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A rejeição do servo:  
sob a nova aliança e ainda frágeis 

22 E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, 
dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. 23 A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado 
graças, o deu aos seus discípulos; e todos beberam dele. 24 Então, lhes disse: Isto é 
o meu sangue, o sangue da [nova] aliança, derramado em favor de muitos. 25 Em 
verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até àquele dia em que o hei 
de beber, novo, no reino de Deus. 26 Tendo cantado um hino, saíram para o monte 
das Oliveiras. 
27 Então, lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: 
Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. 
28 Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. 29 Disse-
lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu, jamais! 30 Respondeu-lhe Jesus: Em 
verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me 
negarás três vezes. 31 Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja 
necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. 
Marcos 14.22-31. 

Pregado na IPB Rio Preto, em 28/06/2015, às 9h. 

Introdução 
Assim como aconteceu com diversas outras religiões pagãs, com o passar dos anos, o 
movimento em torno de Jesus de Nazaré, podia azedar e apodrecer. Por exemplo, o 
discipulado de Jesus corria risco de tornar-se uma mera escola de religião. A adoração cristã 
podia descambar em cerimonialismo oco. E havia ainda o perigo de os crentes abraçarem 
ideias erradas acerca do próprio Jesus. Em suma, isso que chamamos de Cristianismo podia 
tornar-se apenas mais uma seita esquisita, adotada por gente esquisita e prepotente. Para 
nos guardar de erros, o Espírito Santo inspirou homens santos a escrever os Evangelhos de 
Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes quatro livros são chamados de Evangelho Quádruplo. 

Especialmente esta parte do Evangelho de Marcos insiste em mostrar nosso Senhor em 
um contexto de grande rejeição, e ainda assim, dedicando-se amorosamente a instruir e 
confortar seus discípulos naquela última ceia de Páscoa antes de sua crucificação. 
Certamente os discípulos sabiam que aquela ocasião era especial. Afinal de contas, Deus 
estava derramando sobre eles uma revelação diferenciada desde Cesareia de Filipe, quando 
Pedro declarou que Jesus é “o Cristo” (Mc 8.29). Depois disso, Jesus começou a predizer sua 
morte e ressurreição; e ambas ocorreriam em Jerusalém (8.31-32; 9.9, 31; 12.6-8; 14.8). Os 
discípulos perceberam algo singular na maneira como Jesus foi recebido na cidade, e suas 
tratativas judiciais contra o templo (Mc 11.1—13.37). Eles notaram também o jeito diferente 
como Jesus encaminhou a preparação da ceia de Páscoa, bem como sua declaração 
enigmática sobre um traidor no meio deles (Mc 14.12-21). Agora Cristo institui um sacramento 
— partir o pão e beber do cálice. 
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O que significa tudo isso? O que Jesus deseja ensinar com estas suas palavras e atos, 
em torno desta mesa de refeição pascal? Eis dois ensinos. Em primeiro lugar... 

I. Jesus cumpre a aliança e garante o reino 
22 E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, 
dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. 23 A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado 
graças, o deu aos seus discípulos; e todos beberam dele. 24 Então, lhes disse: Isto é o 
meu sangue, o sangue da [nova] aliança, derramado em favor de muitos. 25 Em verdade 
vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até àquele dia em que o hei de beber, 
novo, no reino de Deus. 26 Tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. 
27 Então, lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: 
Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. 

[Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras 
fomos sarados (Is 53.5). 
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua alma 
como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias; e a 
vontade do Senhor prosperará nas suas mãos (Is 53.10). 
Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, 
diz o Senhor dos Exércitos; fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas; mas volverei 
a mão para os pequeninos (Zc 13.7).] 

28 Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. 
 
