Marcos 03

Em ti me agrado
Quando queremos apresentar um amigo a outro,
sempre destacamos as
qualidades que o tornam
tão especial para nós.
Isso faz com que nosso
amigo identifique o outro
e se interesse por ele.
No texto que vamos estudar hoje, Marcos faz
isso também, ele destaca qualidades de Jesus
para fazer você e eu nos
interessarmos por ele e
desejarmos fazer amizade com Jesus. Então,
vamos conhecer melhor
a pessoa que Jesus é.
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>
A boa notícia do Rei

Marcos 03. Em ti me agrado

Leia a Palavra de Deus
9Naquela

ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia
e foi batizado por João no Jordão. 10Assim que saiu
da água, Jesus viu o céu se abrindo, e o Espírito
descendo como pomba sobre ele. 11Então veio dos
céus uma voz: “Tu és o meu Filho amado; em ti me
agrado”. Marcos 1:9-11
O próprio Deus Pai disse, mais de uma vez, que
Jesus veio dele e o agradava em tudo.

Veja a Palavra de Deus
[H] Naquela ocasião, refere-se ao tempo em que
João apareceu batizando no deserto (v 4). [G] Nazaré da Galileia, uma vila desconhecida e tão pequena que é mencionada pela região onde estava,
ao norte da Judeia. [G] Jordão, o rio, principal recurso hídrico na Judeia. [L] Filho amado, amor, na
língua grega, tem o significado de preferência ou
escolha, portanto, ‘Filho escolhido’. [L] me agrado,
na língua original significa ‘ter uma boa opinião sobre algo ou alguém’.
1. Quais são as três informações que Marcos dá
para identificar Jesus com as pessoas comuns?
Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão.
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2. Quais as três informações que Marcos dá
para mostrar que Jesus não era uma pessoa comum? Assim que saiu da água, Jesus viu o céu
se abrindo, e o Espírito descendo como pomba
sobre ele.
3. Quais as três informações que Marcos dá para
mostrar que Jesus era uma pessoa especial para
Deus? Então veio dos céus uma voz: “Tu és o
meu Filho amado; em ti me agrado”.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos foi um escritor objetivo, mas bastante caprichoso com seu texto. Nessa história em que ele nos
mostra a pessoa de Jesus, ele começa por identificálo como pessoa comum: seu nome é comum, nasceu e morava em uma vila pequena e veio para ser
batizado, exatamente como todos faziam. Mas ele
era uma pessoa diferente: Jesus viu o céu se
abrindo; viu o Espírito de Deus descendo com a aparência (ou o movimento) de uma pomba, e o Espírito
de Deus veio sobre (ou dentro) dele. E Deus mostrou
que ele era especial: Deus falou com ele desde os
céus; deu disse que ele era seu filho escolhido e
Deus disso que tinha uma boa opinião sobre ele.
Quando queremos apresentar um amigo a alguém,
falamos de suas principais características para
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diferenciá-lo da multidão. Assim, as pessoas a quem
apresentamos o amigo podem se interessar em fazer amizade com ele. Como Marcos procurou interessar seus leitores para serem amigos de Jesus?

Sinta a Palavra de Deus
Note que, apesar de Jesus se batizar como todas as
pessoas que se arrependiam de seus pecados, Jesus não havia ofendido a Deus ao fazer coisas que
Deus não gosta. Todos podem dizer que são filhos
de Deus, mas Jesus era o filho escolhido, preferido,
e o Pai tinha uma boa opinião sobre ele!
Ter um amigo verdadeiro é uma grande ajuda
quando passamos por tempos difíceis e deixa nossos bons momentos ainda melhores. Marcos escreveu para apresentar Jesus às pessoas e se esforçou
em interessá-las na pessoa muito especial que Jesus é. Apesar de ele ter escolhido viver como uma
pessoa comum, entre pessoas comuns, ele sempre
foi alguém para lá de especial. Será que Marcos conseguiu despertar seu interesse em conhecer melhor
Jesus? As características que tornam Jesus tão especial, chamaram sua atenção? Se você se interessou em conhecer mais sobre Jesus, se deseja ser
seu amigo, diga isso a ele. Converse com Jesus em
oração, ele escuta 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, 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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