
Marcos 14:32-72 

– Jesus é Preso no Getsêmani, depois é negado, julgado e zombado 

Ao contrário de outras pessoas, a vida de Jesus é toda sobre a sua morte. Para todos os outros, a vida deles 
consiste em tudo o que fizeram até a morte. A morte é o último evento que ocorre para as pessoas e é encarado com 
tristeza quando os entes queridos são tirados de nós. Mas para Jesus, Sua morte foi o evento mais importante em sua 
vida, um evento que tornou possível para as pessoas se tornarem justas com Deus crendo em Jesus e Sua morte na 
cruz pelos pecadores. Jesus vai para o Jardim do Getsêmani onde é preso, abandonado por seus discípulos e negado 
por Pedro. Você já fez algo de que se arrepende? Como você se sentiu; envergonhado, culpado, cheio de vergonha? 
Você já quebrou uma promessa a alguém? Como você se sentiu quando não cumpriu sua promessa? Vemos também a 
humilhação de Jesus nas mãos dos  líderes judeus. Embora Ele pudesse ter chamado uma multidão de anjos para 
resgatá-lo e protegê- lo, Jesus se submete a esse tratamento porque fazia parte do plano de Deus redimir a 
humanidade. 
 

Passo # 1: Assista ao vídeo uma vez 

Passo # 2: Peça a um membro do grupo para contar a história do segmento com suas próprias palavras. Permita que 

o grupo preencha quaisquer lacunas na história ou faça quaisquer correções. 

Passo # 3: Assista ao vídeo uma segunda vez. Permita que os demais participem recontando o que 

assistiram. 

Passo # 4: Perguntas para discussão: 

1. O que você mais gostou da história? O que te chamou a atenção? 

2. Por que o dinheiro é uma força tão poderosa na vida de algumas pessoas? 

3. O que as palavras de Jesus a Judas dizem sobre seu relacionamento com ele? 

4. Qual foi a reação dos discípulos quando viram que Jesus estava prestes a ser preso? 

5. Por que você acha que os líderes religiosos vieram à noite para prender Jesus? 

6. Por que você acha que Jesus não fez nada para revidar a maneira cruel com que estava sendo 
tratado? 

7. Lucas usa a palavra “blasfêmia” para descrever o que eles estavam dizendo a Jesus. O que a 
palavra significa nesse contexto? O que eles poderiam dizer que era blasfemo? 

8. Você acha que os líderes religiosos realmente queriam saber se Jesus era o Cristo? Por que eles 
perguntariam a ele essa questão? 

9. Que motivos poderia haver para Pedro seguir a Jesus depois que Ele foi preso? 

10. Por que você acha que esta história é parte da Bíblia? Por que a Bíblia às vezes mostra as falhas 
de seus heróis? 

11. Por que Pedro negaria conhecer a Jesus? 

12. O que esta história nos ensina sobre nossos corações, emoções e vontade? 

13. Jesus havia predito que Pedro o negaria três vezes. O que isso nos diz sobre Jesus e quão bem Ele 
conheceu Pedro? 

14. Qual foi a reação de Pedro depois que ele negou a Jesus pela terceira vez? 

Perguntas de Aplicação 

Existe alguma quantia de dinheiro que poderia causar a traição de um amigo? 

Quão bem você lida com o sofrimento? Você acredita que quando você sofre, Deus pode trazer algo de bom 
disso? 

Pense na pior coisa que você já fez. Você acha que Jesus iria perdoá-lo pelo que você fez? Se sim, por quê? 
 

 


