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 O Salvador Sofredor
“Entrada Triunfante de Jesus”

Marcos 11:1-26
Wayne J. Edwards, pastor

 Durante Seu ministério galileu, Jesus se apresentou como o Messias,
o Salvador enviado por Deus.

Sua mensagem era clara: “ O tempo está cumprido, e o reino de Deus
está próximo. Arrependa-se e creia no evangelho”. - Marcos 1:15
Seus milagres foram muitos: “Jesus percorria toda a Galiléia,
ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e
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curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo” . – Mateus
4:23
Seu motivo era puro: “ Pois nem mesmo o Filho do homem veio para
ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por
muitos”. – Marcos 10:45

   Os historiadores da Igreja referem-se à entrada de Jesus em Jerusalém
como “a entrada triunfal do Senhor”.

Embora essa fosse a mentalidade do povo de Israel, pois eles esperavam
a chegada de um rei humano para libertá-los de sua escravidão romana,
esse não era o propósito ou a intenção do que Jesus estava fazendo.
Em Marcos 10:33-34 , Jesus disse a Seus discípulos: “Eis que subimos
a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais
sacerdotes e aos escribas; e eles o condenarão à morte e o
entregarão aos gentios; e eles zombarão dele, e o açoitarão, e
cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia Ele ressuscitará.”
Em Zacarias 9:9 , o profeta disse: “ Alegre-se muito, ó filha de
Sião! Grita, ó filha de Jerusalém! Eis que o seu Rei está vindo para
você; Ele é justo e salvador, humilde e montado em um jumento, um
jumentinho, filho de uma jumenta”.
Zacarias disse que o homem que cumpriria esta profecia seria o Rei que
eles estavam procurando – o Messias – e eles iriam honrá-lo e louvá-lo
como tal. No entanto, Ele não seria o Rei que eles esperavam e, no final,
eles O rejeitariam.
Em vez de Ele ser um Rei conquistador com todos os Seus cativos atrás
Dele, Jesus seria o Servo Sofredor, que veio para libertar os cativos!

Sua coroa seria uma cruz.
Seu cetro uma cana.
Seu reino não seria deste mundo.

De acordo com Sir Robert Anderson, da Scotland Yard, que
passou os últimos 20 anos de sua vida no estudo da Bíblia, Jesus
entrou em Jerusalém em 6 de abril de 30 dC, exatamente 430 anos
a partir do dia em que o rei da Pérsia emitiu o decreto permitindo
a Neemias para voltar e reconstruir os muros de Jerusalém,
cumprindo a profecia de Daniel.

https://biblia.com/bible/nkjv/Matt%204.23
https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2010.45
https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2010.33-34
https://biblia.com/bible/nkjv/Zech%209.9


 

1. Uma Demonstração Viva de Sua Divindade – Marcos 11:1-6 , Vs. 3 –
 “E se alguém vos disser: 'Por que fazeis isto?' diga: 'O Senhor
precisa dele', e imediatamente ele o enviará para cá.

Jesus e Seus discípulos acamparam em Bethpage, que fica no Monte das
Oliveiras, com vista para Jerusalém.

Esta como a montanha onde:

Jesus e os discípulos passaram muito tempo juntos.
Jesus suou gotas de sangue enquanto orava ao Pai.
Jesus ascendeu fisicamente de volta ao céu.
Jesus voltará quando voltar como o Rei dos reis e o Senhor dos
senhores.

   Jesus enviou dois dos discípulos a outra aldeia para encontrar um
jumentinho específico e trazê-lo para Ele.

Esse potro específico seria:

Fora da aldeia.
Amarrado em vez de solto.
Nunca foi domesticado ou quebrado para montar.
Alegremente dado por seu dono, uma vez que ele sabia para
quem era.

