reino. Sabia que, desde os lideres religiosos
de sua naqiio, a prbpria nag30 e at6 os gentios distantes zombariam dEle e de sua oferta de redenqiio eterna, apresentando as mais triviais escusas, preferindo
para si as ninharias do mundo.

N. GRANDES MULTID~ES0 SEGUEM; ELE OS
ADVERTE A RESPEITO DO ALTO PRECO
EM QUE IMPLICA 0 DISCIPULADO (Lucas
14:25-35):
A.

Ele revela as condiqaes de urn discipulado eficaz. Ele apresentou as condiq8es do discipulado nos cinco aspectos
abaixo:
1 . Uma escolha de lealdade deve ser feita (verso 26).
a. Cristo deve ter o primeiro lugar no coraqgo do discipulo. Jesus niio quis dizer que devemos odiar nossos
pais ou filhos (verso 26). Dedicaqiio fie1 aos que siio
nossa came e nosso sangue 6 urn dos ensinos principais das Escrituras. 0 que Ele quer dizer C que, se for
necesshrio ter de escolher entre Ele e os parentes, niio
deve haver a menor hesitaqiio.
2. Uma cruz para ser levada (verso 27).
a. 0 conceit0 de canegar urna cruz era familiar ao povo.

b. Niio era tarefa facil tornar-se discipulo dEle.
c. Devia negar a si mesmo e levar a sua cruz diariamente.
3. Um preqo a ser cdlculado, ilustrado pel0 construtor e rei

imprudente.
4. Todos os bens devem ser tenunciados (verso 33).
a. A priqcipal condiqiia 6 que ntis 0 qesejemos e 0 aniemos mais do que oufra coisa qualq~~er.
b. Jesus requer e deve ler o prirneiro lugar em nosso coraqiio. Si: Ele alcanqa esse lugar, Sw misericordia sera infinita. Mas se O cfQisermossubordina-lo aa favor
dos nossos caprichos e 0 tratarrnos coma coisa kcundkria, Ele nos vomitad de Sua boea.
41. 0 espirito de sactificio e serviqo havia de ser mantido
(verso 34).
a. Discipulos sem urn espirito de abnega~aosi[o parecldos cam sal insipido, spm forga. Niio presta nem mcsmo camp adubo.

JESUS, E CRITlCADa PELOS FARISEUS E
ESCRIBAS POR TER RECEBXDO PECADOKES; SE DEFENDE COM T R ~ SPARABOLAS
(Lucas 151-32):
C+$3~te",
disserqm corn desprego, "recebC pecadores e come
dom eles." Idsinuaram qu$ Jesus flreferia esses rejeitad~s
tim vez da clahse respeithvel, por $er Ele igual w el@ qm
cariiter e interesses, at4 mesa0 cord0 as prostitutss.
B.

A este ataqye vil e baixo, respondeu corn tres par5bollas
de encorajamento a a pecadar peqitente, apresentanda, o
amor qae Dew tem para o homem no seu estado perdido.

1. A ovelha perdida, a moeda pmdia e o filho pgodigo

(verso 3-32j:
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a. Nestas parabolas, apresenta trCs quadros do pecador:
como ele tornou-se perdido e como havia de ser salvo.
b. TrCs quadros de Deus, mostrando a sua atitude para
com o pecador, antes do arrependimento.
c. Mostra aos fariseus e escribas qual 6 a Sua atitude
para com os pecadores e qual devia ser a atitude deles e justifica esta atitude, mostrando qual C a atitude
de Deus para com os perdidos.
d. Ele encerra este mais belo dos discursos parab6licos
(em forma de parabola) com um quadro vivo da verdadeira atitude dos fariseus e escribas, representada
pel0 "Filho mais velho". Jesus severamente condena
a sua atitude de se justificarem em si mesmos e a sua
exclusividade em relaqiio aos perdidos.
e. 0 carhter destas tr6s parabolas C descrito de tal maneira que representa todos os aspectos da relaqiio entre urn Deus amoroso e um homem perdido.
1) A primeira enfatiza "A possessiio de Deus e sua
dedicaqiio"; a segunda, "A propriedade de Deus e
o valor intrinseco do homem"; e a terceira, "A
semelhaqa de Deus e a Sua suprema afeiqiio."
2) A primeira acentua a perda, a segunda a procura,
e a terceira, a restauraqiio.
3) As tr6s formam um c1imak.o campo, a'casa, o
pai, a ovelha, o tesouro, o filho amado.
4) Ensinam os sentimentos de Deus na sua perda e
Sua alegria em recuperar o perdido.
5) As duas primeiras t2m seu inicio no coraqZio de
Deus e a idtima, no coragiio do pecador.
6) A verdade completa a respeito da conversiio de
qualquer pecador C conseguida atraves da combinaqiio dessas tr2s parabolas.

VI. DUAS PARABOLAS E UMA HISTORIA VERDADEIRA (Lucas 16:1 - 17:10):

Entre os discipulos de Jesus havis publicanos e pecadores
convertidos.
1. Esses homens, por anos a fio, fizeram das riquezas ganhas de forrna desonesta o principal alvo de suas vidas.
2 Precisavam aprender como usar corretatnente os seus
bem e riquezas, e Jesus ensinou esta importante liqb
numa parabola e o registro verdadeiro do homem rico e
Lazaro.
3. Jesus ensinou que riqueza nem sempre implica em pecado, mas ela traz responsabilidades e C acompanhada de
certo perigo.
A Paraibola do Administrador Infiel (verso 1-13)
1. Jesus elogia a previsiio dele, niio a sua desonestidade; a
sua previsiio para o futuro, e niio o maodo tortuoso, adotad0 para isso. 0 crente deve ser prudente a respeito da
sua seguranqa imediata.

0 registro verdadeiro (niio C parsbola) do rico e Laizaro
(verso 14-31).
1. Jesus disse: "Havia um certo homem rico..."
2. 0 rico nHo foi condenado por ter sido rico. Niio ha suges60 de que ele ganhou suas riquezas desonestarnente.
Mas vivia de uma maneira egoista, sem ter misericdrdia
dos outros.
a. Tal pessoa nunca pode se sentir "em casa" corn Deus.
3. A historia tambem nos ensina que:
a. 0 s perdidos ficam em tonnento (verso 23)
b. Ha urn abismo intransponivel entre o Paraiso e o Hades, dando a entender que terminam na morte todas as
nossas oportunidades de salvagiio.
c. E que as Escrlturas siio de todo suficientes para levar
os homens ao mependimento (verso 31).
d. Muitos dos que aqui siio primeiros, 16 seriio idtimos.
Uma instruqiio sobre o perdaio e a f&(Lucas 17:l-16).
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1. Pedro perguntou quanta vezes deveriamos perdoar. Jesus respondeu: "setenta vezes sete."
2. 0 s discipulos exclarnaram: "Senhor, aumenta-nos a fC."
Para termos tamanho espirito de perdiio, precisamos de
mais f6.

E.

Ele concluiu seu discurso corn a Parabola do Servo Obediente (verso 7-10).
1. Para lhes ajudar a f6, Jesus falou do poder ilimitado dessa
mesma fC; e em seguida, pela Parabola do Servo Obediente, mostra-lhes que a humildade C a base fundamental
da fC.
2. Devemos servir a Deus como servos obedientes, hurnildemente e sem espirito de orgulho ou avidez.
3. 0 s fariseus serviam a Deus esperando receberem um recompensa. Este niio deve ser o nosso alvo, mas sim, servi-lo por amor.

JESUS RESSUSCITA A L ~ A R O
SUA RETIRADA PARA EFRAIM
A ressurreigiio de Lazaro e o ultimo sinal registrado por Jogo.
Segundo o testemunho de Joiio, na organizagiio do seu evangelho,
este ato constituiu o climax da maravilhosa manifestaqiio da permnalidade dvino-hurnana de Jesus Cristo. Por urn lado fez com que
muitos cressem em Jesus, mas, por outro lado, levou os fariseus a
dizerem, "Se o deixarmos assim, todos creriio nele." Por conseguinte, comeqaram a fazer planos definidos para mat&-lo.
Esta atitude de alguns judeus contribuiu para que cada nova
revelaqiio de Jesus os endurecesse mais e os tornasse ainda mais
hostis. Quando se manifestou como 0 que & a vida, recusaram a
Sua oferta. Quando se declarou o Piio da Vida, ngo manifestaram
fome por Ele. Quando se mostrou como o Bom Pastor das ovelhas,
niio escutaram a Sua voz, nem 0 seguirarn. Quando se proclamou a
Luz do Mundo, escolheram andar nas trevas.
Quando ressuscitou a Ldzaro e revelou-se como A Ressurrei$80 e a Vida, planejaram math-lo.

I.

LAZARO RESSUSCITADO (Jo8o 11):

A.

Chegou at8 Jesus uma mensagem vinda de Betfinia (Note:
Nlo foi de Betinia da Pereia, mas da Betania que ficava
perto de Jerusalitm).
1. L h o estava morrendo. Mas Jesus demorou-se mais
dois dias e, entilo, partiu para Betibia.
2. 0 s discipulos receararn ir, temendo a morte (verso 8).
a. Jesus disse: "N&o si%odoze as horas do dia? ...quem
anda de dia niio trope~a.
.."

B.

A tristeza de Marta (verso 21,22).
1. Quando Jesus aproximou-se de Beania, Marta o encon-

trou, revelando uma leve censura, expressando assim, o
seu profundo desapontamento.
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2. A sua fC tinha sido severamente provada pela morte do
irmiio. Pensando que Jesus iria cur6-lo, niio podia entender a Sua demora.
a. Lembremos que Ele niio C obrigado a agir da maneira
que queremos. E niio importa qua1 seja o tamanho da
fC que tivermos.
3. Por que Jesus demorou?
a. Queria fazer um milagre muito maior do que o que
teria feito, se tivesse vindo antes.
b, Queria aumentar e inspirar a fC dos discipulos.
c. Queria mostrar o Seu amor; n5o somente urn amor
carinhoso, mas um amor muito maior! Um amor tal
que mais tarde o conduziria a cruz.
4. Maria sabia que Jesus veio, arriscando a sua prcipria vida.
Isto criou um desejo em seu coraqiio para ve-lo fazer algo
(verso 22)
a. Embora fraca, essa express50 de fk abriu oportunidade para Jesus fazer-lhe algo maior.

C.

Jesus assegura (verso 23-27).
1. A afirmaq50 do Senhor C mal interpretada (verso 23, 24,
"Teu irmiio ha de ressurgir.")
a. Por que Marta ni3o se regozijou quando Jesus disse
que L&mo havia de ressurgir?
b. Porque teve fC no passado e no futuro, mas niio no
presente.
c. Ha muitos que lhe s5o semelhantes, hoje! Niio compreendem que existe o mesmo poder hoje, ao nosso
alcance.
2. A seguranqa aceita (verso 25, 27); 0 entendimento de
Marta a respeito da promessa.
a. Jesus conduziu a sua f6 numa geral e distante ressurreiqtio, para, por meio disto, trazgla a uma realidade
presente e especifica.
b. Procurou ligar esta fC de Marta a si mesmo. Em virtude da sua divindade, disse "EU SOU". Que quer dizer
nesse caso, "Hoje sou a ressurreiqiio para seu irmiio."
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D. A ressurreiqiio de Llazaro (versos 38-44).
1. Jesus ordenou que a pedra fossc: tirada.
a. Bem poderia ter tirado, pel0 seu pr6prio poder milagroso, mas queria provar a sua fe, pedindo-lhes para
fazerem alguma coisa que parecesse tola ao homem
natural.
1) Numa maneira semelhante pedira aos 5.000 para
assentarem-se quando havia somente 5 p k s e 2
peixes para comer.
2. A prova foi demais para Marta, esta m o p pratica. Irnediatamente protestou.
a. E, imediatamente, Jesus censura com fmeza, mas
com amor, a sua falta de fe.
1) Queria desafiar e restaura-la a um lugar de fk.
2) Queria que ela tirasse seus olhos das circunstiincias, para coloca-10s a l e .
3) Queria que ela olhasse para Ele a fim de que pudesse destruir o poder cia morte e livra-la do seu
aguilhgo.
3. A sua ora@o estava dizendo ao povo: "Se Deus nZo agir
por mim agora, entgo rejeitem-me como impostor; mas
se agir, aceitem-me como o Messias."
4. Clamou: "Ltizaro, vem para fora..." e saiu, ressuscitado ... "Desatai-o e deixai-o ir."

11. OS EFEITOS DO MILAGRE NO POVO E NO
SINEDRIO (JoHo 11:45-54):
A. Muitos creram nEle. (A alegria das irmss ngo esth descrita)

B.

0 s principais sacerdotes convocaram o SinCdrio para
uma reuniao especial. Na sua excitaqiio disseram:
1. "Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera
muitos sinais? Se o deixarrnos assim, todos cr&o nele;
depis virgo os romanos e tomar80 1120 so o nosso lugar,
mas a propria naqk."
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a. 0 povo 0 proclamaria o seu Messias politico: e por
causa disto os romanos viriam e os destruiriam
0 Sumo-Sacerdote, Caifris, declarou o que os outros temiam dizer:
1. "Vos nada sabeis, nem considerais que vos convkm que
morra urn so homem pel0 povo e que niio venha a perecer
toda a nqiio." (verso 50).
2. Caifhs, sem perceber o que dizia, profetizou e falou uma
verdade muito maior do que pensou.
a. Era homem egoista e cruel, querendo apenas expressar a decisiio sanguinolenta do Sinedno.
b. Nunca imaginou que estava profetizando a queda do
Sacerdocio e a destruiqiio do povo que pretendia estar
salvando, com a decisiio contra Jesus.
c. Nunca raciocinou que urna decisiio injusta sempre
traz maldigiio aquele que a pronuncia.
d. Esta foi a 6ltima profecia do Sumo-Sacerdbcio em
Israel, pronunciando a sentent;a de si mesmo.
e. Verdadeiramente Jesus morreria "pelo povo" nurn
sentido mais profundo do que Caifas jamais compreenderia.
1) Caifas, devido ao seu oficio chino, como SumoSacerdote, anunciou, sem perceber, o grande plano de Deus... "Que Jesus estava para morrer pela
nagiio e n&o somente pela nagiio, mas tambem
para reunir em um so corpo os filhos de Deus,
que andam disperses."
3. Agora "0s dados foram" Jesus tinha feito o ultimo e imperdoavel ato de ressuscitar Lazaro dentre os mortos.
a. Desde aquele &a resolveram math-lo.

111. JESUS RETIROU-SE PARA UMA R E G ~ O
VIZINHA DO DESERTO, PARA UMA CIDADE
CHAMADA EFRAIM.
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A OLTIMA JORNADA PARA JERUSAL~M
Esta ultima jornada de Jesus para Jerusalbm havia de terminar
em sua morte na cruz.

I. JESUS CURA DEZ LEPROSOS (Lucas 17:ll-19):
A.

A caminho de Jerusalkm, Jesus passava pel0 meio de Samaria e da GalilCia.
1. Ao entrar numa aldeia, sairam-lhe ao encontro dez leprosos, que lhe rogaram, "Jesus, Mestre, compadece-te de
nos!"
a. Como e facil para nos 0 chamarmos de "Mestre",
quando precisamos de alguma coisa.
2. "Ide e mostrai-vos aos sacerdotes." (Ainda estavam na
dispensagiio da Lei).
3. "Onde es@oos nove?" (Somente um voltou para dar gl6ria a Deus).
a. 0 s nove apressaram-se para por fm ao isolamento
social, pensando somente em si mesmos e na reuniiio
alegre que iriam fazer com a familia e amigos.
1) Dez receberarn a bgngtio; somente um voltou para dar gragas, uma percentagem que e, infelizmente, muito comum na historia humana.
4. Isto era caracteristico da ingratidiio judaica.
a. Jesus niio achou gratidiio onde esperava; mas, ainda
assim, foi agradiivel para ele acha-la, mesmo on&
n&oesperava (nove entre os 10 leprosos erarn judeus
e somente o samaritan0 voltou).
b. A Ligtio: 0 s fariseus 0 rejeitaram, mas os publicanos
e pecadores entrariam no reino.

11, JESUS EXPLICA AOS FARISEUS E AOS DISC ~ U L O SA RESPEITO DA NATUREZA DO
REIN0 E DA VINDA DO FILHO DO HOMEM
(Lucas 17:20-37):
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0 s fariseus queriam saber quando esse Jesus, o peregrine,
agora um fugitive, estabeleceria o Seu Reino.
1. A sua resposta a pergunta insincera e sem percepqiio, a
resposta da natureza do Reino, foi clara e cortante.
a. "Niio vem o reino de Deus com visivel aparencia.
Nem diriio: Ei-lo aqui! ou: La esth! porque o reino de
Deus esth dentro em v6s."
1) Que golpe a exterioridade dos fariseus.
2. A segunda parte do discurso dige-se principalmente aos
discipulos e revela a verdadeira natureza da sua segunda
vinda.
a. Niio deviam ser enganados, nem correr atrfis de falsos
profetas e sinais.
b. A sua segunda vinda seria sfibita e universalmente
visivel.
c. Viria de repente e inesperadarnente, como relhpago,
rasgando o ceu, de urna A outra extremidade.
3. Agora, revela que a segunda vinda, por ser subita, encontraria o mundo despreparado.
a. Cita os tempos de No6 e de Lb, como ilustraqiio do
mundanismo e dos viios prazeres que prevaleceriarn
no tempo da segunda vinda.
4. Jesus encerra o Seu discurso aos discipulos, apontando
para a iminente separaqiio entre Ele (Jesus) e eles (0s seus
discipulos) (verso 34-37).

