Marcos 10

Autoridade para perdoar
Muitas pessoas criam um
Jesus da sua própria cabeça. Como os religiosos
dessa história, eles
acham que podem decidir o que Jesus deve fazer e o que não deve.
Mas isso não pode mudar a missão de Jesus.
Na emocionante história
que veremos hoje, Jesus
realizou sua missão
mesmo que não fosse o
que as pessoas queriam
ou gostavam. Prepare-se
para ver, mais uma vez,
qual é a missão de Jesus
e que efeito ela tem sobre as nossas vidas.
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
1 Poucos

dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele
estava em casa. 2Então muita gente se reuniu ali,
de forma que não havia lugar nem junto à porta;
e ele lhes pregava a palavra. 3Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por
quatro deles. 4Não podendo levá-lo até Jesus,
por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. 5Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados estão perdoados”.
6Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: 7“Por que esse homem
fala assim? Está blasfemando! Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus?”
8Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso
que eles estavam pensando e lhes disse: “Por que
vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? 9Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os
seus pecados estão perdoados, ou: Levante-se,
pegue a sua maca e ande? 10Mas, para que vocês
saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados” — disse ao paralítico — 11“eu te digo: Levante-se, pegue a sua
maca e vá para casa”. 12Ele se levantou, pegou a
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maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: “Nunca vimos nada
igual!” Marcos 2:1-12
Os pecados impedem o relacionamento com Deus,
por isso, o mais importante é ser livre deles.

Veja a Palavra de Deus
[G] Cafarnaum... em casa, cidade na margem do
Mar da Galileia em que Pedro e André moravam,
onde Jesus passou a residir também. [A] removeram parte da cobertura, os telhados eram feitos de galhos trançados, cobertos com barro e se
tornavam terraços para várias atividades domésticas. [A] a maca, uma esteira usada pelos pobres para dormir. [A] mestres da lei, escribas, encarregados de copiar, explicar e aplicar a Lei judaica. [L] pecados, originalmente significa ‘sem
parte’, quando a pessoa está fora da vontade e
da bênção de Deus. [L] perdoados, ‘mandar embora’ as coisas que fizeram a pessoa perder sua
parte na vontade e na bênção de Deus. [L] blasfemando, significa originalmente ‘diminuir a fama’
de alguém; Jesus estaria diminuindo a fama de
Deus ao proclamar o perdão. [T] somente Deus,
uma vez que o pecado é contra a vontade de Deus,
somente ele poderia perdoá-lo. [T] Filho do
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homem, uma expressão que destaca a humanidade do Filho de Deus; Jesus anunciava o perdão
dos pecados ‘na terra’ como ser humano, porque
foi enviado por Deus, e comunicou essa mesma
missão aos seus discípulos (veja João 20:21-23).
1. O que Jesus fazia quando as pessoas vinham vê-lo, como exercia sua missão? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que
ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem
junto à porta; e ele lhes pregava a palavra.
2. O que Jesus fez quando viu a fé dos quatro
amigos, o que considerou ser sua missão para
com eles e o paralítico? Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado
por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte
da cobertura do lugar onde Jesus estava e,
pela abertura no teto, baixaram a maca em
que estava deitado o paralítico. Vendo a fé
que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados estão perdoados”.
3. Por que os religiosos acharam que Jesus
estava blasfemando? Estavam sentados ali
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alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: “Por que esse homem fala assim? Está
blasfemando! Quem pode perdoar pecados, a
não ser somente Deus?”
4. Por que Jesus curou o paralítico e qual foi
o resultado disso nas pessoas que viram o milagre? Jesus percebeu logo em seu espírito
que era isso que eles estavam pensando e lhes
disse: “Por que vocês estão remoendo essas
coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer
ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou: Levante-se, pegue a sua maca e
ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho
do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados” — disse ao paralítico — “eu te
digo: Levante-se, pegue a sua maca e vá para
casa”. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à
vista de todos, que, atônitos, glorificaram a
Deus, dizendo: “Nunca vimos nada igual!”

Ouça a Palavra de Deus
Esse texto confirma que Jesus considerava a pregação da Mensagem do Reino como sua missão.
Vimos isso nas seções 5, 6 e 8. Também aprendemos que, ao ver a fé dos quatro amigos, fé que é
observada nas atitudes, Jesus proclamou o perdão
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dos pecados. A missão de Jesus é remover, através do ensino e pregação, os pecados, os erros
contra a vontade divina que fazem com que as pessoas percam sua parte sob o governo de Deus.
Essa missão desafiava o padrão religioso pelo qual
somente os sacerdotes poderiam, mediante a observância de vários rituais, declarar uma pessoa livre de algum pecado. Por isso os escribas acharam
que Jesus estava diminuindo a fama de Deus (ou
da religião). Então Jesus propôs um teste e curou o
homem, não porque achasse isso mais valioso,
mas porque somente assim as pessoas entenderiam quão importante é que os pecados sejam mandados embora e assim as pessoas possam ter
parte no Reino de Deus.

Sinta a Palavra de Deus
Nessa situação, se você fosse parte da multidão,
um dos escribas, dos quatro amigos ou o paralítico,
você acharia o ensino de Jesus mais importante
que os milagres? Acharia o perdão dos pecados
mais urgente do que a cura física? Muitas pessoas
aproximam-se de Jesus querendo coisas de pouca
importância como curas, recursos materiais e solução de problemas. Espero que você deseje coisa
mais importante: o acesso ao Reino de Deus!
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Somente aqueles que entendem a missão de Jesus
é que desejam ter restaurada a sua parte sob o
Reino de Deus. Você valoriza o governo de Deus
sobre sua vida? Quer que os pecados, que lhe impedem de receber a direção e o impulso divinos,
sejam mandados embora? Então peça isso a Jesus.
Confesse as coisas que você fez contrárias à vontade de Deus e peça a Jesus que mande essas coisas embora de sua vida, para que você tome parte
entre aqueles que Deus aceita governar em Jesus.
Além disso, que tipo de amizade você tem? Sua fé
em Jesus pode ser vista na prática? Depois de ter
buscado o perdão de seus próprios pecados, você
traria seus amigos a Jesus para serem também perdoados, mesmo que isso exija muito esforço?
Quem, entre seus amigos, está precisando do perdão dos pecados para receber uma parte sob o
Reino e ter Deus governando sua vida? O que você
vai fazer para trazer essa pessoa a Jesus?
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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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