Marcos 13

O Filho do homem é Senhor
Textão! Hoje temos duas
histórias sobre o mesmo
assunto. Então, se você
não gosta de ler, se esforce mais um pouco
para descobrir esse segredo muito importante.
Veja essas histórias
como um tutorial para
acumular pontos no seu
relacionamento com Jesus. Elas vão mostrar
dois lados, aparentemente opostos, o lado da
religião e o lado da política humanista, que estão
juntos contra a verdade
que Jesus veio revelar.
Vamos subir de nível!
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
23Certo

sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. 24Os fariseus
lhe perguntaram: “Olha, por que eles estão fazendo
o que não é permitido no sábado?”
25Ele respondeu: “Vocês nunca leram o que fez
Davi quando ele e seus companheiros estavam
necessitados e com fome? 26Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da Presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos
seus companheiros”.
27E então lhes disse: “O sábado foi feito por causa
do homem, e não o homem por causa do sábado.
28Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até
mesmo do sábado”.
1Noutra

ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava
ali um homem com uma das mãos atrofiada. 2Alguns deles estavam procurando um motivo para
acusar Jesus; por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. 3Jesus disse ao homem da mão atrofiada: “Levantese e venha para o meio”.
4Depois, Jesus lhes perguntou: “O que é permitido
fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar a vida ou
matar?” Mas eles permaneceram em silêncio.
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5Irado,

olhou para os que estavam à sua volta e,
profundamente entristecido por causa do coração
endurecido deles, disse ao homem: “Estenda a
mão”. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. 6Então
os fariseus saíram e começaram a conspirar com
os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam
matá-lo. Marcos 2:23-3:6
Jesus deu significado para a fé de pessoas que não
entendiam as próprias práticas religiosas.

Veja a Palavra de Deus
[T] Certo sábado, o sábado havia se tornado o mandamento mais importante da religião judaica, com
uma regulamentação minuciosa, que ia muito além
do propósito do mandamento (veja Deuteronômio
5:12-15). [A] o que não é permitido, pela regulamentação religiosa, andar mais do que cerca de 1.000
metros e preparar o alimento. [B] o que fez Davi, episódio narrado em 1Samuel 21:1-6; Davi (1040 a 970
aC) foi o grande rei de Israel, uma das figuras mais
respeitadas pelos judeus. [T] os pães da Presença,
uma oferta sagrada a Deus, regulamentada em Levítico 24:5-9. [T] “O sábado foi feito por causa do homem, refere-se à ordem de instituição na Criação, primeiro Deus criou o homem e depois criou o sábado
(Gênesis 2:2,3). [L] o Filho do homem, não foi usado
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por Jesus ou por Marcos como título - Jesus é o Filho
de Deus nascido como ser humano; representa o
Reino de Deus acessível aos seres humanos. [L] é
Senhor, o proprietário, o dono; “também do sábado” Marcos mostrava Jesus como dono de tudo, até do
sábado. [A] sinagoga, lugar de reunião, onde os judeus se reuniam para estudar as Escrituras. [A] curálo... salvar, a palavra ‘curar’ indica que um milagre de
Jesus seria considerado ‘trabalho’ de médico, portanto, proibido no sábado; Jesus usou a palavra ‘salvar’ que significa libertar ‘da doença’ ou das consequências do pecado. [A] fariseus, seita conservadora
que lutava pela preservação da religião e costumes
judaicos, contrária ao domínio romano. [A] os herodianos, linha política favorável à dinastia dos Herodes,
colaboradora do império romano.
1. Como os fariseus começam a preparar sua
acusação contra Jesus por desobediência a um
dos preceitos mais importantes da religião judaica? Certo sábado, Jesus estava passando
pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam,
seus discípulos começaram a colher espigas. Os
fariseus lhe perguntaram: “Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado?”
2. O que Jesus respondeu à acusação implícita
de desobediência ao preceito do sábado usando
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dois argumentos baseados em sua pessoa? Ele
respondeu: “Vocês nunca leram o que fez Davi
quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote
Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os
pães da Presença, que apenas aos sacerdotes
era permitido comer, e os deu também aos seus
companheiros”. E então lhes disse: “O sábado foi
feito por causa do homem, e não o homem por
causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem
é Senhor até mesmo do sábado”.
3. Como os fariseus continuaram a preparar
sua acusação contra Jesus por desobediência
ao preceito religioso do sábado? Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um
homem com uma das mãos atrofiada. Alguns
deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus; por isso o observavam atentamente,
para ver se ele iria curá-lo no sábado.
4. O que Jesus respondeu à intenção secreta dos
fariseus (v 6) baseado no propósito essencial do
mandamento? Jesus disse ao homem da mão
atrofiada: “Levante-se e venha para o meio”. Depois, Jesus lhes perguntou: “O que é permitido fazer no sábado: o bem ou o mal, salvar a vida ou
matar?” Mas eles permaneceram em silêncio.
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Irado, olhou para os que estavam à sua volta e,
profundamente entristecido por causa do coração
endurecido deles, disse ao homem: “Estenda a
mão”. Ele a estendeu, e ela foi restaurada.
5. Como quem os fariseus que se preparavam
para acusar Jesus se uniram e qual passou a ser
sua intenção? Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo.

