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Comentários iniciais:

Texto Áureo:

Mt 26.41
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca.

- Esta é uma advertência à qual todo cristão precisa dar atenção, durante todas as horas de
todos os dias. A eterna vigilância é o preço da liberdade. Isto é verdade no campo militar,
e é verdade espiritualmente. Jesus reconheceu que o espírito pronto, mas a carne é fraca.
Isto  não  significa  a  natureza  carnal,  mas  o  corpo  físico.  Os  discípulos  estavam tão
cansados e tão entristecidos que adormeceram. 

Texto da Leitura Bíblica em classe:

Mateus 24.45-51
45 Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa,
para dar o sustento a seu tempo?

- A advertência final deste capítulo é feita sob a forma de uma breve parábola sobre um
servo  fiel  e  prudente  e  um  mau  servo.  O  primeiro  se  mantém ocupado,  cumprindo
fielmente as suas tarefas. Assim, ele esta preparado para quando o Senhor chegar.

- Mas se o escravo pensar que o senhor se atrasará, e começar a se divertir e a maltratar
seus companheiros, o seu mestre chegará em uma hora em que ele não sabe. O resultado
será uma severa punição. O castigo eterno é o destino dos infiéis.

46 Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim.

47 Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.

48 Porém, se aquele mau servo disser consigo: 0 meu senhor tarde virá,



- A respeito daqueles que estão na igreja, mas são infiéis ao Senhor, é impossível estarem
vigilantes e preparados para a volta inesperada de Cristo, se os tais não creem que Ele
pode vir agora.  1) Qualquer crente professo que vive em pecado,  julgando que Jesus
tardará a vir, tornar-se-á como o servo mau da parábola. Ele não percebe o risco da volta
do  Senhor  pegá-lo  de  surpresa.  2)  É  significativo  Jesus  associar  a  infidelidade  e  a
hipocrisia à crença e ao desejo de que Ele demore a voltar.

49 e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados,

50 virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não
sabe,

51  e  separá-lo-á,  e  destinará a sua parte com os hipócritas;  ali  haverá pranto e
ranger de dentes.
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