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Lucas 19.28-44

28 E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém.
29 Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras,
enviou dois de seus discípulos,
30 dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais
homem algum montou; soltai-o e trazei-o.
31 Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele.
32 E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus.
33 Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais?
34 Responderam: Porque o Senhor precisa dele.
35 Então, o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar.
36 Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes.
37 E, quando se aproximava da descida do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos
passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto,
38 dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas maiores alturas!
39 Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos!
40 Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão.
41 Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou
42 e dizia: Ah! Se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz! Mas isto está agora
oculto aos teus olhos.
43 Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados,
te apertarão o cerco;
44 e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti; não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não
reconheceste a oportunidade da tua visitação.
INTRODUÇÃO
O Domingo de Ramos iniciaa Semana Santa! Nunca imaginaríamos viver esses dias longe uns dos
outros, em confinamento, por causa do Coronavírus. Isso deve despertar um anseio profundo por
comunhão. Hoje celebramos o chamado Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em
Jerusalém, aclamado como Rei pela multidão. Vamos ler Lucas 19.28-44 e seguir Jesus por seu
caminho rumo ao calvário!
O QUE A BÍBLIA DIZ – O REINO DE DEUS
Jesus chega a Jerusalém pra viver seus últimos dias. As autoridades ordenaram que quem soubesse
seu paradeiro informasse pra que pudessem prendê-lo(Jo 11.57) e matá-lo. Mas Jesus não se
amedronta. Não para sua vida e missão por conta de ameaças ou dificuldades. As autoridades
tinham receio de prende-lo por causa do povo, mas não escondem a hostilidade. Como você enfrenta
as dificuldades desses dias? Estamos confinados, mas ainda somos discípulos com uma mensagem
de esperança, uma missão!
Jesus caminha pra Jerusalém pra reivindicar pra si seu povo. Efará isso através da cruz, onde vai
morrer e ressuscitar, vencendo a morte e o pecado. E tudo isso para que vivamos o Reino como

discípulos que seguem seus passos. Como você tem vivido esses dias? Em missão ou com medo
egoísta!?
ENTRADA HUMILDE DE JESUS EM JERUSALÉM
V.28-34 – “28 E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém.29 Ora, aconteceu que, ao
aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou dois de seus
discípulos,30 dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho
que jamais homem algum montou; soltai-o e trazei-o.31 Se alguém vos perguntar: Por que o soltais?
Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele.32 E, indo os que foram mandados, acharam
segundo lhes dissera Jesus.33 Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes
disseram: Por que o soltais?34 Responderam: Porque o Senhor precisa dele”.
Era época da Páscoa judaica, quando o povo de Deus era escravo no Egito e Deus os libertou. Foi
quando o sangue de um cordeiro pintado nas casas israelitas os livrou do Anjo da morte. Desde
então, oanimal funcionava de forma substitutiva, sendo morto em lugar dos pecados. Uma imagem
de Jesus, Cordeiro perfeito, e sacrifício definitivo, morto em nosso lugar.
Desde então Israel celebrou a Páscoa, até finalmente culminar na cruz de Jesus, a verdadeira
Páscoa. Tudo o que foi predito e tipificado está prestes a se cumprir na vida, morte e ressurreição de
Jesus. E por isso, Ele caminha, junto com a multidão, para grande celebração. E Jesus, ao se
aproximar do Monte das Oliveiras, avista Jerusalém (cidade é construída no alto da colina).
JESUS É O SENHOR - Ao se aproximar, envia dois discípulos prabuscarem um jumentinho, pois “o
Senhor precisa dele”. Jesus é Senhor. Isto é importante. Os romanos entendem isso como traição (o
imperador era o seu Senhor). Os judeus, como blasfêmia (é o mesmo que dizer que Jesus é Deus).
Jesus diz: \"Sou Deus, o Soberano Senhor\". Precisamos aplicar essa verdade em nossos bens, tempo
e vida! Tudo deve ser entregue pro uso do Reino.
JESUS CUMPRE PROFECIA MONTANDO EM JUMENTINHO: Ao montar no jumentinho Jesus
cumpre a profecia do profeta Zacarias, dita centenas de anos antes, sobre o sinal da chegada do Rei:
“Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém: eis aí te vem o teu Rei, justo e
salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta” (Zc 9.9). Imagine uma
promessa de Deus que demora. Parece que não vai se cumprir. Então, acontece! E percebe-se que é
o dia em que a promessa de Deus se torna real. Essa foi a sensação. E por isso a euforia: “O Rei está
aqui”! Você tem visto a vontade de Deus se cumprir através de você? Sente Deus falar atrvés de
você?
V.35-38 – “35Então, o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar.36 Indo
ele, estendiam no caminho as suas vestes.37 E, quando se aproximava da descida do monte das
Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os
milagres que tinham visto,38 dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e
glória nas maiores alturas!”.
JESUS CRISTO É REI – Ao se aproximar de Jerusalém Ele se apresenta como o cumprimento da
profecia, como Deus entre nós, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não havia sela no
jumentinho. Então seus discípulos pegam suas capas (que nesses dias era importante, como o bom
casaco que você tem por anos), e improvisam uma sela. Um ato generoso pra exaltar Deus! Jesus
sobe no jumentinho e segue pra Jerusalém. Outros repetem o ato de generosidade(é contagiante). Os
discípulos vão a frente. O tapete vermelho de Jesus são as capas de pobres e peregrinos. Ele vem
como rei humilde.