Ouça a Palavra de Deus
Marcos mostrou a missão de Jesus em oposição à
deterioração religiosa do judaísmo. Entende-se melhor o que Jesus veio fazer, quando percebemos
quanto as pessoas falharam em seguir a vontade
de Deus expressa em sua Palavra. O mandamento
do sábado é um exemplo desse desvio. Ele se tornou uma prática absurdamente regulamentada,
mas perdeu completamente sua essência.
É quase incontável a quantidade de pequenas regras criadas sobre o mandamento de “Nesse dia
não farás trabalho algum” Deuteronômio 5:14. Os
fariseus eram tão zelosos por essas regras, que
seu coração se tornou endurecido, não se importavam com fazer o bem e conspiravam para matar.
A boa notícia do Reino

Marcos 13. O Filho do homem é Senhor

Jesus apontou para a essência do mandamento, o
resultado que Deus quer e não o ritual religioso. Ao
citar Davi transgredindo um outro ritual para obter o
resultado que Deus queria, Jesus se revelou como
o sucessor de grande rei e isso deve ter irritado
ainda mais os fariseus. Então Jesus se declarou
claramente ‘o dono do sábado’, quando o dono do
sábado é Deus. E a essência dessas propostas
pessoais é a intenção de Deus: por que e para que
Deus criou o sábado. Não faria sentido guardar o
sábado que Deus criou para o ser humano, se o ser
humano é desprezado. Essa é a ideia refletida também no episódio da sinagoga em ‘fazer o bem ou o
mal, salvar ou matar’.
Seria um grande erro interpretar esse texto por uma
perspectiva humanista. Jesus não defende a centralidade do ser humano, suas necessidades e desejos. Jesus quer que o mandamento seja observado conforme a vontade divina, que as pessoas
sejam governadas por Deus e não por preceitos religiosos ou políticos. É isso que diz o mandamento:
“mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o
teu Deus” Deuteronômio 5:14. Outros mandamentos mostram que o Reino de Deus é sobre tudo e
todos, esse, especificamente, é um símbolo de deixar tudo para fazer somente o que Deus quer.
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Sinta a Palavra de Deus
A união entre fariseus e herodianos é absurda. Uns
queriam preservar a religião e a cultura judaica livre
da influência mundana, os outros eram a favor da
maior união possível com a cultura greco-romana e
todo o seu mundanismo. Ao relatar que eles conspiravam para matar Jesus, Marcos mostra como esses dois extremos estão juntos. Os primeiros defendiam o governo da religião com prejuízo dos seres
humanos: que passassem fome ou fossem destruídos pelas enfermidades, o importante era o sistema
religioso. Os outros defendiam os interesses humanos contra a religião: não se importavam em se unir
com pecadores e admitir muito pecado, desde que
os interesses humanos fossem satisfeitos. Os dois
grupos tinham em comum que se opunham à vontade divina, estavam contra o Reino de Deus.
De que lado você está? Não é comum que jovens e
adolescentes sejam muito ‘religiosos’. A maioria está
do lado dos ‘herodianos’. Para eles os desejos e necessidades humanas estão no centro de tudo e justificam qualquer comportamento. Eles não percebem que isso os coloca do mesmo lado que os mais
fanáticos religiosos: estão contra o Reino de Deus
em Jesus Cristo. Você deseja estar do lado de Jesus? Quer colocar a vontade de Deus no centro de
tudo? Converse com ele sobre isso, agora mesmo!
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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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