III. AS P-OLAS
A RESPEITO DA ORACAO;
A V I ~ IMPORTUNA;
A
0 FARISEU E 0 PUBLICANO (Lucas 18:l-14):
A.

A segunda vinda, ainda futura, do Filho de Deus, seria
uma prova da f6 dos discipulos maltratados. Por isso, Jesus acrescenta um liqlo sobre a necessidade de persistencia e humildade na oraqlo, para que pudessem ser libertos.

lnstituto Biblico Apostblico

-

CapituIo 26

1. A necessidade da persistencia na orqilio C ilustrada no
caso do juiz iniquo.
a. Foi apresentada para mostrar a necessihde de o m
sempre e niio desanimar, em meio a circuns*cias
dificeis.
1) 0 s judeus disseram que o homem devia orar tree
vezes ao dia e &o encher a pacisncia de Deus
com ora~iioincessante.
b. Jesus nos ensina que devemos orar sempre e acima de
tudo, niio desanimando, nem nos tornando covardes,
nem nos entregando ao mal, mas sim, persistindo ate
receberrnos a resposta.
1) Ha urn perigo em "desistir" e abandonar a oraqBo, se n3o temos a resposta quando achamos
que devemos tC-la. A parhbola nos adverte contra
isto.
2. 0 caso e que os discipulos niio deviarn tentar forgar Deus
a responder, nem confiar em sua persistencia, mas, sim,
ter f6 na fidelidade de Deus, que sempre responde, ainda
que possa parecer tardio.
a. Ensina que, as vezes, Deus demora, mas devemos ser
fieis, persistentes e cheios de fe na orqiio.
b. N6s temos que orar sempre, em todas as circunstiincias, nunca desvanecer e nem dar lugar para o rnal.
1) Quando Jesus voltar, achari porventura tmntlnka
f6 como essa sobre a terra? Isto e um dcsafio!
3. Lucas liga a parabola do fariseu e do publican0 (var~a914) com essa parhbola, porque queria ensinar tanto me
discipulos, quanto aos fariseus, uma liggo muito importante a respeito do carhter da verdadeira orag9.o.
a. A oraqiio eficaz depende do carater daquele que ora,
da natureza da petiqiio e do espirito ezn que foi oferecida a ora@o.

DEIXANDO A GALILEIA E PASSANDO PELA
PEREIA, A CAMINHO PARA A JUDEIA, JE-

1
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SUS ENSINA A RESPEITO DO DIVORCIO
(Marcos 10:12; Mateus 19:l-12):
A.

Esta popularidade de Jesus foi mais do que Seus inimigos
puderam suportar. Oxalti pudessem fazer uma pergunta
que 0 fwesse perder a popdaridade. Procuraram tal pergunta e a acharam. 0 div6rcio era uma assunto muito disputado.
1. E licito ao marido repudiar a sua mulher por "qualquer
rnotivo?"
a. A Escola de Hillel dizia que era licito por "qualquer
motivo", at6 a menor ofensa, (0s liberais).
b. A Escola Shamai era mais exigente nestes assuntos,
(0s conservadores).
2. A resposta de Jesus; "Ngo tendes lido que o Criador desde o principio os fez homem e mulher?"
a. Deus fez, no principio, urn s6 homem para uma s6
mulher.
b. Pela mesma raziio, foi declarado que qualquer outra
relaqgo human% at6 mesmo as mais intimas, (como
as que existem entre pais e filhos), deveriarn ser secundhrias em relaqgo hquela entre o homem e a muher.
c. Portanto, este jugo de Deus, pel0 qua1 Ele junta duas
almas, "ngo separe o homem."
d. Ao findar, pronuncia estas palavras: "Quem repudiar
sua mulher, niio sendo por causa de relaqbes sexuais
ilicitas, e casar com outra, comete adult6rio (e o que
casar com a repudiada comete adult6rio)."

V.

JESUS RECEBE E ABENCOA AS CRIANCAS,
ASSIM ILUSTRANDO PARA OS SEUS DISC^PULOS A VERDADEIRA NATUREZA DO REINO (Marcos 10:13-16; Mateus 19:13-15; Lucas
18:15-17):
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0 s discipulos tentaram mandar as crianqas embora, pensando que estavam fazendo um fmor para Jesus. Assim
tambCm, algumas pessoas hoje em dia pensam que n3o
devemos levar os pequenos igreja.
1. Eles niio entenderam nem as criangas nem Jesus!
2. 0 pastor que n8o gosta de crianqas nos cultos tern algo
mais para aprender a respeito de Jesus.
Jesus, porCm, disse: ''Deixai os pequeninos, nlo os embaraceis de vir a mim, porque dos tais C o reino dos ckus."
1. 0 Reino dos ceus pertence as pessoas que silo inocentes
como crianqas.
Jesus abraqa as crianqas e as abenqoa.
1. Aqui Jesus esti se apresentando como o maior amigo de
todas as crianqas.

JESUS ENSINA A 0 JOVEM RICO, 0 CAMNHO DA VIDA; AOS DISC~PULOS,A GRANDEZA DE SEU GALARDAO. TAMBEM ENSINA A P A ~ B O L ADOS TRABALHADORES
NA VINHA (Marcos 10:17-31; Mateus 19:16-21;
20:l-16; Lucas 18:18-30):
Enquanto Jesus saia do lugar onde tinha abenqoado as
crianqas, veio o jovem rico, possivelmente de uma sinagoga prbxima. Veio correndo, ajoeihou-se e perguntou a Jesus: “Born Mestre, que farei para herdar a vida eterna?"
1. Ele veio na maneira certa (correndo e ajoelhando-se).
2. Ele veio a pessoa certa. (Enquanto outros lideres niio acreditavam na divindade de Jesus, este chamou Jesus,

Deus!)
a, "Born Mestre" - urn dos titulos dados a Deus nos escritos era "0 Sumo Bern do Mundo."

b. "Por que me charnas bom? Ntio hii bom serniio urn so
que e Deus."
1) 0 jovem rico entendeu que estava diante do
"sumo bem do mundo", mas estava por demais
apegado As coisas terrenas, para segui-lo.
Fez
a
pergunta
certa (Que farei eu de bom, para alcangar
3.
a vida eterna?).
a. Desejava algo maior do que a experiencia comum de
um religiose satisfeito consigo mesmo.
b. Tinha tentado viver um mod0 de vida que o povo
considerava "born" e o achou, porem, incapaz de dar
a satisfaggo interior.
c. Observava a Lei desde a sua juventude - era de alta
moralidade, mas sentiu um vacuo por dentro que ngo
entendeu.
d. "Que falta ainda?" queria saber, confessando o seu
descontentamento.
4. Recebeu a resposta certa. (Mas ngo foi a resposta que
esperava receber.)
a. "Vai, vende os teus bens e da aos pobres."
b. "Toma a tua cruz e segue-me."
5 . Fez a decisfio errada. (Retirou-se triste - era dono de
muitas propriedades.)
a. Foi possuido por suas posses.

B. Jesus aponta a moral da hist6ria (Mateus 19:23-27).
''Qugo dificil e (para os que confiam nas riquezas) entrar
no reino de Deus!"
a. "E mais facil passar um camelo pel0 fundo de uma
agulha, do que entrar urn rico no reino de Deus."
2. Falou Pedro, "Eis que nos tudo deixarnos e te seguimos:
que sera, pois, de nos?"
a. Estavam esperando o Reino vindouro com expectatiwas ambiciosm, para que, quando viesse, aproveitassem grandemente das coisas materiais.
b. Jesus respondeu: Mateus 19:28,29.
1.
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C. Jesus agora acrescenta a parsibola dos trabalhadores na
vinha, para reforqar Q ensino do cargter, do espirito e b s
verdadeiros motivos do obreiro de Deus (Mateus 20:l-6).
1. Esta historia ensina que Deus esth mais interessado no
espirito e no carater do obreiro, do que naquilo que faz.

VII. JESUS AINDA, OUTRA VEZ, PREDIZ A SUA
MORTE E RESSURREICAO E CONDENA AS
AMBIC~ESEGO~STASDE TIAGO E JO,&O
(Marcos 10:32-45; Mateus 20:17-28; Lucas 18:3134):
A.

De novo, Jesus chamou os doze e comeqou explicar, desta
vez mais detalhadamente, as coisas que havia de sofrer
em JerusalCm.

B.

Em tal hora, a m3e de Tiago e Jo3o veio e pediu-lhe:
"Manda que, no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um i tua direita e o outro a tua esquerda." (Mateus
20:21).
1. 0 pedido e repetido por Tiago e Joiio (Marcos 10:35-45).
2. Jesus responde, "Niio sabeis o que pedis. Podeis vos beber o calice que eu bebo, ou receber o batismo com que
eu sou batizado?"
a. "Podemos", responderam (E assim aconteceu, mais
tarde).
b. Ainda entenderam muito pouco a verdadeira natwreza
do Reino. Precisavam aprender que era urn reino espiritual, que exigiria gente espiritual, sern ambigtks
mundanas, live de invejas, e que niio tivesse um espirito mercenario; o que tinham acabado de revelar.

C.

Jesus chamou-os i garte, porque todos estavam errados
na atitude e tentoa ilustrar-lhes claramente qua1 era a
verdadeira natureza do Reino (Mrateus 2025-28)
195
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VIII. A c m DE DOIS CEGOS DE JERICO
(Marcos 10:46-52; Mateus 20:39-34; Lucas
18:35-43):
A.

Observe: Quanto ii aparente discreplncia entre os evangelistas, no tocante ao local, h i duas interpretaq6es:
1. 0 s suplicantes comeqaram a clamar a Jesus quando este
entrava em Jericci, e Ele somente atendeu quando saia da
cidade.
2. Eles clamaram quando Jesus saia da velha cidade e foram atendidos quando ele entrava na nova, que distava,
daquela, mais ou menos uns tr6s quiliimetros.

B.

Quanto ao nurnero de cegos curados, Mateus menciona
dois, enquanto Marcos e Lucas falam de urn s6, talvez,
por ser este urn caso notivel, dada a gravidade, ou por
qualquer outra razlo.

C.

0 epis6dio ensina-nos:
1. QtGo importante 6 empregarmos, diligentemente, os
meios licitos que est5o ao nosso alcance para atingirrnos
um fm.
2. 0 que o cego fez para obter alivio do sofiimento C o que
devem fazer os pedidos para obter a salva$io de suas
almas.
3. 0 exemplo consolador da bondade e da compaixgo de
Cristo para os que o buscam como fonte de vida e de alivio para os sofiimentos.

IX. JESUS VISITA ZAQUEU E 0 SALVA, JUNTAMENTE COM A SUA CASA. A PARABOLA
DAS DEZ MINAS (Lucas 19:l-28):
A.

Jesus tomou a iniciativa, para visitar a casa de Zaqueu,
antecipando, assim, o convite que este lhe faria.

B.

Aquele que reivindicou ser o Messias ia ao lar de urn publican~proeminente e grande pecador, a fim de ser hcwpedada.
1. Isto comoveu o coraq5o de Zaqwu, pelo que arrependeuse e fez a Jesus uma confiss5o plena dos seus pecados.
2. Zaqueu foi alem dos requisitos do codigo Mosaico, que
exigia 1/5, ou seja, 20% para os pobres (ele prometeu
112, ou seja 50% dos seus bens) e, casos de fi-aude, o &digo Mosaico exigia urna quantia igual a roubada, mais
115 (ele prometeu restituir quatro vezes mais).
3. Jesus disse-lhe nurna voz que todos puderam owir:
"Hoje houve salvagiio nesta casa, pois que tambem este e
filho de Abraiio."
a. Apesar da incompatibilidade social, Zaqueu era filho
de Abrdo.
Jesus resumiu o assunto para eles e para n6s, na maravilhosa conclus~o:"Porque o Fiiho do homem veio buscar e
salvar o perdido."
1. Ele veio a este mundo com urn miss50 - e a sua mis&o
era a de buscar, at4 achar, os perdidos e de salvar os que
tinha achado.
2. Que belo quadro nos temos aqui: o pecador procurando o
Salvador e o Salvador procurando o pecador!

D.

A Parsbola das dez minas (Lucas 19:12-27).
1. E semelhante, mas diferente em muitos detalhes, da parabola dos talentos (Mateus 25:24). 0 propbsito 6 diferente.
2. E um tipo de profecia (em forma de parabola), a respeito
do futwo dos dlscipulos, do reino m e s s i ~ c oe tamMm
a respeito das atitudes dos homens para corn Ele.
a. Ilustra a mui breve saida de Jesus para "uma terra
distante", urna jornada que exigria muito tempo.
b. 0 s discipulos, como escravos procurando fazer a
vontade do Seu Senhor, sib incurnbidos de levar a

palavra do Reino. A "mina" de cada urn 6 a responsabilidade de pregar o Evangeiho, fie1 e lealmente, ate
que Jesus volte.
c. 0 nobre volta:
1) 0 s servos, a quem ele confiou cada talento, se
apresentaram para prestar conta do que fizerarn.
2) Ganharam! Perderam! Conforme o que tinham
feito com o seu encargo. (Eu sei que es homem
rigoroso, etc.)
a) Por tua propria boca te condenarei.
3. Jesus queria esclarecer que nem glbria, nem riqueza material, nem poder, seria a sorte dos servos do Senhor ausente, que haveria de partir; mas, em vez disso, trabalho
e responsabilidade.
a. Sabia que nem todos os seus discipulos aproveitaram
igualmente o encargo de que foram incumbidos.
b. Alguns seriam fidelissimos com aquilo que lhes seria
dado, outros menos; e, infelizrnente, alguns n5o fariam nada.
4. Em conclusZio, Ele dirige algumas palavras aos inimigos
judeus, que em poucos dias levariam a na@o contra Ele
e o crucificariam:
a. "Quanto, p o h , a esses meus inimigos, que n5o quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presewa."
b. Aqui, havia uma profecia da breve destruiplo da na$50 de Israel.

RESUMO CRONOL~GICODOS
CAP~TULOS24 - 26

Jesus retira-se de Jerusalem para BeGnia do alCm Jor&o e
passa a percorrer a Pereia. Perguntam-lhe sobre o n h e r o de
salvos, e, na sua resposta, Ele condena a hipocrisia - entre a
Festa da Dedicagiio do ano 28 ou 29 e a da Piscoa do ano 29
ou 30 A.D.
Fariseus informaram-no do plano homicida de Herodes Antipas; Jesus responde, com santa altivez, e lanqa lamentaqiies
sobre Jerusalem - Pereia, entre o an0 28 ou 29 ao ano 29 ou
30 A.D.
Interroga doutores e fariseus sobre a pratica de boas obras no
sabado, cura um hornem hidropico e profere a Parabola dos
Primeiros Assentos e a da Grande Ceia - em casa de urn fariseu, nurn sabado, provavelmente, na Pereia, ainda antes da
Pascoa do ano 29 ou 30 A.D.
Ensina sobre o custo de ser seu discipulo e profere a paribla
sobre a previdencia - viajando em direqilo a Jerusalem, provavelmente, ainda na Pereia e antes da Pascoa do m o 29, ou
30 A.D.
Criticado por suas relaqiies corn os pescadores, Jesus profere
as parabolas da Ovelha Perdida, da Moeda Perdida - provavelmente na Pereia, ainda antes da Pascoa do ano 29, ou 30
A.D.
Profere a Parabola do Adrmnistrador Idel, fala sobre o servir a Deus e profere a Parabola do rico e Lkaro - provavelmente na Pereia, ainda antes da Pascw do ano 29, ou 30 AD.
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7.

Ensina a respeito dos esciindalos, do perdiio, do poder da f6 e
dos servos inuteis; recomenda a magnanirnidade, a f6 e a modestia como virtudes cristiis - Pereia, provavelmente, antes da
Piscoa do ano 29, ou 30 A.D.

8.

Jesus e seus discipulos dirigem-se ii Judeia, a fim de ressuscitar Lizaro - Betibia, antes da Piscoa do ano 29, ou 30 A.D.

9.

0 fato 6 comunicado aos fariseus, o que provoca reuniiio do
Sinddrio, ocasiiio em que Caifhs profere uma declaraq50 profdtica sobre Cristo, mas os lideres pactuam para matar Jesus.

10. Jesus retira-se, com os discipulos, de Betibia para a regiiio
deserta de Efiaim - antes da Piscoa do ano 29, ou 30 A.D.

11. Cura dez leprosos e ensina sobre o valor da prhtica da gratidiio - enquanto se dirigia de Efiaim a Jerusalem, via Galileia
e Pereia, antes da Piscoa.
12. Responde 9 pergunta dos fariseus sobre o evento do reino,
quando fala das caracteristicas e condiqbes do reino e de sua
Segunda Vinda - viajando para Jerusalem, antes da Piscoa.
13.

Profere a Padbola do Juiz Iniquo, ou da Viuva Importuna, e a
do Fariseu e o Publicano - viajando para JerusalCm, antes da
Piscoa.

14. Nova pergunta dos fariseus motiva importantes liqbes, de Jesus sobre o div6rcio - viajando, agora, alkm do Jordiio, em
dire950 ii Jerusalem, no ano 29, ou 30 A. D.
15.

Jesus abenqoa as crianqas, repreende os discipulos que as interceptaram e as apresenta como modelo aqueles que desejam
entrar no Reino - viajando para Jerusalem, antes da Pascoa.

16. Encontro com o jovem rico e nobre, ocasiiio em que ensina

sobre o perigo do apego as riquezas e profere a Padbola dos
Trabalhadores na Virsda - viajando para Jerusal6m, antes da
Phcoa.
Pela terceira vez, prediz sua paixgo - perto de Jeric6, na Judeia, antes da ultima Pascoa do seu ministdrio publico.
A ambi~Bodescabida de Tiago e Joiio provoca ensinos sobre

como ser "primeiro" no reino de Deus - perto de Jerico, antes
da Pascoa.
Cura dois cegos - perto de Jerico, antes da Pascoa.
Encontra corn Zaqueu, o publican0 - Jerico, urna semana antes da Phscoa.
Profere a Parabola dos Dez Servos e das Dez Minas - Jeriu.5,
uma semana antes da Pascoa do ano 29, ou 30 A.D.

- Capitdo 27
0 MESSIAS DOS JUDEUS, E 0 SALVADOR
DO MUNDO
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Por ocasigo da Festa da Phcoa do ano 29, ou 30 A. D. Em
Jerusalem, a expectativa era intensa e, em BeWa, procuravam-no
e a L h o para os matar.
De dia ensinava no templo e, h noite, saindo, pousava no
monte chamado das Oliveiras (Lucas 21:37).

I.

A CHEGADA EM B E T ~ L (Jog0
A
11:55 - 12:1,
9-11):

A.

De Jeric6, Jesus foi para BetPnia, para a casa de Marta,
Maria e Lhzaro, que tinha sido ressuscitado seis semanas
antes.

B.

