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QUANDO JESUS ESTÁ NA CASA 

JESUS É LEVADO À CASA DE CAIFÁS - Mt 26;57, 59-68. 
 

Intr.: – A estada de Jesus na casa de Caifás tinha o sentido 

unicamente de acusação, julgamento e condenação. Caifás era o 

sumo sacerdote daquele período, que juntamente com todo o 

Sinédrio (que era um tipo de fórum em Jerusalém), poderia 

julgar e condenar acusados de transgressores das leis. Jesus 

estava sendo acusado injustamente de transgredir as leis de 

Deus. Vemos que em qualquer lugar onde Jesus está, seja em um casamento, no leito de um enfermo em 

profundo sofrimento, seja onde for: Ele sempre nos deixa ensinamentos e exemplos a serem seguidos ... Vejamos 

o que ELE nos ensina na Casa de Caifás! 

I   -   JESUS ENTREGUE À VONTADE DO PAI – Is 53:10-11. 
         Jesus sabia que o estar ali fazia parte da vontade do Pai.    -   Mc. 14:21a 
 
II -  CUMPRINDO O PLANO E OS PROPÓSITOS DO PAI – Is 53:6. 
         Sendo escolhido para levar a nossa culpa -   Mt. 26:54-56ª 
 
III. ASSUMINDO NOSSAS CULPAS E NOSSOS PROBLEMAS – Is 53:4-5. 
Todos estes acontecimentos são exemplos e ensinos para os seguidores de Jesus ... Seríamos nós, capazes de 
suportar acusações injustas como Jesus suportou? “Compartilhem na reunião...”  
 
IV. JESUS NA CASA DE CAIFÁS SUPORTA INJUSTAS ACUSAÇÕES. 
  a) E levaram Jesus ao sumo sacerdote - Mt 26:57, Is 53:7. Ali Jesus não ofereceu nenhuma resistência, 
        embora uma só palavra poderia esclarecer quem era Jesus – Jo 18:6. 
  b) Mas os planos do Pai deveria ser cumpridos – At 2:23.  
  c) Ali Jesus foi acusado injustamente – Mt 26:59-61.    Quando Jesus disse que destruiria o templo e 
       reconstruiria em três dias, Ele falava da ressurreição de Seu corpo – Jo 2:19-22.  

Para compartilhar na reunião:    Como nós agiríamos diante de situações como estas?  
 Acusações e pressões injustas ... Lembrando que se ficarmos só no conhecimento do que Jesus 

passou, nos deu   exemplo e nos ensinou, é pouco! Precisamos buscar por em prática para fazermos 
a vontade do Pai como Jesus fez e nos ensinou a fazer também! 

 
V. TESTEMUNHOS DA INOCÊNCIA DE JESUS. 
  a) De Judas: traí sangue inocente – Mt 27:4. 
  b) Da mulher de Pilatos: não te envolvas com este justo – Mt 27:19.  
  c) De Pilatos: eu não vejo nEle crime algum – Jo 18:38. 
  d) De Herodes: não encontrou nada contra Ele digno de morte – Lc 23:15. 
  e) Do malfeitor na cruz: mas este, nenhum mal fez – Lc 23:41. 
  f) Do centurião romano: verdadeiramente este é o Filho de Deus – Mt 27:54. 
  g) E tantos outros que se fossemos mostrar aqui, nos faltaria tempo: Tanta inocência! Tudo para levar sobre Si  
       nossos pecados – 1 Pe 2:24-25. 
 
CONCLUSÃO: - Vivendo em um tempo de tantos conflitos: familiar, saúde, finanças, relacionamentos e tantos 

outros fatos que comprometem nossa paz, alegria e realizações, devemos nos beneficiar das bênçãos que Jesus 

pode realizar quando Ele está na casa. Por mais complicada que seja a situação e circunstancias em que estamos 

vivendo, quando Jesus está na casa, Ele nos dá exemplos e ensinos que postos em prática, vai nos fazer vitoriosos 

em nossa caminhada nesta vida... 

FAT – FABRICA DE ARTES E TERAPIA = Todos os sábados às 15hs, na IBR. Culinária, crochê, costura, bordados, 
artesanato, maquiagem.  Em Breve: design de sobrancelhas, escova e tintura de cabelos. 
Faça sua inscrição aos domingos e garanta sua vaga e não se esqueça das amigas e familiares. 


