
ESTUDO 9 
 
 

NÃO SEJA COMO EU QUERO 
 
 
TEXTO: Marcos 14:32-42 
 
INTRODUÇÃO 

• No encontro da célula hoje, vamos nos aprofundar em um dos momentos mais difíceis 
da vida de Jesus, que foi o seu clamor no Jardim do Getsêmani.  

• Você vai compreender o significado espiritual dessa passagem e será desafiado a fazer 
sua própria oração de entrega. Você está preparado? 

• O Jardim do Getsêmani fica situado em frente a Jerusalém, no Monte das Oliveiras.  

• Como o próprio nome do monte diz, há uma abundante plantação de oliveiras em toda 
a sua encosta virada para Jerusalém. No local há árvores milenares que perduram até 
os dias atuais (pelo menos suas raízes, já que foram cortadas algumas vezes). 

• Além de um pomar para plantio de oliveiras, havia ali um lagar: oficina com os aparelhos 
adequados para espremer certos frutos (uva, azeitona, etc.), reduzindo-os a líquido. 

• O lugar em que Jesus se encontrava era chamado Getsêmani: nome derivado do 
aramaico (Gaṯ-Shmānê), que significa literalmente “prensa de azeite”. Essa prensa de 
azeite funciona da seguinte forma: As azeitonas são colocadas debaixo de uma roda de 
pedra para uma primeira quebra na casca. Depois são colocadas em um saco de tecido 
e esses sacos são colocados uns sobre os outros, debaixo de uma prensa. É adicionada 
uma primeira carga de pedra e o primeiro óleo é retirado. Uma segunda carga de pedra 
e o segundo óleo é retirado. Por fim uma terceira carga e todo o óleo é extraído da 
azeitona. 

• Em cada prensa uma parte do óleo da azeitona é extraído. Da mesma forma, em cada 
prensa de Jesus ele estava derramando sua vida em favor de muitos, liberando sua 
provisão àqueles que nele creem. 

• Getsêmani é o lugar da agonia de Jesus. O que estava em jogo ali não era sua 
humilhação ou dor física que se aproximavam. Naquele jardim aconteceu a maior 
batalha espiritual da eternidade. Naqueles momentos de luta física, emocional e 
espiritual de Jesus, foi decidido o destino eterno do mundo inteiro. 

• Jesus fez e cumpriu uma oração que mudou ou pode mudar a sua vida: “Aba, Pai, tudo 
te é possível. Afasta de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim 
como tu queres”. 

• Entenda tudo o que Jesus liberou para você e se posicione diante dessa oração que 
deve ser um marco na vida de todo cristão: 

  
1. A PRIMEIRA PRENSA – ÓLEO DAS PRIMÍCIAS 

• A primeira vez que Jesus orou abrindo mão da sua vontade foi sua primeira prensa. Ali 
Jesus negou a si mesmo e foi esmagado: “Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-
lo e fazê-lo sofrer, e, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá 
sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.” 
(Isaías 53:10). 

• Porque o pai quis e se agradou em esmagá-lo/moê-lo? Sem que a azeitona passe por 
este processo, não há como extrair seu óleo. O Pai quis extrair o óleo do seu próprio 
filho por amor a mim e a você.  

• O primeiro óleo que saiu da prensa era o óleo das primícias, usado pelos sacerdotes 
para unção e para acender a menorá (candelabro). 



• Getsêmani estava estrategicamente ao lado de Jerusalém, bem perto da porta que 
levava ao templo. E o óleo extraído daquela prensa bem ao lado de Jesus, literalmente, 
abastecia o serviço sacerdotal no templo de Zorobabel, que estava sendo reformado e 
ampliado por Herodes. 

• Espiritualmente, essa primeira prensa significa que só podemos estar espiritualmente 
vivos por meio do óleo derramado por Jesus. Só podemos entregar as primícias da 
nossa vida por meio do sacrifício perfeito do filho de Deus.  

• A chama espiritual do nosso coração só pode estar acesa por meio de Cristo. Somente 
o óleo fresco do Espírito Santo nos torna separados e puros na presença de Deus. 