0 povo judeu reuniu-se em Jerusalem para a festa da
Phscoa que haveria de ser celebrada dentro de poucos dias.
1. 0 povo queria ver Jesus e Lkaro, a quem EIe ressuscitara dos mortos - sabendo que Jesus estava em Bethia,
multidees se congregaram la.
2. 0 s principais sacerdotes estavam enfurecidos e resolveram matar Lkaro.
a.Raz5o: Porque sabiam que, enquanto ele vivesse, nada
poderiam fazer contra Jesus. Por causa de Lhzaro,
muitos creram em Jesus.
b. Poderia outro, que ngo o Messias, fazer tal milagre?

11. A ENTRADA TWNFAL DE JESUS EM JERU-

SALEM, COMO MESSIAS (Marcos 11:l-11;
Mateus 21:l-11; Lucas 19:29-44):
A.

Jesus agora se oferece a si mesmo aos judeus, como Messias-Rei prometido.

NBo foi o tipo de rei que esperavam, mas o tipo que os
profetas predisserm; nem haveria de ser um reino de poder, com manifestaviio de grandeza nem de forqa.
Entrou em Jerusalem como o Prrincipe da Paz, montado
em jumento, segundo as profecias messiinicas cie Isaias e
Zacarias.
a. A jumenta simbolizava realeza e paz, para os judeus.

B.

Jesus envia dois discipulos para a cidade, para que buscassem o animal em que ele haveria de montar e entrar
em JerusalCm.
1. Sentado no jurnento, precedido pela multidiio, e segido
pelos discipulos e outros peregrinos, o Messias caminhava para a Santa Cidade (cumprindo Isaias 62:11; Zacarias
9:9).
2. A maior parte da multidgo estendeu as suas vestes pel0
carninho; outros cortavam rarnos de hrvores, espalhandoos pela estrada.
3. 0 alvorogo foi enorme: "Hosana ao Filho de Davi!"
4. Sentiram que por fim o seu Messias tinha vindo.
5. 0 s Fariseus ficaram desesperados! Tinham falhado! Disseram-lhe: "Mestre, repreende os teus discipulos."
a. Jesus conhecia os coraq6es: Assegwo-vos que, se eles
se calarem, as proprias pedras clamartio."

C.

Quando se aproximaram das portas, e Jesus viu a cidade,
Ele comeqou a chorar.
1. E dizia: "Ah! Se conheceras por ti mesmo ainda hoje o
que e devido a paz! Mas isto esta agora oculto aos teus
olhos."
a, Ele, o Principe da Paz, poderia ter trazido a paz e a
salvaqiio, se o aceitassem; mas, porque o r e j e i h r q
ficararn cegos espiritualmente.
2. Em pranto, prediz a desolqiio que haveria de acontecer
30 anos mais tarde (Lucas 19:44$.
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D. Oferecera-se a si mesmo como o Rei da Paz, sentado no
jumento como predito por Zacarias.
1. Mas parece que nem os discipulos, nem o povo, entender a m o significado deste ato.
2. Em vez de abra~arema ideia de um Reino espiritual, insistiram em ter um reino material que os livraria do jugo
de Roma.
3. 0 ideal de um reino material, nutrido nos coraqbes de
um grupo de sacerdotes mundanos e arrogantes, logo
traria o inevithvel choque com o Impkrio Romano.
E.

Outra vez, seguiram; e entrando em JerusalCm, chegaram
ao Templo.
1. Deixando o animal, entrou no Templo.
2. Por um instante, foi o "herdi do momento", Mestre do
Templo.
3. 0 propdsito da declaragiio messiSinica foi cumprido. Declam para o mundo inteiro que era o Messias.
4. 0 cordeiro pascal foi escolhido neste dia. Ele se consagrara a si mesmo para a morte.

III.

o PODER MESSIANICO

DEMONSTRADO NA
MALDICAO DA FIGUEIRA; A SEGUNDA PURIFICACAO DO TEMPLO (Marcos 11:12-18;
Mateus 21:18,19,12,13, Lucas 19:45-48):

A.

Ao fm do dia, Jesus, com os doze, partiu para a amada
casa de Lizaro.
1. Na manha seguinte, prosseguiu de novo para o Templo.
Sentindo fome, viu uma figueira ii beira da estrada.
2. Sobressaiu-se por causa da folhagem abundante; parecia
uma h o r e com fruto.
3. Jesus aproximou-se da h o r e - mas nZo achou nada, seniio folhas.
a. Foi uma ilustraqSio perfeita daquele que "professa
mas niio produz."
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b. Nesta itrvore, tZio bem situada e abundante em promessas, mas ainda sem fruto, Ele viu urn emblema de

Israel. E a amaldigoou.

B.

Chega ao templo. Desta vez Ele n5o veio para reformar o
culto; veio para declarar o comeqo do julgamento mess&
nico.
1. 0 Templo cormpto, os sacerdotes hiNcritas, a cerimenia
vii e vazia, tendo sido julgados, certamente haveriam de
passar.
2. ~ s t limpeza
a
haveria de ser o julgamento final do Reino
Messihnico. (Leia Mateus 2 1:12,13).
3. As autoridades do Templo se enfureceram e procuravam
elimina-lo.

Il? ALGUNS GREGOS (GENTIOS) PROSELITOS
DESEJAM VER A JESUS, E ELE REVELA-SE
COMO SALVADOR DO MUNDO (Jolo 12:2050):
A.

Esses homens n5o eram simplesmente - Helenistas, mas
verdadeiramente gregos, trazendo em contato com Jesus
o mundo gentio, ao fim do Seu ministhrio, assim como os
U
Magos tinham feito por ocasiiio do S ~ nascimento.
1. Dirigindo-se a Filipe, disseram-Ihe, "Senhor, perernos
ver a Jesus."

B.

Jesus viu nesses gregos os precursores de uma multidao
vasta no mundo gentio que viria para Ele, de toda naqilo,
tribo e povo.
1. "E chegada a hora de ser glorificado o Filho do homern.", disse Ele.
2. "Se o gr%ode trigo, caindo na terra, niio morrer, fica s6,
mas se morrer, prduz muito fruto."
a. 0 mundo estava em urn estado de crise e logo seria

I

I
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condenado, porque condenava a Jesus.
Satan&, o principe deste mundo, seria expulso de seu
trono de supremo poder, e Jesus, ao ser levantado na
cruz, atrairia a todos a si mesmo.
A cruz seria o imSi central do universo.
A vinda dos gregos nesta hora serviu como prenlincio
da futura conquista da humanidade, pel0 Salvador.
Satan& iria ser derrotado na cruz.

Aqui Joiio termina o seu registro Evangelico do ministerio
public0 de Jesus.
1. JoSio dh um resumo do ensino de Jesus, nos versiculos 44
- 50.

V. A LICAO DA FIGUEIRA MURCHA (Marcos
11:9-14,20-26; Mateus 21:19-22; Lucas 21:37,38):
A.

Aconteceu que, na manhl seguinte, viram a figueira seca
desde a raiz.

B.

Usando a figueira como ilustraglo, Jesus ensinou-lhes que
poderiam fazer coisas "impossiveis", se tivessem f6 em
Deus.

C.

Um f6 simples, que nlo vacila, traz honra para Deus, e
bgngiios para n6s.

0 MINISTBRIO DOS ULTIMOS DIAS
A AUTORIDADE DE ClUSTO DESAFIADA E
DEFINIDA (Marcos 11:27 - 12:12; Mateus 21:23
- 22:14; Lucas 20:l-19):
Na manhi3 seguinte, depois da liqlo da figueira murcha,
Jesus comeqou a ensinar no 6trio do Templo.
Veio uma delegaqlo do SinCdrio e interrompeu os seua
ensinos com uma pergunta triplice, ordenando-o declorrar
os seus motivos e a fonte de sua autoridade.
1. "Corn que autoridade fazes estas cousas?"
2. Sera que Ele recebeu autoridade dos rabis, ou do Sinkdrio?
3. Sera que Ele ousaria declarar que tinha autoridade divina
para purificar o Templo?
Ele nfo caiu na cilada, mas tomou a defensiva. Condicionando sua resposta ao pronunciamento dos seus arguidores, sobre a procedCncia do batismo de Jolo.
1. "De onde era o batismo de Joiio, do cCu ou dos homens?"
Ele forqou seus inimigos a enfrentarem o dilema, quollquer lado do qua1 os colocaria no mesmo tipo de armadiIha que tinha planejado para Ele.
1. Se denunciassem JoEo, corriarn grande risco por causa
da popularidade do mesmo; se adrnitissem que Jog0 fora
urn enviado de Deus, tambkm admitiriam a autoridade de
Jesus.
Ante a fingida igaortincia dos interrogadores, Jesus prof+
re trk parhbolm. Por meio da padbola dos dois filhos,
revela a insinceridade dos fariseus no seu tratamento a
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respeito de JoHo (Mateus 21:28-32).
1. Niio havia pecado que Jesus odiasse mais do que a hipocrisia.
a. Mostrando essa atitude insincera e fraudulenta contra
Joiio, Jesus preparou o caminho para o golpe fmal
contra a falsa lideranqa daqueles lideres do povo.
2. Nesta parabola, 0 Mestre demonstra que 6 mB coisa niio
escolher o bem, logo de inicio, mas C pior niio mudar,
mesmo depois de conhec6lo.
Agora Ele acrescenta a partibola da vinha, que visa advertir a prbpria nag50 Judaica que o rejeitou. Frisa especialmente o estado de corrupglo humana; a paciQncia e
longanimidade corn que Deus trata o homem; e qulo seVera 6 a justiga de Deus para com aqueles que, percebendo isto (A semelhanqa destes sacerdotes e escribas), orgulhosamente permanecem na impiedade.
1. 0 povo niio percebeu que estava pronunciando seu prbprio destino.
2. Jesus solenemente repetia a sentenqa da morte ao povo
que rejeitara os profetas, e agora preparava-se para mathlo tambCm.
3. Com um olhar cortante, pergutltou-lhes: 'Wunca lestes...
a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a
principal pedra angular..." (Mateus 21 :42), cumprimento
do Salmo 118:22,23.
a. E lamenthvel que os edificadores o tenham rejeitado!
A par4bola das Bodas (Mateus 22:l-14) - outra ilustraglo
do mesmo fato; a naqiio eleita do Senhor, pel0 vergonhoso
tratamento dispensado aos mensageiros de Deus, estava
agora para ser lanqada fora, sua capital queimada, e outras naq8es seriam admitidas.
1. A parhbola C um drama de trss partes.
a. 0 Rei mandou os servos chamarem aqueles que, j i
ha algurna tempo, haviam recebido o primeiro convite. Eles niio viriam.

1) 0 primeiro convite Toi dado aos judeus, pelos
profetas; depois, pelos apdstolos; e fimlmente,
pelo Seu proprio Filho. Estes foram assassinados.
b. O Rei mandou os servos, "Ide para as encruzilhadas
dos caminhos e convidai..." convite aos gentios.
c. A condiq50 para assistir ao casamento, seja gentio,
seja judeu ... ser estar vestido com a veste nupcial.

11. 0 TRIBUTO A CESAR (Marcos 12:13-17; Mateus 22: 15-22; Lucas 20:20-26):
A.

0 s lideres tinham sido superados em astlicia, por Jesus,
nas questaes pertencentes autoridade dEle. Agora queriam apanhar Jesus numa declaraqSo que pudesse servir
de base B acusaqiio de ser Ele desleal ao govern0 romano,
e assim ser entregue a Pilatos.
1. "E licito pagar tributo a Cesar?"
a. Este foi um tnaque astuto para apanhar Jesus numa
armadilha. A pergunta foi direta, franca e simples, e
requeria uma resposta.
b. Podiarn imaginar as suas respostas possiveis. Qualguer das duas implicaria em circunstiincias serias e
ate fatais.
1) Se declarasse o tributo ilegal, seria chamado pel0
tribunal romano como revolucio~rio.
2) Se declarasse o tributo legal, perderia as simpatias do povo, que era patribtico.
2. Mas Jesus viu a malicia deles e pediu uma moeda. Vendo-a, perguntou: "De quem C este retrato e este titulo na
moeda?" Eles responderam: "Do imperador (CCsar)".
Disse Jesus, "Se C dele, deem-na a ele. Mas tudo o que e
de Deus deve ser dado a Deus." E eles copram a cabeqa,
desorientados com a resposta dEle!

111. A PERGUNTA SOBRE A RESSURREICAO
(Marcos 12:lS-27; Mateus 2297-40):
209
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A.

Tanto as perguntas dos saduceus, como dos fariseus e herodianos, foram feitas com a intenqiio de destruir a influCncia de Jesus entre o povo.
1. A pergunta dos fariseus, a respeito de sua autoridade,
tinha o propdsito de criar desconfian~aentre o povo.
2. A pergunta a respeito do tributo tinha o propdsito de criar problemas entre Jesus e o govern0 Romano.
3. Esta pergunta, feita pelos saduceus, tinha o propdsito de
criar problemas e esc5unio entre o povo.

B.

0 s saduceus eram os materialistas da Cpoca. Niio eram
numerosos, mas eram instruidos, ricos e influentes. Niio
criam na ressurreiqiio. A pergunta com que procuraram
enredar Jesus sugeria a poligamia no cCu.
1. Eles trouxeram h tona o caso imaginiirio de uma mulher
que teve sete maridos.
a. Na ressurrei@io, de qua1 dos sete serii ela esposa?

C.

Jesus mostrou a ignorsncia deles a respeito das escrituras
e o poder de Deus.
1. E citou a Escritura para mostrar que hii uma ressurrei~iio.
A Lei foi aceita por todos e Jesus demonstrou que a imortalidade da a h a , a ressurreiqiio e a existgncia de anjos (que os saduceus negavam), siio assuntos claros nas
Escrituras. Mas a cegueira dos saduceus os impedia de
enxergi-10s.
2. Eles tinharn citado a Lei de MoisCs - Jesus disse-lhes
"niio tendes lido" onde Deus disse a MoisCs, "Eu sou o
Deus de Abraiio, o Deus de Isaque, e o Deus de Jaco?"
a. Ele niio Deus dos mortos, e, sim, de vivos.

D. Jesus resolveu a questio num instante, dizendo que no
cCu niio haverh casamento; siio, porCm, como os anjos no
cCu.

I

E.

Ele lhes abriu a porta dos cCus para que todos pudessem

ver o bem aventurada estado na xida fwtura. 0 povo ficau
admirtado corn seus ensinamentos!

n7. UM ADVOGADO VERSADO PROVA JESUS
COM UMA PERGUNTA DIF~CIL (Marcos
12:28-34; Mateus 22:34-40):
A.

Derrotados de novo, ainda continuaram a procurar meios
de apanhar Jesus em armadilha. Escolheram um advogado (escriba) versado, que pensaram ser capaz de derrubar Jesus.
1. Eles selecionaram o advogado mais experimentado para
representh-10s no seu encontro. 0 advogado perguntoulhe: "Qua1 e o principal de todos os mandamentos?"
a. Havia 638 leis e mandamentos da lei; havia uma
grande discuss%oa respeito de quais eram os mais
importantes.
b. Jesus admite a diferenqa na importiincia dos rnandamentos.

B.

A resposta de Jesus foi ao encontro da raiz da quest30
(Mareos 12:29-32).
1. Jesus responde completamente a pergunta ao declarar ao
advogado: "N2o hB outro mandamento maior do que estes,"
2. 0 amor de Deus deve ser preeminente na vida e deve
pemear toda a personalidade (pensamentos, vontntade e
emoq6es).
3. A semelhanqa entre o segundo e o primeiro mandarnento
e quanto a natureza comum de ambos: AMOR.
4. NiXo ha amor inteligente e ardoroso para corn Deus, sem
qur: haja amor para corn o nosso prbximo; e: o amor para
corn o nosso prtiximo provem necessaria e fundamentalmente do amor de Deus.
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0 escriba instruido, compreendeu o espirito da resposta e
acrescentou: "Muito bem, Mestre, e com verdade disseste
que ele C o unico, e n5o hai outro sen50 ele; e que amar a
Deus de todo coraq50, de todo o entendimento e de toda a
forqa, e amar ao pr6ximo como a si mesmo excede a todos
os holocaustos e sacrificios."
1. Declarou Jesus: "Niio es* longe do reino de Deus."
Mas ainda, ficou fora!

D. Jesus tinha passado com sucesso por todas as suas armadilhas, afirmando a supremacia do amor ao unico Deus.
1. Declarou a sua crenqa monoteista da verdade. Ele niio
era "outro", mas sirn o iinico Deus vestido em cadie humana.

I

V.

JESUS CALA OS SEUS INIMIGOS COM UMA
CONTRA PERGUNTA A RESPEITO A LINHAGEM DO MESSIAS (O OLTIMO DISCURSO
P~LICO
DE JESUS) (Marcos 12:35-37; Mateus
22:41-46; Lucas 22:41-44):

A.

Todos os inimigos de Jesus, neste Seu 6ltimo dia de ministCrio publico, empenharam todos os seus esforqos em tentar derrubh-lo.
1. Quando esgotaram os seus recursos, tendo sido vencidos
por Ele, retiraram-se humilhados, mas com mais determinaqiio do que nunca de p6r fim a Ele.

B.

Enquanto Jesus ensinava no Templo, em vez de defenderse, atacou um err0 doutrinal deles, indagando aos fariseus
reunidos ali.
1. "Que pensais v6s do Cristo? D
2. De quem C filho?'(Mateus 22:41).
a. Eles responderam: "De Davi."
3. "Como, pois, Davi, pel0 Espirito, chama-lhe Senhor, di-

zendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te A mi&a direita at6 qae eu ponha os teus inimigos debaixo
dos teus pCs? Se IDavi, pois, lhe chama Senhor, coma e
ele seu filho?"
3. 0 s escribas insistiam em ensinar sobre um Rei temporal,
que seria sucessor de Davi, nurn esplendido govemo material.
4. Eles compreendiam que Ele era filho de Davi por descendencia humana; mas niio compreendiam que o Messias era tarnbem o Senhor.
a. 0 relacionamento do Messias corn Davi era duplo:
1) Eles niio podiarn perceber a grande verdade de
que o Messias seria Deus e, ao mesmo tempo,
homem, e que, como homem, seria filho de Davi
e, como Deus, seria Senhor de Davi.
a) "A raiz e a geraqiio de Davi". (Apocalipse
22: 16).

w

VI. 0 ULTIMO DISCURSO P T ~ ~ L I C O DE JESUS,
UMA GRANDE ACUSACAO DOS ESCRIBAS E
FARISEUS (Marcos 12:38-40; Mateus 23:l-39;
Lucas 20:45-47):
No seu 6ltimo discurso no Templo, foi conveniente que
Ele advertisse aos Seus discipulos a respeito da hipocrisb
destes homens corruptos e perversos.
0 s sete "Ais" (Mateus 23:13-19) que Cristo pronunciou
deviam ser interpretados niio somente como advedncias
contra a vaidade, egoism0 e falta de religiiio, mas tamb6m
para abrirem os olhos deles e convert&los dos seus caminhos errados.
1. 0 primeiro "A?'foi pronunciado contra aqueles hi@$
tas, religiosos fingidos, que estavam fechanda a porta do
Reino dos CCus, na face do pvo.

