
12. Os Últimos Dias de Jesus (2T 2016—Matthew) 
 
Material bíblico: Mateus 26:1–16, Lucas 12:48, Mateus 26:17–19, 1 Coríntios 5:7, Mateus 
26:36–46, Mateus 26:51–75. 
 
Citações 

• Nós somos punidos pelos nossos pecados, não para eles. Elbert Hubbard 
• Ninguém é mais injusto em seus julgamentos de outros que aqueles que têm uma 

opinião elevada de si mesmos. Charles Spurgeon 
• Se o que você fez é injusto, você não teve êxito. Thomas Carlyle 
• Não se pergunte se isso ou aquilo é prático, mas sim se é certo. Alan Paton 

 
Perguntas 
 Por que os líderes judeus procuraram uma acusação para executar Jesus? Por que não 
somente matá-Lo? Quais foram as atitudes do sumo sacerdote e de Pilatos em relação à 
verdade? Por que Jesus não respondeu com uma demonstração de glória flamejante? Essa não 
seria a Sua oportunidade de ouro? Por que não oferecer estudos bíblicos aos líderes dos 
mundos religioso e político? 
 
Resumo bíblico 
 Nesse estudo sobre o evangelho de Mateus está faltando o capítulo 25, portanto gaste 
algum um tempo lendo essas importantes palavras de Jesus. Mateus 26 providencia toda a 
história da prisão e do julgamento de Jesus. Mas antecedendo a isso acontece a unção de 
Jesus pela por uma mulher na casa de Simão (identificada por João como Maria de Betânia), 
a Última Ceia e o Getsêmani. Providencie algum tempo para ler a história completa. 
Responsabilidade individual é enfatizada em Lucas 12:48, enquanto em 1 Coríntios 5:7 o 
sacrifício de Jesus como o Cordeiro da Páscoa é mencionado. 

 
Comentário 
 Os últimos dias de Jesus anteriores à sua morte revelam um contraste completo entre a 
verdade de Deus e as mentiras enganosas do diabo. Pois no final, Jesus morreu nas mãos 
daqueles que se apegaram à pensamentos perversos. Caifás disse que era melhor que um 
homem morresse ao invés de todas as pessoas. Os hipócritas moralistas, que eram tão 
dedicados à mordomia que pagavam o dízimo pelas ervas dos jardins, ignoraram as questões 
mais importantes da fé. Os moralistas viram Jesus como um blasfemador. Aqueles que 
clamavam conhecer Deus, mas mesmo assim fracassaram em vê-Lo entre eles. E na irônia 
final, os fiéis pediram que o Senhor do Sábado fosse assassinado, morto e enterrado, para que 
eles assim pudessem ir para casa e guardar o Sábado. 
 É interessante que o Sinédrio também acreditava em evidências. Eles estavam 
“procurando evidências contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte”. Então o 
problema da evidência não é suficiente – você também deve perguntar sobre sua atitude à 
evidência, sua sinceridade, a pergunta completa sobre como você determina a verdade. Pois 
esses líderes não estavam interessados na verdade, eles apenas queriam alguma desculpa para 
justificar seu desejo de matar Jesus. Mesmo hoje, sistemas corruptos utilizam uma legalidade 
falsa para suas ações. 
 O julgamento é na realidade um meio de assegurar juridicamente o assassinato de 
Jesus. Ele sabe disso, mas ainda assim está disposto a responder a pergunta direta. Ele é o 
Cristo, e acrescenta a isso seu retorno em glória. Isso é tudo que o sumo sacerdote precisa. 
 Enviado à Pilatos, Jesus não tenta se defender. Ele aceita a proposta de Pilatos de que 
Ele é o rei dos judeus, sabendo o que isso significaria aos olhos de um político. Ainda assim, 



Pilatos não quer enviar um homem à morte apenas para satisfazer os líderes judeus, com os 
quais ele claramente não se importa. A investigação continua. Enquanto isso Jesus está 
representando Deus nas mais difíceis circunstâncias. A tentação era de demonstrar quem Ele 
realmente era em uma chama de glória divina, que não deixaria nenhuma possibilidade de 
dúvida. Mas Jesus decididamente se recusa a realizar essa ação, pois isso comprometeria Sua 
missão. 
 Pilatos cede a pressão e após mandar açoitarem Jesus, envia-O para ser crucificado e 
liberta o assassino Barrabás. Como a diferença entre o reino de Deus e o de Satanás se torna 
completamente obvia! Da mesma forma são os insultos feitos à Jesus na cruz. Mais do que 
palavras, são tentações para desistir, para agir fora do caráter, para retaliar. Imagine também a 
zombaria terrível dos sumo sacerdotes, mostrando sua real condição espiritual. 
 A missão de Jesus era de revelar Deus – não de uma maneira teórica de compartilhar 
informação, mas com todas as implicações do conceito bíblico “conhecer”. Essa experiência 
íntima baseada em demonstração prática está relacionada ao foco da nossa salvação e na 
resposta de Deus perante o universo às acusações do diabo. Tampouco isso significa que 
Jesus veio para inaugurar uma filosofia moralista ou para ser um professor sábio. Sua própria 
presença trouxe salvação, pois Ele é Deus incarnado, a salvação manifesta. Assim como C. S. 
Lewis escreve em God in the Dock (Deus na Doca), “A ideia de um grande professor 
moralista dizendo o que Cristo disse, está fora de questão... Podemos notar de passagem que 
Ele nunca foi considerado um grande professor moralista. Ele não produziu esse efeito em 
nenhuma das pessoas que O conheceram de fato. Ele produziu principalmente três efeitos: 
Ódio – Medo – Adoração. Não havia vestígios de pessoas expressando aprovação amena”. 
 Na paródia dos “julgamentos” de Jesus vemos isso ilustrado. Eles queriam Jesus 
morto à qualquer custo. A verdade não importava; o fim justificava os meios. Aqui as 
questões do Grande Conflito se tornam claras; aqui a verdade de Deus prevalece. 
 
Comentários de Ellen White 
 Faria muito bem para nós passar diariamente uma hora refletindo sobre a vida de 
Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto, e deixar que a imaginação se apodere de cada 
cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em Seu grande sacrifício por nós, nossa 
confiança nEle será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente 
imbuídos de Seu espírito. Se queremos ser salvos afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a 
lição de arrependimento e humilhação. {DTN 57, 58} 
 Por fim Caifás, erguendo para o Céu a mão direita, dirigiu-se a Jesus na forma de um 
solene juramento: “Conjuro-Te pelo Deus vivo que nos digas se Tu és o Cristo, o Filho de 
Deus”. Mateus 26:63.  

Em face desse apelo não podia Cristo permanecer silencioso. Havia tempo de ficar 
mudo e tempo de falar. Não falara antes que fosse diretamente interrogado. Sabia que 
responder agora era tornar certa Sua morte. Mas o apelo era feito pela mais alta autoridade 
reconhecida da nação, e em nome do Altíssimo. Cristo não deixaria de mostrar o devido 
respeito pela lei. Mais ainda, Sua própria relação para com o Pai era invocada. Precisa 
declarar plenamente Seu caráter e missão... 

Por um momento a divindade de Cristo irrompeu através do invó- lucro humano. O 
sumo sacerdote recuou diante do penetrante olhar do Salvador. Aquele olhar parecia ler-lhe 
os pensamentos ocultos, e arder-lhe no coração. Nunca, no resto de sua vida, esqueceu aquele 
perscrutador olhar do perseguido Filho de Deus. {DTN 618} 
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