Duas reações! Alguns se alegram e adoram:“Bendito o que vem em nome do SENHOR” (Sl 118.26).
Comemoram! Há esperança! O povo acrescenta \"Rei\" ao verso. E o Rei entra em Jerusalém pra
vencer Satanás, o pecado e a morte. Eles se regozijam. E nós? Precisamos celebrar nosso Rei e sua
vitória!
HÁ DOIS REINOS E ELES ESTÃO EM GUERRA
V.39-40 – “39 Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus
discípulos!40 Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras
clamarão.”.
Nem todos estão felizes. Nascemos em pecado, inimigos de Deus. Pecadores por natureza e escolha.
Só Jesus pode nos perdoar, libertar, salvar. Quando pecamos, é contra outros, mas, principalmente,
contra Deus. E Deus, o Rei, está descontente com este pecado e rebelião contra seu Reino. Todo
pecado é uma declaração de guerra contra Deus e seu Reino. Não é apenas um deslize! Isso porque,
quando pecamos, decidimos viver independentes, longe da autoridade de Deus. Existem 2 reis, 2
reinos, 2 destinos, e estão em guerra!
Jesus não vem pra nos condenar. Vem nos resgatar. Morrer em nosso lugar, por nossos pecados,
como Salvador. Na morte e ressurreição de Jesus encontramos o perdão de Deus e somos feitos
família de Deus (Ef 2.13,14,19)!
AS PESSOAS SE ALEGRAM – Vamos a estádios e shows e torcemos com paixão. Então, ouvimos
sobre Jesus e não percebemos sua grandeza. Não nos entregamos completamente. No texto que
lemos eles se alegram, mas pessoas religiosas reclamam: \"Está muito alto, animado demais, mande
que se calem!”. E Jesus diz: \"se eles se calarem, as próprias pedras clamarão”. Toda a criação, tudo
que existe, existe para glorificar a Deus (Romanos 8.19). Jesus diz: \"Eu devo ser adorado. Eles não
estão errados. E se silenciá-los, as pedras clamarão\". Jesus está vivo. Deveríamos nos alegrar mais
em sua presença!
JESUS CRISTO É O SALVADOR
V.41-44 – “41 Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou42 e dizia: Ah! Se conheceras por ti
mesma, ainda hoje, o que é devido à paz! Mas isto está agora oculto aos teus olhos.43 Pois sobre ti
virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o
cerco;44 e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti; não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque
não reconheceste a oportunidade da tua visitação”.
JESUS CHORA POR JERUSALÉM – Jesus é o Salvador. Quando vê a cidade, todos se alegram e
cantam, mas Jesus está chorando. Todos se regozijam, mas Jesus chora. E a palavra usada indica um
pranto derramado. E o choro se dá por causa da cegueira espiritual das pessoas. Deus visitou-nos,
mas algumas pessoas teimam em fechar o coração. Quando o coração de Deus é quebrado, Ele
chora. E se temos o Espírito Santo, deveríamos chorar também. Jesus diz que a cidade seria julgada
por ser visitada pelo próprio Deus e ter ignorado Ele. Seriam cercados por inimigos e destruídos.
Deus dá a mesma oportunidade a nós e nossas cidades. Faz isso através da igreja e de cristãos fiéis
que revelam Cristo através de suas vidas. A nós só cabe responder. Não basta estar em uma igreja
ou conhecer as partes da Bíblia. É preciso ter vida com Deus. Conhecê-lo!
Jesus chora por pessoas que o rejeitam. Pois sabia que sofreriam, sem esperança. Deus chora
quando vê o mundo em meio a uma pandemia. Quando percebe que, ainda assim, preferem o
rejeitar. Viver de forma independente. Deus chora quando vê cristãos caminhando longe Dele em

meio a um tempo de crise. Ao invés de ser bênção para um mundo quebrado. O maior problema do
mundo é o pecado, não a economia ou a doença. A maior dor é estar sem Deus. Sem a segurnaça de
um destino eterno. Sem a comunhão da igreja.
NÃO É TARDE DEMAIS PARA SEGUIR JESUS ATÉ A CRUZ
A boa notícia é que não é tarde demais. Nessa Semana Santa somos chamados a seguir o caminho de
Jesus até a cruz. E lá deixar nossos pecados e a velha vida, e seguir em frente com Deus, sem o peso
do pecado e da independência. Não seja como a multidão que só estava com Jesus enquanto ele era
exaltado, fazia milagres ou curava. Seja corajosos e abra mão de tudo que te afasta Dele e vá até a
cruz. Só assim encontraremos a verdadeira vida!
DESAFIO:
Jesus é o Senhor e Rei. Nada escapa ao seu controle. Deixe que Ele reine sobre seu coração para te
perdoar e dar uma nova vida!

