Marcos 04

O Espírito o impeliu
Certamente você já passou por muitos testes na
escola; eles fazem parte
do aprendizado. A vida
também tem provas que
revelam nosso caráter,
quem nós somos como
pessoas, e nos ajudam a
ver o que ainda precisamos melhorar. No texto
que veremos hoje, Jesus
nos deu o exemplo de
como enfrentar as provas da vida, mesmo as
mais difíceis, e sair vencendo. Você vai descobrir o segredo de Jesus
para passar direto pelas
provas da vida.
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
12Logo

após, o Espírito o impeliu para o deserto.
esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos
o serviam. Marcos 1:12,13
13Ali

Em tudo o que fazia, até nas dificuldades, Jesus era
dirigido e apoiado pelo Espírito de Deus.

Veja a Palavra de Deus
[B] Espírito, Marcos relacionou o Espírito de Deus
com a missão de Jesus (v 8), com sua identidade
(v 10) e agora com sua atividade (v 12). [L] impeliu,
a palavra, originalmente, traz a ideia de um forte
impulso. [G] deserto, João batizava em uma região
desabitada (v 4), e agora o Espírito de Deus impulsionou Jesus para um lugar sem outras pessoas,
somente animais selvagens. [L] tentado, a palavra
significa literalmente ‘provado’, ‘testado’, ‘examinado’. [B] Satanás, palavra com origem na língua
hebraica que significa ‘aquele que é ou age como
adversário’, oponente ou inimigo. [L] os anjos, a
palavra significa literalmente ‘mensageiros’.
1. Depois de descer sobre Jesus como uma
pomba, o que o Espírito de Deus fez com ele?
Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto.
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2. Quanto tempo Jesus ficou em uma região desabitada e o que aconteceu durante aquele período? Ali esteve quarenta dias, sendo tentado
por Satanás.
3. Quem estava com Jesus durante a tentação e
quem o serviu? Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam.

Ouça a Palavra de Deus
É interessante notar a constante presença do Espírito de Deus (o Espírito Santo) na vida de Jesus.
Mergulhar as pessoas no Espírito seria a missão de
Jesus, o Espírito veio sobre ele para distingui-lo entre as pessoas, o Espírito o impulsionou para o deserto. Nesse texto, as ações de Jesus, tanto como
sua missão e identidade, foram motivadas pelo Espírito. Jesus foi testado, provado, examinado ou experimentado por Satanás. Veja que Satanás não
tem importância aqui, ele é apenas o oponente, o
adversário ou inimigo que aplicou o teste. O importante é que Jesus foi impulsionado pelo Espírito de
Deus, então, mesmo ficando só (apenas animais
selvagens estavam ali), por um longo período (40
dias) e sendo testado, deu tudo certo! Os mensageiros de Deus o atenderam. As pessoas religiosas
dão grande importância a Satanás, como culpado
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pelo mal que lhes acontece, e aos anjos, como
eventual socorro, e acham que essas entidades podem afetar a vida delas. Mas qual era a motivação
de Jesus conforme esse texto? De quem foi o impulso que o guiou na direção certa?

Sinta a Palavra de Deus
Ouvi alguém dizer que somos testados para nós
mesmos nos conhecermos, pois Deus já sabe
quem somos. Se você perguntar a qualquer professor, ele lhe dirá que os testes ou provas são uma
parte importante da nossa aprendizagem. Isso
acontece em nossa vida. Somos testados para
aprender quem somos, qual é nosso caráter e para
saber onde devemos melhorar. Mas, conforme o
exemplo de Jesus, Satanás não é importante nesse
assunto, nem devemos recorrer primeiro aos anjos.
O que pode garantir que vai dar tudo certo, mesmo
que pareça estarmos sozinhos enquanto somos
testados? Você gostaria de receber o impulso do
Espírito de Deus para tudo o que vai fazer? Gostaria de ter a companhia dele quando ninguém estiver
ao seu lado? Quer que dê tudo certo quando passar
por provas nessa vida? Então converse com Jesus!
Ele mostrou na própria vida quão importante é sermos impulsionados pelo Espírito Santo, e é ele
mesmo quem pode nos mergulhar nesse Espírito.
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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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