Marcos 01

O Filho de Deus
Que bom que você decidiu investir um tempo todos os dias para conhecer melhor Jesus. Nós,
brasileiros, somos um
dos povos mais religiosos do mundo, mas isso
não significa que conhecemos e temos um relacionamento pessoal com
Jesus. O fato é que ele
quer esse relacionamento e Marcos escreveu seu livro para nos
ajudar a conhecer Jesus
e nos relacionarmos com
ele. Então, procure um
lugar tranquilo e vamos
começar.
Este PDF não deve ser reenviado. Cada pessoa interessada
deve fazer o download em <www.pacificadores.org/marcos>.
Você pode imprimir esse PDF para seu uso pessoal. Se desejar fazer mais cópias informe quantas cópias serão feitas a
<marcos@pacificadores.org>
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1ª seção

A pessoa
Quando você passa por dificuldades e sofre, qual a
solução? Quando você para de acreditar e perde a
esperança, como continuar? Durante a terrível perseguição do imperador Nero, quando Pedro e Paulo,
dois grandes líderes dos cristãos, foram mortos,
João Marcos precisou ajudar os crentes a perseverar e vencer. Ele fez isso escrevendo sobre a pessoa de Jesus Cristo, o exemplo que ele deu e os
seus ensinamentos. Agora, esses fatos que ele relatou em seu livro vão ajudar você também.
A cada dia vamos examinar uma pequena porção
do Livro de Marcos. Hoje será apenas um versículo
que é muito importante, pois define o objetivo de
todo o livro e nos prepara para ter a atitude correta
enquanto o examinamos.
O livro de Marcos foi inspirado por Deus, portanto é
a Palavra de Deus para nós. Nosso estudo tem quatro partes: 1. Ler a Palavra de Deus; 2. Ver (compreender o que lemos); 3. Ouvir (entender o significado); 4. Sentir (aplicar à nossa vida). Primeiro leia
o texto bíblico algumas vezes. Depois responda às
perguntas. Finalmente, depois de ouvir Deus, fale
com ele em oração. Ele também quer ouvir você.
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Leia a Palavra de Deus
1Princípio

do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de
Deus. Marcos 1:1
Desde o início, ao dar a boa notícia sobre Jesus,
Marcos afirmou que ele tem a natureza de Deus.

Veja a Palavra de Deus
[L] A palavra ‘evangelho’ vem do grego, língua em
que foi escrita o livro de Marcos, e significa literalmente ‘boa notícia’. [L] A gramática desse texto indica que um elemento é originado ou pertence ao
seguinte: o ‘princípio’ pertence ao ‘evangelho’ que
pertence a Jesus Cristo que pertence a Deus.
1. Do que Marcos se propõe a falar em seu livro?
“Princípio”
2. Os fatos que Marcos vai relatar em seu livro
são o começo do que? “do evangelho”
3. Sobre o que é a boa notícia da qual Marcos
vai contar o começo? “de Jesus Cristo”
4. Quem Marcos diz que Jesus Cristo é, para ser
uma boa notícia? “o Filho de Deus”
A boa notícia do Rei

Marcos 01. O Filho de Deus

Ouça a Palavra de Deus
Marcos fala bastante sobre vários tipos de sofrimento em seu livro, e isso faz a gente pensar que
ele escreveu primeiramente para pessoas que estavam enfrentando muita perseguição e grande sofrimento. Em momentos assim, as pessoas precisam de uma boa notícia que as ajude a enfrentar as
dificuldades e ficar firmes. Marcos procurou a melhor notícia que poderia dar às pessoas. Que notícia
foi essa e porque ela é tão boa? “... evangelho de
Jesus Cristo, o Filho de Deus”.

Sinta a Palavra de Deus
Se você enfrenta qualquer tipo de dificuldade, se
sofre de alguma forma, a boa notícia sobre quem
Jesus é, o que ele ensina e o que ele faz, vai ajudar
você, como ajudou as pessoas ao longo dos séculos. Então como você se sente quando Marcos se
dispôs a dar essa boa notícia? Como você deve
preparar seus olhos, seus ouvidos e seu coração
para as coisas que ele deixou registradas e que veremos nos próximos dias. Diga para Deus como
você se sente sobre isso, e o que você deseja fazer
diante dessa boa notícia. Converse com Deus
agora, ele quer escutar você.
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Contato
Se você quer conversar ou comentar o conteúdo
desse devocional, escreva para <marcos@pacificadores.org>. Os devocionais de ‘O Livro de Marcos’
são uma realização da Agência Missionária de Mobilização Evangelística – AMME evangelizar, sob a
coordenação do pastor José Bernardo. Siga @josebernardo.job no Facebook e Instagram, siga
@missaoamme no Instagram e @AMMEevangelizar no Facebook, visite <www.missaoamme.org>.
Participe do grupo no Facebook das pessoas que
estão fazendo esse devocional em <https://www.facebook.com/groups/marcosdevocionais>.
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