  
2. A SEGUNDA PRENSA – ÓLEO PARA ALIMENTO E CURA 

• Jesus fez a mesma oração pela segunda vez - “Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de 
mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres”. 

• Mais carga de pedra foi adicionada e mais de sua vida foi extraída. O segundo óleo 
extraído pela prensa, ainda de ótima qualidade, era usado para alimento.  

• Suas propriedades serviam também para fins medicinais. O azeite era uma das bases 
alimentares nos tempos bíblicos, pois era usado no preparo dos principais alimentos 
(como pães) das pessoas daquela época, bem como para fabricação de medicamentos. 

• Em sua segunda prensa, Jesus está declarando que ele é a fonte de toda provisão e 
cura para as pessoas. As pedras que esmagaram Jesus foram os nossos pecados. O 
resultado dessa prensa foi nosso perdão e restauração: “Certamente ele tomou sobre si 
as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o 
consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado 
por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades; o 
castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.” 
(Isaías 53:4-5). 

• Declarou-lhes Jesus: “Digo-lhes a verdade: Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, 
mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que 
desceu do céu e dá vida ao mundo”. (João 6:32-33). 

• Por meio da obediência e rendição de Jesus, o verdadeiro alimento espiritual e a 
verdadeira cura estão disponíveis. Porque Jesus foi esmagado e espremido, temos 
nossos pecados perdoados e nossa fome mais profunda saciada. 

  
3. A TERCEIRA PRENSA – ÓLEO PARA LÂMPADAS E SABONETES 

• Pela terceira vez a mesma oração. Observe um aspecto especial dessa terceira prensa. 
Lucas, o médico, chama a nossa atenção: “Estando angustiado, ele orou ainda mais 
intensamente; e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão.” (Lucas 
22:44). 

• A ciência moderna identificou casos como esses. Hematidrose, também chamado 
hematohidrose ou hemidrose ou suor de sangue, é uma condição muito rara em que um 
humano sua sangue. A hematidrose afeta o rosto, as orelhas, o nariz e os olhos, mas 
na sua na origem também está um outro fenómeno: as lágrimas de sangue. 

• Para a ciência, este fenômeno do corpo humano está associado a momentos de maior 
pressão, tensão ou stress. O medo e o stress emocional intenso podem também 
impulsionar esta condição, pois estes estados emocionais têm um impacto direto nos 
micro vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas, que ‘explodem’ e dão origem à 
saída de sangue, em simultâneo com o suor. 

• Quando a azeitona está em sua última prensa, seu caroço explode e se mistura com o 
óleo. Nesse momento o óleo muda de cor, ganhando uma tonalidade mais avermelhada. 
Esse último óleo, de qualidade inferior, era usado para acender lamparinas e para a 
produção de sabonetes. 



• Jesus no Getsêmani literalmente foi esmagado e derramou a sua vida. O Senhor extraiu 
TUDO dele, até a última gota. Por conta disso toda a provisão foi liberada. Sua vida 
pode ter a luz de Cristo e você pode ser totalmente limpo dos seus erros e pecados. 

 
CONCLUSÃO 

• O azeite era um dos produtos mais importantes para Israel, usado como base para 
tantas áreas da vida daquele povo: serviço sacerdotal, unção, alimento, medicamento, 
perfume, lâmpada, sabonete etc. 

• Os discípulos, quando escreveram o novo testamento, entenderam claramente que 
Jesus, ao viver sua agonia no Getsêmani (lagar do azeite), estava se comparando ao 
processo feito ali. Os discípulos e estudiosos da Bíblia entendem com muita segurança 
que as três prensas do lagar foram representadas por Jesus em suas três orações de 
agonia. 

• Está muito claro que Jesus derramou sua vida ali. Assim como não há dúvidas sobre o 
que Deus quer nos dizer: Cristo é a fonte de tudo pra nós; tudo o que precisamos: luz, 
alimento, remédio, limpeza, etc. Tudo vem dele. 

• Destaco a frase: NÃO SEJA COMO EU QUERO. O processo de prensa é exatamente 
o de negar a própria vontade. Jesus literalmente derramou sua vida ali. 

  
 


