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Submissão Realizada 
 
 

Jesus, porém, ordenou a Pedro: "Guarde a espada! Acaso não haverei de beber o cálice que 

o Pai me deu?" João 18:11. 

Pedro tinha sofrido algumas alterações graves ao longo dos últimos anos. Andar todos os 

dias com Jesus vai fazer isso com uma pessoa. A vida tornou-se uma sala de aula onde 

Cristo estava constantemente a ensiná-lo e a treiná-lo para a incrível vocação que estava 

por vir. A cruz traria este semestre espiritual ao fim, mas este aluno ainda tinha uma última 

lição a aprender - total submissão à vontade de Deus. 

No momento em que um grupo de soldados romanos tentou agarrar Cristo, Pedro fez uma 

tentativa desesperada de salvá-lo. Jesus respondeu-lhe com o comando: "Guarda a espada", 

e a pergunta, "Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?" O comando é claro o 

suficiente, mas qual era o significado por trás da questão de Cristo? Salmos 75:8 e Isaías 

51:17 deixam claro que Jesus estava se referindo a ira de Deus , quando Ele falou do "cálice" 

que havia sido dado a ele. Este cálice da ira foi dado a ele porque era sua vocação sofrer em 

nosso nome. 

Ao fazer essa pergunta, Jesus estava dizendo a Pedro que não era a hora de brandir a 

espada, mas submeter-se à vontade de Deus para sua vida e confiar em seu cuidado. A 

verdadeira segurança é encontrada no meio da vontade do Pai, e não em circunstâncias que 

parecem mais seguras do ponto de vista do mundo. Jesus estava agora sob custódia, mas ele 

estava no centro da vontade soberana do Todo-Poderoso. Isto deixou uma impressão 

indelével em Pedro, que iria escrever décadas depois que “Cristo entregava-se Àquele que 

julga com justiça” (1 Pedro 2:23). 

Deus não quer que a gente tente hackear um jeito de cair fora das circunstâncias que Ele 

ordenou para nós. Em vez disso, Ele quer que submetamos nossa vontade à Dele e confiemos 

em Seu cuidado. Vitória espiritual não é medida por escapar das situações que fomos 

chamados, mas suportá-las com confiança paciente em nosso Pai fiel. 

Para o que Deus tem chamado você que você está tentando cair fora? O que será necessário 

para que você possa submeter totalmente à vontade do Pai? 

 