I
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a. A sua hipocrisia consistia no fato que diziam que estavam abrindo o carninho do Reino, mas, na realidade cobrindo a Palavra, assim impedindo o caminho
dos sinceros que queriam entrar.
0 segundo "Ai" foi um golpe mortifero contra o seu proselitismo, que "rodeava o mar e a terra para fazer um
prosClito" para seu farisaismo.
0 terceiro "A?' foi uma acusaqiio por terem eles feito
confusiio a respeito das coisas morais.
a. Disseram que jurar pel0 templo niio constituia um
verdadeiro juramento, mas jurar pel0 our0 no Templo
tinha valor; e jurar pel0 altar niio era nada, mas, se
alguCm jurasse pela oferta sobre o altar, ficava obrigad0 pel0 que jurara
1) Eram cegos demais; por isso n5o entenderam que
o altar era maior do que a oferta e que o que jurou pel0 Templo, jurou tanto por ele quanto por
Aquele que nele habitava.
b. Jesus ensinou contra o juramento - a palavra de um
sudito do Reino deve valer tanto quanto seu juramento.
0 quarto "Ai" referiu-se ao pagamento dos dizimos, observado escrupulosamente pelos escribas e fariseus, enquanto negligenciavam os preceitos mais importantes da
Lei.
0 quinto "Ai" foi um ''fiasco de ira" derrarnado sobre a
exterioridade e formalismo dos fariseus e a sua rapina e
intemperanga.
a. Limpavam o exterior do cop0 e do prato, mas por
dentro estavam cheios de rapina e intemperanqa.
0 sexto "Ai" rGo se refere a qualquer vicio em particular, mas dB um retrato grifico de sua hipocrisia em geral.
"Semelhantes ao sepulcros caiados..."
0 sCtimo e iiltimo "Ai" tratou da decepqiio e inconstiincia deles, que reclamavam contra o tratamento dos profetas antigos.

a. Jesus disse, continuem: "Enehei vos, gois a medidti
de v o s ~ pais."
s
Corroborem sew crimes, com o assasinato do profeta que Deus lhes mandou! Fagam,
finalmente, o que tem estado nos seus cora@es hA
muito tempo!

C. Jesus conclui a sua acusago medonha com o lamento memorsivel sobre a cidade amada (Mateus 23:37-39):

D. Entlo, sai e se assenta diante do gazofilsicio (Marcos
12:41-44).

As moedinhas da viuva: foi a ultima coisa que fez no
Templo, depois de urn dia de grande controvCrsia, Tirou
do seu tempo para prestar este brilhante tributo h sempre
lembrada viuva que deu tudo quanto tinha.
2. A liqgo da oferta da viuva pobre 6 uma das mais essenciais das Escrituras. Muitos milhares de crentes ngo conhecem sua obrigaqiio perante Deus, de contribuir liberalmente.
a. A nossa contribuigiio deve ser urna das partes mais
sagradas do culto.
3. E consolador que at6 as pequenas coisas que fazemos
para Dews slio notadas e que aquelas coisas que para uns
siio triviais Ele as valoriza, se sgo motivadas por sentimentos puros, cristgos. A verdadeira generosidade n h
esth condicionada A quantidade, mas a possibilidade de
cada ofertante.
1.

Ficaremos grandemente surpreendidos quando soubermos os nomes dos maisres no ceu.

1
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Ao deixar o templo, pela ultima vez, os discipulos, levados
por sentimentos muito naturais nos judeus, chamaram a atengiio do
Senhor para a sua soberba arquitetura e um deles disse: "Mestre!
Que pedras, que construgiies!" Com grande surpresa, porem, ouviram o Mestre dizer: "V$s estas grandes construgbes? Niio ficar9
pedra sobre pedra, que niio seja derrubada."
1.

2.

3.

4.

Jesus tinha predito a destruigiio do Templo, seis meses
antes, enquanto ministrava na Pereia (Lucas 13:34);
novamente, por ocasiiio da entrada triunfal (Lucas
19:41-44), e, por fm, neste seu ultimo discurso ao povo, 19 no Templo.
a.
0 s lideres esperavam a destruiggo dos romanos
com o seu falso conceit0 de um Messias Rei
Temporal.
0 s discipulos precisavam desligar-se da ideia corb.
rente de um reinado temporal.
Quando Jesus mencionou a destruigiio de Jerusalem,
tambdm mencionou a iminencia da segunda vinda e o
fim do sdculo, ou do mundo.
Estas palavras produziram, certamente, uma profimda
impressk nos seus discipulos. Enti'io, eles se aproximaram dEle e lhe perguntaram: "Dize-nos quando sucederiio estas cousas, e que sinal haver9 da tua vinda e
da consumagiio do skculo."
Jesus ali pronunciou um dos seus mais nothveis serm6es profeticos sobre o triplice assunto da indagagiio
deles: destruigiio de Jerusalem, segunda vinda, e o fim
do skculo.
a.
0 sermiio trata de tres assuntos dificeis, que esti'io
de tal mod0 associados, em algurnas partes do
capitulo, que siio impossiveis de serem separados.

b.

Uma dm coisas; que nos ajudam em nossa interpretagiio do discurso C o fat6 de que Jesus, em
todos os seus sermdes, tinha upa v i s k pratica
muito bem definida. Efe eta o Mestre na fim ark
de pregar e ensinar.

A narrativa de Mateus, qtie nos da o esbogo mais conipleto
pdrtes, ou $ecqiJes:
do sermg~,pode aer dividida em

1.
2.
3.

Mateus 24: 1-36 trata de todss os tres assuntos.
Mateus 24:37 - 25:13 e uma transjqiid enwe a primeira
e a s e p d a parte.
Mateqs 25: 1346 trata excl~sivamentecam a segunda
vinda e o fim do Mundo.

0 setl tema era urri: que o f u t m do Reino Mcssihico e a
v i ~ d ado Reino, que estatia em seus cora@es atraves do poder do
Espirito S ~ t otreria
,
urn grande avanpo na queda do antigo regime
rabinico, na destrui~iiode Jerusalem, nti sua gande vitotia final e
na realizaq80 do segunda. advent0 do Messias.

I.

A CRISE NO REIN0 (Mateus 24:4
Lucas 21:8*36; Marcos 13:337):

- 2$:13;

A.

Ele primeiramentg os adverte contra certos siaais enlJzrnadore$: Vede que pinguBm vos eagane5 falsos Cristgs hi40
de vir; guerras e furnore$ de giterras hlci de vir (Mateus
24:4-5; Marcos 13:5-7; Lucas 21:s-9).

B.

Ele lhes d l os sin?is da eua segunda vinda (Mateus 24t714).
1. .a mundo intemacionalmente (24:7a) (Reino contra reiDo).
2, 0 rnundo fisicamente (24%) (terremotos, etc.)
p. Mote o versiculo 8 - o priacipio das dorm - urn novo
mmdo comqa a nscer!
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0 mundo moralmente (verso 24: 10).
0 mundo religiosamente (verso 24:ll) (enganariio a
muitos).
5. 0 mundo espiritualmente (verso 24: 12-14).
a. 0 primeiro amor esfriara - a nova verdade niio anula15a verdade existente!
b. Iniquidade - rebeligo contra a autoridade divina.
c. Este evangelho tera que ser pregado.
6. 0 Mundo Semitico (o mundo Judaico) Mateus 24:32-34;
Lucas 2 1:29.
a. Oseias 6:2 - depois de dois dim; Isaias 66:7-8 - a
naqgo nasceria em urn s6 dia - 14 de Maio de 1948.
1) Lucas 21:32; Mateus 24:34 - n5o passara esta
geraqiio.
b. Reajuntamento - Ezequiel 36:24; Jeremias 30:3;
31:lO.
c. A terra desolada ficou como o Jardim do j den
(Ezequiel36:34-35; Deuteron6mio 33: 19).
d. A reedificaqiio do Templo (I1 Tessalonicenses 2:4;
Apocalipse 11 - Israel ja det6m a posse sobre o Monte Morih!) (Lucas 21 :24, at6 que os tempos dos gentio se completem) Am6s 9: 11.
e. Este evangelho terh que primeiramente ser pregado
(verso 14).

3.
4.

C.

Jesus continua falando sobre o grande sinal em JerusalCm
que seria a iminente destruiqiio daquela cidade (Mateus
24:15).

1. Adverte-os sobre o que devem fazer (verso 16-18).
2. Haverh grande tribulaqiio naqueles dias (verso 19-22).
3. Mas que niio pensem que C a segunda vinda e niio se deixem enganar pelos falsos messias.

D. A seguir, Ele fala da maneira e da hora em que se
darh o fim (Mateus 24:29-36; Marcos 13:24-32;
Lucas 21:28-33)

1.
2.

Haverh sinais visiveis e incontestheis nos &us.
Estes sinais seriio sdicientes para indicar a consuma@io
dos &culos.

0 assunto da destruiqIo de Jerusalbm vai gradualmente
saindo de vista na segunda principal divisIo do discurso
(Mateus 24:37 - 25:13; Marcos 13:3-37;Lucas 21:34-36).
1. A vigilancia e ordenada, com pacidncia e oragiio em quatro maravilhosas ilustrq6es parabolicas. A necessidade
de vigilfincia esta baseada em nossa ignorfincia a regpito
da hora exata e do fato de que sera subita e inespc;r&
a. 0 fato e a proxima insistente recornendar$o feita atraves desta serie de parabolas.
1) Marcos di a Parabola do Porteiro - o dever da
vigilhcia.
a. A segunda vinda encontrarit muitas pessoas
despreparadas em toda parte da tern
"Mantenha-se alerta!" e o que Jesus adverte.
2) A Parabola do Pai de Farnilia ilustra a necessidade de vigilfincia e prontido (Mateus 24:43-45).
a) 0 s servos siio advertidos a estarem prontos
"em cada vigilia da noite".
3) A Parabola do Servo Infiel (Mateus 24:46-5 1).
a) Jesus adverte que um discipulo pode ser apontado com os hipocritas no castigo do inferno.
b) Virit urn severo julgamento sobre aqueles
que ocupam posiqaes de grande privilegio no
reino, mas caem na infidelidade, atravks das
armadilhas do diabo.
4) A Parabola das Dez Virgens (Mateus 25 :1- 13).
a) Esta pariibola, juntarnente corn as prciximas
duas, formam uma histciria. Elas precisam
estar juntas, apesar desta parhbola nil0 estar
na mesma se@o que as outras duas.
b) Constitui uma transiqiio do primeiro para o
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segundo assunto (a passagem de urna B outra
condiqiio).
Dirigida a todos - devemos estar prontos
para atender o seu chamado! (oleo - Espirito
Santo; L h p a d a - a Palavra).
A maravilhosa alegoria apresenta o fato de
que a verdadeira preparaqiio esth baseada na
condiqgo interna do carater e no Espirito
Santo, niio na aparencia externa e nem naquilo que se professa.
Outro ensinamento distinto 6 o de que a crise
revela preparaqiio ou falta de preparaqiio.
Outra liqiio - o oleo (o Espirito Santo) niio
pode ser transferido de urna pessoa para outra pessoa.

11. NA TERCEIRA PRINCIPAL DIVIS~ODESTE
DISCURSO, NADA MAIS E TRATADO, ALEM
DA VINDA FINAL DO SENHOR PARA JULGAR (Mateus 25:14-46):
A.

A Par6bola dos Talentos - que devemos estar prontos para prestar contas a Ele.
1. Obediencia ou inatividade.
a. Dirigida aos seus discipulos (a igreja) para exortil-10s
a estarem preparados, e que teriio que prestar contas
ao Senhor por ocasiiio da Sua segunda vinda.
2. Jesus claramente revela que os homens niio siio iguais
em seus talentos naturais, capacidades, habilidades, nem
em oportunidades e vantagens heredithias; mas a todos
C dada a oportunidade de usar e desenvolver seus talentos e a responsabilidade de us&-10s corretamente para o
bem do reino...e - que chegara a hora do ajuste de contas
a. 0 servo mau e negligente - que manteve o seu conhecirnento de Deus, mas falhou em usar aquilo que

Dew lhe deu. Niio investindo 0s seus talentos, mas
enterrandoes!

B.

A cena do julgamento - 116s devemos estar prontos para
receber dEle a nossa senten9 final.
1. Para mostrar que haverh urna separa~iio!Que haverii urn
julgamento!
a. 0 reino preparado - ovelhas; fog0 preparado - cabritos.
2. 0 inferno 6 urna realidade. Preparado niio para o hornen%,
mas para o diabo e seus anjos.
a. I% um inferno t&oeterno quanto os ceus.
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A ULTIMA CEIA PASCAL E A PRIMEIRA
CEIA DO SENHOR
Foi apenas dois dias agora, at6 que Jesus celebraria corn seus
apdstolos a atima ceia pascal, e instituiria a Ceia do Senhor.

I.

JESUS REVELA CLARAMENTE AOS DISC^PULOS QUE ELE S E ENTREGUE
~
AOS INIMIGOS PARA SER CRUCIFICADO (Marcos
14:1,2; Mateus 26:l-5; Lucas 22:1,2):

A.

Neste mesma hora, o Sinedrio, junto com Caifais, o sumo
sacerdote, estava conspirando a sua morte.
1. Temiam o povo. Receavam tocar em Jesus durante a festa, caso houvesse um tumult0 entre o povo.

11. NA CASA DE S ~ O 0, LEPROSO, MARIA
DE BETANIA UNGE os PES DE JESUS, COMO PREPARATIVO PARA SEU SEPULTAMENTO (Marcos 14:3-9; Mateus 26:6-13; JoHo
12:2-8):
A.

Assim, Maria mostrou o grande amor que tinha por Jesus.
1. Maria veio corn um vaso de alabastro cheio de balsamo,
muito precioso. (Tinha o valor do salhrio de um ano inteiro.)
2. Corn desprendimento, derramou-o na cabeqa e nos pCs
de Jesus, e depois os enxugou corn os seus cabelos.
a. 0 cheiro do perfiune encheu a casa e o mundo todo
corn o aroma do seu amor.
b. Foi um presente semelhante aos dados somente a um
Rei! Mas somente tal presente seria uma expressgo
digna de seu profundo amor e devoqgo para Jesus.

B. Maria foi severamente censarada por este ato de amor
sincero e profundo.
1. Judas liderou na critica. Perdeu. Outros se juntaram a
ele.
a. Mais tarde, Joao e outros viram a critica de Judas a
luz da sua traiqiio de Jesus e a interpretararn assim.
(Joiio 12:4).
C.

Judas censurado por Jesus! Entiio a elogiou em voz alta e
disse: "Deixai-a; por que a molCstias? Ela fez o que p6de: antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em v e r b
de vos digo: Onde for pregado em todo o mundo este e
vangelho, serai tambCm contado o que ela fez, para membria sua."

...

HI. JUDAS, MACHUCADO PELA CENSURA, FAZ
UM PACT0 DA TRAI~AOCOM OS JUDEUS,
PARA ENTREGAR-LHES JESUS (Marcos
14:lO-11, Mateus 26:14-16; Lucas 22:3-6):
A.

0 elogio h Maria, feito par Jesus, e a censura dele, doeuIhe no coraqlo.
1. Agora Satanas comeqa a entrar e tomar completa posse
de seu cora~iio,com sentimentos vis, maus desejos, e
sugestiies. Logo Judas foi ter com os principais dos sacerdotes, para fazer o pacto de trair o Senhor.
a. Trinta moedas de prata - o preGo de urn escravo.
2. Ma1 imaginava as consequencias horriveis deste pacto
tenivel, para consigo mesmo, dois dias apbs.

IY A PREPARACAO PARA A CEIA PASCAL
(Marcos 14:12-16; Mateus 26:17-19; Lucas 22:713):
A.

No primeiro dia da festa dos ples Bzimos, quando se fazia

o sacrificio do cordeiro pascal, disseram seus discipulos:
"Onde queres que vamos fazer os preparatives para comeres a Priscoa?"
1. Jesus instruiu Pedro e Joiio - ir at6 Jerusalem - ao entrardes na cidade encontrareis um homem com um cktaro
de Bgua.
a. Foi um sinal sobrenatural; geralmente eram somente
mulheres que levavam agua.
2. Jesus instruiu para dizer ao dono da casa: "0 Mestre
manda dizer: 0 meu tempo esth pr6ximo; em tua casa
celebrarei a Pascoa com os meu discipulos. Onde C o aposento no qua1 hei de comer a Phcoa com os meus discipulos?
3. Achando tudo como Jesus lhes havia dito, prepararam a
Pascoa.
a. E provavel que Judas houvesse comprado, no dia anterior, o cordeiro e o vinho. Pedro e Joiio, B uma e
meia da tarde, subiram ao Templo. Antes de queimar
o incenso, os cordeiros pascais era imolados. Cada
israelita, ao ouvir soar a trombeta, matava seu pr6prio cordeiro. Um sacerdote, com vasilha de ouro,
apanhou o sangue do cordeiro de Pedro e Joiio e o
derramou ao pC do altar. 0 cordeiro era levado nos
ombros de Pedro e Joiio perante o altar, onde era tirada a parte para queimar. Em seguida, ckregando o
cordeiro, sairam do Templo.
b. "E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta
Phscoa..." Cristo desejava ansiosamente comer com
eles esta Phcoa, porque os amava muito, e anelava
essa comunhiio A sombra do Gets6mani e da cruz.
Desejava muito inaugurar esta nova festa comemorativa e tinha muitas coisas a lhes dizer. A morte de
Cristo seria o cumprimento da Phcoa. Ele era o verdadeiro Cordeiro, que todos os cordeiros pascais, durante 1500 anos, prefiguravam.
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JESUS PARTICIPa DA CEIA PASCAL COM
0s DOZE, E CENSURA AS SUAS CONTENDAS AMBICIOSAS (Marcos 14:17; Mateus
26:20; Lucas 22:14-16; 24-30):

A.

