FICAI AQUI E VIGIAI COMIGO
(Mateus 26:38-41)
A minha alma está cheia de tristeza até à morte; ficai aqui e vigiai comigo
(Mateus 26:38). Yahshua, na Sua angústia bem antes de ser preso, precisou do apoio dos três
discípulos que Ele levara consigo para interceder e orar com e por Ele no Jardim do Getsamane.
“Ficai aqui e vigiai comigo”, Ele ordenou-os. Este foi, sem dúvida, o momento mais difícil da Sua
vida aqui na terra. Isto é confirmado nas Suas palavras, “A minha alma está cheia de tristeza até
a morte”. O tentador chegara no “tempo oportuno”. Nesse tempo oportuno, Satanaz
encontrara Yahshua depressivo enquanto Ele refletia no momento no qual traria a definitiva
rejeição do Seu povo Israel pela sua traição, pela negação e até pelo abandono do Seu Pai. A
hora chegara quando Ele tomaria o peso e o castigo dos nossos pecados, sim o castigo que nos
traria a paz e libertação do poder to inimigo.
Os discípulos, ignorantes e indiferentes à Sua necessidade, cairam no sono, deixando-O sofrer
sòzinho. Três vezes Yahshua encontrou-os dormindo e por isso Ele os alertou dizendo, vigiai e
orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Ele
enfrentava naquele momento a fraqueza da carne, “Pai afasta de Mim este cálice; nao seja
porém o que Eu quero, mas o que Tu queres” (Maracos 14:36). Vigiai e orai, estas palavras
foram dirigidas especificamente a Pedro porque em poucas horas ele estaria caindo na
tentação de negar o Senhor Yahshua. Diante das palavras de Yahshua que “Naquela noite
todos eles seriam escandalizados nEle, Pedro não fez caso do aviso e disse, “Ainda que todos se
escandalizem em Ti eu nunca me escadalizarei”. A esta resposta Yahshua disse, “Em verdade te
digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, trez vezes me negarás”. Tivesse Pedro
levado a sério as palavras do Senhor, sua ação teria sido diferente.
Só por uma hora não pudeste velar comigo? Perguntou Yahshua. “Vigiai e orai, para que não
entreis em tentação” (Mateus 26:40,41). Talvez que até então Pedro juntamente com os outros
discipulos, não tinham crido na mensagem do Senhor e não tinham aceito-O, devido a dureza
do coração, e cegueira espiritual pois um traiu-O, o outro negou-O e o resto abandonou-O.
Três anos com Yahshua presenciando seus milagres e ouvindo Seus ensinamentos não foram
suficientes para Seus discípulos permanecerem com Ele na Sua hora de angústia, por causa da
incredulidade do coração.

Quando Yahshua revelou claramente aos Seus discípulos a necessidade de ir a Jerusalem para
ser provado e sofrer muitas coisas e ser morto, Pedro O chamou a parte e O repreendeu
dizendo, “Isto não pode acontecer contigo Senhor! Porém Yashua deixando Pedro disse, Para
trás de Mim Satanás, tu és um empecilho no Meu caminho, porque tu não compartilhas da
natureza de Deus, mas dos homens” (Mateus 16:21-23). Pedro foi um instrumento nas mãos de
Satanas contra a vontade de Deus para salvar a humanidade não só uma vez, mas duas
vezes.Na segunda vez, foi quando ele cortou a orelha de um dos servos do Sumo Sacerdote,
quando veio prender Yahshua. Porém quando o momento apresentou-se favorável e oportuno
para Pedro mostrar o seu amor e fidelidade ao seu Mestre, ele falhou. “Eu não O conheço” foi a

