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Texto Áureo:
1Co 16.13
Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos.
Texto da Leitura Bíblica em classe:
Mateus 26.36-41
36- Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus
discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar.

37- E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e
a angustiar-se muito.
- Os sofrimentos de Cristo, primeira fase. Os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo
começaram em Getsêmani. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Sob grande
pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se
a mistura de sangue com suor.

38- Então, lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte; ficai aqui e
vigiai comigo.

39- E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu
Pai, se é possível, passa de mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas
como tu queres.
- O que Cristo quis dizer com este cálice tem sido objeto de muita discussão. É duvidoso
que Cristo estivesse orando para ser poupado da morte física, pois Ele estava decidido a
morrer pelo pecado da raça humana. É mais provável que Ele estivesse pedindo a isenção
do castigo da separação do Pai, a pena máxima pelo pecado do mundo, que Ele tomaria
sobre si. Cristo pediu que sua morte física fosse aceita como resgate total pelo pecado da

humanidade pecadora. Todavia, Ele disse ao Pai: Não seja como eu quero, mas como Tu
queres. A seguir, Ele entregou-se para sofrer, tanto a morte física como a separação
espiritual de seu Pai celestial, para assim obter a salvação de toda a humanidade. Sua
oração foi ouvida, pois o Pai o fortaleceu mediante os anjos, para beber o cálice que lhe
estava destinado.

40- E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos; e disse a Pedro:
Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo?

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