




•5- “Mas ele foi ferido por causa 
das nossas transgressões, e 
esmagado por causa das nossas 
iniquidades; o castigo que nos 
traz a paz estava sobre ele, e 
pelas suas pisaduras fomos 
sarados.” 



•2-“Sabeis que daqui a dois dias é a páscoa; e 
o Filho do homem será entregue para ser 
crucificado.”  

•12-“Ora, derramando ela este bálsamo sobre 
o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me 
para a minha sepultura.”  

•13-“Em verdade vos digo que onde quer que 
for pregado em todo o mundo este 
evangelho, também o que ela fez será 
contado para memória sua.” 

MATEUS: 26  



• “Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, 
foi ter com os principais sacerdotes, e disse: Que 
me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe 
pesaram trinta moedas de prata. E desde então 
buscava ele oportunidade para o entregar.” 
(Mateus 26: 14 a 16)  

• “Ao anoitecer reclinou-se à mesa com os doze 
discípulos e, enquanto comiam, disse: Em 
verdade vos digo que um de vós me trairá.” 
(Mateus 26: 20;21) 



• “E eles, profundamente contristados, começaram 
cada um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, 
Senhor? Respondeu ele: O que mete comigo a 
mão no prato, esse me trairá. Em verdade o Filho 
do homem vai, conforme está escrito a seu 
respeito; mas ai daquele por quem o Filho do 
homem é traído! bom seria para esse homem se 
não houvera nascido. Também Judas, que o traía, 
perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-
lhe Jesus: Tu o disseste.” (Mateus 26: 22 a 25) 



Como identificar-me com os 
exemplos de Jesus a ponto de 
basear os meus pensamentos, 
sentimentos e atitudes nesses 
exemplos de amor de forma 

prática em minha vida? 



QUEM É JESUS PARA 
MIM? 

VERDADE OU MITO? 

PRÓXIMO OU DISTANTE? 

ASSUNTO RELIGIOSO OU DE 
TODA A MINHA VIDA?  

RESPOSTA MAIOR OU MAIS 
UMA OPÇÃO?   

“Quem dizem os 
homens que eu sou?” 
(Marcos 8:27) 



VIVENCIAR 

SABER 

EXEMPLIFCAÇÃO 

SENTIR 

O processo de 
aprendizagem por 
meio do exemplo  



“3- Jesus, sabendo que o Pai lhe 
entregara tudo nas mãos, e que viera 
de Deus e para Deus voltava,... 

4- levantou-se da ceia, tirou o manto e, 
tomando uma toalha, cingiu-se. 

5- Depois deitou água na bacia e 
começou a lavar os pés aos discípulos, 
e a enxugar-lhos com a toalha com que 
estava cingido.” 

JOÃO 13  



“6- Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe 
disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? 

7- Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, 
tu não o sabes agora; mas depois o 
entenderás. 

8- Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os 
pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te 
lavar, não tens parte comigo.” 



•9 Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não 
somente os meus pés, mas também as 
mãos e a cabeça. 

•10 Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se 
banhou não necessita de lavar senão os 
pés, pois no mais está todo limpo; e vós 
estais limpos, mas não todos. 

•11 Pois ele sabia quem o estava traindo; 
por isso disse: Nem todos estais limpos. 

 

 



•12 Ora, depois de lhes ter lavado os pés, 
tomou o manto, tornou a reclinar-se à 
mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que 
vos tenho feito? 

•13 Vós me chamais Mestre e Senhor; e 
dizeis bem, porque eu o sou. 

•14 Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos 
lavei os pés, também vós deveis lavar os 
pés uns aos outros. 



15- Porque eu vos dei exemplo, para 
que, como eu vos fiz, façais vós também. 

16- Em verdade, em verdade vos digo: 
Não é o servo maior do que o seu 
senhor, nem o enviado maior do que 
aquele que o enviou. 

17- Se sabeis estas coisas, bem-
aventurados sois se as praticardes. 

 

 



O exemplo celeste 
 



Triste escolha a de Judas 
Em suas dores abismais 
Farfalhava em seu peito 
Consequências tão mortais  



O seu amor foi sombreado 
Pela pérfida ilusão 
De fazer-se dominados 
Os inimigos da nação  
 



Nada pode lhe deter 
Pois em tudo estava cego 
Mas o Mestre conhecia 
As artimanhas do Sinédrio. 
 



Quão sublime é o amor 
Que sabe exemplificar 
Perante tamanha traição 
Sem nada deter, nem acusar 
 



Jesus, pois, tudo sabia 
E avisou abertamente 
Que um dentre eles o trairia 
Derramaria sangue inocente 
 



O que Jesus nos ensinou 
Com tão pura serenidade 
É que os frágeis atos dos homens 
Nunca superam a divindade 
 



Quis Judas erguer um reino terrestre 
Ao trair seu Senhor, Mestre e Amigo Jesus, 
Mas o exemplo sublime e celeste 
Ergueu o reino do amor nos braços da 
cruz. 
 

(Pelo Espirito Afro Stefanini através do médium e seu filho Afro Stefanini II) 
 


