VIDA DE CRISTO- O ANO DA POPULARIDADE
JESUS, AOS 31 ANOS DE IDADE, VIVE O ANO POPULAR DO SEU MINISTÉRIO. ESTE
PERÍODO MINISTERIAL ESTÁ DIVIDIDO ILUSTRATIVAMENTE EM 10 VIAGENS:
 de Nazaré, onde intentaram matá-lo, vai a Cafarnaum;
 de Cafarnaum faz o primeiro giro pela Galileia e volta, quando cura o paralítico na sinagoga;
 de Cafarnaum vai a Jerusalém, na festa da Páscoa, quando cura outro paralítico, desta feita no tanque de
Betesda;
 de Jerusalém volta a Cafarnaum;
 de Cafarnaum vai ao monte das Bem-Aventuranças, onde nomeia os 12 apóstolos;
 do monte das Bem-Aventuranças volta a Cafarnaum;
 de Cafarnaum faz o segundo giro pela Galileia e volta, durante o qual ressuscita o filho da viúva de
Naim e a pecadora Lhe unge os pés;
 de Cafarnaum faz o terceiro giro pela Galileia e volta;
 de Cafarnaum vai à terra dos gerasenos, quando acalma a tempestade no mar da Galileia e cura o
endemoninhado;
 e da terra dos gerasenos volta a Cafarnaum, onde ressuscita a filha de Jairo.

1. Rejeitado em Nazaré(A)
Geograficamente, Nazaré está situada em um vale no sudeste da Galileia, a 157 quilômetros ao norte de
Jerusalém. Historicamente, foi aqui que o Anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela geraria uma criança
e onde Jesus passou sua infância com os pais.



Isso aconteceu após o discurso de Jesus Cristo em uma sinagoga na região de Nazaré;
Em seu discurso Ele usa a passagem de Isaías 58.6 e 61.1-2 que falava a cerca de si mesmo.

Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso.Levantaram-se, expulsaram-no da
cidade e o levaram até ao topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício
abaixo.Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. (Lc 4:28-30)

2. A ida a Cafarnaum(B)
Cafarnaum está localizada no norte de Israel, na região do mar da
Galileia. Fica a 185 km de Jerusalém, a 75 km de Tel Aviv, a 50 km de
Nazaré e a 16 km de Tiberíades.
Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na
região de Zebulom e Naftali,para cumprir o que fora dito pelo profeta
Isaías:"Terra de Zebulom e terra de Naftali, caminho do mar, além do
Jordão, Galiléia dos gentios;o povo que vivia nas trevas viu uma
grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma
luz". (Mt 4:13-16)

 Entre os milagres realizados por Jesus em Cafarnaum, podemos
citar (1) a cura do paralítico. Lc 5.18-20 e (2) do criado do Centurião. Lc
7.1-10, (3) a cura da sogra de Pedro (na casa de Simão e André). Mc
1.29-31, (4) a libertação de um homem endemoniado (numa sinagoga
de Cafarnaum). Mc 1.24-25 e (5) de outras pessoas perturbadas por
espíritos.Mc 1.32-34.


Jesus fala sobre a profecia de Isaías 9.1-2 em relação a localização de Cafarnaum, onde veriam a luz de
Cristo.

3. O chamado de outros discípulos (Nas proximidades do Mar da Galiléia)(C)
O mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades ou lago
de Genesaré, é um extenso lago de água doce localizado no Distrito
Norte de Israel. É o maior lago do país e tem comprimento máximo de
cerca de 19 quilômetros e largura máxima de cerca de 13 km, sendo
que sua área total abrange 166,7 km².[1] O seu afluente principal é o rio
Jordão, que vem do monte Hérmon e de Cesareia de Filipe, e que é
também o seu efluente, seguindo depois para o mar Morto.

Outros nomes do mar da Galiléia: mar de Tiberíades, lago de Genesaré, mar de Quinerete
Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles
estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores.E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de
homens".No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram.Indo adiante, viu outros dois irmãos:
Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as
suas redes. Jesus os chamou,e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. (Mt 4:18-22)




Aconteceu logo após a prisão de João Batista;
Chamou primeiramente Simão Pedro e André; em seguida os filhos de Zebedeu, Tiago e João;
Jesus acalma a tempestade (Mt 8.24-26), libertação do gadareno (Mt 8.28-32), Jesus acalma a
tempestade (Mc 4:37-39), Jesus anda por cima das águas (Mt 14.22-33), a moeda na boca do peixe (Mt
17.27), a pesca maravilhosa (Lc 5.1-9), Jesus aparece aos discípulos (Jo 21.1-11).