Entrando em JerusalCm, acharam o cenaiculo mobiliado e
pronto, com tudo que era necesshrio para celebrarem a
Paiscoa.
1. Na sua ansiedade para ocuparem os lugares mais proximos do Senhor, esqueceram tudo o que havia aprendido
a respeito desta atitude.
2. Com repreensgo carinhosa, condena essa atitude.
3. Queria ensinar que a grandeza esth no servir e n8o na
posic;Zio ou classe social da pessoa.
4. Jesus entiio disse: "Assim como meu Pai me confiou, eu
vo-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no
seu reino; e vos assentareis em tronos para julgar as doze
tribos de Israel."

VI. A LICAO EM HUMILDE SERVICO E REFORCADA E EXEMPLIF'ICADA QUANDO. JESUS
LAVA os PES AOS DISC~PULOS( ~ 0 6 0mi20): JoBo comeqa, com esta histbria, uma das partes mais cativantes da Biblia.
A.

"Era chegada a sua hora..." A vida de Jesus seguia o programa divino. Antes de chegar 'a Sua horan nEio podia
morrer. Mas, agora, dentro de vinte e quatro horas Seu
corpo haveria de estar no sepulcro.

B.

uAmou-os at6 o fim...J9 A palavra %mW no grejgo significa
niio wmente at6 Sua existCncia na terra, mas, muito mais
profundo - para todo o sempre.

I
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"Levantou-se da ceia..." Nenhum dos ap6stolos queria fazer este servigo aos outros. Discutiram pel0 caminho qua1
era o maior dentre eles e niio queriam humilhar-se. NIo
havia criado presente, s6 o Senhor Jesus e os doze, e estes,
muito orgulhosos, sentaram-se i mesa com os pCs sujos e
o coragiio carnal.

..."

D. "Tomando uma toalha, cingiu-se

Fez como se fosse um
escravo. Niio havia obra demasiadamente servil para o
Filho de Deus.
1. Este ato somente sirnboliza um ato muito maior. Ele que
era tZio alto humilhou-se tanto!
2. Sabendo que, logo, Ele voltaria para os &us, anunciado
pelos anjos, ser glorificado alCm dos limites deste mundo, al6m da gl6ria de qualquer rei ou imperador neste
mundo - o que Ele fez? Mostrou Sua majestade? Demandou o serviqo que era a obrigaqtio dos doze? Nso!
Ele tomou uma toalha e lavou os pCs dos discipulos! Assim, Ele mostrou, humildemente, como deve ser a vida
cristZi.
3. Verdadeiramente, vemos uma ilustraqtio de urn ato muito
maior! Ele mostrou como, sendo o Deus Forte do universo, o regente supremo de tudo, Ele levantou-se da mesa
magnifica dos cCus, onde os anjos 0 louvam dia e noite.
Ele cingiu-se com uma toalha, o simbolo d m escravo.
a. Ele veio a terra e cingiu-se com a came fiaca humana. Ele foi ao calvhrio e 18 encheu a bacia, gota por
gota, com seu precioso sangue, e, agora, Ele se rebaixa para lavar nossos pecados.

VII. JESUS INDICA 0 TRAIDOR (Marcos 14:18-21;
Mateus 26:21-25; Lucas 22:21-23; Jo5o 13:2138):
A.

Tiio astutamente Judas guardara seu segredo que nenhum dos discipulos suspeitava dele. Judas sabia que Je-
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sus estava a par do seu segredo. Mas com um coraqlo de
aqo prosseguiu no seu crime covarde.

VIII. DEPOIS DA S A ~ D ADE JUDAS, JESUS INDICA 0 SEU DISCURSO FINAL, AVISA-LHES
QUE VAO ABANDONA-LO, ENQUANTO TODOS PROTESTAM SUA LEALDADE (Marcos
14:27-31; Mateus 26:31-35; Lucas 22:31-38; JoIo 13:338):
A.

0 novo mandamento - Cristo nlo somente recomenda o
amor, nil0 apenas nos aconselha a amar uns aos outros,
como sendo excelente e de grande proveito, mas Ele nos
manda: 6 um dos mandamentos basicos do Seu reino, arJ
lado de crer nEle.
1. Foi o segundo mandamento da Lei de Moises, mas feito
novo, como uma nova edigiio de urn livro velho. Tornara-se velho e sem sentido com a corru~iiodos escribas e
fariseus, mas Cristo o renovou, como se ve no Seu ministerio e no ato de lavar os pes aos apdstolos.

B.

Pedro 6 avisado. Pedro foi avisado de que trairia o Senhor, mas tambCm que Jesus orara por ele.

IX. JESUS INSTITUI A CEIA DO SEMFIOR
(Marcos 14:22-25; Mateus 26:26-29;
22: 17-20):
A.

I

Lucas

A Ceia era uma nova instituiqlo, um anti-tipo correspondente 4 Phscoa.
1. Cornemorando a morte expiatoria de Jesus Cristo, mas,
ao mesmo tempo, simbolizando a vida - came e sangue
- que devem ser comidos pelos discipulos, para o sustento de sua vida espiritual.
2. A Geia e urn manorial cia morte redentora que soma e

lnstituto Biblico Apostdlico

-

Capitulo 30

consurna a vida sacrificial de Jesus.
a. 0 Testador do novo pacto ou testamento morreu; em
seu sangue pode ser encontrado o novo pacto.
b. E pel0 poder redentor do sangue que n6s temos a remissgo dos pecados.

B.

0 antigo pacto foi ratificado com o sangue de animais; o
novo, no sangue de Jesus Cristo.

X.

DEPOIS DA SANTA CEM, JESUS CONTINUA
SEU DISCURSO NO CENACULO( ~ 0 5 14):
0

A.

Ele explica o alvo e prop6sito de sua partida (verso 1-4).

B.

As perguntas de Tom6 a respeito dEle, "0 caminho" (versos 5-7).
1. Jesus declara, em resposta, que eles ja tern conhecido o
Pai e t8m sido vistos por Ele.

C.

Isto nos traz mente a pergunta de Filipe: "Mostra-nos o
Pai..."
1. "Filipe, ha tanto tempo estou convosco, e n5o me tendes
conhecido?..."

D. Jesus continuou a discutir o lugar do crente em seu grande trabalho e plano (verso 12-21).
1. "E tudo o que pedirdes em meu nome..."
2. Declara que Ele mesmo 6, ngo somente o Pai, mas tamb6m o Espirito Santo.

E.

Judas (Niio o Iscariotes) foi o terceiro a interromper o
sermiio com uma pergunta (verso 22-24).
1. "Donde procede, Senhor, que estiis para manifestar-se a
n6s, e n5o ao mundo?"
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Novamente menciona a vinda do Espirito Santo (versos
25-26),

G.

Ele promete deixar-lhes a paz - nlo como o mundo a d4.

H.

Entlo, sairam para o jardim.

AS ULTIMAS ORDENS AOS DISC~PULOS
Jesus, caminhando para a porta oriental da cidade, perto do
Templo, indo para o Getsemani, comepu de novo o assunto do
grande movimento mundial de Seu reino e a relagiio dos discipulos
para com Ele. Ensinando por meio de figuras, ilustra seus pontos
atraves da videira e dos ramos (Joiio 15), continuando com uma
exposiqiio de seu trabalho atraves do Espirito Santo, na grande
campanha do Reino (Joiio 16).
No seu discurso no cenbculo, Jesus ensinou:
1. A necessidade de sua separaqiio deles e os resultados
(Joiio 13:31-38).
2. 0 fato de Ele ser o grande Deus vestido em came (Joiio
14:l-11).
3. A relaqiio intima e continua entre Ele e os discipulos
nas maiores obras que haveria de realizar, uma vez batizados com o Espirito Santo (Jotio 14:12-21).
4. A maneira de Ele revelar-se a eles, fazendo-os eficazes
nessas maiores obras e dando-lhes paz no meio d a .perseguiq6es e lutas (Joiio 14:22-31).

I.

A VIDEIRA VERDADEIRA, A VIDEIRA MESS ~ N I C AE, OS RAMOS (JoPo 15):
Nesta liqiio, aprendemos que o Cristo vivo e a esdncia
do cristianismo: o maometismo pode prosperar corn Maome
morto e, portanto, ausente. 0 budismo rGo perde coisa alguma, apesar de Buda afirrnar aos seus discipulos, na sua morte,
que nunca jamais o veriam de novo. Apesar de Conacio estar
reduzido a po, no tiunulo, o confbcionismo pode existir e avanqar. Mas a coisa essential no cristianismo e o Cristo vivo.
"Porque eu vivo, vos vivereis." (Joiio 14:19)

A.

Jesus agresentou-se como a verdadeira, genuinol Videira
Messilnica, mesmo quando tinhase referido r si mesmo
como a luz (Joiio 8:12), a porta (Joiro 10:7), e o Bom Pas-

I

I

..
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tor (Jolo 10:ll).
1. A necessidade e consequCncias, de uma uniiio vital entre
Jesus e seus discipulos (verso 1 e 2).
a. 0 ponto principal da ilustraqiio desta parabola C a
necessidade de uma uniiio vital entre Cristo e eada
discipulo, que, como o ramo, deveria produzir fruto,
que C o meio principal de trazer gloria a Deus. E o
alvo principal da vida.
b. Jesus salienta que a vitalidade espiritual, a vida real
esth nEle, e que temos que ter uma conexb vital corn
Ele para podermos cumprir a vontade de Deus.
c. Jesus charna a necessidade de provas dificeis, corn
meio de limpeza do ramo, para que continue produzindo mais e mais fruto.
1) Quando a videira da h t o , Ele a limpa para produzir fruto mais abundante, isto e, Ele a disciplina (Hebreus 12:5-11).
2) 0 ram0 existe para produzir fruto e, se 160 produzir, Ele o corta e o lanqa fora.
d. Jesus aplica essa doutrina aos proprios apostolos
(verso 3-6).
1) Siio orientados a permanecerem, e continuarem
na esfera de Seu exemplo, vida e doutrina.
a) Se niio perrnanecerem nEle, niio podem produzir fruto.
2) Podemos aprender uma liqiio muito przitica de
certo ramo que passou por cima da cerca e ligouse com os espinhos. Quando o vinhateiro notou
tal ligagiio, puxou-o para tirii-lo dentre os espinhos, mas o ram0 partiu-se e 1ii ficou. Assim 6 o
perigo de nos ligarmos ao mundanismo, a politica,ou qualquer outra coisa fora de Cristo. Ficamos ligados corn o mundo, partimo-nos da Videira e ficamos entre os e s p i h s .
e. Jesus aponta a maneira de colocar a realidade da wn e x b espiritual sob teste (versos 7 e 8).
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1) A prova absoluta e a melhor evidencia de seu
amor era a obediencia deles & Suas ordens.
2. Na segunda parte de Seu discurso da viva uniiio dos discipulos com Seu Senhor, Jesus aponta os dois resultados
dessa uniiio (versos 11- 16).
a. A produqiio da alegria Cristii na vida deles.
1) Ele queria que o gozo deles fosse completo, produzindo h t o e firmados no h i c o objetivo verdadeiro, na vida - a glbria de Deus.
b. A relaqiio que deve existir entre o Mestre e o discipulo, C uma relaqiio de amor e amizade. "V6s sois meus
amigos, se fazeis o que eu vos mando."
c. Como amigos de Cristo, nbs participamos:
1) Dos seus segredos (Salmos 2514). Andamos nas
sombras do mundo de pecado, com segredos de
vida, paz e glbria eterna na alma.
2) Dos seus sentirnentos, como a esposa dedicada
participa da alegria e da tristeza do seu marido.
Amamos tudo que Ele ama e odiamos tudo que
Ele odeia. Somos participantes do grande desejo
de salvar almas.
3) Dos Seus sofr-imentos (versos 18, 19). Quanto
mais estamos conformados como o Pai, tanto
mais sentimos a oposiqiio daqueles que estiio
contra Ele.
4) Das suas consolaq6es (I1 Corintios 15).
3. Jesus conclui Seu discurso a respeito da uniiio entre Ele e
Seus discipulos, mostrando qual 6 o efeito desta uniiio
para com sua relaqiio com "o mundo" (versos 17-27).
a. A danqa, o cinema e outros prazeres mundanos pertencem, sim, ao mundo que nos aborrece. Mas o mundo que nos aborrece C urn reino espiritual, governado
pel0 adversirio de Deus, Satanhs.
1) A esfera desse reino C o mundo, e seu suditos siio
os homens niio regenerados.
b. Cristo dit duas raz6es porque esses homens nos odeiarn:

1) NiZo sornos do mundo.
2) Cristo nos escolheu do mundo. 0 s filhos de Deus
esGo na terra como em pais estrangeiro, mesmo
como urn pais inirnigo.
c. Eles seriam odiados pel0 mundo e precisariam de urn
grande estimulo para amarem uns aos outros.
1) Odiados "por causa de Seu nome."
d. Haveriam de proceder corajosamente, testificando no
poder do Espirito Santo.

Nestes versiculos introdutorios do capitulo, ha tres pontos
que merecem assinalada atenqgo:
1. Notamos ai, primeiro, m a profecia singular, em que Jesus predisse aos seus discipulos que seriarn excomungados e perseguidos ate a morte.
2. Em segundo lugar, Jesus deu a raziio porque anunciava a
referida profecia. "Eu tenho dito estas coisas para que
vos niZo escandalizeis."
3. Finalmente, Jesus manifests a raziio que tornava vantajosa para os discipulos a sua separagiio. "Se eu niio for, nib
vira a vos o Consolador."
A.

A revelagiio do Espirito Santo ao mundo de homens peesminosos (versos 1-11).
1. Ele ia sair e eles sofkeriam: "Convem-nos que ew vd."
a. k melhor para o crente cheio do Espirito Santo viver
hoje, do que nos dias em que Jesus andava entre Ssu
povo.
1) E melhor, porque da terra, podem ir a Cristo a
qualquer momento. Mas o Espirito Santo habita
realmente em todos os crentes e todos podem ir,
ao mesmo tempo, ter comu&io com Ele.
2) E ainda melhor, porque corn o Espirito Sano em
nos, conhecemos Cristo melhor do que com a
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Sua presenqa corporal. Ve-se isso nos apdstolos
Apesar da presenqa de Cristo constantemente
entre eles, os ap6stolos ngo 0 conheciam verdadeiramente (cap. 14:9). Mas quando o Espirito
Santo desceu sobre eles no Pentecostes, conheceram-no, no sentido pratico e verdadeiro.
0 Espirito haveria de operar atraves deles.
Ele lhes fala claramente como o Espirito Santo haveria
de operar nos coraqbes dos descrentes. Ele convencera o
mundo de homens impios a respeito de tres coisas.
a. A respeito do pecado, convencera da realidade do
pecado e como isto C oposto a Deus.
b. Ele os convencerh a respeito da justiqa de Cristo.
c. Ele os convencera a respeito do juizo, porque o principe deste mundo jh esti condenado.
0 Espirito de Deus focaliza estas coisas atraves de Sua
luz, para os homens do mundo.

B.

0 oficio do Espirito Santo com respeito aos discipulos C
plenamente esclarecido (versos 12-15).

C.

A sua tristeza se converteri em alegria (versos 16-24).
1. Jesus revela-lhes mais clararnente como era necesshrio
que Ele fosse, para o bem deles

D. Em concluslo, tudo que falara tinha o prop6sito de conduzi-10s & Sua Paz. Ele aponta-lhes o caminho.
1. No mundo passareis tribulaqbes, confusbes, 6dio e contendas.
2. Sua palavra - "tende bom himo."
a. Ha perigos na fiente e precisago de coragem para
erh-enti-10s. Mas Ele passou por todas as tentagbes
humanas, e saiu vitorioso. Ele, como representante
deles, ja conquistara o pecado e toda sorte de tentaqbes.
b. Eles tambkm venceriam em seu nome, e conquistari-

I

3.
I

am a tudo a que Ele lhes assegwara.
"Eu venci o mundo!"
a. Um fato ja realizado por Ele; asseguaado por eles.

A ORACAO SACERDOTAL DE CRISTO, OFERECIDA A 0 FIM DE SEU ~JLTIMo DISCURSO E COMANDO AOS APOSTOLOS (Joilo
17:1-26):
Jesus, o Filho de Deus, no fim e no maior grau do Seu
ministerio terrestre, na vCspera de Seu proprio sacrificio, levantou os olhos e falou com Seu Pai. E urn dos acontecimentos mais maravilhosos da Biblia. Nesta ora@o, o Senhor apresentou ao Pai a Sua obra completa, e orou acerca dos acontecimentos futuros: a seguranqa e o destino glorioso dos
Seus. Sua oragiio abrange a luta e as necessidades dos remidos na vida de hoje.
Esta oragIo nlo foi oferecida "mentalmenten; mas pelo
beneficio dos apbstolos. Refletiu muitos dos pensamentos
e necessidades referidas no discurso que a precedeu.
Jesus orou por trQ coisas, nesta oraqlo sacerdotal:
1. Jesus ora por si; que o Filho seja glorificado; que pudesse
selar sua obra bem sucedida com tal testemunho atrav6s
de Sua morte, que traria a salvaqi30 a humanida.de (versos
1-8).
2. Jesus ora pelos discipulos intimos, ao redor dEle (versos
9- 19).
a. Que fossem protegidos no meio das grandes tribula@es que haviam de passar, e santificados pela Sua
plavra, tornando-se forqa positiva na obra do Reino.
b. Ha duas coisas que Ele deseja mais para eles:
1) Que consemem urn carater pidoso e santo, e que
sejam separados do mundo.
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2) Unidade espiritual entre a igreja.
c. ConvCm que os discipulos fiquem no mundo hostil a
cormpto, em contato com uma sociedade mundana,
para que sejam instrumentos de purificagiio. Hiio de
estar no mundo, mas niio s50 do mundo. Jesus d o
quer que os crentes sejarn tirados do mundo, mas afastados do mal.
Jesus ora por sua igreja. Finalmente, pelos discipulos de
geragiies futuras (versos 20-26).
Notemos as tr6s importantissimas petigiies que Nosso
Senhor fez pelos seus discipulos.
a. Que o Seu povo fosse santificado: "Santifica-os na
verdade; a tua palavra 6 a verdade."
1) E uma petigiio para que o Pai tome os crentes
mais santos, mais espirituais e mais puros de
pensamento, palavras e obras, de caritter e de
procedimento.
2) Maior santidade 6 precisamente o que cada servo
de Jesus Cristo deve anelar.
3) E pela grqa divina - nib pelas nossas obras que
seremos recebidos na gloria; mas o cCu nZio seria
sequer para nos um lugar de bem-aventurangas,
se lit entxissemos niio santificados.
b. Que o seu povo vivesse unido, formando um todo.
"Para que eles todos sejam um s6..."
1) Aquilo que Ele deseja mais, para as fbturas geragiies de obreiros e alunos do Reino, C que sejam
de um prop6sito e um espirito.
2) Ele deseja que continuem unificados e crendo na
origem divina e na missiio divina do Seu Senhor.
c. Que o Seu povo estivesse sempre com Ele e contemplasse a sua gloria. "Ele disse: Pai que onde eu estou,
estejam comigo os que me deste."
1) Havemos de ver, fmalmente, Jesus Cristo tal como Ele C e de conhecQlo assim como nos mesmos temos sido conhecidos.

