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INTIMIDADE COM CRISTO!
  
Texto-base: Marcos 14.32-42  

Então, foram a um lugar chamado Getsêmani; 

ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-

vos aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo a 

Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de 

pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está 

profundamente triste até à morte; ficai aqui e vigiai. E, 

adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra; e orava 

para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. 

E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível; passa de mim este 

cálice; contudo, não seja o que eu quero, e sim o que 

tu queres. Voltando, achou-os dormindo; e disse a 

Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma 

hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; 

o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é 

fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas 

palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, 

porque os seus olhos estavam pesados; e não sabiam o 

que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-

lhes: Ainda dormis e repousais! Basta! Chegou a hora; 

o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos 

pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se 

aproxima.  

Observemos em que nível de intimidade com 

Cristo se encontravam aqueles que caminhavam com 

Ele. Se estivéssemos lá, qual seria o nosso nível?  

 

1. O Nível de Intimidade das Multidões  

As multidões sempre estiveram presentes no 

ministério do Senhor. Elas participaram da 

multiplicação dos pães, das grandes campanhas de 

curas e milagres, e de muitos dos Seus ensinos. No 

entanto, nos momentos finais de Sua vida elas já não O 

acompanhavam como antes. Elas não estavam no 

Getsêmani. Parece-nos que já sentiam uma mudança na 

ênfase do Seu ministério: da gloriosa explosão de 

poder sobrenatural para uma vereda solitária de 

renúncia e sofrimento. “À vista disso, muitos dos seus 

discípulos o abandonaram e já não andavam com ele” 

(João 6.66).  

Isso nos mostra que as pessoas em geral 

possuíam um nível de intimidade com Jesus, de certa 

forma, superficial. Muitos O procuravam apenas 

interessados em algum benefício terreno e nada mais. 

A exemplo dos dez leprosos que foram curados por 

Jesus, cuja gratidão fora demonstrada por apenas um 

deles, assim se dava com muitos (cf. Lucas 17.12).  

O nível de intimidade das multidões não nos 

garante a aproximação do coração do Senhor. 

 

 2. O Nível de Intimidade dos Discípulos  

Estamos falando de oito dos discípulos. Ao 

chegarem ao Getsêmani, Judas não estava presente, e, 

Pedro, Tiago e João, seguiriam mais adiante com o 

Mestre. Esses oito, porém, foram orientados a 

permanecerem ali, talvez no começo do Jardim, 

enquanto Jesus seguia mais adiante para orar.  

Os oito, apesar de não pertencerem ao nível 

das multidões, também não se encontravam em 

condições de irem adiante. Eles não foram convidados 

a participar do momento em que Jesus abriu Seu 

coração revelando Sua angústia.  

Concluímos que alguém pode ser um 

verdadeiro seguidor de Cristo e ainda não estar apto 

para sentir o que o Senhor sente.  

“A intimidade do SENHOR é para os que o 

temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança” 

(Salmos 25.14).  

É preciso estar com Ele e identificar-se com 

Seus anseios e pesares.  

 

3. O Nível de Intimidade de Pedro, Tiago e 

João  

A esses Jesus abriu todo o Seu coração, 

dizendo: “A minha alma está profundamente triste até 

à morte; ficai aqui e vigiai”. Vejam que não somente 

falou do que estava sentindo como também fez-lhes um 

pedido.  

Quando o Senhor encontra alguém com quem 

possa Se abrir, é porque Ele deseja que esse alguém, 

além de ouvir, possa agir. Veja os exemplos:  

• Moisés: “Certamente, vi a aflição do meu 

povo (...). Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para 

que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito” 

(Êxodo 3.7,10);  

• Isaías: “... ouvi a voz do Senhor, que dizia: 

A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis 

me aqui, envia-me a mim” (Isaías 6.8);  

• Noé: “... Resolvi dar cabo de toda carne, 

porque a terra está cheia da violência dos 

homens...Faze uma arca de tábuas de cipreste...” 

(Gênesis 6.13-14).  

No caso de Pedro, Tiago e João, Jesus 

precisava apenas que eles vigiassem enquanto Ele 

orava. Suas orações eram importantes, apesar da 

dificuldade de se manterem firmes. Uma vez 

restaurados, porém, seu elevado grau de intimidade 

garantiu-lhes posições importantes na igreja cristã 

primitiva.
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“A intimidade do SENHOR é para os que o 

temem, aos quais ele dará a conhecer a sua 

aliança” (Salmos 25.14). 