4. A pesca maravilhosa (mar da Galileia)(D)

Tendo acabado de falar, disse a Simão: "Vá
para onde as águas são mais fundas", e a
todos: "Lancem as redes para a pesca".Simão
respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite
inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu
quem está dizendo isto, vou lançar as
redes".Quando o fizeram, pegaram tal
quantidade de peixe que as redes começaram a
rasgar-se.Então fizeram sinais a seus
companheiros no outro barco, para que
viessem ajudá-lo; e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a
afundar.Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim,
Senhor, porque sou um homem pecador! "Pois ele e todos os seus companheiros estavam
perplexos com a pesca que haviam feito, (Lc 5:4-9)
ENSINAMENTOS IMPORTANTES NESSA PASSAGEM: (1) MAIS INTIMIDADE COM DEUS; (2)
FÉ; (3) CONFIANÇA; (4) DEPENDÊNCIA DE DEUS; (5) DEUS PROVÊ TUDO QUE PRECISAMOS.



Aconteceu logo antes de Jesus chamar os primeiros discípulos;
Onde também aconteceu a segunda pesca maravilhosa em Jo 21.1-25 após a ressurreição de Cristo.

5. A cura de um endemoniado (sinagoga em Cafarnaum)(E)

A Sinagoga de Cafarnaum, em Huqoq, uma antiga
aldeia judaica localizada a aproximadamente 2-3 km a oeste
de Cafarnaum e Migdal (Magdala), na Galileia, foi erigida entre
os séculos II e IV d.C., no mesmo local onde antes Jesus ensinara.
As suas ruínas ainda existem, em Israel.

Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou:"O que queres
conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és: o Santo de Deus! ""Cale-se e saia dele! ",
repreendeu-o Jesus.O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando.Todos ficaram tão
admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino — e com autoridade! Até aos
espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem! "As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente
por toda a região da Galiléia. (Mc 1:23-28)



Jesus estava ensinando em uma sinagoga em Cafarnaum;
Com isso a sua fama se espalhou por toda região da Galiléia.

6. A cura da sogra de Pedro (em Cafarnaum)(F)

Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de
Simão e André.A sogra de Simão estava de cama, com febre, e
falaram a respeito dela a Jesus.Então ele se aproximou dela,
tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela
começou a servi-los. (Mc 1:29-31)





Isso aconteceu logo após a cura do servo do centurião, de acordo com Mt 8.14-15;
De acordo com Mc 1.29-31, aconteceu logo após a cura de um endemoniado na sinagoga;
Jesus estava com Tiago e João na casa de Simão e André.

7. O ministério posterior da Galiléia (Síria, Decápolis, Jerusalém, Judéia, Peréia)(G)
Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e curando
todas as enfermidades e doenças entre o povo.Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe
trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos: endemoninhados, epiléticos e paralíticos; e
ele os curou.Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do
outro lado do Jordão. (Mt 4:23-25)

A Decápolis, do grego: deka (dez) + polis (cidade), era um grupo de
dez cidades na fronteira oriental do Império Romano na Judeia e Síria
(fronteira oriental do Império Romano). As dez cidades originais que
formavam a região de Decápolis eram: (1) Citópolis, (2) Pella, (3)
Diom,(4) Gerasa, (5) Filadélfia, (6) Gadara, (7) Rafana, (8) Canata,
(9) Hipos e (10)Damasco.

8. A cura de um leproso(H)

Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse:
"Senhor, se quiseres, podes purificar-me! "Jesus estendeu a mão,
tocou nele e disse: "Quero. Seja purificado! " Imediatamente ele
foi purificado da lepra.Em seguida Jesus lhe disse: "Olhe, não
conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e
apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de
testemunho". (Mt 8:2-4)



Aconteceu logo após Jesus descer o monte onde proferiu o Sermão do Monte (Mt 5-7);

OS ÚLTIMOS MESES (PONTOS IMPORTANTES)
1. A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO(A)
Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra
colocada à entrada."Tirem a pedra", disse ele. Disse Marta, irmã do morto: "Senhor, ele já
cheira mal, pois já faz quatro dias".Disse-lhe Jesus: "Não lhe falei que, se você cresse, veria
a glória de Deus? "Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: "Pai, eu te
agradeço porque me ouviste.Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do
povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste".Depois de dizer isso, Jesus bradou
em alta voz: "Lázaro, venha para fora! "O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em
faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: "Tirem as faixas dele e
deixem-no ir". (Jo 11:38- 44)
 Em Jo 11.38, sobre a pedra colocada na entrada da gruta.
(Mt 27.60, Lc 24.2 e Jo 20.1- Sobre o sepultamento de Jesus)
 Em Jo 11.41, sobre a unidade entre o Pai e o Filho.
(Jo 17.1 e Mt 11.25- Jesus glorifica o Pai)
 Em Jo 11.42, sobre a unidade entre o Pai e o Filho para que todos cressem
no Filho
(Jo 3.17 e 12.30- Jesus é o presente de Deus para as nossas vidas)
 Em Jo 11.43, sobre a autoridade do Filho sobre a vida e morte.
(Lc 7.14- Jesus ressuscita o filho da viúva em Naim, divisa entre Samaria e Galileia)
 Em Jo 11.44, Lázaro sai para fora do sepulcro.
(Jo 19.40 e 20.7- As faixas e lenços que foram encontrados dobrados dentro do
sepulcro na ressurreição de Jesus)