Jesus cumpre a aliança e garante o reino. No v. 24 ele se refere a uma aliança (singular). A 
A21 e a NVI traduzem “sangue da aliança”; a ARC, “o sangue do Novo Testamento” e a NTLH, 
“o sangue que garante a aliança”. Eis o ponto. Nos dois primeiros capítulos do livro de Gênesis 
Deus “formou” o homem para ter comunhão com ele, para expressar e desfrutar de amor no 
convívio com seus semelhantes e para criar cultura e tecnologia (administrar os recursos 
naturais). Em outras palavras, Deus firmou a aliança da criação e fez do homem seu 
embaixador e agente. Gênesis 3 relata a queda decorrente da desobediência de nossos 
primeiros pais. O homem deu crédito à serpente e colocou-se sob seu jugo. Por causa do 
pecado humano, a terra foi amaldiçoada. Rompeu-se a comunhão com Deus (desde então o 
homem tornou-se um rebelde presunçoso separado de Deus). Rompeu-se a comunhão com 
o próximo (o homem é predador de sua própria espécie, movido por cobiça e incapaz de 
estabelecer relacionamentos perfeitamente harmoniosos). E rompeu-se a comunhão com o 
restante da criação (a pretensa sabedoria do homem devora os recursos naturais, 
encaminhando o planeta para um esgotamento quase inevitável). Tudo foi marcado com a 
pata asquerosa do dragão. Mas Deus, por pura e imerecida misericórdia, não nos deixou 
entregues à morte. Para garantir o cumprimento da aliança da criação, Deus firmou a aliança 
de redenção. Em Gênesis 3.15 Deus prometeu enviar alguém — o “descendente” da “mulher” 
— para aniquilar a “serpente”. Esta aliança foi reafirmada de tempos em tempos, primeiro a 
Noé (Gn 9.1-19), depois a Abraão (Gn 12.1-3; 15.1-21; 17.1-27). Em seguida a Moisés (Êx 
19.1-6) e, finalmente, a Davi (2Sm 7.1-17). Séculos depois, Deus levantou um profeta 
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chamado Jeremias, e anunciou a chegada em breve de um “concerto novo” (ARC) ou “nova 
aliança” (Jr 31.31). 

Quatro mil anos após o anúncio de Gênesis 3.15 e 500 anos depois de Jeremias, Jesus 
tomou “um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu”. Em seguida afirmou: “Tomai, isto é o 
meu corpo”, ou seja, “sirvam-se e comam; isto é o meu corpo” (v. 22). Depois ele pegou “um 
cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos; e todos beberam dele” (v. 23). Então 
ele disse as palavras preciosíssimas: “Isto é o meu sangue, o sangue da [nova] aliança, 
derramado em favor de muitos” (v. 24). 

E a menção do “sangue” é reforçada nos v. seguintes. Jesus, o “pastor”, será “ferido” (v. 
27). A palavra utilizada por Marcos (patassō) tem um sentido amplo (e.g., é a mesmo usada 
em Lc 22.50, referindo ao corte da orelha do “servo do sumo sacerdote”), e pode significar 
ferimento grave ou morte.1 Daí a NTLH: “Matarei o pastor”. Nosso Senhor aponta para uma 
profecia: “porque está escrito”. Ele se refere a Zacarias 13.7b: “[...] fere o pastor, e as ovelhas 
ficarão dispersas; mas volverei a mão para os pequeninos”. No texto de Zacarias, “fere” traduz 
uma palavra hebraica (nakah) que relaciona-se com derrotar ou matar — literalmente, uma 
lesão infligida por um inimigo.2 E isso remete a Isaías 53.5 e 10: 

Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas 
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados (Is 53.5). 
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando der ele a sua 
alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus 
dias; e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos (Is 53.10). 

Vamos entendendo que esta aliança é paga com sangue, ou seja, com “vida”. Nós lemos 
sobre isso em Levítico 17.11: “Porque a vida da carne está no sangue. Eu vo-lo tenho dado 
sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação 
em virtude da vida”. Cristo derramaria seu sangue; entregaria sua vida; garantiria a aliança; 
asseguraria o perdão de todos os que confiassem nele e o servissem no discipulado. 
Assumiria “o castigo” em nosso lugar. Seria “traspassado”, “moído” e “enfermado” por nossas 
“transgressões”, “iniquidades” e “pecado”. Reverteria o estrago provocado pelo “primeiro 
Adão” (cf. 1Co 15.45). É isso que ele faria. E foi isso que ele fez. Este é o significado do 
sacramento da Ceia. Jesus está dizendo: — Eu honro e cumpro a aliança. Eu realizo as 
promessas de nova aliança de Jeremias 31.31 e eu esmago a cabeça da serpente, conforme 
Gênesis 3.15. 

