Marcos 12

Os convidados do noivo
Muito parecido com o
que vimos na história
anterior, sobre o chamado de Levi, a que veremos agora também
fala do preconceito com
que muitas pessoas se
aproximam de Jesus.
Elas acham que sabem
tudo sobre fé, espiritualidade e religião e, com
isso, se desqualificam
para ouvir a mensagem
de Jesus e se relacionar
com ele. Nesse texto,
veremos que o relacionamento com Jesus é
que define a verdadeira
espiritualidade.
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
18Os

discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: “Por que os discípulos de João e os dos
fariseus jejuam, mas os teus não?”
19 Jesus respondeu: “Como podem os convidados
do noivo jejuar enquanto este está com eles?
Não podem, enquanto o têm consigo. 20Mas virão
dias quando o noivo lhes será tirado; e nesse
tempo jejuarão.
21“Ninguém põe remendo de pano novo em roupa
velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando
pior o rasgo. 22E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha; se o fizer, o vinho rebentará a
vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha
de couro nova”. Marcos 2:18-22
A solução não está em qualquer cerimônia ou ritual
religioso, mas na pessoa e no ensino de Jesus.

Veja a Palavra de Deus
[B] Os discípulos de João, as pessoas que seguiam
o ensino de João Batista. [A] os fariseus, uma seita
judaica muito conservadora. [A] jejuando... jejuam...
jejuar... jejuarão, o jejum era uma das três práticas
devocionais do judaísmo, uma espécie de luto, uma
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série de práticas que demonstravam a tristeza pelo
pecado, inclusive ficar com fome e não se embelezar. [A] os convidados do noivo... o noivo, o nascimento, o casamento e o luto eram os eventos
que quebravam a monotonia de uma comunidade judaica – enquanto havia casamento ninguém podia demonstrar tristeza, o jejum era incabível. [A] remendo de pano, fibras naturais novas
eram mais resistentes e estavam sujeitas a um processo de encolha que estragaria o tecido gasto. [A]
vasilha de couro velha, o vinho era guardado em
sacos costurados de couro de bodes ou bois, os vapores da fermentação inchavam as vasilhas e, se
fossem velhas, romperiam nas costuras.
1.Que diferença as pessoas viram entre a atitude dos discípulos de João, dos fariseus e os
discípulos de Jesus? Os discípulos de João e os
fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: “Por que os
discípulos de João e os dos fariseus jejuam,
mas os teus não?”
2. O que Jesus indicou, na primeira comparação
que fez, como a verdadeira motivação da espiritualidade de seus seguidores? Jesus respondeu: “Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem,
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enquanto o têm consigo. Mas virão dias
quando o noivo lhes será tirado; e nesse
tempo jejuarão.
3. Que condição Jesus identificou como essencial para alguém experimentar a mensagem que
ele trouxe? “Ninguém põe remendo de pano
novo em roupa velha, pois o remendo forçará a
roupa, tornando pior o rasgo. 22E ninguém põe
vinho novo em vasilha de couro velha; se o fizer,
o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho
quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário,
põe-se vinho novo em vasilha de couro nova”.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos continua a apresentar relatos que evidenciam quão especial Jesus é, e quão diferente dos
líderes religiosos. Na história anterior o assunto foi
a companhia dos pecadores, agora temos o jejum,
uma das três mais importantes práticas devocionais
dos judeus, junto com as orações e as esmolas.
Na língua aramaica, falada no dia a dia pelos judeus,
o termo jejum é o mesmo para luto. Jejuar era assumir uma atitude de tristeza profunda por causa do
pecado, deixando de comer e de se embelezar. Era
inadmissível um judeu não jejuar regularmente.
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Ao explicar por que seus discípulos não jejuavam,
Jesus lembra que ninguém jejuava quando havia
um casamento na comunidade. Naquela época a figura central de um casamento era o noivo e, na Bíblia antes de Jesus, Deus é comparado com um
noivo algumas vezes. Mas, ao dizer “Como podem
os convidados do noivo jejuar enquanto este está
com eles”, Jesus coloca-se como o noivo e se apresenta como a razão da alegria de seus discípulos.
Era o relacionamento com Jesus que definia o comportamento deles. A alusão a um tempo em que “o
noivo lhes será tirado”, parece ser uma referência à
prisão, tortura e morte que Jesus enfrentaria.
As duas outras figuras trazem a clara ideia de que
a novidade que Jesus trouxe, a mensagem da
oportunidade e acessibilidade do Reino de Deus,
não poderia ser colocada dentro de um modelo de
pensamento e de práticas de qualquer modo antigas. São necessárias uma mente nova e uma nova
conduta para manter a novidade da mensagem do
Reino de Deus.

Sinta a Palavra de Deus
Nós brasileiros somos um dos povos mais religiosos do mundo. Mesmo jovens como você são influenciados por uma série de preconceitos sobre
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religião. Herdamos do catolicismo, agora também
do evangelicalismo e até do espiritismo, muitas
ideias que dificultam entender a mensagem do
Reino de Deus. O catolicismo, por exemplo, ensina
que somos tão indignos que não podemos chegar
diretamente a Jesus, temos que passar por todos
os santos e depois por Maria. Mas Jesus nos vê
como amigos íntimos, que se alegram com ele.
Para muitos evangélicos é necessária uma atitude
introvertida e uma cara de poucos amigos para parecer santo. Espíritas, budistas, e as religiões de
matriz africana acreditam em se tornarem merecedoras do favor de Deus através de boas obras e
oferendas. Mas o que Jesus ensinou é bem diferente disso. Para entender a mensagem do Reino
de Deus como Jesus pregou, devemos romper com
ideias antigas, com hábitos religiosos de qualquer
tipo, precisamos abandonar conceitos e preconceitos que aprendemos de outras fontes e nos encher
somente daquilo que Jesus tem a oferecer.
A hora é essa! Hora de coisas novas. Você vai deixar os conceitos antigos? Você quer se esvaziar de
preconceitos e ideias fixas sobre a fé e a espiritualidade? Você deixará o relacionamento com Jesus
definir seus sentimentos e sua conduta? Então diga
isso a Jesus; libere seu coração para ele.
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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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