Marcos 02

Alguém mais poderoso
Esse é nosso segundo
encontro. De modo geral
estamos conhecendo a
história do Rei Jesus, e a
boa notícia que ele é
para nós. Nas primeiras
oito histórias, Marcos
nos apresenta a pessoa
de Jesus. Na história de
hoje, ele coloca a palavra na boca de um homem admirável, que
disse: “Depois de mim
vem alguém mais poderoso do que eu”. Hoje vamos saber por que Jesus
Cristo era tão especial e
tão poderoso para João
Batista e para Marcos.
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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Leia a Palavra de Deus
2Conforme

está escrito no profeta Isaías: “Enviarei
à tua frente o meu mensageiro; ele preparará o teu
caminho” — 3“voz do que clama no deserto: ‘Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas
para ele’”.
4Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. 5A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os
seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão.
6João vestia roupas feitas de pelos de camelo,
usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel
silvestre. 7E esta era a sua mensagem: “Depois de
mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto
que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar
as correias das suas sandálias. 8Eu os batizo com
água, mas ele os batizará com o Espírito Santo”.
Marcos 1:2-8
Conforme os profetas, Jesus seria o mais poderoso,
porque ele mergulha as pessoas no Espírito de Deus.

Veja a Palavra de Deus
[L] Conforme está escrito, antes de citar o profeta
Isaías, Marcos cita Êxodo 23:20 e Malaquias 3:1.
[L] A citação do profeta Isaías, que viveu sete
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séculos antes, está em Isaías 40:3. [B] João, conhecido com João Batista, primo de Jesus, seu
nascimento e sua missão foram descritos por Lucas (Lucas 1:11,17). [A] batizando, batismo, batizados, verbo e substantivo de uma palavra grega,
língua em que Marcos escreveu, que significa submergir (em água) como símbolo de purificação ou
transformação. [G] no deserto, literalmente ‘ermo’,
local desabitado, longe da cidade. [L] arrependimento, originalmente a palavra significa ‘mudança
de mente’. [G] Judeia, Jerusalém, região central
para o judaísmo. [G] rio Jordão, principal recurso
de água da região. [A] desamarrar as correias, serviço feito pelos empregados de menor posição. [T]
batizará com o Espírito Santo, isto é mergulhar no
Espírito de Deus.
1. Como Marcos fundamenta o primeiro fato do
começo da boa notícia que é Jesus Cristo o Filho
de Deus? Conforme está escrito no profeta Isaías: “Enviarei à tua frente o meu mensageiro; ele
preparará o teu caminho” — “voz do que clama
no deserto: ‘Preparem o caminho para o Senhor,
façam veredas retas para ele’”.
2. Qual era a mensagem com que João Batista
preparava o caminho de Jesus e que impacto
essa mensagem causou na região central do
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judaísmo? Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento
para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a
região da Judeia e todo o povo de Jerusalém.
Confessando os seus pecados, eram batizados
por ele no rio Jordão.
3. Como Marcos destacou a pessoa reservada,
dedicada e admirável que era João Batista?
João vestia roupas feitas de pelos de camelo,
usava um cinto de couro e comia gafanhotos e
mel silvestre.
4. Porque João Batista pregava um batismo de
arrependimento, como preparação para a vinda
de Jesus? E esta era a sua mensagem: “Depois
de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de curvar-me e
desamarrar as correias das suas sandálias. Eu
os batizo com água, mas ele os batizará com o
Espírito Santo”.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos relata que João Batista veio preparar o caminho para Jesus, a boa notícia. E como ele fazia
isso? 4Assim surgiu João, batizando no deserto e
pregando um batismo de arrependimento para o
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perdão dos pecados. Então, entendemos que é necessário o arrependimento, isto é, uma mudança na
mente das pessoas, para que seus pecados sejam
perdoados. Os pecados são coisas que as pessoas
fazem em desacordo com a vontade de Deus para
elas. Mas porque essa preparação era necessária?
João Batista explicou isso dizendo: “Depois de mim
vem alguém mais poderoso do que eu... Eu os batizo
com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo”.
Jesus viria para mergulhar as pessoas no Espírito de
Deus. Pense nisso como em legumes que são mergulhados em vinagre, quando se faz picles. Seu sabor, consistência, cor e cheiro são profundamente alterados pelo vinagre. O que acontece então com as
pessoas que Jesus mergulha no Espírito de Deus?
Você percebe então por que é preciso se preparar
para isso com a mudança da mente?

Sinta a Palavra de Deus
Jesus é essa pessoa, mais poderoso do que qualquer um dos grandes profetas. Somente ele pode
mergulhar você no Espírito de Deus e alterar para
melhor cada aspecto de sua vida. Para se preparar
para isso, você precisa de uma mudança em sua
mente; você precisa deixar de lado as coisas que
valoriza, e colocar como prioridade máxima o perdão dos pecados, isso é, deixar tudo o que
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desagrada a Deus, para viver de acordo com a
vontade dele. Deus nos fez, e ele sabe o que é
melhor para nós.
E como Marcos diz que João aconselhava e as pessoas se preparavam com a mudança de mente?
“Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os
seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão”. Veja, as pessoas confessavam e eram batizadas. Confessar, é falar junto, falar da mesma maneira que outra pessoa. O que Deus acha do modo
como você está vivendo? Você é capaz de dizer a
mesma coisa que ele? Pensar em sua vida do
mesmo modo que Deus pensa? Ore sobre isso, depois procure um homem de Deus como João Batista, para que batize você. Assim você terá se preparado para que Jesus lhe mergulhe no Espírito
Santo de Deus. Esse é o começo da boa notícia!
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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, curta, compartilhe
@josebernardo.job no Facebook e Instagram.
@missaoamme (IG) e @AMMEevangelizar (FB)
Visite nossos sites em
www.missaoamme.org e www.pacificadores.org
Participe do grupo no Facebook
www.facebook.com/groups/MARCOSdevocionais/
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