Exatamente porque ele faz isso, é que Jesus garante o reino. Por isso ele fala sobre um 
dia em que beberá vinho conosco novamente, “novo, no reino de Deus” (v. 25). Como sugere 
um servo de Deus, “[...] lá também [no reino consumado], o Cordeiro Vitorioso será o Anfitrião, 
e os fiéis estarão festejando com ele”.3 Por esta razão Jesus termina a Ceia louvando a Deus 
Pai com “um hino” (v. 26). E considerando que a ocasião era a Páscoa: 

 
1 LOUW, Johannes P.; NIDA, Eugene Albert. Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic 
Domains. New York: United Bible Societies, 1996, 19.3, p. 222. 
2 BROWN, Francis; DRIVER, Samuel Rolles; BRIGGS, Charles Augustus. Enhanced Brown-Driver-Briggs 
Hebrew and English Lexicon. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 2000, S5221, p. 645. 
3 HENDRIKSEN, William. Marcos. São Paulo: Cultura Cristã, 2003, p. 727. (Comentário do Novo Testamento). 
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[...] é provável que os hinos de louvor que foram entoados fossem os salmos 
115—118. Esses salmos são canções de louvor, ações de graças e confiança 
[...]. Eles não somente constituem uma excelente conclusão para as bênçãos 
desfrutadas, mas também uma preparação mais apropriada para as provações 
que estavam para se iniciar.4 

E porque Jesus garante o reino, há plena segurança da ressurreição; “depois da minha 
ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia” (v. 28). Sendo assim, podemos também 
entoar: 

Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz! 
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou!5 

Eis o ensino: Jesus cumpre a aliança e garante o reino. Isso deve gravar-se profunda e 
definitivamente em nossa mente e coração, especialmente quando contemplamos o que vem 
a seguir, ou seja, o segundo ensino é... 

II. Mesmo sob a nova aliança os discípulos são frágeis 
22 E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, 
dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. 23 A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado 
graças, o deu aos seus discípulos; e todos beberam dele. 24 Então, lhes disse: Isto é o 
meu sangue, o sangue da [nova] aliança, derramado em favor de muitos. 25 Em verdade 
vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até àquele dia em que o hei de beber, 
novo, no reino de Deus. 26 Tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras. 
27 Então, lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: 
Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. 
28 Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. 29 Disse-lhe 
Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu, jamais! 30 Respondeu-lhe Jesus: Em 
verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás 
três vezes. 31 Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário 
morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. 

 
Este segundo ensino lança grande luz sobre o primeiro. Por que Jesus tem de cumprir a 
aliança? Por que ele tem de garantir o reino? Por que somente Deus é Salvador? Por que o 
homem não consegue salvar a si próprio? A resposta bíblica é esta: O homem não consegue 
salvar-se. A situação é tão grave que, mesmo as pessoas mais religiosas — mais dedicadas 
às coisas relacionadas a Deus e à fé — não conseguem salvar-se (os fariseus e saduceus 
são exemplos disso). 

Eis o fato. Até mesmo os discípulos, com sua bagagem de três anos de discipulado direto 
com o mais excelente professor do universo, ainda não conseguiriam salvar-se. De fato, 
mesmo sob a nova aliança, os discípulos continuam muito frágeis. O único que aguenta o 
tranco da artilharia de Satanás e do peso da justiça de Deus Pai é o Senhor Jesus Cristo. Só 
Jesus Cristo salva. Isso explica porque Jesus derramará seu “sangue” em favor deles. Quem 
são estes “muitos”, mencionados no v. 24? São primeiramente os discípulos sentados com 

