Marcos 05

Proclamando as boas novas
O que você vai ser
quando crescer? Já lhe
devem ter feito essa pergunta um milhão de vezes. As pessoas nos perguntam isso pois saber
qual é a missão, o propósito de vida, o motivo de
estar nesse mundo, é
uma boa forma de conhecer alguém. Por isso
Marcos quis contar qual
era a missão de Jesus.
Você já definiu sua missão, o que vai fazer da
sua vida? Hoje você verá
que a missão de Jesus é
nos dar uma missão!
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
14Depois

que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. 15 “O
tempo é chegado”, dizia ele. “O Reino de Deus está
próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas!”
16Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois
eram pescadores. 17E disse Jesus: “Sigam-me, e eu
os farei pescadores de homens”. 18No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
19Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago,
filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as
suas redes. 20Logo os chamou, e eles o seguiram,
deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no
barco. Marcos 1:14-20
Jesus comunicava a boa notícia de Deus, de que
ele reinaria, isto é, governaria as pessoas.

Veja a Palavra de Deus
[H] Depois que João foi preso, esse João é o João
Batista que vimos em nosso segundo encontro, Lucas relatou o motivo de sua prisão (veja Lucas
3:19,20). [G] Galileia, uma e a maior das três províncias romanas em que estava dividido o território de
Israel, região onde Jesus morava. [L] proclamando
as boas novas de Deus, literalmente ‘a boa notícia
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vinda de Deus’. [L] “O tempo é chegado”, literalmente, ‘a oportunidade está completa’. [L] “O Reino
de Deus está próximo, isto é, o Reino ou o governo
de Deus está perto ou até presente. [L] Arrependamse e creiam nas boas novas, arrepender-se é mudar
de mente, e crer é permanecer convicto. [L] Jesus
viu... viu, Jesus ‘percebeu’ quatro homens, dois deles, provavelmente três ou até os quatro, já conhecia
– o próprio João, entre eles, relatou seu primeiro encontro, meses antes, na Judéia, na época em que
Jesus foi batizado (veja João 1:35-51). [B] Simão...
André... Tiago... João, Simão era chamado de Pedro,
nome que Jesus lhe deu conforme Mateus 3:16;
João, que escreveu seu Evangelho, três cartas e o
livro do Apocalipse, provavelmente era o mais novo,
ainda adolescente nessa época; os quatro fizeram
parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus.
1. Qual era a missão de Jesus e em que condições de tempo, de lugar e de modo, Marcos relata que ele começou a cumpri-la? Depois que
João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus.
2. Quais as três frases em que Marcos resume a
pregação de Jesus e o que, entre essas frases é
‘a boa notícia de Deus’? “O tempo é chegado”,
dizia ele. “O Reino de Deus está próximo.
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Arrependam-se e creiam nas boas novas!”
3. Quando Jesus encontrou Simão e André,
que proposta fez a eles, e que reação tiveram?
Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu
Simão e seu irmão André lançando redes ao
mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: “Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”.
No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
4. Como Jesus agiu quando também encontrou
Tiago e João, e como eles reagiram? Indo um
pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho
de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as
suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram,
deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos quis apresentar Jesus e, por isso, falou da
missão dele de proclamar, isto é, falar como enviado de Deus. Jesus realizou sua missão em um
tempo difícil, quando seu primo havia sido preso,
em um lugar difícil, a região onde cresceu e era conhecido, nunca dizendo o que queria, mas falando
apenas o que vinha de Deus Pai. Marcos nos
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apresentou o resumo, a parte mais importante da
mensagem de Deus que Jesus comunicava. Jesus
dizia que a oportunidade estava completa, isto é, a
chance era aquela!
Que oportunidade? Que chance? O Reino de Deus
estava perto, estava presente! Para entender isso,
você precisa pensar em um modelo de governo absolutista, onde o rei tem governo total sobre as pessoas que ele governa. Jesus estava dizendo, a pessoas com a vida desgovernada, que o governo absoluto de Deus estava ao alcance delas, inteiramente disponível.
Essa era a boa notícia e, para aproveitá-la, as pessoas deviam mudar sua mente, mudar o modo
como pensavam e ter total convicção disso, acreditar completamente nesse governo de Deus. O
que Jesus quis dizer com ‘a chance é essa, o governo de Deus está disponível’? O que havia mudado na história para tornar possível, a partir daquele momento, que as pessoas fossem governadas por Deus? Depois, quando Jesus chamou homens que já o conheciam para segui-lo, ele disse
que os faria ‘pescadores de homens’. O que isso
significa, se pensarmos que a boa notícia de Jesus
é que o governo de Deus estava disponível a partir
daquele momento?
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Sinta a Palavra de Deus
As novas gerações são bastante independentes,
muito individualistas, acham que podem tudo sozinhas, então demoram a perceber que precisam do
governo de Deus. Por isso, o terceiro elemento da
mensagem de Jesus é ‘mudem sua forma de pensar e acreditem completamente na boa notícia’. As
vezes demora até as pessoas estarem afundadas
nas drogas, ou terem se envolvido em um problema
para o qual não encontram solução, para que, finalmente, percebam que não temos o controle de
nossa vida, e que ela está, de fato, desgovernada,
em rota de destruição. Precisamos mudar de mente,
deixar o orgulho e a rebeldia, reconhecer que precisamos do governo de Deus. Para fazer isso, como
Pedro e André, Tiago e João, deveremos deixar
tudo e seguir Jesus. Ele é o governo de Deus para
nós. Parar de fazer e deixar que ele faça, essa é a
missão de Jesus em nossa vida e através de nós
também. Sua mente já mudou? Você já percebeu
que precisa do Reino, do governo de Deus em sua
vida? Chegou à conclusão e tem disposição para
seguir Jesus, deixando Deus governar sua vida
através dele? Acredita que a chance de Deus reinar
em sua vida através de Jesus é a boa notícia? Diga
isso a Jesus, ele está ouvindo você. Diga que você
quer segui-lo, que deseja o governo de Deus em
sua vida através dos ensinos e do exemplo dele.
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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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