Marcos 06

E começou a ensinar
Há religiões de todos os
tipos e para todos os gostos. Também existe todo
o tipo de espíritos, demônios, entidades invisíveis
que podem afetar a vida
das pessoas. Muita gente
se deixa impressionar por
isso e até se dedica a entender essas coisas e
buscar orientação nelas.
Apresentando
Jesus,
Marcos disse que ele tem
um poder que ninguém
mais tem e que esse poder se manifesta no ensino dele. Você valoriza o
ensino de Jesus?
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
21Eles

foram para Cafarnaum e, logo que chegou o
sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. 22Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem
autoridade e não como os mestres da lei. 23Justo
naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: 24“O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos
destruir? Sei quem tu és: o Santo de Deus!”
25“Cale-se e saia dele!”, repreendeu-o Jesus. 26O
espírito imundo sacudiu o homem violentamente e
saiu dele gritando.
27Todos ficaram tão admirados que perguntavam
uns aos outros: “O que é isto? Um novo ensino —
e com autoridade! Até aos espíritos imundos ele dá
ordens, e eles lhe obedecem!” 28As notícias a seu
respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Marcos 1:21-28
Havia um poder interior no ensino e nas ações de
Jesus; isso deixava as pessoas admiradas.

Veja a Palavra de Deus
[G] Cafarnaum, cidade da província da Galileia
onde Jesus residiu. [A] sábado, dia sagrado para os
judeus, dedicado ao estudo das Escrituras. [A]
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sinagoga, o lugar de reunião onde os judeus se reuniam para estudar as Escrituras. [L] tem autoridade... com autoridade, a palavra traduzida como
‘autoridade’ aqui é, literalmente, ‘ser para fora’, uma
autoridade interior, pessoal, que vem do caráter. [A]
mestres da lei, estudiosos que faziam cópias autorizadas das Escrituras Sagradas e que conheciam
os comentários que as explicavam. [L] possesso,
significa que um outro espírito estava dentro dele, e
o texto mostra que o controlava. [T] espírito imundo,
uma entidade imunda, suja, inaceitável para Deus.
[T] Santo de Deus, santo significa ‘diferente’ daquilo
que é comum, Jesus era diferente pois veio de
Deus e pertencia a ele. [G] Galileia, uma das três e
a maior das três províncias romanas da Palestina,
onde ficava Cafarnaum.
1. Como Jesus cumpria sua missão e qual era a
reação das pessoas a isso? Eles foram para Cafarnaum e, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque
lhes ensinava como alguém que tem autoridade
e não como os mestres da lei.
2. Qual foi a reação de um espírito imundo ao
ensino de Jesus e como Jesus agiu naquele
caso? Justo naquele momento, na sinagoga, um
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homem possesso de um espírito imundo gritou:
“O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és: o Santo
de Deus!” “Cale-se e saia dele!”, repreendeu-o
Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando.
3. Como as pessoas reagiram quando Jesus
mandou o espírito imundo sair e o que as levou
a isso? Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: “O que é isto? Um
novo ensino — e com autoridade! Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem!” As notícias a seu respeito se espalharam
rapidamente por toda a região da Galileia.

Ouça a Palavra de Deus
Você acha que Marcos deu ênfase ao espírito
imundo e ao modo como Jesus o expulsou? Não!
Isso é secundário nesse texto. Ouvimos que Jesus
ensinava com autoridade e foi isso que deixou as
pessoas maravilhadas e aterrorizou o espírito
imundo que até então estava sossegado. O espírito
entendeu que o ensino de Jesus os destruía. Depois
que Jesus advertiu o espírito imundo para ficar quieto e sair, as pessoas novamente ficaram maravilhadas com o seu ensino. O ensino dele era diferente
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pois era apresentado com uma autoridade superior,
uma autoridade que vinha de dentro, uma autoridade ligada ao seu caráter.
Jesus era diferente, e tanto o povo como até
mesmo os espíritos imundos (referiu-se a si no plural) perceberam isso. Jesus tinha uma autoridade
que vinha de dentro, se originava em seu caráter
divino. Mas a diferença, o poder que havia nele não
se manifestava na expulsão de demônios primeiramente e sim no ensino. Nisso Jesus era diferente
dos escribas, pessoas com altíssimo status na religião judaica. O ensino deles consistia em repetir o
que outros disseram antes, mas Jesus falava em
primeira mão, ele ensinava como quem experimentava o que dizia.

Sinta a Palavra de Deus
O mundo não se resume naquilo que nossos sentidos naturais podem captar. Existem ensinos religiosos de todos os tipos e todo um conjunto de entidades invisíveis que interferem em nosso mundo. A
Bíblia não ignora isso. Já vimos, na seção 04, que
Satanás tentou Jesus, agora vemos um espírito
imundo que se instalou confortavelmente no lugar
onde as pessoas de maior status religioso ensinavam. Mas pense bem, qual a importância disso?
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Muitas pessoas ficam impressionadas com uma religião ou com espíritos, demônios, entidades, e começam a ouvir e até a seguir suas orientações. Jesus os superou e mandou os espíritos calarem-se e
saírem de cena. Eles não eram importantes. O que
importava mesmo era o ensino de Jesus. Esse ensino foi apresentado com maior autoridade e era capaz de destruir os espíritos imundos. As pessoas
entenderam isso naquele momento e se deixaram
maravilhar, ficaram admiradas com o ensino e os
espíritos malignos tiveram medo.
Você também acha o ensino de Jesus mais poderoso do que a religiosidade e o espiritualismo? Você
valoriza e quer buscar o ensino de Jesus? Então
diga isso a ele. Diga a Jesus que você quer mais do
ensino dele, porque esse ensino é poderoso para
destruir falsos ensinamentos e os espíritos impuros
que atacam e controlam a mente das pessoas.
Converse com Jesus sobre esse estudo que você
está fazendo no livro de Marcos. Peça que Jesus
lhe dê perseverança e entendimento de tudo o que
Jesus ensinou, com palavras e com exemplos.
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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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