A PRISAO E JULGAMENTO DE JESUS
I.

JESUS SOFRE AGO^ NO GETS~MANI
(Marcos 14:26, 32-42; Mateus 26:30, 36-46; Lucas 22:39-46; Jofo 18:l):

A.

A menos de urn quilbmetro de caminhada, no silencio do
portgo de EstevvBo, eles pararam B entrada do jardim.
1. Ele falou a oito de seus discipulos: "Assentai-vos aqui,
enquanto eu vou orar."
2. Entiio, tomando consigo Pedro, Tiago e Joiio, foram mais
adiante no jardim.
3. "A minha alma esta profundamente triste ate a morte,
ficai aqui, e velai comigo", Ele pediu aos tr2s.
4. E, adiantando-se urn pouco, prostrou-se em terra e orou.
a. "Se e possivel, passe de mim este calice."
5. Ele volta para os tr2s e encontra-os adorrnecidos. "Nem
urna hora pudeste vos vigiar comigo?'O Espirito esth
pronto, mas a carne e fiaca.
a. A carne niio queria morrer; Ele niio queria que o pecad0 a tocasse! Ainda assim, o Espirito sabia que a
came precisava morrer.
6. Ele voltou a segunda vez, depois a terceira vez.
a. Um anjo apareceu do ceu e fortaleceu-o (Onde estava
o Pai?)
b. Ele orou mais intensamente; seu suor se tornou como
gotas de sangue, caindo sobre a terra.
c. "Niio seja como eu quero, mas como Tu queres."
1) Como no desert0 Ele venceu Satan&, assim no,
jardim, Ele venceu a carne.
2) "Niio como eu quero (vontade da carne), mas como Tu queres (vontade do Espirito)."
Vencendo, Ele foi para os discfpulos que dormiarn e disse: "Eis que o Filho do homem esth sendo entregue nas
m3os dos pecadores. Levanbi-vos; eis que o traidor se
aproxima."
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JESUS E TR-0, PRESO E ABANDONADO
(Marcos 14:43-52; Mateus 26:47-56; Lucas 22:4753; Joiio 18:2-12):
A prisiio de Jesus foi efetuada pelo SinBdrio, atravds dos
guardas do templo, acompanhados possivelmente por um
grupo de soldados romanos da Torre Ant6nia. Em torno
de 800 soldados, ao todo, foram para prender Jesus.
1. Judas primeiro guiou-os para a casa da miie de Joiio
Marcos, onde talvez a ultima ceia foi servida.
(Provavelrnente Joiio Marcos seguiu-os de lfi.)
2. Judas en60 guiou-os para Getsemani, sabendo que era
onde Jesus frequentemente passava o seu tempo com os
discipulos.
3. 0 sinal pel0 qua1 eles iam identificar Jesus seria a amighvel saudagiio de um beijo dado por Judas.
Judas beijou Jesus - Jesus disse: "Judas, com um beijo
trais o Filho do homem?"
1. Ele en60 passou adiante e perguntou ao capitZio do Templo: "A quem buscais?'Ele respondeu: "Jesus de Nazart."
2. Jesus disse: "SOU EU!" (a palavra "ele" t acrescentada).
a. Aqui esth verificada outra grande prova que Jesus C o
Deus poderoso - Quando Ele disse "SOU EU", estes
soldados judeus recuaram e cairam por terra! Eles
tinharn ouvido o nome do Deus de Abra50, Isaque e
Jac6.
Pedro puxou sua espada, cortou a orelha de Malco, pronto para lutar at6 a morte!
1. Jesus disse: "Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que langarem miio da espada A espada morreriio."
Ele entiio cura a orelha de Malco.
a. Ele tinha mostrado, por seu pronto uso da cura, em
beneficio de urn inimigo, que Ele niio estava despoja-

do daquele poder que eles temeram
b. Ele lembra-lhes, ao mesmo tempo, que Ele devia seguir o plano divino para sua vida, o de beber o cali~e
de sofrimentos e morte ate o fim.

111. 0 EXAME PRELIMINAR POR ANAS, 0 EXSUMO SAGERDOTE (Jog0 18:12-14,19-23):
A.

Eles prenderam Jesus e amarraram Suas miios As costas;
entiio conduairam-no, prilneiramente a Arias, que tinha
servido corn sumo-sacerdote de 6 a 15 A. D., e, atraves de
politicos astqtos, conseguipa, com o apoia dos romanos, a
sucessiio deste oficio para seus cincb filhos, e agora seu
genro, Caifh*, era o atual ocupante do sumo sar?erd6cio,
1. Ele e ~onduzidoante e3te astuto iriimigo para uma audh
encia preliminar, em prkparaqlio para o falso julgamcnto
a seguir, assim que o Slnedrio possa ser despertado e reunido.
2. Anas inquiriu a Jesus sobre dois pontas: qumto aos seus
discipulas e quanto A doutrina.
a. Seu desejo era daswbrir a extensilo do nimero dos
seguidores de Jesus.
3. Jesus niio prestou qualquer infonnaqiio sobre seu* discipulos.
a. Todo o procedimedto deste interrogatorio eram ilegais, tanto com refe'rencia ao hodrio, quanto ao lugar.
4. An&, prcebendo a impossibilidade de ir adiante nest&
questiio, ~ornouao exanie das doutrinas de Jesus.
5 . Jesus respondeu que d o tinha doutriw oculQ. "Eu falei
abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e
no templo, onde todos os judeus se reunem, e nada disse
em oculto."
a. Estes fatos estavam fora de qualquer discus&o e eram conhecidos por todos.
6 . Jesus continuou: "Por gue me interrogas? Pergunta aos
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que ouviram o que lhes falei; bem sabem eles o que eu
disse."
a. En60 um guarda bateu em Jesus, urn golpe insultante
na face com suas miios, dizendo: "E assirn que falas
ao sumo sacerdote?'(Aniis, o pior de todos)
b. Nurna sala de julgamento, cada ato de violgncia era
um ultraje a deckcia comurn.
c. Jesus respondeu: "Se falei mal, dB testemunho do
mal; e, se bem, por que me feres?"
d. Tal resposta, calma e grave, tenninou o interrogatcirio. Jesus foi mandado amarrado a Caifis, que hh
pouco tinha convocado aqueles sinedristas que melhor serviriam a seus objetivos.

o PRIMEIRO JULGAMENTO ANTE

IV,

CAIFAS
E 0 SINEDRIO (Marcos 14:53; 55-65; Mateus
26:57,59-68; Lucas 22:54,63-65; JoHo 18:24):

A.

0 lugar habitual para a reuniilo do SinCdrio era no Templo, mas eles conduziram Jesus para a casa do sumosacerdote, Caifais, situada num lugar fora do muro da cidade, onde todos os lideres dos sacerdotes e anciilos e escribas tinham sido convocados para se reunir.
1. A hora tambCm niio legal para uma reuniiio de julgamento, pois era noite.
2. Outros traqos na ilegalidade praticada no julgamento de
Jesus foram: a precipita@o indevida, buscar ou subornar
testemunhas solenemente, antes que dessem depoimento,
forgar o acusado a testificar contra si mesmo, uso judicial da confiss2io do prisioneiro, e falha em libertar o prisioneiro quando havia falta de conformidade entre as testemunhas.

B.

Caifais preparou cuidadosa investigagSo para garantir falsos testemunhos, para testificarem contra Jesus, com o
express0 propdsito de conseguir-lhe a morte.

1. Muitas falsas testemunhas vieram e d e m seus & p i mentos, mas niio correspondiam a verdade.
2. Ds:acordo com o codigo dos judeus, o depoimento de
pelo menos duas testemunhas deve ser identico ou estar
em hannonia (Deuteron81nio 19:15). Eles tiveram muita
dificuldade, tentando encontrar dois que fossem iguais.
3. Finalmente dois se levantaram e fneram uma tentativa
para manter falsos testemunhos contra Ele, dizendo:
"N6s o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuirio
edificado por mgos humanas e em tres dim construirei
outro, ngo por m a s humanas."
a. Mas estes testemunhos n3o concordaram e eles 1130
estabeleceram acusa@o suficiente para apontar diarlte das autoridades romanas, para assegurar urna sentenqa de morte.

Uma vez que Caifhs niio pdde encontrar testernunhas qne
concordassem, ele lanqou mi30 de urn truque injusto e ilegal: “Conjure-te pel0 Deus vivo que nos digas se tu 6s o
Cristo, o Filho de Deus."
1. Ao declarar-se deste modo, Ele estaria reivindicando ser
o unico Deus. Seria blasEmia e estaria sujeito e pena de
morte.
2. Ele poderia ter evitado a discussfio, mas escolheu deliberadamente niZo fazer assim.
3. Suas palavras, pronunciadas com inajestosa calmna, em
tom de evidente convicqiio, soa atraves dos seculos atk o
dia de hoje: "Tu o disseste; digo-vos, porem, que vereis
em breve o Filho do homem assentado a direita do Poder, e vindo sobre as nuvens do ceu."
a. Foi como se tivesse dito: "Eu permanqo como prisioneiro diante da corte agorq ... entiio serei juiz sobre
o tribunal."
Jesus nil0 era o tip0 de Messias que mperavam! Ele nlo
visava urn trono terrestre.
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1. Mas ele declarou ser o Messias, e eles fariam uso de Sua
confiss%o para assegurar sua condenagiio de traig%odiante da corte romana.
a. Diante dos judeus, Ele deveria ser condenado por
blasfemia.
b. Ter perrnanecido em silencio significaria negar Suas
reivindicaq8es messiiinicas.
E.

Assim Caifais teria ganho, pensou ele, seu objetivo, por
um esperto truque da lei. Na realidade Jesus tinha escolhido encontrar ai mesmo a raziio de Sua morte expiat6ria.
1. Com uma grande mostra de espanto, o sumo-sacerdote
rasgou seus vestidos, dizendo: "Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora
a blasEmia! Que vos parece?'Resposta - C rku de morte.

F.

Entiio cuspiram em Sua face, golpearam-no o pescogo,
com seus punhos, bateram-no na face com as palmas de
suas miios, dando escape ao 6dio e aversiio. Eles vendaram-no e, agoitando-0 com varas, diziam: "Profetiza-nos,
6 Cristo, quem C que te bateu?"
1. Esta era a hora deles, a hora do poder das trevas.

K

PEDRO NEGA SEU SENHOR T R ~ SVEZES
(Marcos 14:54, 66-72; Mateus 26:58, 69-75; Lucas 22:54-62; JoBo 18:15-27):

Foi a orag%oe o olhar amoroso de Jesus que salvou Simgo
naquela hora e deu Pedro ao mundo, nos anos vindouros.

VI. A 0 AMANHECER, JESUS E FORMALMENTE
CONDENADO PEL0 S I ~ D R I O(Marcos 15:l;
Mateus 27:l; Lucas 22:66-71):
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0 julgamento perante Caifas dumte a noite acabou de forma

a dar m a aprovaqgo legal para wn procedimento ilegal; os ancigos
do povo estavam reunidos imediatamente ao amanhecer do dia, incluindo tanto saduceus, chefes dos sacerdotes, quanto fariseus e
escribas, para conferenciar contra Jesus, corn o expresso proposito
de levClo A morte. Este julgamento foi para mera ratificaqiio do
que ja tinharn deciQdo durante a noite.

VII. 0 REMORSO E S U I C ~ I ODE JUDAS, 0
TRAIDOR (Mateus 27:3-10; Atos 1:18-19):
VIII. PRIMEIRO COMPARECIMENTO DIANTE
DE PILATOS (Marcos 15:l-5; Mateus 27:2,1114; Lucas 23:l-5; Jolo 18:28-38):
A.

Apresentado diante de Pilatos, este os surpreende corn
uma ordem pela qua1 exporiam os termos e motivos de
acusaqiio: "Que acusaq&otrazeis contra este hornem?"
1. Eles nfio queriam que Pilatos reabrisse o caso. A resposta deles: "Se este niio fosse malfeitor, niio to entregariamos."
a. Eles tinharn previsto que 1150 obteriam aprovaqiio de
Pilatos pela acusagfio de blasEmia, assim eles apresentaram uma acusaqiio de traiqiio em tr6s considera96es:
1) Eles acusaram-no de incitar conspiraqiio.
2) Eles acusararn-no de proibir dar o tribute a CtS
sar.
3) Eles acusaram-no de haver declarado ser Cristo,
o Rei.

B.

Pilatos entiio fez um exame pessoal de Jesus.
1. Ere disse respeitmarnente: "Tu 6s o rei dm judeus?"
2. Jesus sabia que Pilatos &o estava endurecido. Assim,
em resposta, Ele disse: "Vem de ti mesmo esta pefgunta,
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ou te disseram outros a meu respeito?"
"Logo tu 6s rei?"
a. Jesus explicou que Seu reino niio era deste mundo,
mas espiritual, um reino niio de aparencia exterior,
terreno, de lei e de ordem, mas de convicqiio e sentimentos interiores, um Reino do coraqiio, um Reino
de verdade.
b. Convencido de que niio haveria perigo de tal pessoa
para o governo romano, ele perguntou: "Que C a verdade?' Mas n5o pode aguardar resposta.
c. Tornou aos judeus 9 espera e disse: 'Niio acho nele
crime algum."
0 s sacerdotes irados disseram: "Ele incitou o povo, ensinando por toda a Judeia, comeqando da Galileia at6 este
lugar."
a. Pilatos ouvindo a palavra Galileia, enviou Jesus a Herodes, que governava sobre a provincia da Galileia.

IX. JESUS PERANTE HERODES ANTIPAS, 0 TETRARCA (Lucas 23:6-12):
A.

Assim, ele 0 enviou a Herodes, que estava em JerusalCm
naquele tempo. Ele niio desejava condenar Jesus i3 morte,
sua experiCncia com Joiio tinha-lhe ensinado o castigo
por tal morte. Assim, ele obrigou alguns de seus soldados
a vestirem Jesus em um manto resplandecente de eschrnio, e 0 enviou, possivelmente com uma carta de bajula$30, a Pilatos.

X.

JESUS, PELA SEGUNDA VEZ, PERANTE PILATOS (Marcos 156-15; Mateus 27: 15-26; Lucas 23:13-25; JoHo 18:39 - 19:16):

A.

Procurando um mod0 de livrar Jesus, ele propiis libertar
um dos prisioneiros, como era o costume deles.
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1. Ele escolheu s homern -is desprezivel na prisb, que
aguardava execugio - Bartabits. Cristo ou Barrabzis!
A respasta delm - Barrabisi Tal foi a escolha da multid8o!

Pilatos, tentando ganhar a simpatia do povo atravb de
Jesus, decidiu a~oitai-lo.
1. Deste moda ele revelou novamente sua fraqueza, num
caso que exiga poder e fimeza de decisiio.

0 s soldados tomaram Jesus e 0
(frrequentemente isto resultava em morte).

aqoitolram

Sabre Seu corpo lacerado eles jogaram um manto cor de
ptrpura, e puseram sobre Sua cabeqa uma coroa tecida
de espinhos.
1. Em Sua mi% direita eles colocaram urna cana em lugar
de urn cetra, e submeteram-no a zombaria; bateram-lhe
insultantemnnte corn varas sobre Sua cabe~acoroada de
espinhos, e com as palmas de suas miios em sua face e
sobre Seu corpo lacerado.
Ajoelhando%se
a Ele, exclamavam em zombaria: "Salve,
2.
Rei dos judctus!"
3. 0 mais repggnante de todos os tratamentos insultantes:
eles repetiamente cuspirm em Sua face.
Pilatos tinha urn objetivo ao permitir isto - ums olhfads
na aspect0 prilido e sangrento, quase desmaiado de esgotamento, vestido numa rude roupa, como .la& falso rei,
canvenceria a multidilo da total loucura da acusagiio de
traiqlo e dissiparia qualquer suspeita de inteaqao de usurpa@o do trono romano par tal pessoa.
1. "Es aqui o hornern!" Ele disse. Eles continuam a clamar,
"Cmcifica-0 !"
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G.

Pilatos interrogou mais Jesus, renovando seus esforgos
para livrai-lo.
1. "Tentou novamente: "Eis aqui vosso Rei!" Resposta:
"Tira, tira, crucifica-0.
2. "Hei de crucificar o vosso Rei?'Resposta: "Niio temos
rei, seniio a CCsar."
a. A primeira vez que os judeus admitiram isso! "0cetro niio se arredarh de Judh, at6 que venha Si16." (Genesis 49: 10).

H.

Pilatos fmalmente 0 entregou. Tomou uma bacia de C
gua: "Estou inocente do sangue deste justo; fique o caso
convosco!"
1. A tragica resposta: "0 Seu sangue caia sobre n6s e nossos filhos."
a. 40 anos mais tarde, neste mesmo lugar, um julgamento era pronunciado contra alguns principais cidadiios de Jerusalkm.
2. Judas morreu num repugnante suicidio, a casa de An&
foi destruida alguns anos mais tarde; Caif& foi deposto
um ano depois da crucificaqiio; Pilatos foi logo banido
para Ghlia e la morreu em suicidio.
3. Quando JerusalCm caiu, seus infames cidadiios foram
crucificados at6 ao redor de seus muros, at6, na rigida
linguagem dos historiadores, "o espaqo era insuficiente
para as cruzes e as cruzes para as pessoas."
a. 0 s horrores do sitio de JerusalCm siio incomparaveis
na hist6ria.