EM BETÂNIA (JUDÉIA) BEIT (CASA); HANAN (GRAÇA)
Casa da graça, casa do amor, casa dos amigos de Jesus
 Foi originalmente uma aldeia da Judeia, hoje na atual Cisjordânia, onde se encontra a
tumba de Lázaro.
 Fica a cerca de 3 km a leste de Jerusalém e do Monte das Oliveiras.

2. NA CASA DOS FARISEUS(F)
Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no
atentamente.À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado.Jesus perguntou aos fariseus e
peritos na lei: "É permitido ou não curar no sábado? "Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem
pela mão, Jesus o curou e o mandou embora.Então ele lhes perguntou: "Se um de vocês tiver um filho ou um
boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? "E eles nada puderam
responder.Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta
parábola:"Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois
pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você.Se for assim, aquele que convidou os
dois virá e lhe dirá: ‘Dê o lugar a este’. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos
importante.Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier
aquele que o convidou, diga-lhe: ‘Amigo, passe para um lugar mais importante’. Então você será honrado na
presença de todos os convidados.Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será
exaltado".Então Jesus disse ao que o tinha convidado: "Quando você der um banquete ou jantar, não convide
seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos; se o fizer, eles poderão também, por sua vez,
convidá-lo, e assim você será recompensado.Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados,
os mancos, e os cegos.Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na
ressurreição dos justos". (Lc 14:- 14)

 Em Lc 14.1, Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu importante.
(Em Lc 7.36- Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu e foi ungido por
uma mulher pecadora; Em Lc 11.37- Jesus é convidado por um fariseu para comer e
exorta sobre a hipocrisia)
 Em Lc 14.3 e 5, Jesus fala sobre o Sábado
(Em Mt 22.35- Jesus fala sobre o maior mandamento; Em Mt 12.2- Os fariseus
repreendem Jesus em relação ao trabalho no Sábado)
 Em Lc 14.11, Jesus fala sobre o que se humilha será exaltado
(Em Mt 23.12- Jesus condena a hipocrisia dos fariseus quanto aos cargos de Mestres
e Doutores da Lei)
 Em Lc 14.14, Jesus fala sobre a ressurreição dos justos
(Em At 24.15- Paulo fala sobre a ressurreição dos justos e injustos perante Félix, que
era governador)
Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do Caminho, a que
chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a Lei e no que está escrito nos Profetas,e tenho
em Deus a mesma esperança desses homens: de que haverá ressurreição tanto de justos como de
injustos.Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens.
(At 24:14-16)

 Em Lc 14.15-24, Jesus fala sobre a Parábola do Grande Banquete

NA PEREIA (EM DIREÇÃO A JERUSALÉM)
 A Pereia é uma região localizada a leste do Mar Morto, subindo pelo Rio Jordão no
sentido Norte, na direção de Péla;
 Assim como na Judeia, seus habitantes eram, em sua maioria, quase puramente
judeus, embora também houvesse a presença de gregos em suas terras;
 Atualmente este território está localizado na Jordânia, na fronteira com Israel.

3. PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO(N)
Parte 01- Responsabilidade diante de Deus
Jesus continuou: "Um homem tinha dois filhos.

Parte 02- Filhos voam
O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte da herança’. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles."Não
muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante;

Parte 03- Ensine os seus filhos desde pequeno de tudo!
e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda
aquela região, e ele começou a passar necessidade.Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o
mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que
os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada."Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de meu pai têm comida
de sobra, e eu aqui, morrendo de fome!

Parte 04- O filho se arrepende dos pecados cometidos
Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.Não sou mais digno de
ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados’.A seguir, levantou-se e foi para seu pai. "Estando ainda
longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou."O filho lhe disse: ‘Pai, pequei
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho’.

Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me.
(Sl 51:4)

Parte 05- Amor por uma vida que se arrepende!
"Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e
calçados em seus pés.Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar.Pois este meu filho
estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado’. E começaram a festejar.

Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente
ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na
desobediência.Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo
os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.Todavia, Deus, que é rico em
misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos
mortos em transgressões — pela graça vocês são salvos. (Ef 2:1-5)

Parte 06- Inveja do filho mais velho
"Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança.Então
chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.Este lhe respondeu: ‘Seu irmão voltou, e seu pai
matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo’."O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele.Mas ele respondeu ao seu pai: ‘Olha! todos esses anos tenho trabalhado como um
escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com
os meus amigos.Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o
novilho gordo para ele! ’

Parte 07- Alegria pela salvação de um pecador!
"Disse o pai: ‘Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu.Mas nós tínhamos que comemorar e
alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado’ ". (Lc 15:11-32)

"No dia em que eu agir", diz o Senhor dos Exércitos, "eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como
um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. (Ml 3:17)

 Em Lc 15.1-7 (Ovelha perdida); Lc 15.8-10 (Moeda perdida), mesmo
assunto!