resposta. Pedro negou o Senhor para salvar sua própria vida porque ele era uma pessoa
covarde e vazia do poder de Deus . Porém no último canto do galo, algo aconteceu que
transformou sua vida. Foi quando o Senhor virou e olhou para Pedro, e naquele momento ele
finalmente acordou-se à realidade das palavras de Yahshua, “Antes do galo cantar tu me
negarás três vezes”. Naquele momento Pedro chorou amargamente com arrependimento.
Neste arrependimento,acredito ter Pedro enxergado-se um mentiroso, covarde diante do Deus
santo, tal como Isaias na sua visão de Deus.
Na sua negação do Senhor, Pedro representa a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceiamorna, indiferente, igreja sonolenta,não preparada para a batalha espiritual, sem a vida de
oração, negando a fé e abandonando seus princípios, a igreja rica materialmente, mas pobre
espiritualmente; a igreja de Laodiceia deseja o reino de Deus sem a participação nos
sofrimentos de Cristo; ela deseja a coroa sem a obediencia e a negação de si necessária para
carregar a cruz e seguir ao Senhor Yahshua; ela deseja glorificação sem a santificação; Ela é
adoradora do dinheiro e prosperidade e crer ser a pessoa abençoada sòmente na prosperidade
física. No seu arrependimento, Pedro representa o remanescente judeu, quando no fim da
tribulação, “Eles olharão para o Messias, a Quem traspassaram e O prantearão como quem
pranteia por um unigenito; e chorarão amargamente por Ele, como se chora amargamente pelo
primogênito” (Zacarias 12:10b).
Pedro foi re-integrado à sua posição de apóstolo e “Pescador de homens” depois da resurreição
de Yahshua na terceira vez que Ele apareceu aos Seus discípulos. Depois de ter eles tomado o
café da manhã preparado por Yahshua, Ele pôs diante de Pedor um desafio através da
pergunta, “Simão, filho de João, amas-Me mais do que estes? Alquém pode perguntar, Por que
tres vezes a mesma pergunta? Porque tres vezes Pedro foi enfrentado com a mesma afirmação,
“Tu também estavas com Yahshua o nazareno” e tres vezes ele negou conhecer o Senhor
Yahshua. Agora diante do desafio de Yahuha,Pedro só podia responder, “Sim Senhor Tu sabes
que eu Te amo”. A demonstração desse amor de Pedro a Yahshua seria visível no cuidado das
ovelhas de Yahshua. Três vezes Ele fez a mesma pergunta causando tristeza em Pedro. Nessa
última pergunta Ele respondeu, “Senhor Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo”.
Yahshua outra vez disse a Pedro, “Alimenta as minhas ovelhas”. Tres vezes Pedro negou
Yahshua e tres vezes Yahshua o fez refletir ao ponto do seu arrependimento para sua reintegração na sua posição de apóstolo. Ali naquele momento Pedro passou por uma cirurgia
espiritual; Yahshua transformou-o em um soldado fiel e corajoso. Antes de sua morte por
crucificação, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno
de morrer como o seu Senhor Yahshua.
Voce ouve o chamado para vigiar e orar? Qual a sua resposta diante da pergunta e afirmação,
“Ele é um deles que anda com Yashua”! Yahshua ainda nos chama para“Ficai aqui e vigiai
comigo” (permanecer na Sua presença) vigiando e orando para não cairmos em tentação. Ele
disse, permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós; sem Mim nada podeis fazer” (João 15).
Não seremos capazes de vigiar e orar no estado sonolento. A preguiça espiritual trás fraqueza
especialmente quando nos alimentamos dos refugos espirituais através da televisão, radio e da
internete.A desnutrição espiritual, é causada porque muitos dos ensinos faltam a essencia da

santificação, algo muito importante para entrarmos no reino de Deus. Os ensinos espirituais de
hoje concentram-se nas sobremesas espirituais sem a base da proteina, o alimento dos blocos
das células, espiritualmente falando, a integridade e perfeição da maturidade espiritual; a
santificação e a negação de si, o sofrimento por Cristo e com Cristo, a submissão total da carne,
“Vivo não mais eu, mas Cristo”.
FICAI AQUI COMIGO (NA MINHA PRESENÇA) VIGIAI E ORAI.
Reflita nisto
Eu sou jacinta, para o ministério Luz da Palavra