I.

Assim Pilatos, querendo contentar o povo, libertou para eles Barrabas, e entregou-lhes Jesus para ser crucificado.
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A CRUCIFICACAO
I.

JESUS NO C A m O PARA A CRUZ NO
G ~ L G O T A(Mamos 15:20-23; Mateus 27:31-34;
Lucas 23:26-32):

A.

Tres vezes Jesus passou pelas provas de zombaria.
1. Pelo SinCdrio e seus oficiais.
2. Pelos guardas e Herodes.
3. Finalmente pelos soldados romanos.

B.

0 manto militar piirpura escarlate foi agora retirado e
seus prciprios vestidos colocados sobre Ele.

C.

Eles conduziram-no para crucificg-lo, obrigando-0 a carregar Sua prcipria cruz, de acordo como o costume para
os criminosos que eram crucificados.

D.

0 destino era o Giilgota, o lugar chamado Caveira, urn
monte situado fora dos muros, para o norte da cidade.
Quando eles estavam saindo, conduzindo Jesus fora, para
o lugar da execuqiio, Ele encontrava-se incapacitado para
carregar Sua cruz, devido ao completo esgotamento, d s
pois da brutalidade dos aqoites.
1. Ele caiu sob a carga da pesada cruz, a qua1 Ele carregou
sobre os ombros lacerados pel0 terrivel agoite.
2. 0 s soldados constrangeram urn homem de Cirene, Sim30, e lhe submeteram o trabalho de canegar a cruz de
Jesus.
a. Este era o pai de Alexandre e Rufo da subsequente
historia apostblica.

F.

Duas IaterpretagBa de Lucas 23:31:
1. Se os romanos procederam corn Jesus assim, a quem

2.

G.

consideravam inocente, quanto mais com todos os culpados e rebeldes, no tempo da guerra futura. (Naquela
guerra futura mais de um rnilhiio de judeus pereceram
em Jerusalem dentro de poucos dias.)
Se os lideres de Israel agora fazem estas coisas, como
abandonar seu Reino Divino, nos periodos prirnordiais
da hist6ria de Israel, colocando, assim, uma chama em
sua h o r e verde, q&o terrivel viri a ser o julgamento de
Deus na madeira seca de um povo ap6stata e rebelde em
anos futuros.

Junto com Jesus, dois malfeitores estavam sendo conduzidos pel0 la90 da morte.

11. AS PRIMEIRAS T&S

HORAS SOBRE A
CRUZ (Marcos 15:24-32; Mateus 27:35-44; Lucas
23:33-43; Jog0 19:18-27):
A.

Durante as primeiras trds horas sobre a cruz, das 9 da
manhii atd meio-dia, muitas coisas aconteceram:
1. Tres ditos de Jesus.
2. 0 s soldados disputando as vestes do Senhor.
3. A inscriqiio pregada na cruz.
4. 0 e s c h i o da multidiio e dos membros do Sinkdrio.
5. 0 menosprezo dos soldados e de um dos dois ladr6es.
6. 0 arrependimento e salvaqiio do penitente.

B.

A cruz foi o mais vergonhoso e urn dos mais crueis instrumentos de morte jsi inventados.
1. 0 s romanos, que copiararn-na dos Cartagineses, niio permitiam que um cidadiio romano fosse crucificado; reservado isto apenas para escravos e estrangeiros.
2. 0 s judeus habitualmente usavam apedrejamento e nunca
crucificqiio.
a. Niio foi apenas a morte de maior desonra, mas da
mais extrema angtistia e sofrimentos.

C.

Era a terceira horn do dia, pel0 tempo judaico (9h da manhil), quando eles pregaram Jesus na cruz, colocsndo sobre Ele o sobrescrito: aEste C Jesus de Nazark, o Rei dos
Judeus."
1. 0 s sacerdotes reclamaram a Pilatos para mudar a inscrigiio "Sou Rei dos Judeus."
2. Pilatos respondeu: "0 que escrevi, escrevi."

D. Seu primeiro brado: blPai,perdoa-lhes, porque nlo sabem
o que fazem."
1. Seu grande coragiio de amor acolheu na multidiio os soldados e sinedristas.
2. Esta foi a grande vitoria da cruz, onde o amor venceu u
6dio e abriu urna porta de redenqiio para a raga escravizada pelo pecado.

E.

0 s soldados repartiram seus vestidos e lanqaram sortes
sobre o manto.

F.

0 s lideres dos judeus combinaram com a multidlo, incitando-a a escarnecimentos e zombaria.
1. Eles diziam: "Salvou os outros, a si mesmo niio pode
salvar."
a. Involuntariamente. eles pronunciaram-uma grande
verdade, fbndamental do plano conjunto de redengo
vic~a.
2. Eles acrescentaram: "Desga agora cia cruz o Cristo, o Rei
de Israel, para que vejamos e creiamos."
a. Assim eles procurariam enganar o povo e faze-lo crer
em sua propria sinceridade, como seus lideres.
3. Forarn seguidos em sua zombaria:
a. Pela multidiio irrefletida - os lideres form os respondveis, na diregiio do povo, em todos estes escbnios e detesthveis zombarias.
b. Pelos soldados - ergueram seus copos de vinh.0, oferecendo a Ele villagre; brindaram a Ele em seu impi-
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edoso jubilo, dizendo palavras blasfemas.
c. Por um dos dois ladr6es: "Se tu Cs o Cristo, salva-te a
ti mesmo e a nbs."
0 outro, dos dois ladrties, disse: "Tu nem ainda temes a
Deus, estando na mesma condenaqlo? E n6s, na verdade,
com justiqa, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam; mas este nenhum ma1 fez."
1. Estendendo sua miio, tateando em fC, na escuridiio da
noite de sua total desolaqgo, ele tomou a Jesus e disse:
"Senhor, lembra-te de mim, quando entrardes no teu reino!"
a. De onde ele obteve a ideia do Reino Espiritual e eterno, que niio C este mundo?
2. Jesus respondeu: "Hoje estarhs comigo no paraiso."
3. Exigia grande fC para crer em alguem que estava crucificad0 com ele, e urn grande salto de imaginaqiio de uma
cruz para uma cova, de uma morte criminal para a vida
etema.

H. Entiio Jesus entregou Sua mle a Jolo.
111. AS T&S HORAS DE TREVAS, DO ME10 DIA

AS T&S HORAS DA TARDE (Marcos 153337; Mateus 27:45-50; Lucas 23:44-46; JoHo 19:2830):
A.

Foi ao meio dia, no entanto o sol comeqou a enfraquecer, umas
peculiares trevas sobrenaturais vieram sobre toda a terra at6 a
hora nona, ou 3 horas da tarde.
1. Durante tres agourentas horas de trevas, Jesus pendia na
cruz em silencio.

B.

A crescente e desconhecida agonia da crucificaqiio foi aprofundando-se mais e mais, a cada momento, para a
morte.

1.

Ele foi quase totalmente abandonado pelos homens, e
sentiu urna assoladora isola@o e solidiio.

Quase ao tCrmino das trds horas de trevas, sentindo-se em
Si mesmo tambCm desamparado por Deus, Ele clamou palavras de ang6stia, no terrivel silencio da escuridiio; palavras que t&mecoado atravb da eternidade e, repercutido
no correr dos sCculos: bbEloi,Eloi, lam6 sabactani?" "Deus
meu, Deus meu, por que me desamparaste?"
1. Foi um doloroso clamor que ressoou de seus liibios pelo
profundo sofrimento, maior que aquele mero tormento
fisico causado pela crucificaqgo.
2. Uma afliqiio esmagadora, ate mesmo maior que aquela
que Ele sentiu no Getsemani, foi expressa nestas palavras de desolaqiio.
3. Aquele niio era seu clamor, mas nosso clamor! Ele niio
estava desamparado, nos estivamos!
a. Aqui Ele tomou para si os excrementos do calice de
tristeza, afliqiio e sofrimento em nosso favor.
b. Na cruz, Cristo tornou-se "maldiqiio por nos", e assim redimiu-nos da maldiqiio da lei.
c. Jesus foi nosso precursor em todo tipo de experiCncia, ate mesmo no sentimento de desaprovaqb de
Deus sobre o pecado, para que Ele pudesse tornar-se
nosso Sumo-Sacerdote, entendendo todas as nossas
fraquezas e sendo tentado em todos os pontos, tanto
como nos somos, ainda que sem pecado.
d. Ele sentiu o mod0 como um perdido pecador se sente, mesmo sem Ele proprio haver pecado!
Jesus entilo disse: "Tenho sede."
1. Ate o cruel coraqiio do soldado foi movido por urn sentimento de simpatia, e imediatarnente correu e tomou u r n
esponja, pondoa numa cana, embebeu-a em vinagre e
deu-lhe a beber.

E.

Jesus entHo pronunciou as palavras redentores fmais:
"Esth consumado!"
1. 0 trabalho de redengiio, que era o objeto de sua vida terrestre, tinha sido completado.
2. A profecia com referencia ao Messias tinha sido cumprida, e Ele tinha aturado o 6ltimo sofrimento pel0 pecado.
Nada foi deixado incomplete ou para ser cumprido.
3. Foi um grito de triunfo! Ele clamou com uma alta voz
n6.o com a d6bil express50 de um agonizante corn esgotamento fisico, mas como um vencedor na plena euforia
de forga e vitbria. Sua tarefa foi completa!

F.

"Pai," Ele disse levantando Sua face em gloriosa contemplaqso para os cCus, %as tuas miios entrego o meu espirito." E, dito isto, expirou.

IK

os FEN~MENOSQUE ACOMPANHARAM A
MORTE DE CRISTO (Marcos 15:38-41; Mateus
27:51-55; Lucas 23:45,47-49):

A.

Um numero de prodigies sobrenaturais seguiu imediatamente a morte de Jesus.
1. 0 rasgar do v6u no Templo de alto a baixo.
a. Media aproximadarnente 4cm de espessura por 18m
de comprimento, por 9m de largura, e separava o Lugar Santo do Lugar Santissimo.
b. Rasgou-se de alto abaixo, abrindo o Lugar Santissimo a todos os homens!
1) At6 aquele momento, somente o Sumo-Sacerdote
entrava ali, m a vez por ano no dia da expiagiio.
c. 0 caminho esth aberto agora para todos os homens
virem corajosamente ao trono da graqa, atraves da
morte expiatbria de Jesus.
2. Seguindo o rasgar do v6u veio o terremoto sobrenatural.
a. As rochas fenderam-se e os sepulcros abriram-se, na
hora da Sua morte.

3.

b. Alguns santos sairam dos sepulcros e foram vistos
pel0 povo.
0 centuriiio, prohdarnente impressionado, enquanto
vigiava por seis horas, finalmente exclamou:
"Verdadeiramente este era o Filho de Deus."

Eavia literalmente multidiies de pessoas que testemunharam a crucificag80.
1. Quando eles observaram todas estas coisas: a crueldade
dos soldados; as coisas vingativas e odiosas feitas pelos
inimigos; as palavras da cruz, eles voltaram para a cidade cheios de remorso, batendo em seus peitos, em sind
de sua tristeza e pavor.

0 SIGNIFICADO DA MENSAGEM DA CRUZ:
Na cruz, o pecado e Satanis foram revelados como nunca
antes em toda a escuridgo de seus caracteres reais.
1. 0 pecado dos homens foi compreendido nos julgamentos, aqoites, e ao pe da cruz, quando Ele foi zombado,
escarnecido e crucificado.
A cruz revelou Deus como Ele nunca tinha sido revelado
antes - em toda a Sua exata santidade e justip, por urn
lado, e, por outro lado, na plenitude de Seu maravilhoso
amor redentor.
1. N6s entendemos agora, desde que Jesus inclinou-se sobre a cruz, como Deus odeia o pecado! Ele sujeitou Seu
proprio Filho a ser desprezado e rejeitado pelos homens,
e declinou sobre a cruz de humilhaqlo e sohmento;
mais ainda, Ele mesmo "fez-se pecado" para que pudesse exterminar para sempre o pecado da raga humana.
2. Na fundo da nuvem negra do 6dio de Deus pelo pecado,
brilha o arco-iris de Seu amor e graqa redentores.

C.

A cruz C fundamental na redenqlo. Foi o propdsito eterno
e plano de Deus, redimir o gGnero humano, e a cruz foi o
mCtodo que Ele escolheu para fazQlo.

D. A cruz marcou a vitdria decisiva de Cristo sobre Satansis
e o pecado.
1. Na cruz, foi decidida para sempre a batalha entre as forgas da luz e as forgas das trevas.
2. Ele quebrou o poder de Satan&, que manejava o poder
do pecado e da morte.

E.

Na cruz, Jesus pagou o preqo de nossa redenqlo e "livrounos" da escravidlo do pecado, para colocar-nos em liberdade. Ele nos fez livres.
1. A cruz C o motivo principal do mependimento, que C a
tristeza pel0 pecado e mudanga de mente e prop6sit0, em
relaggo ao pecado.

A ressuneiqilo de Jesus e a chave para a arca do cristianismo.
E o selo de Suas reivindicq8es. Sem a ressurreiqlo, Jesus n3o poderia ser o Salvador do gCnero humano. Atraves de sua ressurrei920, Ele alcanqou a realidade da vida alkm tumulo e confirmou sua
reivindicaqh de ser o doador da vida e o juiz da humanidade. Pela
Sua ressurreig80, Ele tornou-se os primeiros h t o s da vida eterna,
que Ele prometeu a todos que vCm a Ele.
A ressurreic$io do corpo de Jesus C o fato mais afirmado dos
registros evangelicos.

1.
2.
3.

No principio fundamental de sua validez historica, baseia-se a total autenticidade de Seu nascimento sobrenatural, vida sem pecado, milagres, e morte vicixia.
Toda Sua vida, desde a infbcia atk o tiunulo, C unificada pela gloriosa ressurreiqgo dos mortos.
A hist~riado cristianismo encontra sua origem, autoridade final e poder na ressurreiqilo.

I.

0 TERREMOTO, A REMOCAO DA PEDRA
PEL0 ANJO E 0 ASSOMBRO DOS GUARDAS
ROMANOS (Mateus 28:2-4):

A.

0 sobrenatural foi tanto uma qualidade da ressurreiqSo,
quanto tinha sido do nascimento e infancia de Jesus.
1. Antes do raiar do sol, no domingo, houve urn grande terremoto, e, com ele, o aparecimento do anjo no lhmulo;
este removeu a pedra da boca do sepulcro e sentou-se
sobre ela.
a, 0 s guardas (em n h e r o de 60), tremerarn corn medo
e cairam em terra como homens mortos diante desta
terrivel visgo.
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I

A VISITA DAS MULHERES A 0 SEPULCRO,
A 0 NASCER DO SOL, NA MANHA DE DOMINGO (Marcos 16:l-8; Mateus 28:1,5-8; Lucas
24:l-8; JoHo 20:l-8):

A.

A ordem dos eventos deste memoraivel domingo, o dia da
ressurreiqiio, 6, provavelmente, como segue:
1. A ressurreiqiio.
2. 0 terremoto.
3. A descida do anjo.
4. A abertwa do sepulcro.

B.

0 grupo de mulheres veio junto; sairam para o sepulcro
bbmuitocedo" hora de "profundo alvorecer", embora estivesse ainda escuro.
1. Maria Madalena, ansiosamente, correu h frente e veio
primeiro ao sepulcro, encontrando-o aberto.
a. Imediatamente, ela voltou pel0 caminho mais pr6ximo, para informar a Pedro e Joiio sobre este fato
(Joiio 20: 1).
2. As outras mulheres completaram sua caminhada de duas
milhas de B e m a ao sepulcro, chegando urn pouco depois do nascer do sol (Marcos 16:2).
a. De repente urn anjo apareceu a elas e deu-lhes uma
urgente mensagem para os discipulos (Mateus 28:5;
Marcos 16:6).
3. Outro grupo de mulheres veio, um pouco mais tarde, e
viram "dois var6es" vestidos de branco junto ao sepulcro
e receberam palavras de conforto e instruqiio (Lucas
24:4).
4. Por volta das 6:30 da manhi, Pedro e Joiio chegaram,
Joiio correndo adiante (Joiio 20:3-10).
5. Maria Madalena, vindo urn pouco mais tarde, viu dois
anjos (Joiio 20: 11-13).
6. As outras mulheres tinham voltado para levar a mensagem aos outros ap6stolos (Lucas 24: 10).
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Por volta das 7:OQ horas da manhi%, Jesus apareceu, primeiramente, a Maria Madalena (Jotio 20: 14-18; Marcos
16:9).
8. Um pouco mais tarde, Ele apareceu ao grupo de mulheres, que voltavam ao sepulcro, e enviou-as com a orcletxr
para os irm5os irem a Galileia (Mateus 28:9).
Por
volta das 4:OO horas da tarde, Ele apareceu a SimrSo
9.
Pedro (Lucas 24:34; I Corintios 155).
10. De 4:00 as 6:00 horas, Ele apareceu a Cleofas e seu
companheiro, no caminho de Emaus (Lucas 24: 13-31).
11. Finalmente, ao anoitecer, provavelmente por volta das
8:00 horas, Ele apareceu aos anze (dez), no aposento
com portas trancadas (Lucas 24:36; Marcos 16:14; Job
20: 19).
7.

C.

Certamente este foi urn dia que nunca seria esquerridro p a
10s discipulos. Criou um novo mundo para eles e para acarea
Seus discipulos de todos os tempos subsequentes.

D.

