
10. Jesus em Jerusalém (2T 2016—Mateus) 
 
Material Bíblico: Zacarias 9:9, Mateus 21:1–46, Romanos 4:13–16, Apocalipse 14:7–12, 
Atos 6:7, Mateus 22:1–15. 
 
Citações 

• Perguntas são ótimas, mas somente se você souber as respostas. Se você fizer 
perguntas e as respostas te surpreenderem, você parecerá um bobo. Laurell K. 

Hamilton 
• Se te induzirem à fazer as perguntas erradas, não precisarão se preocupar com as 

respostas. Thomas Pynchon 
• Eu sei as respostas teológicas, mas meu sangue emeu pulso sabem? Ann Voskamp 
• Fazer a pergunta “certa” é muito mais importante do que receber uma resposta. A 

solução para um problema depende de entender o problema; a resposta não está fora 
do problema, está dentro dele. JidduKrishnamurti 

• Com fé, não há questionamentos; sem fé, não há respostas. Yisroel Meir Ha-Cohen 

 

Perguntas 
 O que está por trás das várias perguntas que foram feitas à Jesus? Como todos esses 
ataques à Jesus espelham os problemas no Grande Conflito? O que podemos aprender com as 
respostas dEle? Sabendo a direção que tudo isso estava levando, como que o comportamento 
de Jesus se mostra tão inspirador? O que é mais importante: vencer um argumento ou 
demonstrar graça?  
 
Resumo Bíblico 
 Mateus 21 conta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém (profetizada em Zacarias 
9:9), a purificação do Templo, o amaldiçoamento da figueira, questionamentos sobre a 
autoridade de Jesus e parábolas contadas contra os líderes religiosos que continuam em 
Mateus 22. Não é surpresa que tudo isso leva à grandiosa hostilidade contra Jesus! Mateus 
22:15 NVI, diz: “Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em 
suas próprias palavras”. O conteúdo biblíco para essa lição acaba aqui, mas é essencial 
continuar lendo e olhar quais são as perguntas que foram feitas à Jesus e como Ele as 
respondeu. Romanos 4:13-16 conta que a salvação vem através da promessa de Deus, não 
através da observância legalista. Apocalipse 14:7-12 nos conta as mensagens dos três anjos, 
enquanto Atos 6:7 fala sobre a rápida propagação do cristianismo em Jerusalém e a conversão 
de muitos sacerdotes após a morte e ressurreição de Jesus. 
 
Comentário 
 Numa atmosfera de grande alegria Jesus entra em Jerusalém, adorado pela multidão e 
temido pelos líderes religiosos. Jesus sabe que isso resultará numa confrontação, e portanto 
fala abertamente. Sua entrada triunfal logo toma um caminho diferente ao ser desacreditado 
pelos vários líderes. Suas perguntas pesadas para criar-lhe uma armadilha são respondidas de 
uma maneira eloquente – mas isso só os deixa mais determinados a destruirem Jesus e sua 
influência. Entre as pessoas, adulação eventualmente abre espaço à rejeição, pois esse é o 
início do fim. 
 Mas há muito o que aprender sobre a última visita de Jesus à Jerusalém. Vemos Seu 
papel de uma maneira mais clara quando Seus inimigos utilizam todos os tipos de técnicas 
para contrariar Sua mensagem. Eles não querem esse tipo de Deus, por isso a tentativa de 
tentar atacar o Mensageiro. Ao invés de perguntarem se o que Jesus ensina é verdadeiro, eles 
demandam saber “com qual autoridade” Jesus está agindo. Ao invés de admitirem que a 



parábola dos lavradores maus descreve a si próprios e suas ações malignas, só pensam em 
matá-Lo. Ao invés de fazerem perguntas genuínas, eles criam armadilhas para capturá-Lo e 
condená-Lo. 
 Ao invés de lidar honestamente com Jesus, eles demonstram sua real natureza através 
de suas táticas dissimuladas que foram designadas para colocar Jesus em problemas, assim 
eles poderiam acusá-Lo e tê-Lo punido judicialmente. Isso revela a verdadeira natureza do 
conflito sobre a natureza de Deus e seu caráter! Da mesma maneira que Lúcifer utilizou 
meios enganosos e ilusórios para criticar e condenar Deus e Seu uso do poder,agora Lúcifer 
também está por trás desses ataques à Jesus. 
 Jesus responde honesta e diretamente, empregando uma sabedoria grandiosa para não 
ficar ofendido ou hostil, mas procurando vencer o argumento através do apelo à razão e da 
demonstração do que é verdadeiramente bom. Podemos ver aqui algumas maneiras úteisque 
podemos utilizar para responder falsas acusações ou quando pessoas tentam nos manipular. 
 Certamente Jesus sabia onde tudo isso iria parar. Ele sabia a intenção criminosa deles. 
Mas por causa das pessoas que ainda estavam indecisas, Ele quis provar-lhes quem é Deus e 
Sua justiça, tentando ajudá-los a enxergarem a verdade e a tomarem as decisões corretas. 
Mesmo sabendo do final, Jesus ainda procura salvar e restaurar aqueles que estão perdidos e 
morrendo. Ele não está interessado em oferecer uma resposta “certa”, mas sim demonstrar a 
verdade de Deus às pessoas que estavam perdidas em ignorância do verdadeiro caminho de 
salvação do Senhor. 
 
Comentários de Ellen White 
 Escribas, sacerdotes e principais ficaram todos em silêncio. Confundidos e 
decepcionados, quedaram cabisbaixos, não ousando insistir em interrogar a Cristo. Por sua 
covardia e indecisão haviam, em grande medida, perdido o respeito do povo, que se achava 
então ao lado, divertido de ver derrotados esses orgulhosos homens, cheios de justiça própria.  

Todas essas palavras e atos de Cristo eram importantes, e sua influência devia ser 
experimentada em grau sempre crescente depois de Sua crucifixão e ascensão. Muitos dos 
que tinham esperado ansiosamente o resultado da pergunta de Jesus, afinal se tornariam 
discípulos Seus, havendo sido pela primeira vez atraídos a Ele naquele dia cheio de 
acontecimentos. A cena do pátio do templo nunca mais se apagaria da memória deles... À 
medida, porém, que o sentimento popular se voltava em favor de Jesus, o ódio dos sacerdotes 
crescia para com Ele. A sabedoria com que Se esquivava aos laços que Lhe armavam aos pés, 
sendo uma nova evidência de Sua divindade, acrescentava combustível a sua ira. 

Em Sua discussão com os rabis, não era propósito de Cristo humilhar os oponentes. 
Não Se alegrava em vê-los em situação difícil. Tinha importante lição a ensinar. Mortificara 
os inimigos, permitindo que se vissem emaranhados na própria rede que para Ele haviam 
preparado. {DTN 514, 515} 

Cristo disse a Seus discípulos que começassem o trabalho em Jerusalém. Aquela 
cidade fora o cenário de Seu estupendo sacrifício pela raça humana. Lá, envolto nas vestes da 
humanidade, andara e falara com os homens, e poucos discerniram quão próximo da Terra 
estava o Céu. Lá fora condenado e crucificado. Em Jerusalém havia muitos que, 
secretamente, criam que Jesus de Nazaré era o Messias, e muitos que haviam sido enganados 
pelos sacerdotes e príncipes. A esses o evangelho deveria ser proclamado. Seriam chamados 
ao arrependimento. {AA 20} 
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