NA REGIÃO DA PERÉIA

4. DISCURSO SOBRE O DIVÓRCIO(T)
Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do
Jordão.Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali.Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E
perguntaram-lhe: "É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? "Ele respondeu: "Vocês não
leram que, no princípio, o Criador ‘os fez homem e mulher’e disse: ‘Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se
unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne’?Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o
que Deus uniu, ninguém o separe".Perguntaram eles: "Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à
mulher e mandá-la embora? "Jesus respondeu: "Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza
de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio.Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher,
exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério".Os discípulos lhe disseram: "Se
esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar".Jesus respondeu: "Nem todos têm condições de
aceitar esta palavra; somente aqueles a quem isso é dado.Alguns são eunucos porque nasceram assim; outros foram
feitos assim pelos homens; outros ainda se fizeram eunucos por causa do Reino dos céus. Quem puder aceitar isso,
aceite". (Mt 19:1-12)

 Em Mt 19.3, Jesus é questionado pelos fariseus sobre o divórcio
 Em Mt 19.4-6, Jesus ensina que o casamento deve ser honrado
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só
carne. (Gn 2:24)

 Em Mt 19.7, Jesus é questionado à cerca da certidão de divórcio em Dt 24.14, por Moisés
 Em Mt 19.8-9, Jesus fala da dureza dos corações e do adultério
O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os
imorais e os adúlteros. (Hb 13:4)
Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser
amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. (Tg 4:4)

NA REGIÃO DA PERÉIA

5. AMBIÇÃO DE TIAGO E JOÃO(Y)
Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido."O que
você quer? ", perguntou ele. Ela respondeu: "Declara que no teu Reino estes meus dois filhos se assentarão um à tua
direita e o outro à tua esquerda".Disse-lhes Jesus: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice
que eu vou beber? " "Podemos", responderam eles.Jesus lhes disse: "Certamente vocês beberão do meu cálice; mas o
assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem
foram preparados por meu Pai".Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos.Jesus os
chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder
sobre elas.Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo,e
quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo;como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e
dar a sua vida em resgate por muitos". (Mt 20:20-28)

 Em Mt 20.20-21, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sua mãe, pediram um
lugar especial no Reino dos Céus;
 Em Mt 20.22-23, Jesus fala sobre o cálice que iria passar por toda
humanidade;
Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar:"Pai, se queres, afasta
de mim este cálice; contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua". (Lc 22:41-42)
Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue;
façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim".Porque, sempre que comerem deste pão e
beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. (1Co 11:25-26)

 Em Mt 20.23, Jesus ensina de que isso pertence a Deus;
 Em Mt 20.24-25, os outros discípulos ficaram com inveja de Tiago e João;
TAMBÉM DESEJAVAM POSIÇÃO DE PRESTÍGIO E PODER!
 Em Mt 20.26-28, Jesus ensina sobre a verdadeira posição de destaque:
SERVO
Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em
resgate por muitos". (Mc 10:45)
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,que, embora sendo Deus, não considerou que o ser
igual a Deus era algo a que devia apegar-se;mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
tornando-se semelhante aos homens. (Fp 2:5-7)

NA PERÉIA (A CAMINHO DA JUDEIA)

6. UNGIDO EM BETÂNIA(AC)
PARTE 01

Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso,
 Em Mt 8.3, Mc 1.42 e Lc 5.12-13, Jesus cura um homem leproso (na região da
Galileia)
 Em Lc 17.11-19, Jesus cura 10 leprosos (entre Samaria e Galileia, indo para
Jerusalém)
 Estavam lá Lázaro, Marta, Maria e os discípulos, de acordo com Jo 12.1-3
PARTE 02

aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o
derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa.
 Em Jo 12.3 se entende que era Maria, irmã de Marta e Lázaro;
PARTE 03

Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: "Por que este desperdício?Este
perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos pobres".
 Em Jo 12.4-6 se entende que um dos discípulos era Judas Iscariotes, que
reclamou;
PARTE 04

Percebendo isso, Jesus lhes disse: "Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma
boa ação para comigo.Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre
terão.Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o
sepultamento.Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo,
também o que ela fez será contado, em sua memória". (Mt 26:6-13)
As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro, e
como o corpo de Jesus fora colocado nele.Então, foram para casa e prepararam perfumes e
especiarias aromáticas. E descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. (Lc 23:55-56)

