Marcos 08

Onde ficou orando
Não é fácil decidir a carreira a seguir e talvez
você já percebeu que
olhar as profissões que
pagam mais, as que melhor ajudam as pessoas
ou mesmo seguir o conselho de amigos e familiares não ajuda a tomar a
decisão correta. No texto
que vamos estudar hoje,
Jesus estava em um momento de questionar qual
era sua missão de vida.
Você verá como Jesus
teve certeza e como se
realizou e poderá seguir
o exemplo dele para saber o que vai fazer.
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 para discipular informe quantas cópias
serão feitas a <marcos@pacificadores.org>.
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Leia a Palavra de Deus
35De

madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar
deserto, onde ficou orando. 36Simão e seus companheiros foram procurá-lo 37e, ao encontrá-lo, disseram: “Todos estão te procurando!”
38Jesus respondeu: “Vamos para outro lugar, para
os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim”. 39Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Marcos 1:35-39
Para saber aonde ir, o que fazer e que resultado
obter, Jesus consultou Deus Pai em oração.

Veja a Palavra de Deus
[A] De madrugada, quando ainda estava escuro, no
original é uma construção com três advérbios para
dizer o quão dentro da noite era. [G] um lugar deserto, não deserto de vegetação, mas de pessoas,
um lugar ermo. [B] Simão e seus companheiros,
isto é, Pedro e André, Tiago e João. [L] foram procurá-lo, o termo usado na língua original poderia ser
traduzido como caçar ou perseguir bem de perto, o
que indica o esforço que fizeram para encontrar Jesus. [L] pregue... pregando, comunicar uma mensagem publicamente e com autoridade, como um
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arauto real, divulgando uma mensagem oficial – Jesus comunica a boa notícia assim no primeiro capítulo e manda seus seguidores fazerem o mesmo no
último capítulo. [G] toda a Galileia, uma das três e
a maior província romana da Palestina. [H] sinagogas, lugar de reunião dos judeus, essa informação
define o período inicial do ministério de Jesus,
quando ainda lhe era possível falar nas sinagogas,
porque ainda não era popular e nem havia despertado a perseguição dos líderes religiosos.
1. Depois do sucesso de horas antes, quando curou e libertou tantas pessoas, o que Jesus fez
ainda de madrugada, antes do sol nascer? De
madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus
levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.
2. Quando perceberam que Jesus não estava em
casa, o que Pedro e os outros seguidores fizeram, e qual foi a razão disso? Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo,
disseram: “Todos estão te procurando!”
3. Depois de haver orado desde quando estava
escuro e até ser encontrado, como Jesus respondeu à intensa procura dos seguidores e da
multidão? Jesus respondeu: “Vamos para outro
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lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim”.
4. O que Marcos relata sobre as ações de Jesus
após a resolução que ele tomou depois de haver
orado tantas horas? Então ele percorreu toda a
Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando
os demônios.

Ouça a Palavra de Deus
Nesse relato, Marcos nos mostra como Jesus reagiu ao sucesso do dia anterior. Jesus começou ensinando e expulsando um espírito imundo na sinagoga, depois curou a sogra de Pedro em casa e curou e libertou muitas pessoas na rua. Esse sucesso
fez com que ‘todos’ estivessem procurando Jesus
(pesquisando) com muito interesse. Até mesmo
seus discípulos, motivados pela busca das pessoas,
saíram ‘caçando’ Jesus até encontrá-lo.
Jesus havia saído para orar, e Marcos usa três advérbios para nos informar que essa oração não era
a que todo judeu fazia ao nascer do sol. Também
orar por várias horas, desde a madrugada até ser
encontrado, não era o costume, e sabemos que muitos religiosos achavam isso errado. O fato é que essas horas de oração deram a Jesus a certeza de sua
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missão: “Foi para isso que eu vim”. É a mesma palavra usada no original em “saiu de casa”, mas trata
de algo diferente, Jesus saiu de casa para orar, mas
saiu ‘do céu’ para pregar. Depois de orar tantas horas, certamente perguntando ao Deus Pai sobre sua
missão, Jesus soube que pregar, falar publicamente
com autoridade sobre o Reino de Deus (Lucas 4:43),
era o que devia fazer. Os discípulos estavam preocupados em atender às necessidades das pessoas,
mas Jesus queria fazer a vontade do Pai.

Sinta a Palavra de Deus
Você já decidiu o que vai fazer da sua vida?
Quando a gente chega ao ensino médio essa questão se torna urgente. Às vezes, durante a faculdade,
nos questionamos se escolhemos a carreira certa,
e isso ainda se repete durante a vida profissional,
até quando lideramos outras pessoas nos objetivos
que devem alcançar. A vida é curta e quem não se
decide logo sobre o que fazer perde tempo precioso.
Mas essa decisão não é fácil.
Vejo três coisas pressionando Jesus e que nos tentam também, a tomar a decisão errada. O sucesso
da noite anterior parece ter levado Jesus a questionar se deveria continuar em Cafarnaum, as necessidades de tantas pessoas doentes e oprimidas por
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demônios também pesou e ainda mais com a insistência dos amigos. Mas Jesus agiu contrariamente a
todas essas pressões. Nem o sucesso, as necessidades das pessoas ou a pressão dos amigos! Jesus
orou por pelo menos três horas e, quando os seus
seguidores chegaram, sabia exatamente onde ir, o
que fazer e até que resultado devia obter.
Marcos nos apresenta a pessoa de Jesus, e o destaca como alguém que sabia qual era sua missão,
que era impulsionado pelo Espírito e que encontrava certeza na oração. Jesus não orava como os
religiosos costumavam orar, ele orava fora de hora
e fora de lugar. Jesus não tinha medo de incomodar
Deus com suas orações, ele era o filho preferido de
seu Pai. Foi orando que Jesus descobriu e teve certeza da missão que devia cumprir.
Ouvi um amigo dizer que ‘nem toda visão é uma missão’. Infelizmente muitas pessoas não entendem
isso. Jesus nos deu um exemplo valioso para identificarmos nossa missão: ele orou durante horas perguntando a Deus sobre o que deveria fazer. Então
soube que a vontade de Deus é que ele comunicasse o Evangelho do Reino. Fazendo isso ele até
fez outras coisas, mas nunca se desviou de sua missão divina. Vendo o exemplo de Jesus, o que você
vai fazer? Como terá certeza de sua missão?
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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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