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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGM
ORE pelas famílias enlutadas:
Guilherme; Sarah e João
ORE por nossos missionários que
estão no campo em meio a pandemia.
ORE pelos nossos irmãos médicos.
ORE para que o Espírito Santo
conceda a você coragem e oportunidade de compartilhar o Evangelho.

E

Tempo de cantar
“Quero te louvar”
“Sê engrandecido”
“Quero alegrar teu coração
“Maravilhosa graça”
“Em Jesus amigo temos”
“Aquele que me ama”

Tempo da palavra

JORNADA NOITE ADENTRO
[João 13. 21-22] 21 Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: “Eu lhes digo
a verdade: um de vocês vai me trair!”. 22 Os
discípulos olharam uns para os outros,
sem saber a quem ele se referia.
A exposição de Judas Iscariotes diante do
grupo não era motivo de alegria, mas de
profunda angústia para o Filho de Deus.
Judas alimentou seu coração com o
veneno da avareza, tornando-se um ladrão
e traidor. Saber que tudo isso aconteceria
trouxe imensa angústia para Jesus, ao
mesmo tempo que perplexidade na
mente dos discípulos.
Enquanto isso, o traidor se vê diante de
um dilema. Ele está perto de ser exposto, e
precisa tomar uma decisão: sair correndo
para executar imediatamente sua perversa conspiração ou renunciar ao seu mal e
pedir perdão.
É possível enxergar tantas emoções e
sentimentos nesses dois versículos.
Pergunta:
Como Jesus consola seus discípulos
confusos? E quais garantias ele lhes dá?
(Veja o capítulo 14)
[João 13. 23-30]23 O discípulo a quem Jesus
amava ocupava o lugar ao lado dele à
mesa. 24 Simão Pedro lhe fez um sinal para
que perguntasse a quem Jesus se referia.
25 Então o discípulo se inclinou para Jesus
e perguntou: “Senhor, quem é?”. 26 Jesus
respondeu: “É aquele a quem eu der o
pedaço de pão que molhei na tigela”. 27
Quando Judas comeu o pão, Satanás
entrou nele. Então Jesus lhe disse: “O que
você vai fazer, faça logo”. 28 Nenhum dos
outros à mesa entendeu o que Jesus quis
dizer. 29 Como Judas era o tesoureiro,
alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário
para a festa ou desse algum dinheiro aos
pobres. 30 Judas saiu depressa, e era noite.
Jesus protege o seu traidor. Os discípulos
estavam confusos, olhando um para os
outros e se questionando sobre quem
Jesus falava. João (o discípulo amado) pergunta a Jesus quem seria o traidor, e a
resposta de Cristo parece ter sido dada em
voz baixa, para que só João ouvisse. Essa é
uma demonstração de amor por parte de
Cristo.
Jesus ofereceu o pedaço de pão a Judas
Iscariotes, o que signiﬁca que ele estava
em um local próximo dele a mesa. E esse
gesto é outra demonstração do amor de
Jesus.
Judas aceitou o pedaço de pão das mão
de Jesus, mas, prontamente recusouo seu
amor. No lugar de quebrantamento e arrependimento, ele reforçou sua decisão de
trair a Cristo.

Ao dizer “O que você vai fazer, faça logo”
(v. 27), Jesus deixa claro que ninguém
poderia tirar sua vida, mas ele voluntariamente a entregaria. Deus controla cada
situação, Judas tinha seus olhos gananciosos voltados para o dinheiro que lhe fora
prometi- -do, mas o propósito de Deus era
salvar uma multidão de pecadores por
meio do sangue derramado de Cristo.
Como são profundas as palavras de Pedro
em seu sermão no dia de Pentecostes:
“Sendo este entregue pelo determinado
desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, cruciﬁcando-o por mãos de
iníquos” (At 2.23).
Pergunta:
Cristo gloriﬁcou a Deus ao se entregar
para morrer no Calvário. De que forma
hoje nós gloriﬁcamos a Deus?
[João 13. 33-38] 33Meus ﬁlhos, estarei com
vocês apenas mais um pouco. E, como eu
disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu
vou. 34Por isso, agora eu lhes dou um novo
mandamento: Amem uns aos outros.
Assim como eu os amei, vocês devem
amar uns aos outros. 35Seu amor uns pelos
outros provará ao mundo que são meus
discípulos”. 36Simão Pedro perguntou:
“Para onde o Senhor vai?”. Jesus respondeu: “Para onde vou vocês não podem ir
agora, mas me seguirão mais tarde”.
37“Senhor, por que não posso ir agora?”,
perguntou ele. “Estou disposto a morrer
pelo senhor.” 38“Morrer por mim?”, disse
Jesus. “Eu lhes digo a verdade, Pedro:
antes que o galo cante, você me negará
três vezes.”
Ao informar os seus discípulos sobre sua
partida, Jesus busca prepará-los, declarando o que ele espera deles (na sua ausência)
enquanto estiver fora. Assim, ele deixa um
novo mandamento: “Amem uns aos
outros. Assim como eu os amei, você
devem amar uns aos outros” (v. 34).
Pergunta:
De que forma podemos demonstrar o
amor por aqueles nossos amigos que
ainda não conhecem a Cristo?
Conclusão:
É possível que um cristão tenha de
aprender muito sobre sua própria fraqueza. Em sua misericórdia, Deus está disposto a perdoar a todos aqueles que têm fé
verdadeira. Pedro era um ﬁlho verdadeiro
de Deus, mas ele tropeçou sobre sua conﬁança excessiva; Judas não era um ﬁlho
verdadeiro de Deus, mas um hipócrita, e
foi para seu próprio lugar. Que cada
homem sonde seu próprio coração e pergunte: “Senhor, sou eu?”.
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