 
4 HENDRIKSEN, op. cit., loc. cit. 
5 Hino 144 “Segurança e Alegria”, do Hinário Novo Cântico. 
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ele em torno da mesa da Ceia. E são também todos os crentes em Jesus, de todos os lugares 
e tempos. E somos nós hoje. Tem de ser assim, porque nossa fragilidade é gritante. A 
fragilidade de nosso entendimento é tão grande, que Jesus tem de explicar o evangelho 
usando a analogia do pão e do vinho (v. 22-24). Em razão de nossas incertezas e 
inconstância, Jesus nos motiva com a promessa de um banquete na consumação do reino (v. 
25). É porque nossa fé é fraca que Jesus nos anima a cantar os Salmos 115—118: 

O Senhor vela pelos simples; achava-me prostrado, e ele me salvou. 7 
Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso 
para contigo (Sl 116.6-7). 

E Jesus sabe que nós nos escandalizamos fácil: “[...] Todos vós vos escandalizareis” (v. 
27). Demora anos para gente ser firmado em uma verdade de Deus, mas em poucos 
segundos a gente se escandaliza com uma pessoa ou um fato. É difícil a santidade colar em 
nós, mas a indignação entra em nosso coração e toma conta de tudo, em um “piscar de olhos”. 
E Jesus sabe que isso nos espalha — nós nos dispersamos com muita facilidade: “[...] as 
ovelhas ficarão dispersas” (v. 27). Uma vez que nos escandalizamos fácil, também nos 
espalhamos fácil. “Não vou mais; não quero mais saber desta igreja; ninguém me ama; 
ninguém me quer; fui maltratado; fui desconsiderado; fui (e a lista continua...)”. Sendo assim, 
sumimos. E queremos que as pessoas sintam nossa falta (na verdade, nossa ausência é uma 
espécie de “castigo” para os outros que não nos amararam nem foram “perfeitos”, como 
queríamos que fossem). E esperamos que os pastores venham até nossa casa dizer que 
somos insubstituíveis e mui amados. Que a igreja não pode continuar sem nós. Que “aquele” 
cargo espera por nós. E se ninguém não nos procura, nós também não retornamos com 
humildade. Em nosso leito de morte, murmuraremos furiosos que estamos indo para o inferno 
porque a Igreja não cumpriu seu papel de nos atender como nós devíamos ser atendidos. 
Damos nosso último suspiro amaldiçoando aqueles que nos escandalizaram — a nós, 
“alminhas frágeis” e abandonadas que, por causa dos erros grosseiros da igreja, afastamo-
nos do discipulado de Cristo. Em suma, nós gostamos de dengo; apreciamos um chamego e 
queremos — todos os dias — massagem no ego. Eis uma faceta de nossa fragilidade. 

E para piorar tudo, Jesus sabe que nós somos um bocado petulantes: 
29 Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu, jamais! 30 
Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes 
que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. 31 Mas ele 
insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer 
contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. 

Nós insistimos que somos bons, que damos conta. Nós somos nós. Foi o que Pedro fez 
(v. 29). E foi o que todos os outros fizeram (v. 31). Jesus é paciente. “Ele conhece a nossa 
estrutura e sabe que somos pó” (Sl 103.14). E ele nos informa disso não para nos diminuir ou 
pisotear. Jesus “não esmaga a cana quebrada [‘trilhada’; ARC], nem apaga a torcida [‘o pavio’; 
ARC] que fumega” (Is 42.3). De fato, Jesus atualiza a fala do profeta: 

13 Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te 
digo: Não temas, que eu te ajudo. 14 Não temas, ó vermezinho de Jacó 
[bichinho de Jacó; ARC], povozinho de Israel; eu te ajudo, diz o Senhor, 
e o teu Redentor é o Santo de Israel (Is 41.13-14). 
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Notaram as palavras proféticas? “Vermezinho” [“bichinho”; ARC]; “povozinho”. Não é 
Deus nos acusando. É Deus nos informando, dimensionando, conscientizando: “Eu sou 
grande e vocês pequenos; deixem-me ajudá-los; vocês não dão conta sozinhos”. Mas nós 
somos especialistas em empinar nariz e encher o peito. Este é um problemão. Somos 
petulantes. 

