Marcos 07

Curou muitos que sofriam
Você já sofreu rejeição
por causa de sua condição social, física ou emocional e espiritual? Já
sentiu o abandono e a
sensação de não ter a
mínima importância para
quem poderia lhe ajudar? Marcos continua a
apresentar Jesus como o
filho preferido de Deus,
como aquele que torna
acessível o governo divino para nós. Ele tem
poder sobre tudo e todos, e usa esse poder
para ajudar também os
que são rejeitados. Vamos estudar esse texto.
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
29Logo

que saíram da sinagoga, foram com Tiago e
João à casa de Simão e André. 30A sogra de Simão
estava de cama, com febre, e falaram a respeito
dela a Jesus. 31Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a
deixou, e ela começou a servi-los.
32Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou
a Jesus todos os doentes e os endemoninhados.
33Toda a cidade se reuniu à porta da casa, 34e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças.
Também expulsou muitos demônios; não permitia,
porém, que esses falassem, porque sabiam quem
ele era. Marcos 1:29-34
Jesus sempre se importou com as pessoas e cuidou delas em seus sofrimentos e dificuldades.

Veja a Palavra de Deus
[A] sinagoga... se reuniu, sinagoga é o lugar de reunião em que Jesus esteve no sábado de manhã; ao
anoitecer a cidade se reuniu, e a palavra usada na
língua original tem a mesma raiz, unindo as duas
reuniões. [B] Tiago e João... Simão e André, os dois
pares de irmãos chamados por Jesus, como vimos
na seção 05, aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. [A] Ao anoitecer, depois do pôr do sol,
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os judeus deviam reservar o sábado para Deus,
isso incluía não fazer esforços como caminhar ou
carregar peso; o sábado era contado do anoitecer
de sexta-feira até o anoitecer do sábado, portanto,
quando essa nova reunião aconteceu já era domingo para eles. [T] não permitia, porém, que esses
falassem, já vimos que Jesus não permitiu que o
espirito impuro falasse dele na sinagoga, na seção
06, e isso vai se repetir ainda outras vezes.
1. Quantas pessoas estavam com Jesus naquela
situação, como estava a sogra de Pedro e o que
fizeram sobre isso? Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão
e André. A sogra de Simão estava de cama, com
febre, e falaram a respeito dela a Jesus.
2. Como Jesus agiu para com a sogra de Pedro
depois que os quatro seguidores lhe falaram
dela? Então ele se aproximou dela, tomou-a pela
mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou,
e ela começou a servi-los.
3. O que aconteceu quando o sábado passou e
como Jesus agiu naquela situação? Ao anoitecer,
depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos
os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade
se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos
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que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios;
4. Qual foi a atitude de Jesus quanto aos demônios que estavam nas pessoas e por que agiu
assim? não permitia, porém, que esses falassem,
por que sabiam quem ele era.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos apresenta a boa notícia do Reino de Deus
como Jesus pregava. Antes de tudo, ele quis apresentar o Rei. Ele descreve como Jesus governa sobre tudo, vencendo Satanás, os demônios e as doenças. Mas ele também quis mostrar que Jesus usa
seu poder para produzir o bem para as pessoas,
como um verdadeiro rei deveria fazer. Ele ensina os
religiosos, liberta os endemoninhados, ajuda as
mulheres, cura os doentes e supre seus seguidores.
Jesus foi à reunião na sinagoga pela manhã. Mesmo
que houvesse um homem com um espírito imundo
disfarçado ali, três grupos de pessoas não eram bem
vindas: mulheres, doentes e endemoninhados. As
mulheres ocupavam um lugar muito secundário naquela sociedade, e não era aceitável um homem se
importar com elas, mesmo que fossem da própria família. Porém, quando Jesus ouviu falar da sogra de
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Pedro, ele se importou com ela e se dispôs a ajudála. Quando o sábado terminou e as pessoas podiam
andar e carregar peso, formou-se uma ‘sinagoga’
dos rejeitados na frente da casa de Pedro, onde Jesus se hospedou, e ele se importou com eles, curando todo o tipo de enfermidades e expulsando
qualquer demônio que tivessem. Mas não deixava
os demônios falarem dele, porque não precisava do
testemunho de seres malignos e nem seria assim
que as pessoas entenderiam quem ele é.
Dessa forma Marcos apresentou Jesus como alguém que tem poder sobre tudo e sobre todos e usa
esse poder para ajudar as pessoas em suas necessidades, mesmo as que são rejeitadas.

Sinta a Palavra de Deus
Você já sofreu discriminação? Alguém já rejeitou
você por questões de status, posses, raça, ou por
alguma condição que você não pudesse evitar,
como uma doença ou deficiência? Você já sofreu
pressão para ficar de fora de um grupo ou atividade? Já sentiu que ninguém se importava ou lhe
dava atenção? Já sofreu o abandono das pessoas
que tinham o poder de ajudar você? Então olhe novamente para Jesus. Ele é o filho preferido de Deus,
o escolhido para reinar sobre tudo e todos. Quando
A boa notícia do Rei

Marcos 07. Curou muitos que sofriam

ele chegou a esse mundo, o governo de Deus se
tornou acessível a todas as pessoas, mesmo aquelas que são discriminadas por sua condição social,
como as mulheres daquele tempo, ou sua situação
física, como os doentes, e ainda seu estado emocional/ espiritual, como os endemoninhados.
Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos e usa
esse poder para ajudar também aqueles que são
rejeitados, discriminados, colocados de lado. É assim que o Reino de Deus funciona, é assim que Jesus governa como o escolhido de Deus para reinar.
Não importa se você sofreu rejeição. Jesus quer
ajudar você, lhe curar, libertar e suprir. Tudo o que
você precisa é ficar diante dele, se reunir com ele,
segui-lo e deixar ele agir. Então converse com Jesus. Diga a ele que você veio, que está perto dele
e espere pela ação libertadora de Jesus. Espere sabendo o tipo de pessoa que Jesus é.
Além disso, quero que você se lembre do bonito papel que os quatro seguidores de Jesus tiveram: “falaram a respeito dela a Jesus”. Pense também na
ação do povo: “o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados”. Se você tem um
amigo ou amiga que está sofrendo rejeição, enfermidade, opressão ou privação, fale dessa pessoa
para Jesus, traga-a para perto 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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