ONDE FOI PARAR A MULTIDÃO QUE GRITAVA "HOSANA"?
Texto: Mateus 21:1-11
(1) - E, QUANDO se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das
Oliveiras, enviou, então, Jesus dois discípulos, dizendo-lhes:
(2) - Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um
jumentinho com ela; desprendei-a, e trazei-mos.
(3) - E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister; e logo os
enviará.
(4) - Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz:
(5) - Dizei à filha de Sião: Eis que o teu Rei aí te vem, Manso, e assentado sobre uma
jumenta, E sobre um jumentinho, filho de animal de carga.
(6) - E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara,
(7) - Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeramno assentar em cima.
(8) - E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos
de árvores, e os espalhavam pelo caminho.
(9) - E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao Filho de
Davi; bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
(10) - E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este?
(11) - E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia.
Introdução:
• Uma semana antes de Jesus ser traído, preso, crucificado, sepultado e ressuscitado,
ele fez a entrada triunfal em Jerusalém.
• Montado em um jumentinho e com as pessoas jogando ramos de palmeiras e vestidos
no seu caminho, gritavam “Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor!”.
• Mas onde foi parar toda essa multidão uma semana depois?
• O que teria acontecido com eles? È importante saber isso, porque você e eu podemos
estar nessa multidão.
• Quais seriam as razões para essa multidão ter sumido?
1. TALVEZ TENHAM DESISTIDO DE SEGUIR JESUS E FAZÊ-LO REI POR CAUSA DO
QUE ELE COMEÇOU A PREGAR DEPOIS QUE CHEGOU A JERUSALÉM...
• No Cap. 21 : Jesus prega sobre obediência e diz que quem vai para o céu não é porque
é judeu, mas porque obedece a Deus.
• Ele conta parábolas que colocam em cheque a religião judaica de então. No Cap. 21.43
, Ele fala sobre “dar frutos” do Reino. Ninguém quer ser incomodado, desafiado a dar
fruto!
• No Cap. 22, na parábola do banquete... ele fala que os que estão na festa não são
aqueles que tinham posição, mas rejeitaram o convite. Os judeus rejeitaram o convite.
A salvação seria para aqueles que os judeus desprezavam.
• Ele ensinou que eles deveriam “dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César”
22.21. Esse discurso afastou muitos. Quem quer ser honesto e pagar impostos?
• Eles ouviram Jesus dizer que o maior mandamento era amar ao próximo! Eles queriam
ouvir um plano de ataque, de governo, de insurreição contra Roma., não sobre amor.!
Isso lá é coisa de estadista?
• Jesus começa a expor a hipocrisia dos fariseus e mestres da Lei. Cap. 23. Ele prega os
vários “Ai de vocês...!

•
•

Jesus começa a pregar sobre o fim dos tempos, mensagens que causam medo. Cap.
24. A 25 – Ele fala sobre julgamento. Os judeus ouvem que eles não estão salvos só
por se acharem “povo escolhido”.
Quem quer ouvir isso?

2. TALVEZ TENHAM DESISTIDO DE SEGUIR JESUS E MAIS TARDE GRITAVAM PARA
QUE ELE FOSSE CRUCIFICADO, PORQUE ELE DEIXOU DE SER “O RELIGIOSO DO
MOMENTO” – “O LÍDER DA IGREJA POINT”. SEGUIRAM OUTROS “MESTRES QUE
FALAVAM O QUE ELES QUERIAM OUVIR”.
• Vemos o relato de que era comum as pessoas seguirem quem tinha um discurso mais
atraente.
• Em Atos 5.36-37 há a menção de que um tal de Têudas se disse um messias e
arrebanhou 400 seguidores; outro de nome Judas promoveu uma rebelião contra
Roma.... talvez alguns dos que gritaram Hosana a Jesus estivessem no meio dessas
novas igrejas... novos movimentos que apareceram depois.
• Barrabás assassinou alguém numa rebelião e foi aclamado. (Mc 15.7).
• O ser humano é assim até hoje! Gosta de aclamar o erro e rejeitar o correto. Gosta de
buscar novidade e rejeitar a verdade.
3. TALVEZ ELES TENHAM SILENCIADO E PARADO DE SEGUIR JESUS PORQUE
COMEÇOU A FICAR PERIGOSO SER UM DISCÍPULO DELE.
• No Cap. 26, vemos que uma conspiração foi deflagrada para matar Jesus... já não era
mais seguro ser um discípulo do Mestre.
• Hoje é fácil ser um cristão, mas e quando não for mais seguro seguir a Jesus: o que
você vai fazer?
• E você? Já não segue Jesus como antes? Por que?
• Você busca aqueles que pregam um Jesus que só fala de amor e não de santidade?
Alguém que não fale de disciplina? Busca um Jesus que não incomoda a sua maneira
de viver?
• E você? Vai abandonar Jesus quando aparecer um “líder religioso da moda”? Uma igreja
“nova” da moda? Mesmo que essa igreja diga ser pregadora de Jesus, mas que não
fale sobre arrependimento, confissão, conversão?
• Você só vai gritar hosana se Jesus for bom para você nesta vida, no plano material?
• Em Lucas Jesus responde aos fariseus que pediam que Ele mandasse a multidão se
calar: “se eles se calararem as pedras clamarão” – eu não vou deixar nenhuma pedra
falar por mim, e você?