Ao dizer a esses homens o que eles experimentariam quando o
obedecessem , Jesus estava afirmando sua onisciência. Jesus podia
falar do futuro como se fosse o presente.
Ao dizer a esses homens o que dizer quando o dono do jumentinho
perguntou por que eles estavam levando seu jumentinho , Jesus estava
afirmando Sua soberania. Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
Quando reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo, vamos obedecê-lo
sem hesitação, reserva, qualificação ou equívoco.

“A questão na salvação não é se Jesus é o Senhor, mas se somos submissos ao
seu senhorio. Ele é o Senhor, e aqueles que O recusam como Senhor não podem

https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2011.1-6


usá-Lo como Salvador”.
Dr. John MacArthur

2. Uma Manifestação Viva de Seu Ministério – Marcos 11:7-10 , Vs. 9 –
 “Então os que iam adiante e os que vinham atrás clamavam, dizendo:
Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor!'
   Quando Jesus entrou na cidade, o povo gritou:

Salmo 118:26 – “Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do
Senhor!”

Hosana significa “Salve-nos agora!”

Marcos 11:10 – “Bendito seja o Reino de nosso Pai, Davi, que vem em
nome do Senhor. Hosana nas alturas!"

   Tendo testemunhado a ressurreição de Lázaro e sabendo que era a época
da Páscoa, as pessoas concluíram que Jesus era o Messias que veio para
restaurar a nação à sua antiga glória – Jesus seria seu Rei.

Eles estavam proclamando Jesus como o Rei que eles queriam que Ele
fosse, mas não o Rei que Ele era.
Jesus não veio para ser um rei humano – mas para provar a Si mesmo
como o Rei dos Reis!
Jesus não veio para celebrar Sua vitória sobre Seus inimigos, pois ainda
enfrentou a crucificação antes de poder desfrutar de Sua ressurreição.

   Quando os fariseus ouviram a multidão louvando a Jesus como seu Rei,
perguntaram-Lhe por que Ele não os havia impedido.

Em Lucas 19:40 , Jesus disse: “Digo-vos que, se estes se calarem, as
próprias pedras clamarão.”

“Vindo a ele como a uma pedra viva, rejeitada de fato pelos homens,
mas escolhida por Deus e preciosa, vocês também, como pedras

vivas , estão sendo edificados como uma casa espiritual, um
sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis   a

Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês são Seu próprio povo especial,
para que possam proclamar os louvores Daquele que os chamou das

trevas para Sua maravilhosa luz”.
De 1 Pedro 2:4-9
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3. Um exame vivo da religião do homem – Marcos 11:11-26 – Vs. 17 –
 “Então Ele ensinava, dizendo-lhes: “Não está escrito: 'A minha casa
será chamada casa de oração para todas as nações'? Mas você a
transformou em um 'covil de ladrões'”.
   A Bíblia diz que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém porque eles O
rejeitaram como o Messias: O Salvador enviado por Deus, e Ele sabia o que
iria acontecer com eles.

Jesus caminhou pelo templo e ficou triste com a hipocrisia de suas
cerimônias religiosas.
No dia seguinte, Ele amaldiçoou uma figueira porque estava cheia de
folhas, mas não produziu frutos – simbolizando a nação de Israel que
estava madura com a falsa religião, mas falhou em produzir vida.
Na manhã seguinte, a figueira estava seca até as raízes.
Então Jesus entrou no templo e o purificou dos que vendiam mercadorias
e dos que zombavam do templo.
Jesus amaldiçoou a religião deles como amaldiçoou a figueira, e 70 anos
após a ressurreição de Jesus, o templo foi destruído.
Jesus disse aos discípulos que Deus não havia abandonado o povo de
Israel, mas o povo de Israel havia perdido a fé em Deus.
A vida espiritual deles havia murchado – eles não tinham capacidade de
produzir frutos vivificantes.
Jesus disse que a “montanha” que estava bloqueando o poder de Deus
em suas vidas era a falta de perdão para aqueles que os ofendiam,
incluindo o governo romano.
A montanha que impede a entrada triunfal de nosso Senhor em nossas
vidas é a falta de perdão.
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