Marcos 11

Não vim para chamar justos
O Jesus anarquista, que
anda com os rebeldes e
os ‘fora da lei’, é uma
imagem que atrai muitas
pessoas. De fato, Jesus
não rejeita os pecadores
como muitos líderes religiosos fazem, mas isso
não quer dizer que ele
seja um pecador como
eles ou que concorde
com o que eles fazem.
Na história que veremos
hoje, Marcos explica melhor como Jesus se relacionava com os pecadores e qual era a intenção
dele ao fazê-lo.
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
13Jesus

saiu outra vez para beira-mar. Uma grande
multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los.
14Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado
na coletoria, e disse-lhe: “Siga-me”. Levi levantouse e o seguiu.
15Durante

uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e “pecadores” estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. 16Quando os mestres da lei que eram fariseus o viram comendo com “pecadores” e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: “Por que
ele come com publicanos e ‘pecadores’?”
17Ouvindo isso, Jesus lhes disse: “Não são os que
têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores”. Marcos 2:13-17
Quem acha que já é muito bom, quem não vê os
próprios erros, não está pronto para seguir Jesus.

Veja a Palavra de Deus
[B] Levi, filho de Alfeu, os textos paralelos no Evangelho de Mateus indicam que esse Levi era também
chamado de Mateus. [A] coletoria, um posto de cobrança de impostos pela circulação de mercadorias.
A boa notícia do Reino

Marcos 11. Não vim para chamar justos

[A] uma refeição na casa de Levi, as refeições conjuntas eram importante forma de relacionamento naquela cultura. [A] publicanos e “pecadores”, a expressão repetida três vezes não trata de duas classes de pessoas, mas de publicanos que eram considerados pecadores ou de pecadores que eram publicanos – pessoas que adquiriam o direito de cobrar
impostos para o governo; eram detestados pois
sempre cobravam a mais para seu próprio enriquecimento. [A] mestres da lei que eram fariseus, mestres da lei eram especialistas na Lei de Moises (os
primeiros cinco livros da Bíblia), fariseus (significa
‘separados’) eram membros de uma seita com muitas normas adicionais à Bíblia para preservar o judaísmo da influência cultural helenista. [L] justos... pecadores, justos são aqueles que estão de acordo
com a Lei, pecadores são os que ‘não tem parte’,
não participam das coisas de Deus.
1. Quais as duas formas como Jesus cumpre sua
missão nesse texto? Jesus saiu outra vez para
beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se,
e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu
Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disselhe: “Siga-me”. Levi levantou-se e o seguiu.
2. Conforme Marcos, por que os publicanos, que
eram pecadores, estavam comendo com Jesus
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e seus discípulos? Durante uma refeição na casa
de Levi, muitos publicanos e “pecadores” estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois
haviam muitos que o seguiam.
3. Supondo que Jesus quisesse ser ‘separado’
como eles, o que os mestres da Lei questionaram? Quando os mestres da lei que eram fariseus
o viram comendo com “pecadores” e publicanos,
perguntaram aos discípulos de Jesus: “Por que
ele come com publicanos e ‘pecadores’?”
4. Conforme Jesus, porque ele se fazia seguir e
se relacionava com pecadores que eram publicanos? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: “Não são
os que têm saúde que precisam de médico, mas
sim os doentes. Eu não vim para chamar justos,
mas pecadores”.

Ouça a Palavra de Deus
Antes de tudo, Marcos mostra Jesus realizando sua
missão, ensinando a Palavra de Deus e chamando
pessoas para andarem com ele, se relacionarem
com ele e imitarem seu exemplo. Ele também continua a revelar o caráter de Jesus como alguém que
olha para os pecadores e não os rejeita; fala com
eles, anda com eles e come com eles.
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Jesus é um professor que cumpre sua missão ensinando. Como fez várias outras vezes, Marcos o
comparou com os professores daquele tempo, os
mestres da Lei de Moisés (Bíblia). Os que eram fariseus, achavam que deviam se separar das pessoas comuns e principalmente daqueles que estavam envolvidos em atividades indesejáveis, como
os cobradores de impostos, e os que pecavam. Jesus era diferente! Ele até mesmo comia com essas
pessoas, o que era considerado uma atividade
muito íntima, e levava seus discípulos com ele.
Mas Jesus deixou clara a sua missão: ele era como
um médico, que se relaciona com os doentes não
porque é doente, não para ficar doente, mas para
curar. Assim, Jesus convida pecadores para o seguirem e os ensina, para que se tornem fortes, para
que se tornem sadios, para serem transformados.

Sinta a Palavra de Deus
No mundo todo, em todas as épocas e hoje também,
muitas pessoas idealizam Jesus, imaginam-no conforme suas próprias ideias e é por isso que não o
encontram e nem se relacionam com ele. Uns veem
Jesus como os fariseus, acham que ele devia ser
separado, tão santo que nem mesmo olhasse para
os pecadores. Outras pessoas veem Jesus falando,
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andando e comendo com pecadores e acham que
ele é um pecador também, ou que aceita o pecado.
Não escutam o que ele diz, que é um médico, que
sua missão é curar os pecadores, transformar sua
vida. Como você vê Jesus? Como você se vê?
Se você acha que está bem, que é forte, que está
saudável, então Jesus não tem nada a lhe dizer.
Tendo uma religião ou não, você é como aqueles
fariseus, pensando que Jesus deveria ser como
eles, pensar como eles, agir como eles. Porém, se
você sabe que peca, se entende que suas ações
desagradam a Deus e impedem que ele reine, governe sua vida, se você percebe que a falta do governo de Deus está levando sua vida à destruição,
então Jesus quer ser seu médico.
Não se engane, o fato de Jesus chamar você, de
querer andar com você, não significa que ele quer
que você continue como está. A missão de Jesus é
mudar profundamente a sua vida, e se você aceitar
o chamado dele, como Levi fez, não será mais a
mesma pessoa, não continuará a fazer as mesmas
coisas. Então, o que vai ser? Você acha que está
tudo bem? Então Jesus não veio para você! Você
sabe que precisa mudar, quer a cura de Jesus? Então faça como Levi, deixe tudo e siga 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/

A boa notícia do Reino