As outras mulheres vieram no caminho, discutindo quetn
revolveria a pedra do sepulcro para elas.
1. Aproximando-se do lugar, elas viram que a grande pedm
ja tinha sido removida.
2 . Elas entrararn no sepulcro e descobriram que o corpo de
Seu Senhor tinha desaparecido.
3. Repentinamente, duas figuras resplandecentes, em vestes
deslumbrantes, pararam diante delas, e as mulheres, elccessivamente assombradas e terrivelmente atemorizadas,
"Por que buscais o vivente entre os mop
cairam ao CEO.
tos? Ele n5o esta aqui, mas ressuscitou. Vinde, v& cs
lugar onde o Senhor jazia! Ide, pois, imediatament:, ti:
dizei aos seus discipulos que jh ressuscitou dos rnortos.
E eis que Ele vai adiante de v6s para a Galileia. Ati a
vereis. Eis que eu vo-lo tenho dits."
4. Elas sairam do sepulcro, g o rapidamente quaarto pssfvel, e fugiram corn temor e grande alegna, para levar sua
maravilhosa mensagem aos discipulos.

111. MARIA MADALENA E AS OUTRAS MULHERES RELATAM AOS APOSTOLOS, E PEDRO
E JOAO VISITAM 0 SEPUECRO VAZIO
(Lucas 249-12; Jogo 20:2-10):
A.

Maria Madalena tinha voltado primeiro, depois da visita
ao sepulcro vazio, para contar-lhes, e, agora, as outras
mulheres tinham voltado e, corn grande alegria, narraram a experiencia que tiveram em sua chegada antecipada ao sepulcro.
1. 0 s apostolos receberam esta noticia como sendo desvario daquelas que estavam urn tanto nervosas. Eles nil0 creram.

IV. 0 APARECIMENTO A MARIA MADALENA E
A MENSAGEM AOS DISC~PULOS (JoHo
20:lS):
A.

Cinco aparecimentos siio registrados pelos evangelhos,
como ocorrendo durante o dia da ressurreiqPo, e mais cinco durante os 40 dias que Jesus permaneceu na terra. 0 s
cinco durante o doming0 da ressurreiqiio foram:
1. A Maria Madalena (Marcos 16:9-11; JoZo 20: 11-18).
2. AS outras mulheres (Mateus 28:9, 10).
3. As dois discipulos indo para Emaus (Marcos 16:12, 13;
Lucas 24: 13-32).
4. A Similo Pedro (Lucas 24:34).
5. Finalmente, aos dez ap6stolos (Marcos 16:14; Lucas
24:36-44; JoZo 20: 19-25).

B.

A honra de ser a primeira a ver Jesus, depois de Sua res-

surreiHo, foi dada a Maria Madalena, da qua1 Jesus tinha expulsado sete dembnios.
1. Pedro e JoZo tinharn visitado o sepulcro e saimm antes
que Maria voltasse.

Instituta Btblico Apostblico

-

C a p h b 38

Quando ela chegou, pBs-se a cborar no lado de fora do
sepulcro e viu dois anjos.
a. Eles perguntaram: "Mulher, por que choras?"'
"Porque levaram o meu Senhor, e 1150 sei onde o puseram."
Ela voltou-se e viu Jesus, mas n50 0 reconheceu. Ele
perguntou: "Mulher, por que choras?" "Senhor, se tu o
levaste, dize-me onde puseste,. .."
Jesus Qsse: Maria!" Ela chorou e abragou Seus p6s. Ela
tinha Seu Senhor de volta!
Jesus disse: "Niio me detenhas; porque ainda niio subi
para meu Pai..."
a. Ele lembrou-a que Ele 1150 tinha voltado para recornegar a mesma relagiio que Ele tinha mantido corn
os discipulos antes de Sua morte.
b. A anterior comunhiio de vista, impress50 e contato
niio existia mais, e Sua condigiio f m l de gloria ainda
nZo havia comegado.
c. A condiqiio presente era urn interval0 entre o period0
da encarnaggo e a expansiio futura do Espirito Smto.
Maria apressou-se para contar aos discipulos; depois que
Jesus desapareceu, mas eles niio crerarn nela.

V.

0 APARECIMENTO DE JESUS AS OUTRAS
MULHERES (Mateus 28:9,10):

A.

No caminho de volta para o sepulero, elas estavam discutindo sua experiCncis anterior, quando, de repente, fiaram face a face com Jesus.
1. Ele disse que elas fossem anunciar aos discipulos.

VI. ALGUNS DOS GUARDAS RELATAM AOS LIDEWS JUDEUS (Mateus 28:ll-15):
A.

Digam ao povo que vocCs foram dormir, e os discipulos
vieram e furtaram o corpo is escopdidas.
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Sessenta soldados... todos adorrnecidos?

VII. 0 APARECIMENTO AOS DOIS DISC~PULOS
NO CAMINHO DE EMAUS (Marcos 16:12,13;
Lucas 24: 13-32):
A.

A terceira apariqlo de Jesus, e a primeira para um homem, foi a Simlo Pedro; a quarta, aos dois discipulos,
ClCofas e outro, cujo nome nlo 6 registrado, no caminho
de Emaiis.
1. Discutindo os acontecimentos do dia, o estranho perguntou, "Quais?'(referindo-se hs coisas jii passadas).
2. Jesus comeqou corn MoisCs e explicou, passagem ap6s
passagem, as que se referiam ao Messias, por todos os
profetas e escrituras.
a. Que liqiio deve ter sido aquela; niio 6 de se admirar o
que eles disseram quando reconheceram Jesus e Ele
desapareceu: "Porventura niio ardia em n6s o nosso
coragiio quando, pel0 caminho, nos falava, e quando
nos abria as Escrituras?"
3. Corn coraq6es agitados, eles voltaram e fizeram conhecida a conversa deles corn o Senhor ressuscitado.

VIII. A INFORMACAO DOS DOIS DISC~PULOSE
AS NOT~CIAS DO APARECIMENTO A SIa 0 PEDRO (Lucas 24:33-35; I Corintios
15:5):
A.

Cltofas e seu companheiro foram admitidos pel0 grupo,
que estava trancado atrais de portas, e foram cuidadosos
em nlo admitir algum estranho no grupo.
1. Apenas dez discipulos estavam la - Tom6 estava ausente.

B.

Jai por tres vezes Jesus tinha aparecido a diferentes membros do grupo.
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Eles realmente creram que Jesus estava vivo, agora que
Pedro O tinha visto.
1. Pedro era o que menos poderia esperar tal honra, porqw
ele tinha negado Seu Senhor.
Estes dois escutaram a noticia das mulheres, depois de
Simiio Pedro, e comecaram a contar a experiencia deles...
quando, de repente, Jesus apareceu no meio deles.

IX. 0 APARECIMENTO AOS DISC~PULOSAT&
NITOS (MENOS TOM@, COM UMA COMISSAO (Marcos 16:14; Lucas 24:36-43; Jolo 20:1925):
Quando Jesus apareceu.
1. 0 primeiro sinal de que era Jesus foi Seu mod0 de falar:
eles tiveram a prova audivel.
a. Ele usou o mesmo mod0 de falar. T3io logo Ele apareceu e falou, eles reconheceram Sua voz!
1) Entre Suas ultimas palavras: "Paz eu deixo conVOSCO...
2) Suas primeiras palavras "Paz seja convosco..."
b. Muitas vezes Ele os confortou antes - reconheceriam
Sua voz.
2. Eles tiveram a prova visual.
a. Receberam a evidsncia de seus ouvidos, e de mod0
algurn era uma evidsncia fraca. Mas agora, "Vede as
minhas mgos e os meus @s que sou eu mesmol" E
quando Ele tinha assim falado, mostrou-lhes Suas
mgos e Seus p6s. (Jogo acrescentou - "Seu lado.")
1) Exp8e impressaes visiveis - todos sabiam que
Ele tinha morrido.
3. Para que eles pudessem estar certos - o Senhor convidou-os a receber a prova ttitil.
a. "Apalpai-me e vede, p i s ufla espirito & tern cam
nem ossos, como vedes que eu tenho!"
97
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1) Niio era espirito! Niio assurniu apenas aparencia
- Seu corpo era substiincia s6lida que podia ser
tocada. (0mundo de hoje nega a ressurreigiio
fisica.)
Para mostrar-lhes que Ele tinha um corpo real, Ele deulhes evidencia que atraiu-lhes o senso comurn.
a. "Tendes aqui alguma coisa que comer?'Ele tomou e
comeu diante deles.
b. Esta foi uma prova incontest4vel da ressurreigiio!
1) Em a@es e fatos, niio em apenas visiio e apargncia, o Homem que morreu sobre a cruz colocouse entre eles!

Muitas vezes Ele tinha falado que tinha sido enviado numa misslo ao mundo. Sua pr6pria comisslo pessoal estava agora completada.
1. Agora seria a vez deles tomarem a mesma comissiio e
leva-la aos confins da terra.
2, A tremenda responsabilidade repousou sobre este pequeno grupo de discipulos, para evangelizar o mundo inteiro.
Para ser capaz de empreender esta enorme tarefa, eles
precisariam de um poder adequado!
1. Ele, entiio, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espirito
Santo!"
a. Eles receberam 16" Leia (Joiio 7:37-39; 16:7).
2. A autoridade deles ja fora concedida logo depois da
Grande Confissiio de Pedro.
a. Niio o poder de absolvigiio de pecado dado aos discipulos, mas o direito de pregar o Evangelho, assim
abrindo a porta da salvagiio e remiss30 dos pecados
para qualquer pecador.

D. Eles, mais tarde, disseram a Tome - mas ele nlo estava
convencido: "Se eu nlo vir o sins1 dos cravos em suas

miios, e nso meter o dedo no lugar dos cravos, e nSo meter a minha miio no seu lado, de maneira alguma crerei."
1. Graqas a Deus por Tome! Ele foi urn dos mais fortes argurnentos, desde entiio, para a realidade da ressurreiq%o
de Jesus.

X.

0 APARECIMENTO AOS DISC~PULOS,COM
TOM& (JoHo 20:26-31; I Corintios 15:s):

A.

Apenas uma semana mais tarde, no mesmo lugar do aposento em JerusalCm, sob as mesmas circunstlncias, exceto
que agora Tom6 estava presente , Jesus aparece novamente a eles e diz: "Paz seja convosco!
1. Ele, imediatamente, dirige-se a Tome, pessoalmente:
"P8e aqui o teu dedo e vE as minhas maos; e chega a tua
mZlo e mete-a no meu lado; e niio sejas incredulo, mas
crente."
2. Tome clamou: "Senhor meu, e Deus meu!"
a. Aqui o Evangelho de JoZlo leva a urn climax seu argumento que convenceria, at6 mesmo o mais rebelde,
de que Jesus e o Deus Poderoso.
b. Precisamos alguma outra prova de que Jesus Cristo e
o Deus-Poderoso, o Pai da Eternidade, vestindo-se
em carne, tornando-se urn Filho sobre Sua pr6pria
casa?

XI. APARECENDO A SETE DISC~PULOSJUNTO
A 0 MAR DA GALILEIA. A MARAVILHOSA
PESCA (Joilo 2 1:1-25):
A.

Alguns dias tinham se passado, e Pedro, um homern de
atividade, naturalmente tornara-se impaciente e desejcwo
por famr alguma IEle anunciou aos outros;: "Vou pescar."
0 s outms uniram-se a ele. Esforwram-se a noite toda e
nada apanharam.

B.

Aproximando-se a luz do dia, alguCm na praia bradou
para eles, do outro lado, no silCncio das siguas.
1. "Filhos, tendes alguma coisa de comer?" "Niio" foi a
resposta deles.
2. "Langai a rede para a banda direita do barco e achareis."
3. Em poucos momentos se ajuntou tal multidiio de peixes
que eles niio puderam pux6la.

C.

Jolo tornou a Pedro, "E o Senhor!" Pedro lanqou-se no
mar e nadou B praia.

D. Depois de comer, Jesus escolheu Pedro, que tinha as Chaves do Reino, que seria usado muito mais que qualquer
outro ap6stol0, dizendo a ele, usando seu antigo nome como uma lembranqa: "Simfio, filho de Jolo, amas-me mais
do que estes outros?"
1. Chamando-o "Simiio, filho de Joiio", Jesus lembra a Pedro que ele niio tinha ainda alcangado o lugar em Cristo,
que ele tinha sido chamado para alcangar.
a. Seria bom entendermos sempre que ainda nZio temos
aprendido de Jesus Cristo tudo aquilo que tem sido
esperado que aprendamos.
2. Ele fez esta pergunta a Pedro tres vezes, lembrando-o de
que ele 0 havia negado tres vezes.
a. Pedro estava humilhado por sua falha e tinha se arrependido amargamente em seu coragiio, naquela mesma noite em que negou Jesus.
3. "Amas-me?" Apesar do Senhor ser Deus, Ele deseja ser
amado.
4. "Mais do que estes?"
a. Pedro tinha muito em comum com os outros - trabalhando juntos antes de serem chamados; eles seguiram a Jesus juntos, foram perseguidos juntos, pescaram juntos ... estava apegado aos discipulos, ou amava Jesus mais que estes?
1) 0 que nos apega 2i igreja - arnigos, alguns queri-
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dos, awstumados a igreja apenas como m a maneira de viver - ou redmente amamos s Jesus
Cristo mais que estes?
b. Nos o arnamos mais que as coisas naturais que recebemos por segui-Lo?
Resposta de Pedro, "Sim, Senhor, tu sabes que te am~." (Sinto afeiqio por vo&. Um degrau a menos de amor que Jesus queria) Por que falou assim?
1. Possivelmente, Pedro niio confiava em si mesmo para
pretender arnar com wna alta devogiio para o M e s t r ~
que iria "ate a morte."
2. Ele tinha falhado antes tiio miseravelmente, quando se
gabou de quanto amava Jesus!
Jesus disse, apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas.
1. Apascenta meu cordeiros - nutriggo; apascenta minhas
ovelhas - disciplina.
a. Aquela era uma grande ligiio para ser aprendida.
Jesus reitera o chamado de Pedro para o apostolado, apontando-lhe o caminho para o martirio pel0 Reino e convidando-o para seguir o Mestre.
1. Jesus mostra agora que, quando ele for mais velho no
serviqo, estenderh suas miios em dependzncia,, nz hqueza da idade, e outro o cingira com f o r ~ ad i v b e CI
guiara (sendo escravo do Reino), numa morte que eb,
naturalmente, nil0 escolheria.
2. Ele agora e exortado a segwr Jesus, niio no mero abandono das anteriores ocupaq6es de urn pescador, para tornar-se urn pescador de homens, mas na participaqiio da
desgraqa, perigo e uma morte de martirio.
Pedro entio perguatw a Jesus sobre Jariio, querendo saber
se ele tambCm seria exortado a segair para uma morte de
martiria.
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1. Jesus respondeu: "Se eu quero que ele fique at6 que eu
venha, que te importa a ti? Segue-me tu."
a. 0 trabalho do discipulo C pessoal e individual.

XII. 0 APARECIMENTO AOS DOZE E A GRANDE COMISSAO (Marcos 16:14-18; Mateus
28: 16-20):
A.

Jesus agora designa para Seus discipulos de todos os tempos a grande tarefa do Reino, que C a evangelizaelo do
mundo.

B.

Seu poder e autoridade agora slo superiores aos de Sua
vida terrestre - slo ilimitados, envolvendo o cCu e a terra.

C.

0 s discipulos slo lembrados de que o poder terrestre nlo
tem o direito de revogar a ordem, ou impedir a execuelo
da comisslo que Ele designa pelas foreas do Reino.

D. A comisslo ou misslo, para a qua1 Ele os envia, C agora
esclarecida: "Portanto ide, ensinai todas as naeiies, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho
mandado."
1. Nenhum nome C dado - apenas titulos.
2. Marcos disse: "Em meu nome!" Lucas disse: "Em Seu
nome."
a. Sempre pergunta: Quem estit falando?; de que Ele
esth falando?; por que ou a raz5o que ele estit falando?
3. Eles foram adiante batizando no nome - Jesus!

XIII.

o APARECIMENTO AOS DISC~PULOSCOM
OUTRA COMISSAO (Lueas 24:44-49):
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A.

Esta C smma comisdo posterior a Mateus 28:19.

B.

Jesus abriu-lhes o entendimento para que pudessem cornpreender.

C.

A comlsiio: "Assim estai escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que
em seu nome se pregasse arrependimento para remiss80
de pecados, a todas as naqijes, comeqando de Jerusal6m.
Eis que envio sobre v6s a promessa de meu Pai.'"
1. Compare esta comissiio com Atos 2:38-39 - a mesma!

XIV 0 ~ T I M O
APARECIMENTO E ASCENSAO
(Marcos 16:19,20; Lucas 24:50-53; Atos 1:3-12):
A.

Possivelmente, mais de 500 pessoas estavam 18 para ver
Sua ascensiio (I Corintios 156) - (outros pensam que esses u500" viram Jesus na Galileia).

B.

Jesus disse: "Verdadeiramente, Joiio batizou com aigua,
mas v6s sereis batizados com o Espirito Santo, niio muito
depois destes dias." (Atos 1:5).
1. 0 s discipulos ainda entenderam mal, olhando para urn
reino temporal: "Senhor, sera este o tempo em que restaures o reino de Israel?"
2. Resposta de Jesus: "N%o vos compete conhecer tempos
ou epocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade; mas recebereis poder, ao descer sobre vos o Espirito Santo, e sereis minhas testemunhas..."
a. Primeiro eles precisavam ser providos corn o poder
para fazerem seus testemunhos efetivos.
b. Eles proprios precisavam ser nascidos de novo (JoZo
3 5 ; Atos 2:38).
c. Eles forarn ordenados a permanecerm em Jerusalem, ate que fossem revestidas corn poder do alto.
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Entiio, de repente, enquanto os estava abencoando, e eles
estavam olhando firmemente para Ele, viram que Seus
pCs ja niio estavam tocando o chlo.
1. Eles estavam todos fascinados e temerosos, pois Ele comeFou a flutuar at6 que foi envolvido nurna nuvem e
desapareceu.

D. Eles estavam com os olhos fitos no cCu, quando dois var6es vestidos de branco disseram: "Var6es Galileus, por
que estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre
v6s foi assunto ao cCu, assim virai do mod0 como o vistes
subir."

E.

120 deles voltaram para JerusalCm e foram ao Templo,
orando e suplicando a Deus. E quando se cumpriu o Dia
de Pentecostes, Ele veio novamente para estar com eles na
forma do Espirito Santo.
1. 0 Espirito Santo 6 Cristo em n6s, a esperanga da gl6ria!
Ele esta aqui hoje!

ALELUIA! AMEM!

-

(De acordo corn a nova ortograf~a revisado por Alcina Maria S. Lima, junho12009.
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