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TESTE DA TRAIÇÃO  lição 6 

Lucas 22.48: “Jesus porém, lhe disse: Judas, com um beijo trais o filho do Homem” 

 

Olá queridos discípulos, hoje queremos falar de um teste muito difícil para a gente passar. Gostaria eu de nem 

precisar de falar sobre algo tão forte que é a traição, pois é algo que deixa marcas muito profundas nas nossas 

almas, mas infelizmente acontece com todos nós e em todos os grupos. Vamos  aprender um pouco através do 

comportamento de Jesus em relação ao seu traidor, Judas, que virou sinônimo de quem trai. Poderíamos nomear 

este teste como o teste do beijo de Judas, esse é um teste o qual podemos nos deparar em muitas situações, ser 

traídos por um amigo.  

 

Muitas coisas Jesus passou por nós que nós não vamos precisar passar de novo, ele carregou os nossos pecados, 

levou sobre si nossas maldições, nossas enfermidades e morreu a nossa morte como está escrito em Isaias 53:1-

10. Mas há muitas coisas pelas quais Jesus passou para que nos servisse de exemplo, coisas que teremos que 

passar por elas também, daí ele nos ensina a postura que devemos ter quando isso acontecer. Isso é claro na 

rejeição, na solidão, o ser obediente até a morte, o fazer a vontade de Deus até mesmo quando não queremos. E 

uma coisa pela qual Jesus passou para nos ensinar também foi a traição. 

 

É muito difícil encontrar pessoas que nunca foram traídas por pessoas que realmente a amavam, aliás, é só quem 

ama que trai, pois alguém que não nos ama nos trair não é novidade, então traição vem de quem a gente ama, de 

quem a gente gosta, de quem a gente dá valor. 

 

A traição é algo que mexe com nosso ego, com nossa alma, ela coloca em nosso ser um desejo de vingança 

terrível, mas precisamos repreender esse sentimento, ele é maligno e Deus não o aprova, Jesus poderia ter 

clamado por fogo do céu para destruir a Judas e não fez isso. Não podemos tentar resolver esses problemas com 

nossas próprias mãos, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso vingador, se tiver que vingar é Ele quem vai julgar.  

 

Satanás ama a traição, porque quando estamos aborrecidos por causa dela, a gente passa a não confiar em mais 

ninguém, jogamos todo mundo num mesmo balaio e começamos a dizer que ninguém presta, que ninguém nos 

ama mais e outras coisas do tipo. Ficamos revoltados com Deus e com seus filhos por causa da traição de uma 

pessoa, isso é semente maligna, não deixe ela vingar, repreenda porque senão pode nascer uma árvore ali, e dali 

para a frente nos tornarmos pessoas amargas, mesquinhas, maquiavélicas, desconfiadas de tudo e de todos. Se 

um te traiu, não quer dizer que todos trairão você, veja Jesus, um o traiu, mas olhe quantos fiéis ele tem hoje no 

mundo inteiro... 

 

Não podemos deixar a traição nos perturbar, creia que mesmo quando alguém lhe trai, você vai entender lá na 

frente que Deus faz a maldição ser revertida em benção. Jesus deixou claro em Mateus 24.10-13 que nos últimos 

dias coisas como a traição, entre outras iria crescer muito no coração das pessoas. Então se cremos que estamos 

nos últimos dias é melhor ficarmos atentos a alguns sinais desse tempo. A palavra que temos para nós é que se 

perseveramos até o fim, seremos salvos. 

 

Portanto quero lhe dizer que há algumas provações pelas quais precisamos passar, são testes da vida, e a traição é 

uma delas, o importante é saber que com a ajuda de Deus conseguiremos superar todas essas adversidades, se 

fomos traídos, precisamos ficar em paz, daqui a pouco Deus pode nos dar uma multidão para nos honrar. 

 

Se passamos por essas situações, precisamos decidir de que maneira vamos reagir a elas, precisamos optar para 

que elas nos transformem em pessoas melhores e não piores. Não é o que acontece conosco que nos destrói, mas 

sim a reação negativa que temos aos fatos. A princípio se pensa que o fogo vai destruir o ouro, mas na verdade o 

fogo purifica o ouro, tira suas impurezas e assim também é conosco, o fogo pelo qual passamos nos purifica, 

fique tranqüilo, tem alguém com você no meio desse fogo, esse alguém é o Senhor Jesus. 

  

Na próxima semana vamos falar um pouquinho sobre esse tal de Judas... 

 

 


