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ACORDA, JESUS ESTA CONTANDO COM VOCÊ
E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos; e disse a Pedro:

Então nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus 26:40
Alguns defende uma tese que dormir é um Vicio... Ou seja, não temos a necessidade de dormir, foi adquirido este vicio porque na 
antiguidade a noite não tinha o que fazer então se recolhia e acostumaram a dormir... porém sabemos da necessidade de dormir, 
de repor energia, descansar, pelo ponto de vista biológico e cientifico.  Na verdade não conseguimos ficar sem dormir, sem o 
descanso, o corpo não aguenta! Agora existe um mecanismo nosso muito interessante, diante de uma grande situação, parece 
(dependendo do nosso interesse) que o sono ele é anulado.  Em Casos extremos não conseguimos dormir. Exemplo:  Um filho 
doente, um filho perdido, um funeral de um ente querido, uma cirurgia que se estende, passamos noites em claro. E porque não 
falar das “farras”, festas, baladas, carnavais, conversas, vídeo game, internet, namoro, e outros entretenimentos que o sono é 
anulado, entretanto depende do nosso interesse, exemplo à pessoa que não gosta de computador, ela não tem interesse, ela dorme, 
porque tudo esta ligado ao interesse. 

Neste texto em tela, lemos que Jesus voltou aos discípulos e os encontrou DORMINDO!  E olha que não era discípulos comuns! 
Era os seus mais chegados. Analise este Capitulo, pois Narra toda “pré” Morte de Cristo. No vs7e8 uma mulher unge Jesus e 
os discípulos ficam chateados com o desperdício, Jesus diz no vs 12 que era para a sua morte, e , desde o vs2 Jesus anuncia que 
era pascoa e que seria crucificado! Jesus Também anuncia a traição de um dos seus, vs14... Jesus no vs 31 diz que todos iam se 
escandalizar em Jesus...  Jesus celebra a ceia, a pascoa (passagem).Imagina como estava o  coração de Jesus naqueles instantes 
finais de sua vida terrena.  Jesus já até sabia da negação de Pedro vs 34, todos disseram que não iam negar, que estavam firmes 
com Cristo, na “pegada” “junto”, “pode contar”, olha o que Pedro afirma neste texto Mt 26:35 Disse-lhe Pedro: Ainda que me 
seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos disseram o mesmo. Jesus naquele momento estava 
“precisando” dos amigos, dos discípulos, tanto que levou todos eles ao Getsêmani vs36. Getsemani é o  lugar da prensa (prensa 
do azeite) Lugar de ser prensado triturado amassado... Jesus estava com os discípulos mais chegados, e ainda escolheu os três 
mais chegado e leva mais adiante para uma intimidade, olha o que diz o texto: Mateus 26:37-38 E, levando consigo Pedro e os 
dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza 
até a morte; ficai aqui, e velai comigo. Triste, angustiado, indo a morte... Ele queria simplesmente que seus discípulos se 
compadecessem junto, vivesse junto o momento...

Então Jesus vai mais adiante orar, falar com o Pai, e volta e encontra os 3 dormindo! Que frustação, sei que não tem o tom 
da voz, mas é fácil de identificar. Todos tres evangelhos narrou, Lucas diz; E disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-vos, 
e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22:46. Tipo, “como consegue dormir em meio a este momento”? Em  Mt 
26:43 diz que novamente os encontra dormindo porque os olhos estavam pesados. Na verdade irmãos é muito sono mesmo, ou 
posso até dizer, muita falta de consideração com Jesus, sabe por quê?  Porque quando Jesus estava dormindo na polpa do 
barco Marcos 4:38, Jesus acordou e resolveu a situação. Quantas vezes Jesus “acorda” e resolve hein...? Nem nos importamos 
se ele está ou não ocupado, se esta ou não dormindo... chegamos e acordamos e Ele resolve! Sabe por quê? Porque somos 
importante para Ele, agora a pergunta é...  JESUS É TÃO IMPORTANTE ASSIM PARA NEUTRALIZAR NOSSO SONO?

A quanto tempo você está dormindo...? E muito barulho do evangelho não te acorda! O sono ele é Neutralizado pelo nível 
de intimidade, e de importância.  Como discípulos de Cristo, temos que Neutralizar o nosso sono pela importância de CRISTO 
para nós.  O que está sonolento? Jesus nos Pergunta hoje; Como podemos dormir com tanta gente morrendo? Se prostituindo? Se 
drogando. roubando e matando!

Por quantas coisas você já ficou sem dormir? Sem  dormir em Serviço, , em hospital aguardando cirurgia, em baladas, em frente 
de casa conversando com a galera, em viagens, em festas, em carnavais, em namoro... Digo-te que não existe nada mais 
importante do que Cristo! Você não pode dormir, mesmo com olhos pesados, pois os discípulos tiveram dias muito 
intenso naqueles últimos momentos de Cristo, porém dormir quando o mestre esta precisando não podemos. Jesus está 
precisando de você no evangelho, no Reino, e você muitas vezes fica como que dormindo! ACORDA! Ó preguiçoso, até quando 
ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Provérbios 6:9• Não é que agora não existe mais o “dormir” . Você  
entende o que digo, até porque Jesus Disse a eles no vs45  Dormi agora e repousai! Tipo, “já orei, já vigiei, já me entreguei ao 
pai”... TEM HORA DE DORMIR! 

Olhe para dentro de si, observe se não tem nada sonolento... o sono nos deixa lento, visão escura, o sono nos alucina, faz a gente 
enxergar o que não existe e não ver o que está a nossa frente. O Sono faz motorista perderem a direção, o sono irmãos tem 
hora certa, será que o teu sono não tem feito você caminhar no caminho errado? O sono faz a gente perder os sentidos. Não 
ouvimos dormindo, não enxergamos, não sentimos cheiros, toque, gosto, tudo é neutralizado no sono... Jesus tem gritado aos 
nossos ouvidos... e muitas vezes a profundidade do sono, não ouvimos a voz! Não enxergamos aquilo que está em nossa frente! 
VOCÊ NASCEU PARA SER CRISTÃO, SEGUIR A CRISTO! Podemos estar perto de Cristo, SER INTIMO, CHEGADO, mais 
se entrar em sono, estaremos ali só em presença, mais nada daquilo é real. Dentro de um sono você pode ter sonhos até 
maravilhosos, porém sonho não é real, assim que acorda temos realidade a viver. DEUS QUER VOCÊ ACORDADO, e quando 
JESUS precisar de uma intensidade nossa, sejamos sempre DESPERTADOS por ELE!
Tudo que tiver sonolento, que seja Despertado pelo poder de Cristo em Nos...


