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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. 

Texto da Leitura Bíblica em classe:

Pedro 1 5.5-9
5- Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos uns
aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,  mas dá
graça aos humildes. 

- A humildade deve ser o sinal distintivo de todo o povo de Deus. É a ausência de orgulho
de si mesmo; a consciência das nossas fraquezas e a disposição de atribuir a Deus e aos
outros  o  crédito  por  aquilo  que  estamos  realizando ou  que  já  alcançamos.  A palavra
"cingir" significa atar em si mesmo um pedaço de pano. Nos tempos do NT, os escravos
atavam um pano branco ou avental às suas roupas, a fim de que os outros soubessem que
eram  escravos.  A exortação  de  Pedro  é  que  atemos  em  nós  mesmos  o  "pano"  da
humildade,  a  fim  de  sermos  identificados  como crentes  em Cristo,  ao  agirmos  com
humildade para com o próximo e recebermos a graça e ajuda de Deus. É possível que
Pedro tivesse em mente a ação de Jesus, quando Ele se cingiu de uma toalha e lavou os
pés dos discípulos.

6- Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos
exalte, 

7- lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 

- O cuidado que Deus tem com os problemas de cada um dos seus filhos é uma verdade
enfatizada através da sua Palavra.  Todos os nossos temores,  cuidados e preocupações
devem ser prontamente lançados sobre o Senhor.



8-  Sede  sóbrios,  vigiai,  porque  o  diabo,  vosso  adversário,  anda  em  derredor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar; 

- Quando o homem pecou, Satanás passou a ser o dominador do mundo. Ele domina o
mundo inteiro, percorre a terra e comanda uma hoste de espíritos malignos, através dos
quais  ele  escraviza e  mantém cativos  os que estão sem Cristo.  Somente o crente em
Cristo está liberto do seu poder. Mesmo assim, como leão rugente, ele é uma ameaça aos
crentes,  e  procura  destruí-los,  especialmente  por  meio  do  sofrimento.  Ele  destruirá
espiritualmente todo aquele que abandona a proteção de Deus. Através da nossa fé no
sangue de Cristo, da nossa luta espiritual no Espírito e nossas orações a Deus, estamos
plenamente  equipados  para  derrotar  as  astutas  ciladas  de  Satanás,  resistir-lhe  e  ficar
firmes na fé. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo.

9- ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os
vossos irmãos no mundo. 
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