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Seja purificado
A próxima história que
Marcos contou é a de um
homem com uma doença
nojenta, que afastava a
todos. Ele se aproximou
de Jesus e, pela primeira
vez não foi rejeitado. Sua
vida mudou completamente. Muitas vezes sofremos por coisas que
deixam os outros envergonhados ou com nojo de
nós. Essa história nos
ajuda a entender que a
missão de Jesus nos leva
a superar situações assim e a ser verdadeiramente livres. Ele nos
aceita e nos transforma,
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2ª parte

A missão
O que você pode esperar de Jesus? O que ele pode
fazer por você? As multidões queriam que Jesus
suprisse suas necessidades, mas ele tinha uma
missão muito superior a isso: chamar pessoas perdidas e confusas para se entregarem ao bom governo de Deus e serem orientadas por Ele. Quando
dirigimos nossa própria vida, falhamos e nos destruímos. Nós precisamos do Reino de Deus. Nas
histórias seguintes, Marcos mostrou como Jesus
cumpriu essa missão.
Esse é o nosso 9º encontro. Se você fez os 8 estudos anteriores, já tem uma boa ideia de quem é Jesus. Você viu aspectos da pessoa dele que histórias e filmes não conseguem contar, somente a Palavra de Deus, pois ela foi inspirada a homens como
João Marcos pelo próprio Espírito de Deus.
Nas próximas histórias Marcos continuou revelando
a pessoa de Jesus, mas veremos uma ênfase especial na missão dele. Vamos entender o que Jesus
veio fazer nesse mundo. Novamente, ficaremos
surpresos, pois o que as pessoas acham que Jesus
veio fazer, nem sempre confere com a realidade.
Mas a Palavra de Deus é a verdade!
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Leia a Palavra de Deus
40Um

leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de
joelhos: “Se quiseres, podes purificar-me!”
41Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: “Quero. Seja purificado!” 42Imediatamente, a lepra o deixou, e ele foi purificado.
43Em seguida, Jesus o despediu, com uma severa
advertência: 44“Olhe, não conte isso a ninguém.
Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua
purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para
que sirva de testemunho”. 45Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia.
Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente
em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares
solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente
de todas as partes. Marcos 1:40-45
Ninguém queria os leprosos, mas Jesus curou este
para que ele fizesse o que a Bíblia diz.

Veja a Palavra de Deus
[A] Um leproso... a lepra, originalmente, a palavra
tem raiz em ‘descascar’ e representa qualquer doença que fazia a pele descascar; a lepra tinha implicações religiosas para os judeus e as leis acerca
dela estão em Levítico 13:1-46. [A] aproximou-se...
tocou nele, a Lei e os costumes determinavam aos
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leprosos não se aproximar de pessoas saudáveis e
muito menos serem tocados por elas; o mau cheiro
e a aparência repugnante também afastavam as
pessoas, exceto Jesus. [T] purificar-me... purificado,
a lepra era a doença que mais distintamente impedia as pessoas de cultuar; os leprosos eram considerados inaceitáveis (impuros) perante Deus e
quem os tocasse se tornaria inaceitável também. [L]
Cheio de compaixão, originalmente a palavra vem
de ‘entranhas’, é como quando dizemos ‘um frio na
barriga’, ‘uma dor na boca do estômago’, ‘uma batedeira no coração’, indicando emoções fortes. [T]
sacerdote... sacrifícios, os líderes religiosos eram
encarregados de dar o atestado de saúde, particularmente no caso da lepra, e de receber a oferta que
confirmava a cura (veja Levítico 14:1-32). [B] Moisés, foi o organizador da nação judaica e escreveu
a Lei, os escritos sagrados que lhe serviram como
constituição; muitas vezes seu nome é usado como
figura de linguagem para se referir às Escrituras.
1. Quais as quatro atitudes surpreendentes do leproso para com Jesus? Um leproso aproximouse dele e suplicou-lhe de joelhos: “Se quiseres,
podes purificar-me!”
2. Quais quatro atitudes de Jesus, conforme Marcos, o distinguiram de qualquer outra pessoa no
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trato com um leproso e que resultado obteve?
Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: “Quero. Seja purificado!” Imediatamente, a lepra o deixou, e ele foi purificado.
3. Além de querer, com forte emoção, tornar puro
o leproso, o que mais Jesus quis com a mesma
intensidade? Em seguida, Jesus o despediu, com
uma severa advertência: “Olhe, não conte isso a
ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés
ordenou, para que sirva de testemunho”.
4. Como o homem, limpo, contrariou a vontade de
Jesus e qual a consequência disso? Ele, porém,
saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais
entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim
mesmo, vinha a ele gente de todas as partes.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos continua apresentando Jesus. Podemos
vê-lo pelos olhos do leproso: a) ele se aproximou
sabendo que Jesus não o rejeitaria, mesmo quando
todos tinham nojo dele; b) ele falou bem de perto
com Jesus, suplicou como quem pede favor a um
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amigo; c) ele dependeu da vontade de Jesus, ajoelhando-se e dizendo “se quiseres”; d) ele confiou no
poder de Jesus “podes purificar-me”. A resposta de
Jesus, conforme Marcos descreveu, é ainda mais
reveladora da pessoa que Jesus é: a) ele se emocionou profundamente com a situação do leproso;
b) ele estendeu a mão, fez um movimento em direção ao leproso, não para longe dele, como as outras pessoas; c) ele tocou nele e, originalmente, a
palavra tem o sentido de modificar pelo toque, é um
toque íntimo, carinhoso, que afeta o outro; d) ele
disse “Quero. Seja purificado”, demonstrando sua
boa vontade. O resultado é que a lepra sumiu imediatamente e o homem ficou purificado, aceitável.
Mas o que chama atenção aqui é a missão de Jesus
para com as pessoas. Jesus demonstrou boa vontade em que o homem fosse purificado, mas também que ele cumprisse as Escrituras, que fizesse o
que a Palavra de Deus diz: “Olhe, não conte isso a
ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça
pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho”. A questão não
era contar aos outros, mas fazer tudo de acordo com
a Palavra de Deus e Jesus expressou isso também
com forte emoção. Veremos essa ênfase em obedecer à Bíblia constantemente na ação, no exemplo e
no ensino de Jesus.
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Infelizmente, aquele homem não continuou a fazer
as coisas conforme a vontade de Jesus, de acordo
com a Bíblia, em submissão ao Reino (governo) de
Deus. Ao contar aos outros apenas a cura e não o
chamado de Jesus para viver de acordo com a Palavra de Deus, ele atraiu mais gente com o mesmo
desejo, interessada em receber apenas benefícios,
mas não em obedecer a Deus. Isso sempre foi um
problema para Jesus, pois contraria sua missão de
nos colocar debaixo do governo de Deus.

Sinta a Palavra de Deus
Você já esteve em uma situação em que não podia
falar sobre um assunto com as pessoas à sua volta,
pois teriam vergonha ou nojo de você? Olha, qualquer que seja o assunto, mesmo o segredo mais
complicado, você pode falar disso com Jesus, ele
vai ouvir você. Faça como aquele leproso, aproxime-se de Jesus sabendo que ele não lhe rejeitará,
fale com ele de perto, pois Jesus vai lhe escutar,
dependa da vontade dele, porque é boa, e dependa
do poder dele, porque pode tudo. Mas saiba disso,
Jesus quer purificar você, quer mudar sua vida, e
quer também que você viva de acordo com a Palavra de Deus. Você quer essa transformação que Jesus faz em sua vida? Quer viver de acordo com o
que Deus diz? Diga isso a Jesus, então.
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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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