Só o sangue, ou seja, a morte de Jesus na cruz resolve isso. Dito de outro modo, nossa 
fragilidade é má. Não se trata de uma fraqueza neutra ou ingênua, pois é fragilidade 
alimentada por nosso pecado. Literalmente, esta nossa “fragilidade” perversa levou Jesus à 
cruz. Como cantamos no Hino 108: “Meu triste pecado, por meu Salvador foi pago de um 
modo cabal!”.6 Quem não reconhece isso permanece na morte espiritual. Por isso o salmista 
da liturgia de hoje escreve que “muito sofrimento terá de curtir o ímpio [ou ‘o ímpio tem muitas 
dores’; ARC], mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá”. O ponto é: Somente os 
justificados pela graça mediante a fé em Jesus conseguem alegrar-se em Deus (Sl 32.10-11). 
Então este é o segundo ensino. Mesmo sob a nova aliança, nós somos frágeis. É por isso que 
encontramos imperfeição na igreja. E é por isso que encontramos tanta imperfeição em nós 
mesmos. Quando entendemos isso, podemos concluir. 

Concluindo... 
A liturgia impressa no Boletim deste domingo contém este convite: “Conscientes de nossa 
maldade e fragilidade, confiemos unicamente na misericórdia de Deus”. É assim que deve 
ser. Um poeta cristão colocou isso desta forma: 

Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus 
Me encontrava, sem vigor, a perecer sem luz. 
Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, 
E salvar-me conseguiu da perdição. 

Cristo me amou e me livrou!  
O seu imenso amor me transformou! 
Foi seu poder, o seu querer!  
Sim, Cristo, Salvador, me transformou!7 

Eu pergunto por que Jesus reuniu-se com os discípulos naquela noite. É claro que havia 
as ordens de Êxodo 12.3-4, para celebrar a Páscoa em comunidade, mas havia um motivo 
adicional. Aproximava-se o momento da partida de Jesus. Uma rápida leitura de João 14.1—
17.26 revela que os discípulos precisavam de segurança e consolação. Eles tinham de 
preparar-se para o que viria, e aguardar com, assegurados da promessa da vinda do Espírito 
Santo como novo Consolador (João 14.1-6,16-20, 25-27; 15.26; 16.7-15, 33) e pela certeza 
de que o Redentor poderoso intercederia por eles como Sumo Sacerdote fiel (Jo 17.1-26). 

“Conscientes de nossa maldade e fragilidade, confiemos unicamente na misericórdia de 
Deus”. Para que isso se torne realidade, temos de ser honestos e humildes. Se Pedro de fato 
ditou este Evangelho a Marcos, em 14.29 nós somos brindados com uma franqueza sem 
tamanho. Pedro se despe de toda arrogância e registra publicamente seu pecado. Ele podia 
ter mantido apenas o que consta no v. 31, que “todos” os discípulos comprometeram-se a 

 
6 Hino 108, “Aflição e Paz”, do Hinário Novo Cântico. 
7 Hino 336 “Transformação”, do Hinário Novo Cântico. 
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jamais negar o Senhor Jesus, mas ele abre o jogo com Marcos e também conosco. Trocando 
em miúdos, Pedro deixa aparecer a sua horrível e triste petulância. Só o fato de admitir isso 
já traz excelente resultado para a alma. A luz de Deus brilha dentro de nós. Nós reconhecemos 
que Jesus cumpre a aliança e garante nossa participação na consumação do reino de Deus. 
E nós admitimos o quanto somos frágeis; e quanta maldade existe em nossa fraqueza! Daí 
nos dobramos diante de Jesus, o Rei, e repetimos a dedicação do poeta: 

Minha vida, todo o ser, quero lhe consagrar! 
Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. 
A mensagem transmitir aos que perdidos são! 
Venham todos já fruir a salvação.8 

Amém. Vamos orar. 

 
8 Op. cit., loc. cit. 


