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INTRODUÇÃO: 
 
“Saí do Pai e vim ao mundo; outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai.” 
 
 
ESBOÇO: 
 

1. Primeira - Seu último jantar – despede-se da família: (Mt 26.12) – “Ora, derramando ela este 
ungüento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu  sepultamento.” 
 

2. Segunda - Sua última Páscoa – a Velha Aliança é destronada: (Mt 26.26-28) – “Enquanto 
comiam, Jesus tomou o pão, e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, 
isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos.  Porque 
isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para remissão dos 
pecados.” 
 

3. Terceira - Sua última súplica – o cálice da Nova Aliança é aceito: (Mt 26.42) – “E, indo 
segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a 
tua vontade.” 
 

4. Quarta - Sua última entrevista com Caifás – o Sacerdócio é destronado: (Mt 26.63) – “E Jesus, 
porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos 
digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis em 
breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.” 
 

5. Quinta - Sua única entrevista com Pôncio Pilatos e Herodes – O reino Messiâniaco é 
evidenciado: (Mt 27.24) – “És tu o Rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Então, Pilatos, 
vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, 
dizendo: Estou inocente do sangue deste justo; considerai isso.” 
 

6. Sexta - Jesus inaugura a Via-Dolorosa – a cruz foi propriedade única dEle: (Mt 27.32) – “E, 
quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a 
sua cruz.” 
 

7. Sétima - Jesus sobe ao Bema do Pai – a obra é consumada: (Mc 23.46) – “E, clamando Jesus com 
grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou.” 
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